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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 rekeningnummer van FV - Deinze: BE24
0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB
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ACTVITEITEN
- Dinsdagen 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

Online voordrachten
Dinsdag 23 februari 2021 om 20.00 uur.
Voordracht: Van Mozes tot ..., vondelingen in elk tijdperk.
Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa voorkwam, en
sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel.
De oudst gekende is Mozes.
Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om vondelingregisters bij
te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar in veel van de grotere steden in Zuiden West-Europa.
Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste bevolkingsgroepen
die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten.
Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? Waar werden de
kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze overlevingskansen? Was er een
controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst?
In een laatste deel komt het levensverhaal van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in onze
omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling? Mooie verhalen, zult u zeggen, maar
anderzijds een beetje triest…
Inschrijven vóór 20 feb 2021 via mail: claude@gekiere.com; daarna volgt de link om deel te nemen.
Dinsdag 23 maart 2021 om 20.00 uur.
Voordracht: De opvoeding van het kind in de 17e en 18e eeuw.
De voordracht is gebaseerd op een genealogisch onderzoek van ongeveer 60.000 personen, en wordt met
behulp van een power-point-projectie voorgesteld.
In een eerste gedeelte komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn eerste levensjaren (geboorte, kindersterfte,
vroedvrouwen en chirurgijns, het zogen, aantal kinderen, bastaarden, kinderkledij en het spelen, enz.) tot aan
zijn huwelijk (periode van huwelijk, partnerkeuze, gemiddelde huwelijksleeftijd, enz.) aan bod.
Een tweede deel handelt over het onderwijs in de toenmalige leerlingenstelsel in al zijn facetten. Komen o.m.
aan bod het analfabetisme, de catechismus, de verschillende onderwijsvormen, de leermethoden, enz.).
Inschrijven vóór 20 maart 2021 via mail: claude@gekiere.com; daarna volgt de link om deel te nemen.
Dinsdag 20 april 2021 om 20.00 uur.
Voordracht: “Godsdienstoorlogen en Beeldenstorm in de 16de eeuw”.
De 16de eeuw was een van de woeligste periodes uit de Europese geschiedenis: de opkomst en de verspreiding
van nieuwe ideeën in het geestesleven. De godsdienst wordt de belangrijkste oorzaak voor oorlog. De
protestanten dagen het gezag van Rome uit en willen een zuivere kerk, zonder processies, zonder spullen en
krullen. Religieus erfgoed wordt aan de hand van een beeldenstorm vernietigd. In deze spreekbeurt komen de
sociaaleconomische, politieke, religieuze oorzaken en de aanleidingen van deze hysterische uitbarstingen van
geweld aan bod. Figuren als Keizer Karel, Koning Filips II, Margaretha van Parma, Alva, de
geloofshervormers Luther, Calvijn, Zwingli en heersers van destijds buiten onze grenzen, met name Willem de
Zwijger en Hendrik VIII komen ook als protagonisten in het daglicht te staan.
Inschrijven vóór 17 april 2021 via mail: claude@gekiere.com; daarna volgt de link om deel te nemen.
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“PARCKEMYNEN INDEX” VAN DE KORTRIJKSE WEESKAMER
(bron: https://search.arch.be/extra/ead/BE-A0516/BEA0516_109055_107759/Bijlagen_index_Stad.pdf)
Het Stadsarchief van Kortrijk bezit een doorlopende reeks van ongeveer 170 lijvige
“wezerijregisters”, gaande van 1403 tot het jaar V van de Franse Republiek. Het aantal daarin
geregistreerde staten van goed mag geschat worden op ca. 60.000. Dit enorme aantal is in
hoofdzaak te wijten aan het feit dat niet alleen de Kortrijkse poorters, maar ook de Kortrijkse
buitenpoorters ressorteerden onder de weeskamer van de stad Kortrijk en dus bij het openvallen van
een sterfhuis waarbij minderjarigen (-25 jaar) betrokken waren de staten van goed voorlegden aan
de weesheren van Kortrijk. Het overgrote deel van die staten van goed betreft overigens
buitenpoorters die buiten de stad woonden. Daarom handelen we in een eerste paragraaf kort over
de Kortrijkse poorterij, meer in het bijzonder over de buitenpoorterij, om het in een tweede
paragraaf over de Kortrijkse weeskamer en haar archief te hebben.
De Kortrijkse buitenpoorterij
Poorters waren stadsbewoners die bepaalde personele en politieke rechten genoten, welke aan de
andere ingezetenen – de “ghedieden” –ontzegd waren. De voorwaarden om het poorterschap te
verwerven verschilden van stad tot stad. Zeer in het algemeen kan gezegd worden dat men poorter
werd door geboorte uit een poorter, door huwelijk met een poorter of een poorteres, door koop of
door inwoning van één jaar en één dag.
Het poorterschap bleef niet beperkt tot de ingezetenen van de stad zelf. Ook mensen die buiten de
stad verbleven konden het verwerven. Dit soort poorters noemde men buitenpoorters of soms ook
hagepoorters. Feitelijk waren er twee categorieën van buitenpoorters. De eerste categorie werd
gevormd door de poorters die genoodzaakt waren hun stad voor een min of meer lange periode te
verlaten, maar die hun poorterschap wensten te behouden. Hiervan woonden er zelfs buiten de
kasselrij Kortrijk. De tweede soort buitenpoorters omvatten personen die de stad niet bewoonden en
nooit bewoond hadden, maar toch het poorterschap ervan wilden genieten. Buitenpoorters waren in
Kortrijk verplicht jaarlijks een klein bedrag te betalen, een soort abonnementsgeld.
Voordelen van het poortersrecht waren o.a. de vrijstelling van het beste hoofd bij overlijden en meer
rechtszekerheid omdat ze zich voor rechtszaken konden wenden tot de Kortrijkse schepenen.
Heel wat inwoners van de kasselrij Kortrijk waren dus buitenpoorters van Kortrijk. In ons
werkgebied gaat het om inwoners van de parochies Deinze1, Petegem, Machelen, Olsene, Zulte,
Astene, Grammene en Wontergem (roede van Deinze) en Gottem (behoorde tot de roede van Tielt).
De Kortrijkse weeskamer.
Zoals gekend, behoorde het toezicht over het voogdijbeheer vroeger tot de bevoegdheid van de
wethouders. Zij waren m.a.w. oppervoogden. In grotere steden oefenden de schepenen die opdracht
niet zelf uit, althans niet volledig. Zij droegen hun oppervoogdijmacht grotendeels over aan een
gespecialiseerde dienst, met name de weeskamer. Dat was o.m. het geval in Kortrijk. Het oudst
bekende reglement van de Kortrijkse weeskamer dateert van omstreeks 1402. Het werd opgemaakt
door Jan van Ogierlande, hoogbaljuw van de stad en de kasselrij van Kortrijk in samenwerking met
de proosten en schepenen van de stad. Met die “statuuten ende ordonnanciën” kreeg de weeskamer
blijkbaar voor het eerst een eigen organisatie en een vaste vorm, aangezien de reeks wezenregisters
ook rond die tijd een aanvang neemt. Op 11 april 1497 (n.st.) vaardigde aartshertog Filips de
Schone, op verzoek van weesheer Jehan de le Karest, een nieuw reglement uit dat uitvoeriger is dan
dit van ca. 1402 en het bovendien op verscheidene plaatsen wijzigt. Dit in het Frans gesteld
reglement zou, ondanks latere veranderingen en aanvullingen, de basiswet van de Kortrijkse
1

Deinze had zijn eigen poorterij en in Deinze leefden dus zowel Deinse als Kortrijkse poorters naast inwoners
(gedieden) die geen poorter waren. De Deinse poorters en gedieden legden hun staten van goed voor aan de schepenen
van Deinze, de Kortrijkse buitenpoorters aan de weesheren van Kortrijk.
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weeskamer blijven. Het werd op 8 augustus 1578 in een Nederlandse versie bekrachtigd door
koning Filips II. Voortaan sprak men van de Philippine. Intussen waren de meeste artikels, met
nochtans enige belangrijke wijzigingen, opgenomen in de “Costumen der stede ende casselrie van
Curtrycke” die op 9 december 1557 gehomologeerd werden. Terwijl de zo-even vermelde wetten
hoofdzakelijk de uitoefening van de voogdij regelen en de controle hierop door de weeskamer, heeft
het belangrijk “Reglement nopende de Weesheeren ende Greffiers van de Stadt ende Casselrye van
Cortryck”, uitgevaardigd te Brussel op 17 november 1726, eer betrekking op de interne organisatie
en werking van de weeskamer. Zoals in de aanhef zelf staat, gaat het om een reglement “naer het
welcke sy ende hunne Greffiers in het beleet van hunne respectieve fonctien ende in het exigeren
van hunnen salaris ende Weeserie-Rechten souden moeten reguleren …”. Het was de bedoeling met
dit reglement een einde te stellen aan jarenlange slordigheid en wanbeheer in de weeskamer.
Aan het hoofd van de Kortrijkse weeskamer stonden de weesheren. Doorgaans werden ze elk jaar,
samen met de wethouders, vernieuwd. In de tweede helft van de 17e – en vooral de 18e eeuw hield
de centrale overheid niet meer zo regelmatig de hand aan de wetsvernieuwing, met het gevolg dat
de schepenen en weesheren vaak enkele jaren na elkaar in functie bleven.
Van al deze weesakten en staten van goed werd in de 18e eeuw een zogenaamde “parckemynen
index” opgesteld. Deze werd later door Familiekunde Vlaanderen (toen nog VVF) uitgegeven en nu
in gescand (zie link hierboven). Sinds kort hebben we via de zoekrobot van het algemeen
rijksarchief (waar men wel eerst een paswoord moet aanmaken) ook toegang tot een index die
verwijst naar de weesboeken, en naar scans van de eigenlijke weesregisters. Hieronder een opdracht
ter verduidelijking.
OPDRACHT :
Zoek in de weesboeken van het rijksarchief Kortrijk de staat van goed op van Joos Lambrecht . Er
staat 4 x Joos Lambrecht vermeld. We nemen de bovenste (zie punt 7 en keer dan terug naar punt 1)
1. Typ in de adresbalk als je op het internet zit
search.arch.be (enter)
2. Links van de familiefoto zie je het woord ARCHIEVEN klik (kleurt rood) (zie de pijl)
Wie nog nooit de site van het rijksarchief bezocht moet eerst inloggen, gebruikersnaam
invullen en paswoord. Daarna krijg je een bevestiging van het rijksarchief en kan je aan de
slag.

3. links zie je een kadertje VRIJ ZOEKEN Klik en typ daarin het woord WEESBOEKEN ,
zet de cursor in ZOEK klik
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(Misschien moet je in het kadertje VRIJ ZOEKEN 6 regels lager deze werkwijze herhalen)
4 . Bovenaan het scherm zie je de tekst “Gemeente Kortrijk, Oud Stadsarchief Kortrijk (OSAK)
Weeskamer. Registers” (kleurt rood) klik

5.Dit scherm is het vertrekstation van alles wat je moet vinden in de weesboeken. Ben je de
draad kwijt keer naar dit scherm terug.
Scrollen tot helemaal onderaan het scherm en dan zie je de tekst BIJLAGEN “Klapper op de
Parckemynen Index van de Kortrijkse Weeskamer” (kleurt rood) klik
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6. Dan zie je “Deel 2 Kasselrij Kortrijk” (kleurt rood) klik

Nu merk je de familienamen die alfabetisch gerangschikt zijn volgens het hoofdwoord.
De naam Vandenabeele zal je niet aantreffen bij de letter V maar bij de letter A.
De Caigny , hier moet je zoeken bij de letter C.
Lambrecht vind je op pagina 499 / 903
Beweeg de cursor tot bovenaan het scherm en er verschijnt een zwarte balk met
de pagina's … / 903 dus scrollen tot aan pagina 499 / 903 (Op sommige computers zie je
geen zwarte balk maar een rechthoekje met de nmmers van de pagina's)
7.Als je deze alfabetische lijst nakijkt vind je dat op pagina 500 / 903 vier x Joos Lambrecht staan.
We nemen de bovenste Lambrecht Joos weesboek 73 jaar 1627 Wakken folio 2

8. Helemaal bovenaan het scherm op de eerste regel zie je “Parkemijnen index poorters Kortrijk X”
klik op het X-teken. Zo sluit je dit venster.

9. Op de 4de laatste regel onderaan je scherm zie je “Beknopte inventaris van wezerijregisters
in Oud Stadsarchief (OSAK) (kleurt rood) klik
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9. Op de 4de laatste regel onderaan je scherm zie je “Beknopte inventaris van wezerijregisters
in Oud Stadsarchief (OSAK)” (kleurt rood) klik

10. Je ziet 1-170 “Weesboeken 1403-1796” (kleurt rood) klik
10. Je ziet 1-170 “Weesboeken 1403-1796” (kleurt rood) klik
11. Nu scrollen tot aan weesboek “73 Den Desserains Kasselrij 1627-1630” (kleurt rood)
klik

11. Nu scrollen tot aan weesboek “73 Den Desserains Kasselrij 1627-1630” (kleurt rood)
klik

(als “gedigitaliseerde archiefdocumenten” niet verschijnt is het een teken dat je niet ingelogd bent)
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12.Op de derde regel Archiefbeschrijving “gedigitaliseerde archiefdocumenten (360) klik

13.Nu zijn we in weesboek 73. Ga nu naar punt 14 en sla deze tekst over. Als je wat beter de
werkwijze onder de knie hebt kan je dit eens uit proberen.
Nu moeten we eerst de gemeente Wakken vinden.
Daar voor keren we terug naar: BIJLAGEN Klapper op de “Parckemynen Index” van de Kortrijkse
Weeskamer (kleurt rood) klik

dan

Inleiding en deel 1 : Stad Kortrijk (kleurt rood) klik

Scrollen tot je op pagina 34 /217 komt en Bijlage IV volgorde van de parochies in de weesregisters
(tot 1649) (om het eenvoudig te houden is de Bijlage IV hier onder op genomen)
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Scrollen tot je op pagina 34/217 komt en Bijlage IV: volgorde van de parochies in de weesregisters
(is de volgorde gebruikt tot 1649)

Wanneer je deze bijlage overloopt bemerk je dat Wakken nummer 26 heeft.
Nu is het wat snuisteren in weesboek 73 om aan Wakken 26 te geraken
Om het niet moeilijk te maken vind je 26 Wakken in weesboek 73 op pagina 205 / 360
Wakken is steeds de 26ste gemeente in de weesboeken. Ben je op gemeente 30 = Egem dan ben je
te ver, dus moet je wat terug keren.
14.Wakken vind je op vind je op pagina 205 / 360
15.Klik op een foto. Onderaan het scherm zie je de cijfers 1-10 of andere getallen en helemaal
rechts “Direct naar” , typ in dat rechthoekje 205 en dan < klik . Zorg er voor dat de
cursor onder dat rechthoekje staat anders kan je er niet in typen.

Pas op laat je cursor staan onder dat rechthoekje anders kan je niet typen in dat rechthoekje.
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16. Lambrecht Joos weesboek 73 jaar 1627 Wakken folio 2
Dus Lambrecht Joos vind je op de volgende pagina 206 / 360 of folio 2
De eerste regel werd later bijgeschreven en luidt : Joos Lambrecht fs Joos in Wakken
dede eedt van voochdie den 13 november 1631 present ...

HIER NOG WAT LEERSTOF OM TE OEFENEN.
Voor 1649 staan er geen tabellen met gemeenten in de weesregisters.
Na 1649 vind je op de tweede of derde pagina steeds de alfabetische lijst van de gemeenten.
17. Ga naar weesboek 115 Dercle Kasselrij-Noord 1736-1739 klik

18.Bovenaan Archiefbeschrijving Gedigitaliseerde Archiefdocumenten(286) klik
19. Klik op de eerste foto en daar zie je de tafel van de gemeenten met de folio er bij. Wingene
ga je terug vinden op fo 228 of in de buurt. Hoe verder in het weesboek hoe groter de
foutenmarge. Wingene op fo 228 vind je terug op pagina 230 / 286. Dus de folio en de pagina
kunnen verschillen
20. Nu nog eens oefenen voor de weesboeken vóór 1649
Terug naar ons beginscherm waar bovenaan staat “Beknopte inventaris van wezerijregisters
in Oud Stadsarchief”. Op dit beginscherm staat alles wat je nodig hebt voor je opzoekingen.
De blauwe linken onderaan het scherm geven je toegang tot klappers en weesboeken.
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21. Onderaan het scherm Bijlagen : Klapper op de “Parckemynen Index” van de Kortrijkse
Weeskamer (kleurt rood) klik
22. Inleiding en deel 1 : Stad Kortrijk (kleurt rood) klik
De eerste 37 bladzijden zijn een voorwoord of uitleg over de weeskamer.
23. Ga naar pagina 34 / 217 waar je Bijlage IV vindt. Neem Otegem(Z) 63
24. Helemaal bovenaan het scherm vind je ABEEL, ABEELE Van Den X

klik op X

25.Op de vierde laatste regel onderaan het scherm Beknopte inventaris van wezerijregisters in
Oud Stadsarchief (OSAK) (kleurt rood) klik
26. 1-170 Weesboeken 1403-1796 (kleurt rood) klik . Nu zie je al 170 weesboeken.
27. Ga naar weesboek 49 Den Drommedaris 1556-1558 (kleurt rood) klik
28. Op de derde regel bovenaan Archiefbeschrijving gedigitaliseerde archiefdocumenten(326)
klik ( je weet al dat er 326 scans of foto's zijn in weesboek 49.
Het volgnummer van Otegem(Z) is 63 .
Nu is het snuffelen en zoeken om Otegem te vinden. Klik op een willekeurige foto.
29. Onderaan het scherm zie je de cijfers 1-10 en helemaal rechts “Direct naar” , typ in dat
rechthoekje 290 en dan < klik
Pas op laat je cursor staan onder dat rechthoekje anders kan je niet typen in dat rechthoekje.
Dan pagina 291, 292. Op deze pagina 292 zie Herseele met nummer 58. We moeten aan
Otegem 63 geraken. We proberen nog eens 10 pagina's verder dus weer “Direct naar”, typ in
dat rechthoekje 302 en dan < klik . Inderdaad Otegem 63 is gevonden.
30. Zoek nu zelf Otegem 63 in de volgende weesboeken (Gelieve niet te kijken naar
de oplossing)
weesboek 72 Vanderstraeten Kasselrij 1621-1627 …...................... pagina 370 / 395
weesboek 70 Liedermans Kasselrij 1617-1624................................. pagina 333 / 349
weesboek 67 De la Rue 1605-1613 …...............................................pagina 311 / 345
weesboek 58 Docteur 1576-1578 …..................................................pagina 315 / 373
31. Zoek zelf eens in een paar weesboeken waar Emelgem staat.
Dus goed inoefenen!!!

(Met bijzondere dank aan Marc Luyckx)
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DE FAMILIE LAMBERT IN GOTTEM (deel 1)
De allereerste vermelding van de familienaam LAMBERT in de oude parochieregisters van Gottem
dateert van 1687. Vὀὀr die datum woonde niemand van die naam in het dorp. De eerste Lambert was
dus een “vreemde”, een inwijkeling. Hij was van Ruiselede geboortig (1). Het Lambert-verhaal in
Gottem begon met een huwelijk.
Vier huwelijken op een rij...
Petrus Lambert trouwde in Gottem op 29 november 1687 met een dorpsschone, Joanna Desmet; hun
huwelijksgetuigen waren Petrus Lambert (zijn vader?) en Joanna van Daele. Het was een zgn.
“spoedhuwelijk”, want drieëneenhalve maand later was er al kroost, een tweeling nog wel...
De “vreemde” bruidegom (° 1665) was toen ongeveer 23 jaar oud, zijn flink wat oudere bruid (° Gottem
15.02.1655), de dochter van Joannes en van Margaretha Dhaeyere, was er 32. Zij kregen er vijf kinderen,
resp. de tweeling Arnoldus en Petronella (17.03.1688), Judoca (27.10.1690), Joanna (23.05.1692) en
Maria Barbara (24.03.1696). Maar op 26 maart 1699 stierf Joanna Desmet, amper 44 jaar oud.
Op 23 juni 1700 verloofde de jonge weduwnaar zich met Maria Versluys uit Ruiselede en trouwde daar
met haar op 4 juli 1700, met ene Arnoldus Lambert (2) als huwelijksgetuige. Zij schonk hem twee zonen:
Antonius (17 juli 1701) en Judocus (°23/†24 december 1702). Dit twee kraambed werd haar dood: haar
zoontje stierf ’s anderendaags, zij zelf vier dagen later, 27 december 1702, slechts 36 jaar oud.
Voor de tweede maal weduwnaar, belast met de zorg over zes kleine kinderen, trouwde Petrus voor de
derde keer, nu met Anna De Ruyck (fa. Marten): verloving in Ruiselede op 26 mei en huwelijk in
Gottem op 30 mei 1703. Zij schonk hem vier kinderen, resp. Petrus jr. (02.05.1704), Petrus Joannes
(05.07.1705), Joannes (09.11.1707) en Carolus (17.07.1709–12.03.1710). Drie jaar later verloor Petrus
ook zijn derde vrouw: zij stierf op 13 mei 1712, slechts 37 jaar oud. Haar Staat van goed bleef bewaard
in de Kortrijkse Weeskamer (3). Uit de aanhef van die Staat blijkt dat haar man, Petrus Lambert (jr.),
zelf ook de zoon was van een Pieter Lambert (sr.)
En weer zag Petrus Lambert zich genoodzaakt te hertrouwen, reeds eind 1712 of begin 1713. Zijn vierde
vrouw was Livina De Keuckelaere (° ca. 1674), geen Gottemse blijkbaar, want dit vierde huwelijk had
niet in Gottem plaats. Ook van haar kreeg hij nog twee kinderen, resp. Emanuel (01.12.1713) en Joanna
(01.03.1716). Zij zou op 8 februari 1730 in Gottem overlijden, ook maar 56 jaar oud.
Petrus Lambert stierf enkele maanden na haar: op 15 augustus, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartsdag
1730, was zijn aardse leven voorbij. In zijn overlijdensakte noteerde de Gottemse pastoor: “obiit Petrus
Lambert, viduus quartae uxoris”, weduwnaar van zijn vierde vrouw. Hij was, bij vier vrouwen, vader
geworden van dertien kinderen, acht zonen en vijf meisjes. Toen hij stierf was het oudste kind (een van
de tweeling) 42 jaar oud, het jongste kind nog net geen 14 jaar oud.
De Lambert-zonen
Tenzij men een complete familiegeschiedenis zou willen opmaken, is het een ondoenbare zaak hier de
individuele lotgevallen van al deze kinderen uitgebreid te willen volgen. Toch een paar fragmentaire
gegevens, beknopt, over deze acht zonen.
1. Arnoldus (° 1688), de tweelingzoon uit het eerste huwelijk van vader Petrus, had Arnoldus Petrus
Lambert als dooppeter. Arnoldus, “gezeid” Arnout, bereikte evenmin een hoge leeftijd. Hij stierf in
Gottem op 17 augustus 1718, amper dertig jaar oud geworden. Hij was gehuwd met Godeliva Braet uit
Ruiselede, en kreeg daar bij haar, anderhalf jaar voor zijn dood, een zoontje Petrus Joannes, dat maar
acht dagen geleefd heeft (°/† 13/21.01.1717). Hij was in 1713 voogd paterneel van de kinderen van
Petrus Lambert en Anna de Ruyck (zie noot 3).
2. Antonius (° 1701), oudste uit het tweede huwelijk, bereikte de voor die periode behoorlijk hoge
leeftijd van 72 jaar en werd de stamvader van een uitgebreide familie. Zijn levensverhaal volgt verder
nog, in een apart hoofdstukje.
3. Judocus (° 1702), Antonius’ broer uit hetzelfde tweede huwelijk, had geen geluk; hij stierf al één dag
na zijn geboorte, op kerstavond 1702.
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4. Petrus (° 1704), de oudste uit het derde huwelijk van zijn vader, werd ook maar 38 jaar oud. Hij stierf
te Gottem in 1742, 38 jaar oud. Hij was getrouwd met Judoca (Joosyne) Desmet fa. Jan, die hem vijf
kinderen schonk: een zoon Joannes Baptista (° 14.08.1741) en vier dochters (° 1734, 1735, 1737 en
1740). Zijn Staat van goed bleef bewaard in de Kortrijkse Weeskamer (4).
5. Petrus Joannes (° 1705), wiens leven ongedocumenteerd blijkt te zijn. Misschien te identificeren als
“Petrus Josephus”, gehuwd met Judoca Bauters, met wie hij negen kinderen had (5).
6. Joannes (° 1707), eveneens uit het derde huwelijk geboren, trouwde op 2 juni 1731 (f° 336) te Gottem
met Maria Anna Verbeke (na verloving op 21 mei); hun huwelijksgetuigen waren Petrus Lambert (een
oudere broer?) en Joanna Tibaut. Hij woonde later op Deinze-Buiten, waar uit dit huwelijk vijf kinderen
geboren werden (tussen november 1735 en augustus 1748). Na haar dood († Deinze 28 april 1756)
hetrouwde hij begin 1757 met Maria Theresia Delval, die hem nog vier kinderen schonk (geboren tussen
december 1757 en maart 1765). Hij overleed in Deinze op nieuwjaarsdag, 1 januari 1785, 78 jaar oud
geworden. Ook zijn Staat van goed bleef bewaard in de Kortrijkse Weeskamer (6).
7. Carolus (° 1709) bereikte een leeftijd van acht maanden; hij stierf op 12 maart 1710.
8. Emanuel (° 1713) leefde allicht nog in 1778, maar intussen zijn we zijn spoor bijster geraakt...
Antonius Lambert, stamvader van een wijdvertakte familie
Antonius Lambert (° 1701), een van de twee zonen uit het tweede huwelijk van Petrus Lambert met
Anna Versluys, is zelf tweemaal getrouwd. Hij bereikte de leeftijd van 72 jaar en stierf te Gottem op 5
juli 1773.
Hij trouwde een eerste maal, te Deinze op 16 april 1730, met de Deinse Elisabeth Vandermeersch (°
5 november 1693 - gedoopt als Maria Isabella), dochter van Jacobus en van Maria Bruyneel. Antonius’
oudere broer Petrus Lambert en haar zussen Petronella en Maria Vandermeersch waren hun verlovingsen huwelijksgetuigen. Elisabeth schonk hem vier kinderen, achtereenvolgens Petrus Joannes
(10.11.1731), Joanna Maria (28.03.1734), Franciscus (26.01.1736) en Josephus (25.10. 1738). Elisabeth
vander Meersch stierf te Gottem op 27 februari 1745, 50 jaar oud. Uit haar Staat van goed (in de
Kortrijkse Weeskamer) blijkt dat haar vier kinderen toen nog in leven waren (7).
En Antonius Lambert hertrouwde, omstreeks 1746/47, met de 21-jarige Godeliva van Overbeke (° ca.
1724), met wie hij een zoon Norbertus (° 1748) had. Deze zoon stierf, 18 jaar oud, in 1766. En in
hetzelfde jaar 1766 verloor Antonius Lambert ook zijn tweede vrouw, die in Gottem stierf op 30 januari
1766, ongeveer 42 jaar oud geworden.
Petrus Joannes Lambert fs. Antonii en zijn twee zonen
Petrus Joannes Lambert (Gottem 10.11.1731 – 13 brumaire jaar 8, of 4 november 1799) bereikte de
leeftijd van net geen 68 jaar. Hij was landbouwer van beroep en woonde (blijkens de volkstelling van
1796) “op de Plaetse” van Gottem, d.i. in het dorpscentrum zelf (de percelen B-295 en 296 van de
Poppkaart). In het jaar 1796 woonden nog vier dochters (ongehuwd) in het ouderlijk huis.
Hij was op 30-jarige leeftijd in Gottem getrouwd, op 27 juni 1762, met de acht jaar jongere Anna
Francisca van den Borre (Gottem 20.07.1740 – 22.07.1817), dochter van Franciscus en van Joanna
van Meynsberghe. Tussen bruid en bruidegom bestond familieverwantschap in de vierde graad.
Het echtpaar Lambert-Van den Borre kreeg dertien kinderen: slechts twee zonen en elf dochters, alle in
Gottem geboren, tussen 1763 en 1786. Tussen het eerste en het laatste kind gaapte een kloof van precies
een kwarteeuw...
De oudste zoon was Antonius Franciscus (Gottem 28 juni 1763 – 29 juli 1830), paardensmid-enherbergier te Gottem, ook hij huwde tweemaal (zie hierna uitvoerig over hem).
De tweede zoon, vijftien jaar jonger (!) dan zijn oudere broer, was Emanuel (Gottem 19 augustus 1778
– 20 fructidor j. 5 of 6 september 1797), die ongehuwd bleef en al op 19-jarige leeftijd stierf.
Het was, uiteraard, zijn oudste broer die voor het nageslacht der Lamberts zou instaan. Hier volgt diens
verhaal, waarmee we dit eerste deel van deze bijdrage afsluiten.
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Antonius Franciscus Lambert fs. Petri Joannis
Ook deze Lambert - het verhaal wordt eentonig door de zoveelste herhaling - is tweemaal gehuwd.
Een eerste keer trouwde hij op 2 juni 1795, in de O.-L.-Vrouwekerk van Deinze, met Maria Magdalena van Nevel, een geboren Vinktse (° 1 september 1773), 10 jaar jonger dan haar man; zij was de
dochter van Judocus (Josse) van Nevel en van Catharina Martens.
Hij had met deze vrouw, benevens twee dochters - Agatha (° 30 frimaire j. 6, of 20 december 1797)
en Françoise (° 26 fructidor j. 8, of 13 september 1800) -, ook nog vijf zonen, van wie er twee heel jong
gestorven zijn:
1. Petrus Joannes (Gottem 22.03.1796); hij wordt in 1816 vermeld als hoefsmid, maar in 1830 woonde
hij niet meer in Gottem.
2. Charles Louis (Gottem 19 vendémiaire j. 13, of 11 oktober 1804), hoefsmid te Gottem, die in 1868
(akte nr. 12) aldaar stierf, ongehuwd, en 63 jaar oud geworden. Hij had in de jaren 1845 tot 1848 deel
uitgemaakt van de gemeenteraad van Gottem.
3. Ange (Gottem 11 maart 1808 – 6 februari 1811), die slechts twee jaar elf maand oud werd en die
stierf een maand na zijn jonger broertje Ivon.
4. Ivon (Gottem 9 januari 1811 – 11 januari 1811), die op zijn derde levensdag stierf.
5. Augustin (Gottem 16 maart 1812).
De eerste vrouw van Antonius Franciscus Lambert, m.n. Maria Magdalena van Nevel, landbouwster,
stierf te Gottem op 13 maart 1814, slechts 41 jaar oud geworden.
Pas vijf jaar later, op 2 juni 1819 hertrouwde Antonius Franciscus in Gottem met Eugenia Gryspeert
(Gottem 25 december 1786 – 23 augustus 1859), dertien jaar jonger dan hij; ze was de dochter van
Joannes Baptista en van Suzanna Mehuys. Ze schonk hem drie kinderen:
6. Julia (1820-1893), die naaister werd (Bevolkingsregister 1846-1856, I/92, huis nr. 86).
7. Leander (1822-1907), die het familieambacht van hoefsmid overnam (idem).
8. Melania (8 juni 1825-1891), ook naaister (idem).

De hoofdlijnen van het voorgaande exposé vatten we samen in het onderstaande stamboomfragment.

Petrus Lambert xx Maria Versluys
|
Antonius Lambert x Elisabeth van der Meersch
____________________|__________________
|
|
Petrus Joannes x A.Fr. van den Borre
Josephus x Angela Billiet
|
xx Angela van Wambeke
|
|
Antonius Franciscus x M.M. van Nevel(e)
Vier zonen
xx Eugenia Gryspeert
(zie deel 2)

I
II

III

IV
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NOTEN
(1) Zeer waarschijnlijk te identificeren als Petrus fs. Petri x Joannae de Raet, ° Ruiselede 09.09.1665. Omstreeks
1660 werden in Ruiselede nog twee andere jongens met de naam “Petrus Lambert” geboren, resp. Petrus fs. Joannis
x Anastasiae Gervelein, 08.11.1657, en Petrus fs. Egidii x Joannae de Backer, 14.05.1663.
(2) Arnoldus Lambert was geboren in Ruiselede; op 7 nov. 1671 in Aarsele verloofd met Maria Verougstraete en
aldaar op 25 nov. met haar gehuwd, telkens met ene Jacobus Lambert als getuige.
(3) Rijksarchief Kortrijk, Wezerijregister 100, “Robette”, 1695, Got. 6, f° 61: Op 22 juli 1713 compareert Arnout
Lambert fs. Pieter tot Ruiselede en legt de “eedt van voogdye” af, tegelijk met Adriaen de Ruyck fs. Marten tot
Wonterghem als voogd materneel van Pieterken (°1704) en Joannes (°1707) Lambert filii Pieters sone van Pieter
(!); “bij eede” brengt Adriaen op 25 januari 1713 “tgoet over op de voornoemde weesen byden doot van Tanneken
de Ruyck fa. Maertens, hunne moeder”, gevolgd door een opsomming van de goederen, ten sterfhuize bevonden.
(4) Rijksarchief Kortrijk, Wezerijregister 119, “De Meestere”, 1740, Got. 8, f° 80/6v° en 8r°: Inventaris van goed
ten poorterlijken sterfhuize van Pieter Lambert fs. Pieters, † te Gottem in januari 1742; houderigge is Joosyne
de Smet fa. Jans, van wie de kinderen Isabelle (°1734), Marie Therese (°1735), Joosyne (°1737), Catharine (°1740)
en Joannes Baptista (°1741). Voogd paterneel was Joannes Lambert (°1707), wonende te Deinze, broer van de
overledene.
(5) Negen kinderen uit het huwelijk van (Petrus) Josephus Lambert x Judoca Bauters (als vader wordt hij bij
acht dopen vermeld als Josephus; slechts bij de derde doop wordt hij Petrus Josephus genoemd): a. Joanna Maria
(Gottem 21.09.1740); b. Arnoldus Joannes (09.02.1742); c. Barbara Theresia Josepha (27.08.1743); d. Arnoldus
(21.09.1744); e. Carolina (15.01.1745); f. Josephus (08.03.1747); g. Isabella Rosa (29.03.1749); h. Joanna
Catharina (09.02.1751); i. Hubertus (02.05.1752).
(6) Rijksarchief Kortrijk, Wezerijregister 162, “September”, 1784, Got. 8, f° 140/8: Inventaris ten sterfhuize van
Joannes Lambert fs. Pieters, buitenpoorter van Kortrijk, geboren te Gottem en † op Deinze-Buiten op 1 januari
1785; houderigge is Theresia Delwal fa. Judoci. Overdracht van de StvG aan: a. Pieter en Anthone Lambert,
meerderjarigen, en aan Lieven van Keirsbulck, echtgenoot van Maria Joanna Lambert, alle drie kinderen van de
overledene bij zijn eerste vrouw (x 1715), m.n. Marie Anne Verbeke fa. Joos; b. de twee minderjarige kinderen,
achtergelaten door Isabella Rosa Lambert (ook een dochter van de overledene A.M. Lambert), die gehuwd was
met Joannes Sutterman in Aarsele, bevoogd door Pieter Lambert (Zeveren) en Livinus Lambert (Deinze-Buiten);
c. Joannes-Frans en Livinus Bernardus Lambert, meerderjarige zonen uit het tweede huwelijk van de overledene
met Th. Delwal, en hun minderjarige broer Philippus-Jacobus Lambert, ca. 20 j. oud, met als voogden de voorn.
Joannes-Frans Lambert (Deinze-Buiten) en Thomas Delwal (Aarsele). Uitvoerige opsomming der bezittingen
(landerijen en roerend goed).
(7) Rijksarchief Kortrijk, Wezerijregister 119, “De Meestere”, 1740, Got. 8, f° 80/8r°: Inventaris ten sterfhuize
van Elisabeth vander Meirsch (fa. Roelandt x Petronella Legaet), buitenpoorteres van Kortrijk, † in Gottem op
27.02.1745. Op 31.08.1745 is er overdracht van de StvG door Anthone Lambert fs. Pieter, houder gebleven.
Maternele voogd is Roeland vander Meirsch fs. Roelandt, broer van de overledene; paternele voogd is Joannes
Lambert, wonende op Deinze-Buiten, eigen broer van de houder. Als kinderen worden in de StvG vermeld: Pieter
Joannes, ca. 14 j. (°1731), François, ca. 10 j. (°1736), Joseph, ca. 8 j. (°1738) en Joanna Maria, ca. 12 j. (°1734).
De houder, Anthone Lambert fs. Pieter, bezit en bewoont en gebruikt te Gottem, aen de Plaetse, een hofstede (met
huis, schuren, stallen en smidse) die - samen met de bijhorende landerijen - 3 bunderen 32 ½ roeden Kortrijkse
maat groot is. Hij bezit bovendien nog een tweede eigendom, een hofstede, “metten huyse ende andere edificiën
groot in erven ca. een hondert lants, gestaen ende gelegen als de voorgaende” (d.i. aen de Plaetse), die in pacht
gebruikt wordt door Josef Lambert fs. Arnout voor een jaarlijkse pachtsom van 3 £ 13 sch. 4 gr. De baten ten
sterfhuize bedragen £ 303-11-7-6 gr. De uitvoerige en interessante boedelbeschrijving vervolgt onder “Hulste”, f°
2.

(wordt vervolgd)

Paul Huys
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Werkgebied van Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze, Land van
Nevele, Nazareth en Zulte

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 rekeningnummer van FV - Deinze: BE24
0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB
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ACTVITEITEN
- Dinsdagen 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

Online voordracht
Dinsdag 20 april 2021 om 20.00 uur.
Voordracht: “Godsdienstoorlogen en Beeldenstorm in de 16de eeuw”.
De 16de eeuw was een van de woeligste periodes uit de Europese geschiedenis: de opkomst en de verspreiding
van nieuwe ideeën in het geestesleven. De godsdienst wordt de belangrijkste oorzaak voor oorlog. De
protestanten dagen het gezag van Rome uit en willen een zuivere kerk, zonder processies, zonder spullen en
krullen. Religieus erfgoed wordt aan de hand van een beeldenstorm vernietigd. In deze spreekbeurt komen de
sociaaleconomische, politieke, religieuze oorzaken en de aanleidingen van deze hysterische uitbarstingen van
geweld aan bod. Figuren als Keizer Karel, Koning Filips II, Margaretha van Parma, Alva, de geloofshervormers
Luther, Calvijn, Zwingli en heersers van destijds buiten onze grenzen, met name Willem de Zwijger en Hendrik
VIII komen ook als protagonisten in het daglicht te staan.
Inschrijven vóór 17 april 2021 via mail: claude@gekiere.com; daarna volgt de link om deel te nemen.

Familie LAMBERT: addenda en erratum
Kort na de publicatie van de bijdrage “De familie Lambert in Gottem, dl. 1” (in: Leiestam, 29/1 (febr. 2021), pp. 14721475), ontvingen we een lezersbrief van dhr. Maurits Vandeputte uit Machelen-Zulte. Hij meldt ons, dat zijn moeder
Lambert heet en dat zij in rechtstreekse lijn afstamt van de in onze bijdrage vermelde Petrus Lambert, uit diens eerste
huwelijk met Joanna Desmet (zie p. 1472).
In de eindnoot 1 (p. 1475) worden de ouders vermeld van deze Petrus Lambert (jr.), m.n. Petrus Lambert (sr.) en diens
vrouw Joanna de Raet. Zo staat dat inderdaad te lezen in de doopakte van de jonge Petrus Lambert, gedoopt te Ruiselede
op 9 september 1665. Maar de dooppastoor heeft zich vergist bij het noteren van de naam van de moeder, die niet een “De
Raet” was, maar die eigenlijk Joanna Braet heette. Zij behoorde tot de welbekende molenaarsfamilie van die naam.
Dit blijkt overduidelijk uit de doopakten van al de andere kinderen uit ditzelfde huwelijk, waar de moeder telkens Brae[d]t
genoemd wordt.
Ziehier die andere doopakten (Ruiselede, 1664-1673):
Maria Lambert, dochter van Petrus en van Joanna Braet - 10.08.1664.
Arnoldus Lambert, zoon van Petrus en van Joanna Braet - 16.03.1668.
Agnes Lambert, dochter van Petrus en van Joanna Braedts - 30.05.1670.
Joannes Lambert, zoon van Petrus en van Joanna Braet - 26.08.1673.
De familienaam van de moeder was dus wel degelijk Brae(d)t, en niet De Raet.
Dhr. Vandeputte wist ons eveneens te melden dat Petrus Lambert, net voor zijn huwelijk met Joanna Desmet, het
buitenpoorterschap van Kortrijk kocht. Zijn a.s. vrouw bezat immers al het buitenpoorterschap, zodat hij hetzelfde moest
verwerven, wilde hij met haar trouwen. Het huwelijk had vier dagen later plaats.
Wij danken graag dhr. Vandeputte voor zijn opmerkzaamheid, die ons een waardevolle aanvulling bezorgde.

Paul Huys
Ons lid Michel Van Eeckhaute meldt ons nog dat Joanna Desmet eerder gehuwd was met Livinus Du Gardyn.
Ze huwden te Gottem op 27/2/1677. Livinus Du Gardyn stierf te Gottem op 5/12/1686 (32 jaar oud).
Livinus was broer van Marie Du Gardyn, eerste vrouw van Martinus van Eeckhaute. Na de dood van Marie Du Gardyn
werd Petrus Lambert voogd van de wezen Janneken en Francoise van Eeckhaute.
Een aandachtige lezer, de heer Rudy Braet signaleert ons nog een vergissing betreffende de overlijdensdatum van Anna
Francisca van den Borre. Zij overleed te Gottem op 3/2/1809 en niet op 22/7/1817.
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ZOEK EEN GESNEUVELDE...(MILITAIR)
https://www.wardeadregister.be/nl

Op de homepage staat een invultabel met een aantal mogelijkheden,
Bij invulling van bv. enkel de achternaam verschijnt een lijst met een aantal personen, klikt men verder op een van
de namen, dan opent zich een bijkomend blad met een aantal gegevens van de persoon in kwestie. Maar het meest
interessante is dan de bijkomende knop, rechts van de persoonsnaam , zijnde een rond icoon genaamd – PDF – fiche
dienst oorlogsgraven, hierop klikken en een interessante militaire fiche verschijnt.
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(met dank aan Wily Deketelaere)
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TERRITORIALE INDELING

DE EVOLUTIE VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK
Eerste graven van Vlaanderen
850-1175: 2 parochies Deinze O. L. Vr. (ten noorden van de Leie met de Oostmeersen) en Petegem
(Sint Martinus – ten zuiden van de Leie).
1175: Inlijving: Petegem wijk Tussenbruggen met castellum. Blijft kerkelijk St. Martinusparochie.
1175-1390: 14 parochies in 2 kasselrijen:
1. Kortrijk met Astene, Deinze-Binnen, Deinze-Buyten, Gottem, Grammene, PetegemBinnen, Petegem-Buyten, Wontergem en gedeelte van Zeveren.
2. Oudburg van Gent met Bachte (met Rekkelinge), Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne,
Meigem, Vinkt en gedeelte van Zeveren.
Hertogen van Bourgondië, graven van Vlaanderen
1390-1469: 14 parochies (in 2 kasselrijen: Kortrijk en Oudburg van Gent): Astene, Bachte (met
Rekkelinge), Deinze-Binnen, Deinze-Buyten, Gottem, Grammene, Maria-Leerne, Sint-MartensLeerne, Meigem, Petegem-Binnen, Petegem-Buyten, Vinkt, Wontergem, Zeveren.
1469: Fusie Petegem-Binnen; blijft kerkelijk St. Martinusparochie.
1469-1490: 13 parochies: (in 2 kasselrijen: Kortrijk en Oudburg van Gent): Astene, Bachte (met
Rekkelinge), Deinze-Binnen, Deinze-Buyten, Gottem, Grammene, Maria-Leerne, Sint-MartensLeerne, Meigem, Petegem-Buyten, Vinkt, Wontergem, Zeveren.
Spaans tijdvak
1490-1713: 13 parochies: (in 2 kasselrijen: Kortrijk en Oudburg van Gent): Astene, Bachte (met
Rekkelinge), Deinze-Binnen, Deinze-Buyten, Gottem, Grammene, Maria-Leerne, Sint-MartensLeerne, Meigem, Petegem-Buyten, Vinkt, Wontergem, Zeveren.
1560 : Uitbreiding (in kasselrij Kortrijk): de O. L. Vr.parochie van Deinze-Binnen wordt kerkelijk
uitgebreid tot het territorium van Deinze-Buyten. Administratieve scheiding Deinze-Binnen /
Deinze-Buyten blijft.
1640-1713: markizaat met Astene, Deinze-Binnen, Deinze-Buyten, Petegem-Buyten.
Oostenrijks tijdvak:
1713-1796: 13 parochies: (in 2 kasselrijen: Kortrijk en Oudburg van Gent): Astene, Bachte (met
Rekkelinge), Deinze-Binnen, Deinze-Buyten, Gottem, Grammene, Maria-Leerne, Sint-MartensLeerne, Meigem, Petegem-Buyten, Vinkt, Wontergem, Zeveren.
1713-1796: markizaat met Astene, Deinze-Binnen, Deinze-Buyten, Petegem-Buyten.
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Frans tijdvak:
1797: Fusie: Deinze-Binnen met Deinze-Buyten, Zeveren (gedeelte onder kasselrij Kortrijk) met
Zeveren (gedeelte onder kasselrij Oudburg van Gent).
1797-1815: 12 communes (in het Département de l’Escaut): Astene, Bachte (met Rekkelinge),
Deinze, Gottem, Grammene, Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne, Meigem, Petegem, Vinkt,
Wontergem, Zeveren.
Hollands tijdvak:
1815-1823: 12 gemeenten: (in de provincie Oost-Vlaanderen): Astene, Bachte, Deinze, Gottem,
Grammene, Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne, Meigem, Petegem, Vinkt, Wontergem, Zeveren.
1824: fusie: Bachte met Maria-Leerne.
1824-1830: 11 gemeenten: (in de provincie Oost-Vlaanderen): Astene, Bachte-Maria-Leerne,
Deinze, Gottem, Grammene, , Sint-Martens-Leerne, Meigem, Petegem, Vinkt, Wontergem, Zeveren.
Koninkrijk België:
1831-1940: 11 gemeenten: (in de provincie Oost-Vlaanderen): Astene, Bachte-Maria-Leerne,
Deinze, Gottem, Grammene, , Sint-Martens-Leerne, Meigem, Petegem, Vinkt, Wontergem, Zeveren.
1941: fusie: Deinze met Petegem.
1941-1944: 10 gemeenten: (in de provincie Oost-Vlaanderen): Astene, Bachte-Maria-Leerne,
Deinze, Gottem, Grammene, Sint-Martens-Leerne, Meigem, Vinkt, Wontergem, Zeveren.
1945-1969: 11 gemeenten: (in de provincie Oost-Vlaanderen): Astene, Bachte-Maria-Leerne,
Deinze, Gottem, Grammene, Sint-Martens-Leerne, Meigem, Petegem, Vinkt, Wontergem, Zeveren.
1969: fusie: Deinze met Astene, Petegem en Zeveren.
1970-1976: 9 gemeenten: (in de provincie Oost-Vlaanderen): Bachte-Maria-Leerne, Deinze,
Gottem, Grammene, Sint-Martens-Leerne, Meigem, Vinkt, Wontergem.
1976: fusie: Deinze met Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Sint-Martens-Leerne, Meigem,
Vinkt, Wontergem.
1976-2018: 1 gemeente: (in de provincie Oost-Vlaanderen): Deinze.
2019: fusie: Deinze met Nevele (en zijn deelgemeenten: Hansbeke, Merendree, Poesele, Landegem,
Vosselare).
2020: 1 gemeente: (in de provincie Oost-Vlaanderen): Deinze (met slagzin Het Land van Nevele).

(Bron: naar een artikel van Dr. René De Clercq)
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DE GENTSE KANUNNIK PAPELEU († 1823) EN DE DEINSE
MARICOLEN
Op de tentoonstelling “Kloostergemeenschappen te Deinze. Documenten en kunstbezit”, in
de kerstperiode van 1972-1973 in de Deinse Museum-Kunstkelder gehouden” (1), werd o.a.
een in 1806 geschilderd portret van de Gentse kanunnik Louis Papeleu tentoongesteld.
Sedert de opheffing van de Deinse Maricolen-kloostergemeenschap (in 2016) bevindt zich
dit portret - evenals nog een tweede (later geschilderd?) portret van dezelfde kanunnik - in
het Museum van Deinze, zij het slechts bij wijze van tijdelijke bruikleen.

Twee portretten van Kanunnik Ludovicus Papeleu (1806) - Foto-opnamen door Vic Wouters (2016).

Deze kanunnik (1757-1823), gesproten uit een notabele Gentse familie (2), bezat talrijke
eigendommen, gelegen o.a. in Deinze, Gottem, Deurle, Nazareth, Sint-Martens- en BachteMaria-Leerne, Grammene enz. Daarover berichten we in enkele aparte bijdragen in de
Dunsa-Koerier (jaargang 2018), de recente vervanger-opvolger van het KGKE-Contactblad.
Met Deinze had kanunnik Ludovicus, vulgo Louis Papeleu een bijzondere band, in zijn
hoedanigheid van geestelijke bestuurder en weldoener van het Maricolenklooster (3).
In december 1791 (net voor de invallen van de Franse revolutionairen in 1792 en 1794) was
kanunnik Papeleu door het Bisdom aangesteld tot geestelijke “vader” van de kloostergemeenschap der “Marolen” te Gent. Hun klooster op Akkergem werd kort daarna afgeschaft,
maar in 1805, ingevolge de latere normaliserings- en restauratiemaatregelen na het Concordaat tussen Napoleon en Paus Pius VII (15 juli 1801), slaagde kanunnik Papeleu erin de
zustersgemeenschap der Gentse “Marolen” opnieuw bijeen te brengen. Hij vertrouwde hun
de zorg toe over het Weeshuis van de H. Jozef, of de zgn. “Rodelijvekens” (4). Dit
impliceerde tegelijk een ommekeer in de levenswijze van de zusters dezer kloosterorde, die
van zuiver “contemplatief” voortaan de overstap maakten naar een meer actieve rol op het
terrein van opvoeding en onderwijs. Dit blijkt overigens ook uit het nieuwe “Regelboek”
van 1806, hun toegekend door bisschop Fallot de Beaumont - waaraan blijvend herinnerd
wordt door een schilderij uit 1806, van de hand van de Gentse schilder Joseph De Cauwer
(5). Hun statuten werden door keizer Napoleon goedgekeurd, in een eigenhandig getekend
decreet van 15 mei 1813. Drie jaren later (koopakte dd° 08.03.1816) kocht kanunnik
Papeleu het oude Sint-Blasiushospitaal in Deinze en stelde het ter beschikking van de
Gentse “Marolen”. De zusters kwamen op 20 mei 1816 aan in het voormalige Hospitaal van
Sint-Blasius, waar ze een “burgerschool” openden, en kort daarna een “spinschool” voor
arme kinderen. In 1818 kreeg de kloostergemeenschap vanwege koning Willem I officieel
de toelating tot het ver-strekken van onderwijs, waarna de zusters een nieuwe kostschool
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konden openen en daartoe de nodige lokalen bouwen. Toen in 1865 het bestuur van de
“Rodelijvekens” van de Gentse “Marolen” werd afgenomen, kwamen ook de zusters van de
Gentse kloostergemeenschap naar Deinze over en werd het Deinse klooster voortaan het
“Moederhuis”.
⁂
Tot zover zijn band met Deinze. Maar intussen rest de vraag: wie was die steenrijke, maar
vrijgevige weldoener, kanunnik Louis Papeleu? Hieronder volgt een beknopte genealogie
van de Gentse families Papeleu - Hopsomere (18e-19e eeuw), waarvan hij afstamt.

Families Papeleu - Hopsomere
Jacobus Papulé x Barbara de Savoye
(1665-1743)
(1675-1740)
|
Dionysius Papeleu
(1712-1794)

Joannes Franc. Hopsomere x Anna van Bogaert
(1696-1769)
(1694-1745)
|
x 1743 met
Maria Elisabeth Hopsomere
|
(1722-1801)
| (14 kinderen, w.o.)
__________________________|_________________________
|1
|6
| 10
| 12
13 |

Maria J.A.
Dionysius A.F.
(1744)
(1752)
x
x
J. Fr. De Cous- Joanna Franc.
semaecker
Carpentier

Ludovicus J.H.
(1757-1823)
kanunnik

Theresia X.S.
(1761)
x
Bernardus I.C.
Hopsomere

Benedictus J.J.J.
(1764)
x
Carolina Theresia
Isabella M. Goethals

(c) P. Huys, 2016.

Zoals uit het bovenstaande stamboomfragment blijkt, was hij de tiende zoon van het echtpaar Dionysius Jacobus (of Denis Jacques) Papeleu (1712-1794) en van Maria Elisabeth
Hopsomere (1722-1801), die in 1743 gehuwd waren en veertien kinderen kregen (geboren
tussen 1744 en 1765).
Ludovicus Joannes Hyacinthus Papeleu koos voor de geestelijke stand. Tweeëntwintig jaar
oud, kreeg hij op 11 juni 1779 van aartsbisschop Joannes-Henricus de Franckenberg en
Schellendorff de tonsuur (“tonsura clericalis”). Op 31 december 1780 werd hij door de
Antwerpse bisschop Jacobus Thomas Josephus Wellens tot acoliet en subdiaken gewijd en
op 9 juni 1781 door de Gentse bisschop Ferdinandus Maria prins de Lobkowitz tot diaken.
Door dezelfde mgr. Lobkowitz werd hij op 22 december 1781, 24 jaar oud, tot priester
gewijd. Op 4 februari 1783 promoveerde hij aan de Leuvense Universiteit tot licentiaat in de
beide rechten. (Zijn jongere broer Benedictus Joannes Josephus Joannes Papeleu zou op 4
december 1786 aldaar eveneens tot licenciatus utriusque juris promoveren.) In 1792 was hij
- in opdracht van de Gentse Schepenbank? - “tresorier-generaal ter extirpatie (= uitroeiing)
der bedelrye in Gent”. Mogelijk was hij toen al kanunnik. Uit een archiefdocument van juli
1793 blijkt dat hij dan alleszins kanunnik was (“canonicus Cathedralis Ecclesiae Sancti
Bavonis Gandavi in Flandria Austriaca”). Bij de tweede inval der Fransen in de zomer 1794
vluchtte hij - net zoals zijn eigen bisschop Lobkowitz († januari 1795) en de meeste andere
kanunniken - naar het veiliger “buitenland”, maar kwam in 1795 terug naar Gent. In de
moeilijke “bisschoploze” periode van het Gentse bisdom gedurende de zgn. “Beloken Tijd”

1485
(vacatuur 1795-1802) was kanunnik Papeleu - samen met zijn collega Maximiliaan De
Meulenaere - tijdelijk een van de de sterkhouders van het Bisdom (6). In februari 1798 (op
een hoogtepunt van het conflict, toen de vicarissen door een deportatiedecreet waren
uitgeschakeld) werden tijdelijk twee “beëdigde” opvolgers aangeduid, m.n. kanunnik Louis
Papeleu en de pastoor van het H. Kerst, P.M. De Vos (6). Ze bleven niet lang in functie...
In 1807 werd hij door de nieuwe bisschop Fallot de Beaumont (1802-1807) met een eervolle
benoeming belast: op 16 april 1807 werd hij aangesteld tot directeur van de “Communitas
Puellarum” te Ruiselede, onder het dekanaat Tielt (7). Onder het Hollands Bewind (18151830) werd hij door koning Willem I bedacht met een ridderorde (m.n. “de Orde van den
Nederlandschen Leeuw”).
In Deurle (gemeente Sint-Martens-Latem), waar kanunnik Louis Papeleu behoorlijk veel
eigendommen bezat (8), wordt de herinnering aan diens familie levend gehouden door de
straatnaam Papeleugoed (verbindingssstraat tussen Kasteeldreef en Lindenstraat, in het
verlengde van de Ruitersdreef). In Groot-Deinze herinnert geen enkele straatnaam aan de
kanunnik, die zowel in Gottem en in de beide Leernes talrijke eigendommen bezat, alsook
in Deinze zelf.
NOTEN
(1) Zie Isab. Seeuws-Torck, “De Zusters Maricolen”, in: Kloostergemeenschappen te Deinze.
Documenten en kunstbezit” (kataloog tentooonstelling Deinze, Museum-Kunstkelder, 23.12.1972 tot
28.01.1973), pp. [4-7 en 15].
(2) Zie P. Huys, “Gottemse leendenombrementen 1671”, in: Dunsa-Jaarboek LXXXV (2018).
(3) Zie M. Cloet, “Het Sint-Blasiushospitaal te Deinze, 17e & 18e eeuw”, in: KGK-Jaarboek 2003,
pp. 151-220.
(4) Zie Marcel De Bleecker, Verweesd, verwezen: Vier eeuwen kulders, rode lijvekens en blauwe
meisjes in Gent (Gent, 1990).
(5) Het schilderij Mgr. Fallot de Beaumont schenkt aan de Maricolen het nieuwe regelboek (1806)
werd, tot 2016, bewaard in het Deinse Maricolenklooster. Zie I. Seeuws-Torck, a.w., p. [12].
(6) In het “Archief-Papeleu” (privébezit, Dirk Van Aelst te Gottem) worden de originele
documenten bewaard van de resp. kerkelijke wijdingen (tonsuur, subdiaken, diaken en priester), de
promotie aan de Leuvense Universiteit en de aanstelling tot titulair kanunnik van Sint-Baafs en tot
directeur van de Congregatie in Ruiselede. Zie ook: M. Cloet (red.), Het Bisdom Gent. Vier eeuwen
geschiedenis (Gent, 1991), pp. 128 en 250.
(7) Deze Verghaederinghe van Gheestelyke Dochters (vanaf 1848 : de Congregatie der Zusters van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën) in Ruiselede werd oorspronkelijk gesticht in 1688 als een
“spinhuys” voor geestelijke dochters. Zie: Ant. Verschuere, De Zusters van O.-L.-Vrouw van VII
Weeën van Ruiselede (1688-1946), Tielt, Lannoo, 1946.
(8) Hij was er o.m. eigenaar van het hele domein van het zgn. “Kasteel van Deurle” (aankoopakte
dd° 1785). Zie: Urbain Van den Heede, “Het Kasteel van Deurle en de kasteelheren”, in Heemkring
Scheldeveld, Jaarboek XII, 1983, pp. 119-156.

Paul Huys
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DE FAMILIE LAMBERT IN GOTTEM (deel 2)
In dit tweede deel zullen voornamelijk de derde tot de vijfde generatie van de Gottemse Lamberts aan
bod komen, met als centrale figuur Josephus Lambert (1738-na 1810), die tweemaal huwde en die uit
die beide huwelijken vier zonen had (generatie IV). Twee van zijn zonen huwden en hadden ook
nakomelingen, maar de andere twee zonen (niet mee opgenomen in onderstaand stamboomfragment)
bleven ongehuwd.
Onder hen waren er een paar, die in de lokale politiek van hun dorp een zekere rol hebben gespeeld, als
gemeenteraadslid en schepen.

Petrus Lambert xx Maria Versluys
Antonius Lambert x Elisabeth van der Meersch
____________________|________
|
|
Petrus Joannes
Angela Billiet x Josephus xx Angela van Wambeke
x A.Fr. van den Borre
|
|
|
|
|
Antonius Franciscus
Antonius Benedictus
Ludovicus
x M.M. Van Nevel(e)
x Francisca Vanden Borre
x Regina Van Dierdonck
xx Eugenia Gryspeert
|
xx Maria Cath. De Stoop
|
|
zeven kinderen
veertien kinderen

I
II

III

IV

V

Josephus Lambert, tweemaal gehuwd
Josephus Lambert werd op 25 oktober 1738 geboren te Gottem in het gezin van Antonius Lambert
(1701-1773) en Maria-Isabella (gezeid Elisabeth) Van der Meersch (1697-1745), die aldaar in 1734
getrouwd waren.
Zijn grootvader, Petrus Lambert (generatie I), was niet minder dan viermaal gehuwd, Josephus zelf
(generatie III) zou tweemaal huwen, net zoals ook een van zijn zonen (generatie IV).
Zesentwintig jaar oud huwde hij, een eerste maal, te Petegem (St.-Martinus) op 3 januari 1765, met
Angelina Billiet (° Petegem 03.11.1739), dochter van Petrus en van Livina de Roek.
Uit dit eerste huwelijk werden in Gottem twee zonen geboren, resp. genaamd:
Antonius Benedictus, geboren te Gottem op 17 oktober 1765 en aldaar overleden op 22 september 1819
- zie hierna uitvoeriger over hem en zijn nakomelingen;
Petrus Joannes, geboren te Gottem op 31 mei 1766, en aldaar ongehuwd gestorven op 7 juli 1784, amper
17 jaar oud geworden.
Op 21 januari 1773, na amper acht jaar huwelijk, stierf Angelina Billiet te Gottem in de leeftijd van 33
jaar en 2 maand (kraamkoorts?); haar pasgeboren dochtertje, Maria Catharina, stierf drie dagen later, op
24 januari 1773.
Een tweede keer trouwde de jonge weduwnaar Josephus Lambert, op 19 april van datzelfde jaar 1773
in Aarsele, met Angelina van Wambeke (° Aarsele 16.02.1741), dochter van Jacobus en van Catharina
de Clerck (die ook huwelijksgetuige was).
Uit dit tweede huwelijk werden hem in Gottem drie zonen geboren, resp. genaamd:
Franciscus, geboren te Gottem op 15 maart 1777, die negen weken later stierf op 17 november 1777.
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Ludovicus, geboren te Gottem op 9 maart 1778 - zie hierna uitvoeriger over hem en zijn talrijk
nageslacht uit alweer twee echtverbintenissen.
Joannes Baptista, geboren te Gottem op 16 december 1779, en aldaar ongehuwd gestorven op 27
september 1801 (of 5 vendémiaire j. 10), in de leeftijd van 21 jaar 9 maand.
Zijn tweede vrouw, Angelina van Wambeke, stierf te Gottem op 14 juli 1793, 52 jaar 5 maand oud.
Josephus Lambert overleefde zijn tweede vrouw nog ruim anderhalf decennium. Hij leefde nog in 1797
(cfr. infra) en waarschijnlijk ook nog in 1810 en zou al vὀὀr 1819 (het sterfjaar van zijn zoon Antonius
Benedictus) overleden zijn, maar we konden niet achterhalen waar/wanneer dat precies was.
Hierna volgt het verhaal van twee van zijn vier zonen, resp. Antonius Benedictus en Ludovicus, die
beiden huwden en nakomelingen hadden.

Antonius Benedictus (1765-1819)
Op 12 januari 1796 trouwde de dertigjarige Antonius Benedictus Lambert in Gottem met zijn tien jaar
jongere dorpsgenote Francisca van den Borre (Gottem 7 november 1775), dochter van Joannes
Albertus van den Borre uit Gottem en Isabella Regina van den Braembussche uit Kruishoutem.
Hij was herbergier, gevestigd op “de Plaetse” van Gottem.
Hierna volgen hun zeven kinderen:
1. Josephus (° Gottem 26 prairial j. 5 of 14 juni 1797) was de eerstgeborene van het echtpaar LambertVan den Borre; hij kreeg de naam van zijn 60-jarige grootvader, die mede de geboorte ging aangeven
op het gemeentehuis van Gottem. Hij bleef ongehuwd, was arbeider, en stierf te Gottem op 17 maart
1849, 52 jaar oud geworden.
2/3. Charles-Louis (I) en Pierre-François, een jongens-tweeling, werden geboren in Gottem op 30
december 1800 (9 nivôse j. 9), maar beiden zijn een week later al gestorven, resp. op 7 en 8 januari
1801.
4. Charles-Louis (II) werd geboren op 4 mei 1804 (14 floréal j. 12). Hij werd arbeider en was al 37 jaar
oud toen hij op 11 januari 1842 (spoedhuwelijk!) in Gottem trouwde met de 28-jarige spinster Beatrix
Eynsrart (° Gottem 7 november 1813), dochter van de uit Leiden (NL) afkomstige, ongeletterde
schoenmaker Joseph Eynsrart en van de geboren Gottemse Rosalie van Keirsbilck.
Het echtpaar Lambert-Eynsrart (wonende Wijk A nr. 87) kreeg vijf kinderen, in Gottem geboren, resp.
Camillus (07.04.1842), Pieter-Jozef (° november 1844 - † 1850), Clementina I (°/† mei 1847), Gustavus
(28.04.1849) en Clementina II (15.02.1852).
Charles-Louis (II) stierf in Gottem (Wijk A nr. 85) op 5 juli 1862 (akte nr. 9); hij was 58 jaar oud
geworden. Zijn weduwe is na 1870 overleden.
Een jongere broer van Beatrix, Alexander Eijnsart genaamd (° 1816), werkman, stierf in Gottem op 6
september 1864, slechts 48 jaar oud.
5. Amelie (° Gottem 17 februari 1806), spinster, in een eerste huwelijk getrouwd met Jan-Francies
Vandermeersch (die † Gottem 05.12.1858) en op 2 november 1859 (akte 9) hertrouwd met de 49-jarige
werkman Jan Baptiste Vandewalle uit Wontergem (° 1810).
6. Xavier werd geboren in Gottem op 26 augustus 1813, dienstbode (Bevolkingsregister 1846, I/79); op
4 juli 1853 gehuwd met Francisca-Xaveria Verhaest.
7. Op 11 juli 1817 baarde Francisca vanden Borre nog een levenloos kind.
Moeder Francisca van den Borre stierf in Gottem op 22 juli 1817, mogelijk ingevolge misgeboorte van
een levenloos kind, elf dagen eerder. Vader Antonius Benedictus Lambert stierf twee jaar later te Gottem
op 22 september 1819, 63 jaar oud.

Ludovicus, gezeid Louis (1778-1855)
Ludovicus, de jongere stiefbroer van Antonius-Benedictus, uit het tweede huwelijk van Josephus
Lambert met Angela van Wambeke, was in Gottem geboren op 9 maart 1778. Hij was de zoveelste in
de Gottemse familie Lambert, die tweemaal zou huwen.
In zijn eerste huwelijk, gesloten te Gottem op 6 nivôse jaar 6, of 26 december 1797, werd Regina van
Dierdonck zijn vrouw. Zij was in Gottem geboren op 12 november 1771 als dochter van de Tieltenaar
Petrus Joannes van Dierdonck en Maria Theresia Isabella Gillemijn uit Sint-Baafs-Vijve.
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Uit dit huwelijk werden in Gottem de volgende kinderen geboren:
1. Josephus (30 vendémiaire jaar 7 – 2 messidor jaar 11), die maar vier jaar oud werd.
2. Regina, gezeid Reine (5 ventôse j. 8 – 16 germinal jaar 8), na enkele maanden gestorven.
3. Amelie (2 ventôse j. 9, of 21 februari 1801); nog vermeld in het Bevolkingsregister 1846-1856.
4. Beatrix (27 pluviôse jaar 11, of 16 februari 1803), naaister; op 1 juli 1825 bracht zij een natuurlijke
dochter ter wereld, Francisca Lambert genaamd. Beatrix, voorts ongehuwd gebleven, stierf in Gottem
op 15 februari 1853, op de vooravond van haar 50e verjaardag.
5. Charles-Louis (10 germinal jaar 12, of 31 maart 1804); hij werd landman, bleef ongehuwd en stierf
op 5 juni 1838, slechts 34 jaar oud geworden.
6. Pierre-François, gezeid Francies (6 februari 1806), landbouwer, ongehuwd gebleven, en overleden
in Gottem op 23 oktober 1860 (akte 17), 54 jaar oud.
7. Agathe (7 oktober 1807 – 5 november 1851); landbouwster, gehuwd met Charles-Louis Taelman en
op de leeftijd van 44 j. overleden in Gottem (Wijk B nr. 131).
Op 8 augustus 1809 stierf moeder Regina Van Dierdonck, slechts 37 jaar oud.
Haar weduwnaar, met de zorg over vijf kinderen van wie het oudste negen jaar was, is twee jaar later op 21 augustus 1811 (akte 229) - in Waregem hertrouwd met Maria Catharina De Stoop, op 24 april
1781 aldaar geboren als dochter van Petrus De Stoop en van Maria Francisca Hopsomer.
Uit dit tweede huwelijk Lambert-De Stoop werden in Gottem nogmaals zeven kinderen geboren, van
wie twee op jonge leeftijd gestorven.
8. Leon (23 mei 1812); waarschijnlijk overleden na 1870 (?).
9. Sophie (17 september 1813 – 26 maart 1816); gestorven in haar derde levensjaar.
10. Jean-Baptiste (13 mei 1816); in de volkstelling van 1846 vermeld als landbouwer, ongehuwd. Hij
overleed in Gottem op 1 januari 1865 (akte nr. 1).
11. Henri (12 juli 1818); in de volkstelling van 1846 vermeld als wever; op 30 juni 1852 te Gottem
getrouwd met Rosalia Verbeke (° Gottem 1821), dochter van Constantinus en van Catharina Talli. Het
gezin telde drie kinderen: de tweeling Mathilde en Camillus (° Gottem 15.02.1854) en Adolf
(05.07.1856).
12. Francisca (14 augustus 1820 – 7 mei 1823); gestorven in haar derde levensjaar.
13. Pelagia (13 oktober 1823); in de volkstelling van 1846 vermeld als spinster, later landbouwster; op
15 maart 1865 gehuwd met Angelus Amelynck (° Gottem 24 mei 1822).
14. Rosalia (27 december 1825); in de volkstelling van 1846 vermeld als landbouwster; op 4 januari
1855 te Gottem getrouwd met de landbouwer Ferdinandus Slock (° Wontergem 16 januari 1825).
Ludovicus (Louis) Lambert en zijn tweede vrouw Maria Catharina De Stoop zijn beiden te Gottem (Wijk
B nr. 165) in hetzelfde jaar 1855 gestorven, zij het eerst, op 2 februari (het feest van Lichtmis) en hij op
15 februari. Hij was 77, zij 73 jaar oud.
Landbouwer van beroep, is Louis Lambert in zijn geboortedorp in de lokale politiek gegaan. Hij was
schepen van Gottem in 1828-1830, onder het Nederlandse Koninkrijk, en nadien, in het onafhankelijke
België, gemeenteraadslid van 1833 tot 1845 en, na een korte onderbreking, ook van 1848 tot 1855. Van
1845 tot 1848 was het evenwel zijn neef, Charles-Louis Lambert, die in de gemeenteraad zetelde.

Paul Huys
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DE STATEN VAN GOED VAN DEINZE
(vervolg van Leiestam 3/2019, p. 1345-1346)
Dit artikel is een zeer summiere index van de staten van goed. In mijn publicaties vind je een
uitgebreide analyse terug, zowel van de staten van goed als van de andere akten die verband
houden met het beheer van de weesgoederen.
We gaan nu verder met de staten van goed vanaf 1750.
Deinze 432:
fo. 95: Jan Baptiste BERGEYN + x Catharine Livine VERHENNE (17/1/1750)
fo. 98: Emanuel DAMMAN + x Joanne CANNOOT (21/2/1750)
fo. 103 : Catharine VANDEN BRANDE + x Gillis DE RUYCK (12/9/1750)
fo. 107: Anne Louise VAN QUICKENBORNE + x Anthonius D’HERSIGNY (7/10/1750)
fo. 110 verso: Frans PLETTYNCK + xx Marie Jacobe BEAUSAERT (10/10/1750)
fo. 116 verso: Joseph DE SMEDT + x Joanne Therese GRYSPEIRDT (30/1/1751)
fo. 132: Joannes MESTDAGH + x Anne Franchoise VAN HUFFELE (8/5/1751)
fo. 137 verso: Andries PAUWELS + x Anne Marie DE BRUYNE (12/6/1751)
fo. 141: Elisabeth DE POORTERE + x Louis Albertus IMPENS (12/6/1751)
fo. 151: Joanna GALLE + x Philippe Anthone VAN OOST (24/7/1751)
fo. 155: Anthone DE MARTELAERE + x Joanne Livine VISE (24/7/1751)
fo. 1: Gillis DE BRUYNE + x Marie Francoyse VAN CAUWENBERGHE (16/10/1751)
fo. 159 verso : Gillis DHUYGHELAERE + xx Marie Therese VERPLAETSEN (18/12/1751)
fo. 174: Joannes DE LODDERE + x Joanne KINTS + (27/3/1752)
fo. 175: Joanna Margritta FACQ + x Frans IMPENS (13/5/1752)
fo. 177: Francoise FLORENS + x Joannes DHAENENS (10/6/1752)
fo. 179: Marie Elisabeth DE CANTERE + x Judocus DAMMAN (16/9/1752)
fo. 194: Anthone HAUWE + x Mariane VERSELE (27/1/1753)
fo. 207: Joanne Marie VAN RAE + x Joannes DE PLAE (12/1/1754)
fo. 211: Anthonius D’HERSIGNY + x Anne Louise VAN QUICKENBORNE (27/4/1754)
fo. 213: Chaerles AELMAN + xxxx Petronelle VANDER WOESTYNE (27/4/1754)
fo. 229 verso: Marie Anne BLONDEAU + xx Louis BOULEZ + (7/6/1755)
Deinze 433:
fo. 2 verso: Ludovicus VANDER STRAETEN + xx Marie WOLFCARIUS (11/10/1755)
fo. 6: Joannes MAEBE + x Livyne Catharine LIEVENS (20/12/1755)
fo. 9 verso: Isabelle VANDE CASTEELE + x Jan VAN QUICKENBORNE (27/3/1756)
fo. 19: Anthone DE COCKERE + x Petronelle ROGGHE (5/6/1756)
fo. 24 verso: Joannes LAMMENS + x Joanne Marie PROVOST (31/7/1756)
fo. 31: Joanna BAUTERS + x Judocus DE COCK (16/10/1756)
fo. 36: Marie Augustine DHERSIGNY + relatie met Joannes HINNEBERT (27/11/1756)
fo. 39: Joanne BALCAEN + x Pieter Frans COLPAERT (18/12/1756)
fo. 42: Carel PROVOST + x Marie Josephe TALMAN (18/12/1756)
fo. 45 : Enghel VANDER MEULEN + xx Catharine VAN WAMBEKE (29/1/1757)
fo. 54: Louis DHONT + x Joanne ALGOET (17/9/1757)
fo. 65: Marie CORYNS + x Christiaen VAN AUTREVE (21/1/1758)
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fo. 70: Pieter MINNENS + xx Joanne Catharine VANDER STRAETEN (7/3/1758)
fo. 82: Bernaerde Sophia DE MEULENAERE + xx Jan Frans HOPSOMERE (17/4/1758)
fo. 143: Anna VERLOOVEN + x Fancois DE BRUYNE (11/10/1760)
fo. 152: Louis VAN WONTERGHEM + x Veronica DHUYVETTERE (3/3/1761)
fo. 175 verso: Cecilia NEIRINCK + xx Pieter DE PESTELE (zonder datum)
fo. 179: Joannes Ferdinandus HERMAN + x Marie Anne VERSCHUERE + (11/11/1758)
fo. 185 verso: Joannes CORNELIS + x Joanne Livyne DHAENENS (3/2/1759)
fo. 196 verso: Joosyntjen DE MEULENAERE + xx Joannes ESPEEL (3/3/1759)
fo. 202 verso: Jan Baptiste FAULTE + xx Marie Anne GANSMAN (9/6/1759)
fo. 221 verso: Pieter DE VREESE + x Marie Catharine WOLFCARIUS (9/2/1760)
fo. 226 verso: 30/4/1760: Philippe Francies CRAS + x Judoca DE SMET (30/4/1760)
Deinze 434:
fo. 5 verso: Joannes VAN OOTEGHEM + x Joanna VAN HUFFEL (23/1/1762)
fo. 9 verso: Marie Therese BYTEBIER + xx Pieter Joannes DE WEIRT (20/2/1762)
fo. 12: Joos STAES + x Rosa GERNAEY (19/6/1762)
fo. 16: Anne Marie DE BACKER + xx Joannes BILLIET (13/8/1762)
fo. 25: Joos VAN HONACKER + x Marie DE VLAEMINCK (26/2/1763)
fo. 30: Petronelle ROGGHE + xx Joannes CLEVE (26/3/1763)
fo. 39 verso: Judocus JANSSENS + x Catharine VERLEYE (1/10/1763)
fo. 43: Marie Anne DHAESE + xx Pieter BIEBUYCK (8/10/1763)
fo. 50 verso: Elisabeth Theresia GHEYSSENS + xx Pieter VAN HOUTTE (5/11/1763)
fo. 57: Louis VAN OUTREVE + x Marie Catharine DE RUYDT (12/11/1763)
fo. 63 verso: Norbertina VAN AUTREVE + x Jan Baptiste VERMEEREN (22/11/1763)
fo. 70: Joanne Catharine VAN CROMBRUGGE + x Francois DE POORTERE (18/2/1764)
fo. 77 verso: Joanne Marie PROVOST + x Joannes LAMMENS + (17/3/1764)
fo. 79: Marie Margarita DELVAL + x Benedictus VERSCHUEREN (31/3/1764)
fo. 82 verso: Carel DE WEERT + x Judoca MABBE (21/4/1764)
fo. 84 verso: Lieven HEYNDRICKX + x Catharine Therese CABBEKE (26/5/1764)
fo. 89 verso: Jan DE MEESTER + x Marie Josephe LE GRAND (10/9/1764)
fo. 91 verso : Therese DE BRAEVE + x Joannes VERLEYE (27/10/1764)
fo. 92 verso : Pieter DE VLAMINCK + x Isabelle Jacobe FRANCOIS (3/11/1764)
fo. 93 verso: Jacobus SCHELPE + x Joanne BIEBUYCK + (24/11/1764)
fo. 96 verso: Anna Judoca CLAEYSSENS + x Carel HAUWE (12/1/1765)
fo. 98: Adriaene VANDE PUTTE + x Ludovicus DE COCK (19/1/1765)
fo. 100: Adriaene SERGEANT + x Pieter DE PESTELE (20/4/1765)
fo. 101 verso: Judocus ADAMS + x Catharine VAN AUTREVE (1/7/1765)
fo. 104 verso: Marie Josephe SNAUWAERT + x Jan Baptiste HAUWE (11/1/1766)
fo. 106: Andries VERSELE + x Marie Catharine CANNOOT (22/2/1766)
fo. 127: Isabelle VAN BRANTEGHEM + x Anthone DESSEYN (25/10/1766)
fo. 136: Marie Joanne VANDER CRUYCE + x Pieter VERSELE (30/5/1767)

(wordt vervolgd)

Guido Demuynck
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Hugo Claus [alias: Anatole Ghekiere] –
Die waere ende suevere chronycke van sgraevensteene
Oorspronkelijke uitgave 1950
Herwerkte uitgave 2021.
A5 formaat – 140 bladzijden

Hugo CLAUS alias: Anatole GHEKIERE “Die waere ende suevere chronycke
van sgraevensteene. Esbatement ofte cluyte, die ghespeelt werde tot Ghent,
op O.H.J.C. den XVIn in Novembro MCMIL te beginnene ter 2ster ueren na
den noenen, deur den ghemenen gheselscepe ende broederscepe vander
Studentenvolke ende vander gheduchten heeren wethauders ende scauten,
ende welcke inde kele van sGraevensteene ghepresenteert werde. In prosen
ghescreven deur Anatole Ghekiere ende verluecht van diverssche scilderingen
deur Geo Frankenhoff ende Faf Zenner”.

Hugo Claus schreef dit werk (strikt
genomen zijn proza-debuut) als
ghostwriter op verzoek van zijn
vriend Anatole Ghekiere.

Herwerkte uitgave door Claude
Gekiere, aangevuld met
genealogische gegevens van
Anatole Ghekiere en met diverse
foto’s met sfeerbeelden van de
studentikoze bezetting van het
Gentse Gravensteen in 1949 als
aanklacht tegen de hogere
bierprijzen destijds.
Beperkte genummerde uitgave.
Te bekomen door storting van
10,00 euro (+ 5 euro voor
verzendingskosten) te betalen op
Rekeningnr. Familiekunde Deinze:
IBAN: BE24 0832 7311 6738
BIC: GKCCBEBB

3/9282 P 806155

Regio Deinze, Land van Nevele,
Nazareth en Zulte

Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni)
Uitgiftekantoor: Deinze 1
Jaargang 29 – nr. 3 – augustus 2021
Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef 17, 9031 Drongen
Verantwoordelijk uitgever: Claude Gekiere, Herfstlaan 59, B – 9800 Deinze
Website: http://www.familiekundedeinze.be
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Werkgebied van Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze, Land van
Nevele, Nazareth en Zulte

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 rekeningnummer van FV - Deinze: BE24
0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB
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ACTVITEITEN
- Dinsdagen 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
- Dinsdag 28 september 2021om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt,
Deinze:

Voordracht: “Bij de chirurgijn, zonder verdoving, met een vies mes”
door Claude Gekiere, voorzitter FV Deinze.
Heb je last van ziekenhuisangst? Wees maar blij dat je nu leeft. Wie wat mankeerde, meldde
zich in de middeleeuwen aan bij de chirurgijn. In die tijd werden medische behandelingen
verricht door wie zichzelf uitriep tot heelmeester of operateur of wat dan ook. Opereren was
een kwestie van proberen: het liep goed af of het liep fout af.
OPGEPAST: het lokaal laat met de huidige coronamaatregelen slechts 20 aanwezigen toe.
Voorrang wordt gegeven aan de plaatselijke leden, anderen komen op een reservelijst te staan.
Indien de voordracht in de bibliotheek NIET kan doorgaan, zal deze gepresenteerd worden via
ZOOM (zelfde datum, zelfde uur) en zullen alle ingeschrevenen ten gepaste tijde de
toegangscodes per mail ontvangen. Wijzigende bepalingen qua aanwezigheid: te volgen op
onze website www.familiekundedeinze.be rubriek “Agenda”.
Mail voor inschrijving: claude@gekiere.com
- Dinsdag 9 november 2021 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.
Afscheid van een bestuurslid:
Jacques HEYE heeft zijn activiteit als bestuurslid van Familiekunde Vlaanderen regio Deinze
stopgezet wegens verhuis naar Ruiselede. Wij wensen hem langs deze weg te bedanken voor zijn
jarenlange bijdrage!
OPROEP MEDEWERKERS:
Wegens het overlijden van Romain De Bouver en de verhuis van Jacques Heye is FV-regio Deinze
op zoek naar medewerkers die zich voor allerlei eenvoudige taken een half uur per week kunnen
vrijmaken.
Wij zoeken ook iemand met ICT-kennis voor het beheer van onze website.
Geïnteresseerden mogen voor nadere informatie steeds vrijblijvend contact opnemen met Claude
Gekiere, Herfstlaan 59, Deinze (tel: 09/386 69 26 ; GSM: 0494/23 72 71)
e-mail: claude@gekiere.com)
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DE VOLKSTELLING VAN HET JAAR IV (1796) VAN MEIGEM
In de periode 1992 – 2002 publiceerden we de volkstellingen van het toenmalige kanton
Deinze van het jaar IV (1796) in 4 delen:
Deel 1 (1992): Deinze en Petegem
Deel 2 (1993): Machelen, Olsene en Zulte
Deel 3 (2000): Wontergem, Gottem, Grammene, Zeveren en Vinkt
Deel 4 (2002): Bachte, Sint-Maria-Leerne, Astene, Deurle en Sint-Martens-Latem.
Deze tellingen zijn nog te verkrijgen op Cd-rom door overschrijving van 10 euro (8 euro + 2
euro verzendingskosten) op rekening van Familiekunde Vlaanderen: BE24 0832 7311 6738
met vermelding Volkstellingen kanton Deinze jaar IV.
In deze bijdrage zullen we een telling publiceren van het kanton Nevele, namelijk deze van
Meigem, terug te vinden in het Rijksarchief Gent in het Fonds Scheldedepartement (PV1 nr.
2672/13)
“Canton van Nevele
Tabelle inhoudende het getal, de naemen, ouderdom, staet of beroep, van de inwoonders der
commune van Meyghem en den tijd hunner verblijf in de geseyde commune”
“In de colonne tijd van ’t verblijf hebben wij voor de inborlingen maer twee schreefkens (“)
gestelt”
Nr.

Naemen van de
inwoonders boven de
12 jaeren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lieven Cocquyt
Marie Cockuyt
Pieternelle
Catherine
Pieter Wittevrongel
Joannes Cornelis
Marie Lepelaere
Ignatius Snauwaert
Marie Cornelis
Pieter Dyck
Joanne Trawaen
Jan Steyaert
Threse Vereeke
Jan Dyck
Philippe Janssens
Judoca Van Loo
Frans Janssens
Jan Van Hove
Coletha Dooms

Ou
der
do
m
40
50
45
34
19
72
61
35
32
29
30
19
24
59
60
70
32
30
22

Staet of
beroep

Woonplaats
Tijd
bij gehucht of van ’t
straet
verblijf
jaeren

landsman
suster
idem
idem
cnecht
landsman
vrouwe
landsman
vrouwe
landsman
vrouwe
cnecht
meyssen
landsman
werkman
vrouwe
soon
wever
vrouwe

Kerckstraete
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

“
“
“
“
5
“
34
5
“
“
2
“
“
“
36
“
“
23
13

Kinderen
onder 12
jaeren

“
“
“
“
“
“
“
2
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Jan Hermé
Joseph
Marie
Catherine
Jacobus Vermeire
Jaspaert Van
Wonterghem
Pieternelle Stoop
Jacobus
Jan Baptiste
Marie
Jan De Pestel
Joanne Loquette
Frans Heggerick
Judoca De Rycke
Jan Baptiste
Bernardus
Caroline
Carel Verbeke
Joanne De Roose
Gillis Trawaen
Caroline De Clercq
Pieternelle Gaelens
Jan Booms
Marie De Raedt
Rosalia
Emanuel
Joannes Martens fs.
Christophel
Francisca Van Hove
Francies
Augustinus
Jan Baptiste
Victoria
Marie De Wulf
Carel De Pourquoi
Jan Bapt. Willemaet
Francisca De
Pourquoi
Lieven Martens
Bregitte Kerkhove
Jan Baptiste
Francies
Augustinus
Judocus
Caroline
Rose
Francies Verschelde
Catherine De Paepe

66
27
30
20
52
63

schoenmaeker
soon
dochter
idem
cleermaeker
landsman

idem
idem
idem
idem
idem
idem

36
“
“
“
“
“

2
“
“
“
1
1

60
37
31
28
25
18
50
59
25
18
15
40
42
59
56
18
54
60
23
20
70

vrouwe
soon
idem
dochter
cnecht
meyssen
landsman
vrouwe
soon
idem
dochter
officier
vrouwe
landsman
vrouwe
meyssen
landsman
vrouwe
dochter
soon
landsman

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

30
“
“
“
11
½
“
25
“
“
“
7
7
44
“
14
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
3
“
“
“
“
“
“
“
“
“

52
30
24
17
19
60
35
40
26

vrouwe
soon
idem
idem
dochter
spinnerse
soon
landsman
vrouw

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

28
“
“
“
“
40
“
1
“

“
“
“
“
“
1
“
1
“

60
40
30
26
25
24
28
14
43
28

landsman
vrouwe
soon
idem
idem
idem
dochter
idem
landsman
vrouwe

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

“
30
“
“
“
“
“
“
“
2

2
“
“
“
“
“
“
“
1
“
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Lieven Carreel
Elisabeth Verleye
Jacoba Van Loo
Brigitta Pille
Joanne Pille
Jan Van
Nieuwerburg
Godelieve De Vreese
Isabelle
Marie
Pieter De Poorter
Jacobus Du Pont
Pieter Sabbe
Philippe Heggerick
Caroline De Vos
Jan Baptiste
Carel
Marie
Judocus Saelens
Jacoba Schaubroek
Ferdinand
Emanuel Heggerick
Marie Sergeant
Jan Frans
Dhuygelaere
Coletha Van Damme
Joanne Lootens
Emanuel Verschelde
Emanuel Van
Overberge
Jan Bapt. Carreel
Marie Campe
Jan Bapt. Verschelde
Marie Beyaert
Bernardus Damman
Marie Lambert
Silvester Waelbroek
Pieter Dhaenens
Marie Haelman
Jan Bapt. Baudoncq
Joanne De Decker
Jan Bapt. Lyseele
Joanne Ootteghem
Cornelis Oottegem
Jacobus Verplaetse
Marie De Smet

(wordt vervolgd)

26
74
54
23
17
62

cnecht
spinnerse
idem
haere dochter
idem
landsman

idem
idem
idem
idem
idem
idem

“
45
“
15
“
40

“
“
“
“
“
“

63
22
20
30
20
42
51
50
22
14
20
46
50
15
40
36
41

vrouwe
dochter
idem
cnecht
idem
idem
wever
vrouwe
soon
idem
dochter
landsman
vrouwe
soon
temmerman
vrouwe
werkman

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

40
“
“
6
6
6
51
“
“
“
“
“
16
“
“
5
20

“
“
“
“
“
“
1
“
“
“
“
1
“
“
3
“
4

37
60
25
20

vrouwe
landsvrouwe
soon
cnecht

idem
idem
idem
idem

20
40
“
“

“
“
“
“

13
24
28
26
22
22
40
37
37
43
35
43
34
65
35
24

idem
meyssen
landsman
vrouwe
cleermaeker
vrouwe
werkman
wever
vrouwe
landsman
vrouwe
wever
vrouwe
spinner
wever
vrouwe

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

“
“
“
½
½
¼
35
8
8
¼
¼
2
“
“
“
3

“
“
“
“
“
“
“
4
“
“
“
2
“
“
2
“

Guido Demuynck
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DE FAMILIE BIEBUYCK IN DEINZE

Generaal Aloïs Biebuyck, links met Emiel Claus (beiden geboren “Vijvenaars”)
en rechts op een anoniem (?) portretschilderij.

In een van de talrijke gelegenheidsartikelen, her en der verschenen om de Grote Wereldoorlog
(1914-1918) te herdenken, trof mij de naam van generaal Aloïs Biebuyck (1), een van de zes
Belgische topgeneraals in WO-I. Zijn grootvader, jeneverstoker Augustinus Franciscus (17771849) en zijn grootmoeder Constantia Bogaert (1783-1873), beide in St-Eloois-Vijve geboren,
trouwden in 1808 en vestigden zich omstreeks 1815-1816 te Gottem, waar de vader van de generaal,
Angelus Biebuyck, op kerstavond 1816 geboren werd. Angelus huwde te Vijve op 27-10-1841 met
Coleta Acke wier vader een oud-schipper was, en werd daar herbergier-winkelier. Het gezin telde
acht kinderen (2).
Een jongere broer van grootvader Aug. Frans was Jan-Baptiste Biebuyck (1780-1856), die in 1813
de stokerij van zijn vader Jacobus Franciscus Biebuyck in Vijve overnam en in 1832 naar Gottem
verhuisde (3). Deze Jan-Baptist was dus de grootoom van de generaal.
Dan kwam bij mij spontaan de vraag op, of de Deinse Biebuycks, die ik in de jaren 1940-1960 in
mijn geboortestad gekend had, tot diezelfde (Gottemse) familie(s) behoorden. Enig (genealogisch)
onderzoek was daartoe wel nodig. Maar eerst en vooraf: welke Biebuycks woonden in die jaren in
Deinze?
Vooraan in de Tolpoortstraat nr. 108, dichtbij de Knok, woonde in de eerste helft van de jaren ’20
het gezin van Désiré Biebuyck x Rachel Dujardin. Désiré (1850-1926) hield daar een slagerijherberg “In den Bonten Os”. Het gezin telde vier kinderen, waarvan de oudste drie ongehuwd zijn
gebleven: eerst twee meisjes, daarna twee jongens, resp. genaamd Anna Maria Rachel (1892-1952)
en Laura Irma Anna (1896-1974), allebei breiwolverkoopsters, André Edmond Désiré (1898-1990),
die kantoorbediende was bij de Registratie, en Marcel Gentiel Biebuyck (1900-1969), slager. Na de
dood van vader Désiré († 1926) bleven de oudste drie - Anna, Laura en André - inwonen bij moeder
Rachel. In juni 1925 hadden zij ten huize een achtjarig Hongaars meisje opgenomen voor zes maand
herstelverblijf, Paula Tircs genaamd, die daarna echter niet meer naar haar vaderland teruggekeerd
was en in Deinze algemeen als “Paula Biebuyck” (4) bekend stond. André - in zijn oude dagen de
glanzend-kale schedel met een sneeuwwite haarkrans als met een aureool omkroond - was een heel
vriendelijk, gedienstig en innemend man (zo sympathiek dat hij bij iedereen als “Dreetje B.” bekend
stond), die elke dag ter kerke ging. In de Sint-Martinuskerk tijdens de zondagsmis, de huwelijks- en
de begrafenismissen ging hij “rond met de schaal”, waarbij hij iedere geldinworp beloonde met een
dankbare glimlach en een gemompeld “merci”. Hij deed ook, zo discreet mogelijk, aan “goede
werken” en zal vermoedelijk wel - als dat in Deinze-Petegem bestond (waarvan ik evenwel niet
zeker ben) - lid geweest zijn van een Sint-Vincentiusgenootschap voor hulp aan de behoeftigen.
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Een jongere broer van André was Marcel Gentiel Lodewijk Biebuyck (Deinze 3 juni 1900 – 31
oktober 1969), slager van stiel, die in de late jaren ’20 zijn slagerswinkel had in de Gentpoortstraat
nr. 20 en daarna een nieuwe winkel opende op de midden in de jaren ’30 nieuw-aangelegde Guido
Gezellelaan nr. 54 (nabij de hoek met de Oostmeersdreef). In het slagersgezin van Marcel Biebuyck
x Bertha Leonie Van Laere (Deinze 19 mei 1901 - na 1976) waren twee zonen:
Daniël Biebuyck (Deinze 01.10.1925 - Newton, Massachusetts 31.12.2019) studeerde klassieke
filologie, recht, culturele antropologie en Afrikaanse kunst aan de Gentse Rijksuniversiteit, waar hij
in 1954 een doctoraat wijsbegeerte en letteren behaalde. Daarna volgde hij een post-graduaat studie
in sociale antropologie en Bantoetalen aan het University College in London. In opdracht van het
Institut pour la recherche scientifique en Afrique Central (IRSAC) deed hij in 1949-1957 veldwerk in
(toenmalig Belgisch) Kongo. Dit veldwerk concentreerde zich daar op de Lega-, Bembe-, Zyoba- en
Nyanga-volkeren. Daarna vervulde hij van 1957 tot 1961 een doceeropdracht aan de Lovaniumuniversiteit in Kinshasa. Na de onafhankelijkheidperikelen in Kongo week hij uit naar de Verenigde
Staten en werd als professor benoemd aan de University of Delaware (Newark) en ging daar in 1989
met emiritaat, na ook talrijke opdrachten vervuld te hebben als lector en/of visiting professor aan
o.m. London University, University of California at Los Angeles, New York University en
University of Southern Florida. Naar zijn geboortestad Deinze (5) is hij niet meer teruggekeerd. Hij
overleed in 2019, hoogbejaard, 93 jaar oud.

Daniel Biebuyck (Deinze 01.10.1925 – Newton, Massachusetts 31.12.2019), leerling van prof. Frans Olbrechts, was als
gevormd antropoloog een autoriteit op het gebied van de Centraal-Afrikaanse kunst met vele bijdragen aan de contextuele
studie van o.m. de orale literatuur en de sociaal-politieke structuur van talrijke groepen in de Democratische Republiek
Congo. Zijn bekendste boek, “Lega Culture - Art, Initiation and Moral Philosophy Among A Central African People”, is in
1973 gebubliceerd door de University of California Press (260pp. + 110 pl.).

Daniels veel jongere broer Jan Biebuyck (° Deinze 1937) heb ik nog gekend als leerling van het
Sint-Hendrikscollege. Hij was er, in het lager onderwijs, klasgenoot van o.a. Herman Bekaert,
Carlos De Meyer, Gerard Leroy, Paul Noë, Jacques Rousseau, Fernand Tant, Luc Van Quickenborne, Pierre en Robert Vermeersch, en Marc Vincent, ook allen krasse tachtig-plussers, indien nog
in leven... Begin jaren’ 50, toen ik het College verliet, volgde Jan Biebuyck er de richting “GrieksLatijnse Humaniora”, als medeleerling van o.a. de Deinzenaars Marc De Jonghe, André Delmeire,
Adrien Goetry en Paul Heleu, en dichte streekgenoten als Philippe de Mahieu, Jozef Schoors, Noël
Tanssens en Eric Van der Eecken. In het schooljaar 1952-1953 beëindigden deze mannen de zgn.
Syntaxis-klas (toen de “derde”, nu de “vierde” humanioraklas), maar in de daaropvolgende Poësisen Rhetorica-klassen van Sint-Hendrik heb ik Jan Biebuyck niet meer aangetroffen.Van de latere
beroepscarrière van Jan Biebuyck ben ik jammer genoeg niet op de hoogte. Hij neme het mij niet
kwalijk... Is er misschien een van de Leiestam-lezers die mij Jans adres kan bezorgen?
Wat we tot nog toe weten over de “Deinse” Biebuycks vatten we overzichtelijk samen in het hiernavolgende stukje stamboom.
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Stamboom der Deinse Biebuycks

|
Anna Maria Rachel
(1892-1952)
ongehuwd
breiwolverkoopster

Désiré Biebuyck (1850-1926)
slager-tapper “In den Bonten Os”
x Rachel Dujardin (1864-1944)
|
|
|
Laura Irma Anna
André Edmond Désire
(1896-1974)
(1898-1990)
ongehuwd
ongehuwd
breiwolverkoopster
kantoorbediende

(c) P. Huys, Drongen, 2020.

|
Marcel Gentiel Lod.
(1900-1969)
x 1924 met
Bertha L. Van Laere
|
___________________|_______
|
|
Daniël (1925-2019)
Jan Biebuyck (1937)

Maar daarmee is nog altijd niet duidelijk geworden wat die “Deinse” Biebuycks (eventueel) met de
Gottemse “Biebuycks van de 19e en vroege 20e eeuw in familiaal opzicht gemeenschappelijk zouden
hebben. Daarom moeten we nog wat hogerop in de tijd, om na te gaan wie de ouders en grootouders
waren van de Deinse slager Désiré Biebuyck, met wie de voorgaande stamboom aanvangt. Die aanvullende gegevens zijn samengebracht in de hiernavolgende kwartierstaat.
Kw. 1. Désire BIEBUYCK
Deinze 16 maart 1850 (akte nr. 21) - Deinze 1926; gehuwd ca. 1891 met Rachel Dujardin, van wie vier
kinderen (cfr. supra)
Generatie 2 – De ouders
Kw. 2. Jean Baptiste BIEBUYCK (jr.)
Grammene 10 april 1819 – Deinze (?) na 1870; slager van beroep.
Gehuwd (niet in Asper) ca. 1845 met:
Kw. 3. Maria Theresia DER WEDUWEN
Asper 3 november 1817 (akte nr. 44) (*) - Deinze (Wijk B nr. 260) 16 april 1860 (akte nr. 25), 43 j.
oud; herbergierster.
Dit echtpaar Biebuyck-Der Weduwen had zes kinderen, alle in Deinze geboren: Marie Clemence (11.
11.1846), Gustave (04.07.1847), Désiré (16.03.1850), Maria (16.08.1851), Leonie (20.04.1855) en
Charlotte (26.07.1855 - † 1857).
(*) Een ouder zusje had dezelfde naam “Maria Theresia” gekregen, maar stierf al twee weken later, nl. in Asper
(Eeckschen Herweg) 23 november 1816 - 6 december 1816.

Generatie 3 – De grootouders
Kw. 4. Jean Baptiste BIEBUYCK (sr.)
Petegem 26 augustus 1795 (f° 1427) – Grammene (na 1849); knecht (1818), dagloner (1819), wever
(1820-1827 en 1849), landbouwer (1846); ongeletterd.
x Grammene 17 juni 1818 (akte nr. 2) met:
Kw. 5. Marie-Jeanne DE GROOTE
Grammene 15 vendémiaire j. VI (= 6 oktober 1797) – † na 1849; spinster van beroep; ongeletterd.
Hun kinderen, geboren in Grammene: Jean Baptiste (= kw. 2), Ivo (30.10.1820-11.06.1849, man van
Mar. Ther. Vermeersch), Regina (01.08.1822), Rosalia (24.11.1824) en Sophia (18.02.1827); geboren
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te Machelen: Ludovicus (27.04.1829) en Amelia (07.11.1830); geboren te Grammene en aldaar jong
gestorven: Julia (07.02.1834-29.10.1837) en Désiré (02.07-17.11.1836).
Kw. 6. Emanuel DER WEDUWEN
Asper (?) ca. 1770; daghuurwerker (1816, 46 j. ); ongeletterd.
Gehuwd met:
Kw. 7. Angelina VAN DER RASIEREN
Generatie 4 – De overgrootouders
Kw. 8. Petrus Joannes (Pierre Jean) BIEBUYCK
Deinze (St.-Martinus) ca. 1770 - Deinze 6 augustus 1811 (*), 41 jaar oud; dagloner, ongeletterd.
xx Deinze (St.-Martinus) 18 november 1794 (f° 2035) met:
Kw. 9. Marie Angelique HONORE(Z) (fa. Jean Baptiste)
Mouvaux (N.-Fr., bij Tourcoing/Roubaix) ca. 1768 - Deinze 30 nivôse jaar 13 (20 jan. 1805), 37 jaar
oud.
(*) Voor zijn huwelijk met Maria Angelique Honoré was hij eerst gehuwd geweest met Petronilla Bontacq († Pet. St.-Mart.
01.08.1794). Hij stierf in 1811 in het huis van zijn vader, Tussenbruggen nr. 400 (cfr. kw. 17).

Kw. 10. Jean Baptiste DE GROOTE fs. Petri
Grammene 19 december 1769 – 14 januari 1846 (76 j. oud), landman-wever; ongeletterd.
x Grammene 24 november 1795 (f° 401) met:
Kw. 11. Maria Josepha De GROOTE fa. Joannis
Grammene 20 maart 1773 – 7 maart 1809 (36 j. oud); ongeletterd.
Na de dood van zijn vrouw is J.B. De Groote nog hertrouwd met Francisca Van Daele († Grammene
24.12.1823, spinster, 41 j. oud).
Generatie 5 – De betovergrootouders
Kw. 16. Joannes Franciscus (Jean François) BIEBUYCK
Deinze (St.-Mart.) 4 september 1748 (f° 871) – Deinze (Rue entre les Deux Ponts = Tolpoortstraat nr.
246) 8 november 1817 (69 j. oud), dagloner.
x Deinze (Sint-Martinus) 7 januari 1770 (f° 1801) spoedhuwelijk met:
Kw. 17. Isabella Joanna NOTTEBAERT
Deinze (S.-Martinus) 19 april 1746 (f° 862) – Deinze (Rue de Deux Ponts = Tolpoortstraat nr. 400) 3
februari 1816 (70 j. oud), spinster.
Hun kinderen, geboren/gedoopt Deinze (St.-Mart.): Petrus Joannes (= kw. 8), Maria Judoca (30.10.
1771), Augustinus (21.02.1773), Joanna Catharina I (29.04.1774) en Joanna Catharina II (14.05.1776)
en Joannes Baptista (09.10.1777).
Kw. 20. Petrus DE GROOTE
x voor 1766 (niet in Grammene) met:
Kw. 21. Francisca DAMMAN
Hun vier kinderen werden in Grammene geboren tussen april 1766 en november 1774.
Kw. 22. Jean Baptiste DE GROOTE
x ca. 1765/70 (?) met:
Kw. 21. Angelina VAN DAELE
Generatie 6 – de Oudouders
Kw. 32. Petrus BIEBUYCK
x Petegem (S.-Martinus) in 1746 (tussen 10 mei en 14 juni) met:
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Kw. 33. Marianna DHAESE
Kw. 34. Joannes NOTTEBAERT
x Petegem (S.-Martinus) 11 juni 1741 (f° 1735) met:
Kw. 35. Joanna DE CALUWE (ook: CAELEWAERT)
De gegevens van deze kwartierstaat maken het zeer onwaarschijnlijk, dat deze uit de Petegemse SintMartinusparochie afkomstige Biebuycks, die later in Deinze en Grammene woonden, familiaal verwant
zouden zijn met de (sociaal veel beter gesitueerde) geneverstokers uit Gottem en Sint-Eloois-Vijve.
Maar daarover meer in een aparte bijdrage in een volgend nummer van Leiestam.
Nog dit: de familienaam Biebuyck betekent “biekorf” (bie = bij[en] + buyck = buikvormige korf). In
het jaar 1976 (Kiezerslijst fusieverkiezingen) woonden nog slechts vijf Biebuycks in Groot-Deinze.
Op “Geneanet” komt de naam actueel nog 9523 x voor, waarvan 6333 x in België en 870 x in Frankrijk
(waarvan 229 x in Lille). In Vlaanderen momenteel het meest voorkomend in Wakken (180 x), Aarsele
(165 x), Pittem (119 x), Dentergem (117 x) en Tielt (109 x).
NOTEN
(1) Alouise (sic in geb.akte!) gezeid Aloïs Biebuyck (Sint-Eloois-Vijve 28 juni 1860 - Elsene 28 januari 1944)
was als luitenant-generaal een van de zes Belgische topgeneraals in WO-I. Hij verloor zijn vader en moeder toen
hijzelf resp. 5 en 12 jaar oud was en werd opgevoed door zijn oom Hypoliet Biebuyck, industrieel in Brussel. Hij
volgde een militaire loopbaan en werd bevorderd tot kolonel in juni 1914. Bij de Duitse inval verdedigde zijn 2e
Karabiniers-regiment de Nete-linie tussen Lier en Duffel. In de Slag aan de IJzer leidde hij persoonlijk het 3e
Karabiniersregiment bij het tegenoffensief in de bocht van Tervate nabij Pervijze op 22 oktober 1914. Hij werd er
driemaal gewond en vervoerd naar het ziekenhuis in Calais, waar in zijn aanwezigheid zijn zoon, luitenant Marcel
Biebuyck, aan een open buikwonde stierf op 29 maart 1915. Na zeven maanden hospitalisatie kwam kolonel
Biebuyck op 14 mei 1915 terug aan het front. Hij werd gepromoveerd tot generaal-majoor op 11 juni 1915, aidede-camp van koning Albert I op 1 augustus 1915 en luitenant-generaal op 30 maart 1916. Hij werd commandant
van de 6de Legerdivisie op 8 augustus 1917, en in de Vijfde Slag bij Ieper leidde hij de vier infanteriedivisies van
het zuidelijke groep van het Belgische leger naar de overwinning bij het veroveren van Passendale en Moorslede
(28 september - 14 oktober 1918). Op 11 november 1918 hadden zijn troepen de Leie tussen Harelbeke en Deinze
bereikt. Na de oorlog ontving hij talrijke onderscheidingen en twee straten werden naar hem vernoemd (in SintEloois-Vijve en in Nederoverheembeek/Brussel). Hij werd gepensioneerd op 1 juli 1925 en stierf te Elsene in de
nieuwjaarsmaand van 1944.
(2) Zie ook de heemkundige Jaarboeken van De Gaverstreke, Waregem, jrg. 1981, p. 149, en 1986, p. 291.
(3) Jan Baptiste Biebuyck was driemaal gehuwd: x te Nazareth op 30.06.1813 met Maria Theresia Van Der
Cruyssen († 17.12.1825); xx te Ingooigem op 09.05.1827 met Constantia De Vos († 11.02.1831); xxx te Waregem
op 02.09.1831 met Rosalia Van Poucke († Gottem 29.12.1873).
(4) Over Paula Biebuyck zie: Piet Cassiman, “Wie kent nog deze Deinzenaren: Paula Tircs?”, in: Contactblad
KGK-Deinze, jrg. 25/1 (2005), pp. 3255-3256.
(5) In het K.O.K.-Jaarboek XIV (1947) pp. 9-43 publiceerde “drs. D.V.D. Biebuyck” (sic) zijn enige (!) bijdrage
over Deinze, getiteld: “De Kamer der Reden-Rijke en Const-Minnende Gulde-broeders der Confrerie van den H.
Rochus”, een beknopt literair-historisch overzicht van deze Deinse rederijkerskamer.

Paul HUYS
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DE RIJKE NALATENSCHAP VAN DE GENTSE KANUNNIK LOUIS
PAPELEU
In het “Papeleu-Archief (1) bevindt zich ook het imponerend archiefdocument, genummerd
“4 - Cote XXXXIJ”, dat als titel draagt : Staet van Goed mitsgaders Liquidatie ten sterfhuyze van wylen den heer Louis Papeleu, kanonik, overleden te Gend. Het document,
handgeschreven, formaat 335 x 205 mm, telt tien katernen van elk 24 pagina’s, of samen
240 pagina’s (waarvan de laatste 7 onbeschreven). De tekst begint als volgt : “Staet ende
Inventaris van alle de goederen, baeten ende commeren, bleven ende bevonden ten sterfhuyze van den eerweirden heer Louis Jean-Hyacinthe Papeleu, Priester, Kanonik de[r]
Cathedrale Kerke van den heyligen Bavo in Gend, Ridder van het Orde van den Belgischen
Leeuw, zoon van Mynheer Denis Jacques Papeleu, ende van Vrouw Marie Elisabeth Hopsomere, overleden te Gend ontrent Sinte Bavo Kerk (2) den 8e Novembre 1823, Saliger
Memorie, omme gesloten ende geliquideert te worden..., etc.”
Daarna volgt een opsomming van de drie begunstigden in deze nalatenschap, te weten:
“1° Mhr. Benoit Jean Joseph Josse Papeleu de Poelvoorde, broeder van den heer overledenen, representant van eenen derden staek tzynen sterfhuyze ende tot dies geïnstitueert by het
naer geïnserreert testament olographe van daten negensten october 1820.
2° Mhr. Louis Joseph Papeleu de Poelvoorde, zoon van wylent mynheer Denis Ferdinand
Papeleu, broeder van den overledenen, geïnstitueerden erfgenaem voor een derden staek ten
voormelden sterfhuyze volgens het beropen (= herroepen) testament.
3° En vrouw Marie Melanie Hopsomere, geselnede van mynheer Eugène Jean-Baptiste
Joseph Guislain de Kerchove de Denterghem, tot het gonnen naerschreven by den selven
haeren heer Man geautoriseert ende geassisteert, dogter van wylent mynheer Bernard
Constantin Hopsomere ende van wylent vrouw Thérèse Xaviere Scholastique Papeleu, die
suster was van den overledenen, geïnstitueerde erfgenaeme, benevens wylent mynheer
Auguste Denis Hopsomere, haeren broeder, overleden den 14. januarij 1826, van wie zy
eenige erfgenaem is, voor eenen derden staek ten voormelden sterfhuyze volgens het
gemelt testament.”

Genealogisch fragment
Denis Jacques Papeleu x Marie Elisabeth Hopsomere
|
|
|
|
|
Louis J.H. P., kanunnik Benoit J.J.J. P.
Denis Ferd. P.
Thérèse Xav. Sch. P.
(1757-1823)
|
x Bern. C. Hopsomere
|
|
Louis J. P. de P. Marie Mel. Hopsomere *
x Eug. de Kerch. de Dent.
* De namen der drie erfgenamen zijn onderstreept.
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Daarna volgen tekstueel de “verscheyde dispositiën testamentaire die den heer overledenen
gemaekt heeft, gedeposeert ten comptoire van den heer notaris Hellebaut te Gend, volgens
akte danof zynde van daten 24 february 1824”. Het eerste testament dateerde van 12 germinal jaar XIII (of 2 april 1805), waarna er nog diverse “wederroepingen” werden toegevoegd
(wijzigingen en aanvullingen), o.a. dd° 28 maart 1810, 9 oktober 1820 en 17 oktober 1823.
In het Kapitel I van de eigenlijke inventaris der nalatenschap wordt een oplijsting gemaakt
van alle “hofsteden, landen, bosschen, meersschen, renten en obligatiën, by den heer overledenen agtergelaeten, deelzaem tusschen de dry geïnstitueerde erfgenaemen, elk voor een
derden staeck”.
De opsomming daarvan beslaat niet minder dan 246 items. De onroerende goederen worden
opgesomd volgens ligging per gemeente, achtereenvolgens Sint-Martens-Leerne (nrs. 173), Drongen (nr. 74), Bachte-Maria-Leerne (nrs. 75-83), Deurle (84-147), Deurle &
Nazareth (nr. 148), Nazareth (149-168), Kruishoutem (nrs. 167-168), Gottem (nrs. 169215), Grammene (nr. 216), Deinze-Buiten (nrs. 217-233), Deinze-Binnen (nr. 234) en
Gent (235-236). De nrs. 237 tot 246 ten slotte betreffen een tiental renten en obligaties.
De goederen, in dit kapitel opgesomd, werden samen “gepresen ter somme van 215.454 fr.”,
zodat elk van de drie erfgenamen recht had op 71.818 fr.
Het merendeel der onroerende goederen was dus gelegen in resp. Sint-Martens-Leerne (73
items), Deurle (64 items) en Gottem (47 items). Daarnaast zijn er de veel minder talrijke
bezittingen in Nazareth (20 items), Deinze-Buiten (17 items) en Bachte-Maria-Leerne (10
items), benevens enkele losse items (één of twee slechts) in Gent, Kruishoutem, DeinzeBinnen, Grammene en Drongen.
Elk van deze items wordt heel precies beschreven, met aard van het perceel (zaailand, koeweide of maaimeers, bos, dreef, vijver...), de situering, de aanpalende bezitters, de oppervlakte (in bunderen, roeden, ellen), de naamgeving, de pachters en het pachtbedrag e.a.m.
Een paar typerende voorbeelden, allemaal uit Sint-Martens-Leerne:
Nr. 1 - Eene behuysde, beschuerde ende bestalde hofstede met de voordere edifitiën, drooge ende
groene catheylen daerop staende ende medegaende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van St.
Martens Leerne, bekent op de Caerte figurative articulis 197 en 199, paelende oost aen Mynheer van
Cazele, zuyd, west ende noord zyn zelfs, groot 1 bunder 58 roeden 76 ellen, ofte één bunder 157
oude gendsche roeden.
(Pachter van de nrs. 1 tot 31 is Bernard Colle.)
Nr. 6 - Eene partye bosch, genaemt den eetduyvel (= de Heideduivel), met eenen vyver te midden,
gelegen als vooren, bekend op de caerte articulis 207 en 208, paelende oost Mynheer van de
Woestyne, zuyd selfs meersch, west Mr. van Cazele, en noord Mynheer Everaert-Dons, groot 72
roeden en 36 ellen, ofte 482 (Gentse) roeden.
Nr. 32 - Eene behuysde, beschuerde ende bestalde hofstede met de voordere edifitiën, drooge en de
groene catheylen daerop staende ende medegaende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van St.
Martens Leerne, genaemt het goed ter Middelt (3), bekent op de caerte articulo 170, paelende
noordoost Mynheer D’hane de Stuyvenberge, oost en west selfs, groot 62 roeden en 39 ellen ofte
417 ½ (Gentse) roeden.

Als pachters van de Leernse items (1 tot 73) worden vermeld : Bernard Colle (items 1-32),
Augustin Delval (32-45), Augustin Delval & Hiëronymus Colle (46-47), Petrus Claeys &
Jan Van de Walle (48), Isabelle Cocquyt (49), Pieter Helyn (53-55), J.B. Delbaere (56), Jan
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Verstichel (57-59), Jan Baptiste De Vreese (60-61), Jacobus Overberge (62-64), Albert
Haerens (65-66), de kinderen van Jan Baptiste Hoentjens (67), Jan Baptiste Van Kemseke
(68-70), Pieter Claeys (71), Jacobus De Vreese (72) en Philippe Faele (73).
Van bijzonder belang zijn voorts de talrijke toponiemen die in deze perceelsbeschrijvingen
voorkomen. Hiervan het onderstaand lijstje, allemaal ook betreffende Sint-Martens-Leerne
(b = bos, dr = dreef, kw = koeweide, l = land, lo = lochting, m = meers, w = weide, zl = zaailand) :
3. tLang Meersselken (l + dr); 4. het Hoppestuk (l); 6. den Eetduyvel (b); 7. den Biesemeersch (zl); 8.
den Koeybosch (b); 10. het Ossebulkxken (zl); 11. den Grooten Ossebulk (zl); 12. den Grooten Berg
(zl); 13. den Schendebulk (zl); 14. den Kleynenberg (zl); 15. de Vyf Gemeten (zl); 16. de Duyzend
Roeden (zl); 17. de Vier Gemeten (zl); 18. tAchterste Leyland (zl); 19. het Middelste Leystuk (zl); 20.
den Drybek (zl); 21. den Koeybosch (zl); 22. de Platte Meersch (kw); 23. den Voorbulk ofte Voorensten Leybulk (zl + b); 24. tLang Bosselken (b); 25. den Schentbosch (b); 26. den Hinnepolder (zl +
lo); 27. de Korte Bedden (zl); 28. de Duyzend Roeden (zl); 29. de Zes Gemeten (zl); 32. het Goed
ter Middelt (hofstede); 34. de Motte (b + w); 38. het Leen (zl); 39. den Swaenenhals (zl); 44. den
Doorn (zl); 45. de Zwaene (zl); 46. den Groenen Weg (l); 48. den Krommenhoeck (zl); 49. de Sevenhonderd Roeden (l); 50. de Lange Meersch (m); 54. den Koeymeersch met het Dreefken (m); 61. de
Vier Gemeten (zl), alsook 67. de Vier Gemeten (zl).

Tot zover de onroerende goederen van wijlen kanunnik Papeleu in Sint-Martens-Leerne. De
goederen in Gottem, Bachte-Maria-Leerne, Deinze en Grammene zullen behandeld worden
in een paar aparte bijdragen die nog volgen.
⁂
Na het eerste kapitel van de Staat van Goed volgen er nog drie andere hoofdstukken.
Kapitel II betreft de achterstallen van de pachten van de in Kap. I beschreven goederen,
samen goed voor 63 items.
Kapitel III betreft de “gemeene deelsaeme baete ten sterfhuyze”, d.i. een opsomming van
(o.a.) de meubelen en kateilen, het zilverwerk, kazuifels-stola’s-kelk, e.a. roerend goed,
vervat in samen 18 items.
Kapitel IV betreft de schulden en lasten ten sterfhuize, goed voor 80 items. De totale
schuldenlast bedraagt 24.694,24 fr., of 8.231,41 fr. ten laste van elke erfgenaam.
NOTEN
(1) Papeleu-Archief, in privébezit (Dirk Van Aelst in Gottem).
(2) Kan. Papeleu woonde in de voormalige (nu verdwenen) Sint-Jansstraat, vlak bij de Sint-Baafskerk.
(3) Over het Goed ter Middelt zie: N. Kerckhaert, Oude Oostvlaamse hoeven (Gent, Feder. Toerisme O.Vl.,
1988), pp. 306-307, met archivalische attestaties uit 1405, 1410, 1417, 1437, 1465, 1541, 1583, 1740 en 1750.

Portret van kanunnik Ludovicus (Louis) Papeleu (1806).
Paul HUYS
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DE STATEN VAN GOED VAN DEINZE
(vervolg van Leiestam 2/2021, p. 1489-1490)
Dit artikel is een zeer summiere index van de staten van goed. In mijn publicaties vind je een
uitgebreide analyse terug, zowel van de staten van goed als van de andere akten die verband
houden met het beheer van de weesgoederen.
Deinze 434 (vervolg):
fo. 173 verso: Livine ROGGHE + x Jan NEIRINCK (11/6/1768)
fo. 176: Marie Anne BLOMMAERT + x Philippe Jacobus DE COSTERE (22/8/1768)
fo. 182: Marie Anne FRANCHOIS + x Jean Joseph BISANCENEE (22/10/1768)
fo. 204 verso: Judocus KETELS + xx Thecla Cecilia JOORIS (10/12/1768)
fo. 210: Ferdinandus VAN DOORNE + x Rebecca HOPSOMERE (2/1/1769)
fo. 225: Barbara Francoise DELVAL + x Guillielmus NAESSENS (14/1/1769)
fo. 229 verso: Joannes Francois SIMEEUS + x Pieternelle BIEBUYCK (11/3/1769)
fo. 236 verso: Rochus MICHIELS + x Issabelle VANDE VEN (29/7/1769)
fo. 239: Marie Jacobe OLLEVIERS + x Augustinus VERHEUST (2/9/1769)
fo. 247: Susanna MANTHAU + x Ferdinandus Constantinus COLPAERT (20/1/1770)
fo. 262 verso: Louis COENE + x Marie VERSTRAETE (23/6/1770)
fo. 265: Joanne Therese PLAETSAERT + x Francies KINDTS (14/7/1770)
fo. 267 verso: Pieter STUYVAERT + x Marie Anne DESSEYN (21/7/1770)
Deinze 435:
fo. 6: Joannes Baptiste DE COSTERE + x Isabelle Rose STEVENS (13/10/1770)
fo. 9 verso: Pieter Francois DE BUCK + x Marie Anne CATSIE (17/11/1770)
fo. 15: Susanne STEYAERT + x Jacobus Francois DE ZUTTERE + (10/12/1770)
fo. 17 verso: Marie Catharinne BRUYNEEL + x Adriaen PENNINCK (12/1/1771)
fo. 24: Joanne Marie VANDE GENACHTE + x Jan Baptiste ADAMS (29/2/1772)
fo. 33: Joseph CHENET + x Marie Francoise POUILLAERDE (18/5/1771)
fo. 36 verso: Jacobus COCQUYT + x Marie Isabelle DE WEERDT (20/7/1771)
fo. 41 verso: Isabelle SCHUERS + x Francois VAN AUTREVE + (9/11/1771)
fo. 45: Veronica LE MEITRE + x Joannes Baptiste DELCROIX (16/11/1771)
fo. 51: Francois Louis BEYENS + x Christina DE POORTERE (15/2/1772)
fo. 58 verso: Andries DE CLERCQ + x Anne Marie JANSSENS (10/10/1772)
fo. 64 verso: Francois VAN WYNGENE + x Marie Catherinne DELCAMBE (11/2/1773)
fo. 77: Pieter VAN HUFFEL + x Barbara BOULET + (24/4/1773)
fo. 84: Lyvyne DE BACKERE + x Guillielmus DE BACKERE (11/9/1773)
fo. 90: Adriaen PENNINCK + xx Marie Catherinne DE PROOST (20/11/1773)
fo. 94 verso: Joannes BILLIET + x Catherinne Francoise DESSEYN (zonder datum)
fo. 99 verso: Joanne Judoca DE RUYCK + x Christiaen DE CONINCK (19/1/1774)
fo. 102 verso: Livine ALGET + x Anthone Louis VAN QUICKENBORNE (zonder datum)
fo. 110 verso : Barbara MEHEUS + x Joannes Baptiste VAN THEMSCHE (12/3/1774)
(wordt vervolgd)

Guido Demuynck
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Heemkundige en geschiedkundige verenigingen in Oost-Vlaanderen en hun
belang voor de familiekunde
(vervolg van Leiestam 5/2020, p. 1458)
OUD: Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande
tusschen Maerke en Ronne:
Website: https://www.gokoudenaarde.com
Tijdschrift: Jaarboeken “Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde
en zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne” (1906 – 2020);
vanaf 2021 “G/OUD” (2 x per jaar (januari en juni))
Consultatie: o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en de openbare
bibliotheek van Oudenaarde, Wijngaardstraat 15, Oudenaarde
On-line consultatie mogelijk van de handelingen van 1906 tot en met 2010 via
https://www.gokoudenaarde.com/publicaties/
Overzicht artikels: via https://www.gokoudenaarde.com/publicaties/ (bibliografie 1956 – 2019) en
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?curpage=25&q=relation_article%3APROV123
Contact: via de website: https://www.gokoudenaarde.com/contact/
OVE: Heemkundige Kring Overmere:
Website: https://www.overmere.be/
Tijdschrift: Heemkundige Kring Overmere (verschijnt 4 x per jaar)
Consultatie: o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en de openbare
bibliotheken van Berlare (Dorp 101A Berlare) en Overmere (Baron Tibauttstraat 2 Overmere)
Overzicht artikels: via https://www.overmere.be/inhoud-tijdschriften/
en http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV125
Contact: heemkundige.kring@overmere.be
POL: Heemkundige Kring Pollare:
Website: http://www.heemkundigekringpollare.be/main/home.php
Tijdschrift: Mededelingen van de Heemkundige Kring van Pollare (1980 – heden)
Consultatie: o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en gedeeltelijk in
de bibliotheek van Deinze, Gentpoortstraat 1 Deinze
Overzicht artikels via
http://www.heemkundigekringpollare.be/main/publicaties.php?datum1=2015&datum2=2019 (tot
2010) en http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=relation_article%3APROV175
Contact: heemkundige.kring.pollare@hotmail.com
RON: Geschiedkundige Kring van Ronse:
Website: https://www.ronse-gokrti.be
Tijdschrift: Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inda
(1948 - heden)
Consultatie: o.a. in de Provinciale Centrale Bibliotheek, W. Wilsonplein 2, Gent en de openbare
bibliotheek van Ronse, De Biesestraat 4 Ronse
Overzicht artikels: via https://www.ronse-gokrti.be/onze-oude-annalen/ chronologisch (1948 –
2019) en thematisch (1948 – 2018)
Documentatiecentrum: bibliotheek van de kring: Politieke Gevangenenstraat 18 (1e verd.) Ronse
open elke woensdag van 14 tot 17 uur en elke zondag van 9 tot 12 uur
Contact: gokrti.charti@gmail.com
(wordt vervolgd)

Guido Demuynck
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Werkgebied van Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze, Land van
Nevele, Nazareth en Zulte

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 rekeningnummer van FV - Deinze: BE24
0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB
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ACTVITEITEN
- Dinsdagen 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

- Dinsdag 9 november 2021 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek,
ingang Markt, Deinze:
Voordracht: “Bouwen in de Middeleeuwen”
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.

Onze oproep in Leiestam van augustus 2021 in onze zoektocht naar nieuwe helpers lokte
verschillende reacties uit.
Wij verwelkomen dan ook met veel enthousiasme onze twee nieuwe medewerkers
Vera Vorstermans en Tony Van Severen! Dank voor jullie hulp!
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DE TOLPOORTSTRAAT (NRS. 2 - 26), ZOALS DIE ER VROEGER
UITZAG...

De Tolpoortstraat, vanaf de Leiebrug gezien (Coll. Denis Pieters - waarvoor dank).

Zo zag het begin van de Tolpoortstraat eruit, in de jaren voor WO I, toen de Leiebrug nog
geen ophaalbrug maar een draaibrug was. De witte gevelrij links op de foto, de oostzijde
van de straat, eindigt net voorbij het oude Markizaat (met de twee spitse torendaken). Het
betreft de huisnummers 2 tot 26. Het westelijke hoekhuis nr. 1 rechts op de foto was de
woonst van de kaarsenfabrikant Van Wambeke.
Op een volgende foto zien we dezelfde oostelijke gevelrij, vanuit de tegenovergestelde
richting, naar de brug toe.

De oostelijke straatkant, vanaf nr. 16 (Fotowinkel Gustaaf Claerhout). Links: het “muziekvrouwtje”, met
aanbellende, bedelende kinderen (Foto Claerhout - met dank aan Erik).
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Een kwarteeuw later, kort na WO I, was de Leiebrug een ophaalbrug geworden, zoals de
volgende afbeelding laat zien, met ditmaal de westzijde van de straat (huisnummers 1 tot
21) meer prominent in beeld, gezien vanuit de tegengestelde richting, naar de brug toe.

(Coll. Denis Pieters)

In geen van al die oude foto’s is het actuele straatbeeld nog herkenbaar. Nostalgie van het
onherroepelijk voorbije verleden!
Heel wat recenter is dan weer een foto uit de jaren ’60: de oostelijke gevelrij, ook ditmaal
gezien vanaf het oude Markizaat (toen nog het Postgebouw).

De oostelijke straatkant van de Tolpoortstraat, met het Postgebouw op de voorgrond (Foto Claerhout).
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Anno 2021 is het plaatje totaal veranderd. De hoekpanden van de toenmalige huizenrij
links zijn in februari 2021 gesloopt, om straks vervangen te worden door de gebruikelijk
geworden appartementenhoogbouw.

De hoekhuizen (september 2020) - toestand vȯȯr de sloop (Foto: Rik Van Puymbroeck).

Dezelfde huizenhoek, net na de sloop, februari 2021 (Foto: Vic Wouters - waarvoor dank!).

1514

De Tolpoortstraat bij de Leiebrug, nà de sloop in februari 2012 (Foto’s: Vic Wouters).

Maar van het heden nu terug naar het voorbije. Wie waren, enkele decennia geleden, de
bewoners van al die nu verdwenen panden? We bezoeken - een voor een - de huizen nrs.
2 tot 26, zoals we die in de jaren ’40 en ’50 persoonlijk nog gekend hebben (bron van
onze gegevens: de Deinse Bevolkingsregisters van 1930-1947 en 1947-1960).
Het hoekhuis aan de brug (nr. 2), waar een bezinepomp stond, werd bewoond door het
gezin Marcel Verleye - Elvire Van der Donckt met hun twee dochters: Nicole trouwde in
1955 met apotheker Robert Roos, en Myriam in 1956 met Julien Vanden Poel.
Daarnaast, in nr. 4, woonde het echtpaar Joseph Verleye - Juliana Hoek. Zij hadden twee
zonen, Etienne (getrouwd met Monika Compernolle), en Willy (getrouwd met Lucie
Mesure) en één dochter, Marie-Josephe. Vader Joseph Verleye was van 1946 tot 1962
burgemeester van Deinze.
Het huis nr. 6 werd tijdens en kort na de oorlog bewoond door de handelaar-winkelier
Julianus De Keyser, met zijn vrouw Marie Voet en hun zoon Wilfried. Van 1952 tot 1955
woonden hier de pasgehuwden Etienne De Pourcq - Charlotte Billiet (wier ouders daar
rechtover woonden in het nr. 11) en daarna, tot 1961, Leopold Tuytschaever met Frida
Versele.
In het nr. 8 woonde, in de jaren 1920-1930 de bejaarde pensionhoudster Leonie Bollez
(Dentergem 1861 - Deinze 1938), die toen twee jonge, nog ongehuwde onderwijzers als
kostgangers had. Eén van hen was mijn vader, Georges Huys (° Lotenhulle 1903), die er
op pension was van juli 1927 tot april 1931; de andere was zijn collega Georges (Joris)
Vandeveire (° Ursel 1901), die er vanaf 1923 tot februari 1933 logeerde.

Twee in een Duits concentratiekamp omgekomen Deinzenaars waren overburen in de Tolpoortstraat:
Albert Menu (wonende op nr. 8) en Charles De Meyer (wonende op nr. 17).
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Vanaf 1935 woonde hier, komende uit Jette, het gezin van Albert Menu (Petegem 1901 Crivits bij Schwerin/Dtsl. 02.05.1945), weerstander en politiek gevangene, met vrouw
Louise Boré (° 1901) en hun kinderen Ives-Pierre (° 1923) en Christiane (° 1925).
Het huis nr. 10, met toegangspoort en drie ramen, was de woonst van de meubelmaker
Astère Allaert (1907-1981) en zijn vrouw Clara De Bie (x 1934), met hun twee dochters
Jacqueline (later gehuwd met Roger Boerjan, die burgemeester was van 1980 tot 2000)
en Rita. Eind 1957 verhuisde Astère Allaert met zijn gezin naar de aanpalende woning nr.
12.
Vanaf 1958 werd het nr. 10 betrokken door het gezin van Remi Vandewalle (1902-1979)
- Clara Arickx (1903-1984). In dit pand kwam nu een winkel van elektriciteitstoestellen,
radio en TV. Het uit Dentergem overgekomen gezin telde vier zonen - Jozef, Gaston,
André en Herman (getrouwd met mijn zus, Lucie Huys) en twee dochters, Rita en Vera
Vandewalle.
Het nr. 14 was tot 1951 bewoond door de weduwe van Victor De Jonghe, m.n. Alice
Moerman (1865-1951), met haar ongehuwde dochter Henriette-Alice De Jonghe (°1903).
Daarna werd het huis, tot maart 1957, bewoond door Christiana Delava. Een zoon van
Victor, m.n. Gaston De Jonghe, bewoonde het nr. 22 (zie hierna).
In de woning nr. 16 woonde, van juli 1948 tot juni 1957, de fotograaf-op-rust Gustaaf
Claerhout (Deinze, 1874-1956) met zijn vrouw Maria Lecluyse (1878-1970)), die ouders
waren van Abel Claerhout en grootouders van Erik Claerhout (beiden ook fotografen).
Zij woonden voordien in het aanpalende huis nr. 18; hun dochter Godelieve-Elisabeth
Claerhout woonde bij hen.
In het nr. 18 was oorspronkelijk de fotografiewinkel van Speeckaert - en na hem Gustaaf
Claerhout - gevestigd. Van deze originele huisgevel nog twee “foto’s uit de oude doos”.

Links een foto uit de coll. Denis Pieters; rechts een Claerhout-foto, coll. Erik Claerhout.

Gustaaf Claerhout en zijn vrouw M.-L. Lecluyse verlieten in juli 1948 de woonst nr. 18
om hun intrek te nemen in het aanpalende nr. 16.

1516
Van juli 1948 tot eind januari 1952 woonde hier het gezin van de Petegemse kosterdrukker Daniël Van Welden (die dan verhuisde naar Kortrijkstraat nr. 9) en van half 1952
tot maart 1961 het vier-persoons-gezin van Cyriel Boerjan, komende van de Oostmeersdreef 14.
Het winkelpand nr. 20 droeg het uithangbord CORSETS OP MAAT. Hier woonde MarieIrma Strobbe (° Vinkt 1899), in de volksmond “Marie Corset” genaamd, uitbaatster van
een lingeriewinkel.
In het huis nr. 22 woonde het gezin van Gaston Jozef De Jonghe (1901-1958) - Paula
Agneessens († 1974), waar vijf kinderen waren: Lucienne, Albert (°1931, getrouwd met
Hilda Vanden Berghe), Annie (°1932, getrouwd met Philippe Van Cauwenberghe), Elsy
(°1934, getrouwd met Pieter Vanden Berghe) en Marc De Jonghe. Vader Gaston had er
een groothandel in huishoudartikelen (keukeninstallaties, potten en pannen).
Het huis nr. 24, met hoge ingangspoort, vormde de noordelijke vleugel van het vroeger
Markizaat van Deinze. Een toren met spitsdak stak erboven uit. Dit pand werd bewoond
door Marie Fanny Celine Maere (1875-1968). Haar oudere broer was mgr. René Maere
(1869-1950), over wie bericht wordt in de K.O.K.-Jaarboeken van 1948 (pp. 73-77) en
1951 (p. 195).
Het zuidelijke deel van het voormalige Markizaat, met huisnummer nr. 26, was de eveneens van een hoektoren voorziene - woning van de postontvanger van Deinze.

Het voormalige Markizaat, tussen de twee monumentale hoektorens. Rechts, tegen de gevel, de typische
straatlantaarn van omstreeks 1900. (Coll. Denis Pieters).
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Na de oorlog was het Theophiel Talpaert (° Galmaarden 1883), die het postgebouw
bewoonde, met zijn vrouw Lina Van Bellinghe (° Edingen 1885) en hun vijf kinderen, nl.
drie dochters (° 1916, 1917 en 1918) en twee zonen (° 1923 en 1929); de jongste zoon,
Roger Talpaert, was een tijdlang mijn klasgenoot in de pianolessen aan de Muziekschool
van Deinze. Het gezin vertrok in 1948 naar Gentbrugge. Th. Talpaert werd opgevolgd
door Georges Blondeel (° Merelbeke 1909), die hier maar een paar jaren woonde met zijn
vrouw Alice Van Caenegem (° Schelderode 1909) en hun vijf kinderen. Het gezin
verhuisde in juli 1950 naar Ninove.
Blondeel werd als postontvanger opgevolgd door Joseph Eerdekens (° Sint-Truiden 1900
- Gent 1994), die er tot aan zijn pensionering in 1965 woonde, met zijn vrouw Martha
Wauters (1908-1974) en hun zes kinderen (Mia, Leentje, Joan, Herman, Guido en Karel).
De kantoren van de Posterijen waren gelegen om de hoek, aan een rechthoekig pleintje,
waar de huizenrij een flinke insprong maakte.

(Coll. Denis Pieters)

Paul HUYS
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DE FAMILIE BIEBUYCK IN GOTTEM EN SINT-ELOOIS-VIJVE
In een vorig artikel over de Deinse Biebuycks (zie Leiestam, jrg. 29, nr. 3, pp. 1498 - 1502)
werd de vraag gesteld naar hun mogelijke familieverwantschap met de Gottemse en Vijfse
voorouders van de uit WO-I bekende generaal Aloïs Biebuyck (Sint-Eloois-Vijve 28.06. 1860
- Elsene 28.01. 1944). Maar de vraag kon eigenlijk nog niet definitief beantwoord worden.
Aloïs’ grootvader, de jeneverstoker Augustinus Franciscus Biebuyck (1777-1849), zoon van
Jacobus Franciscus en van Joanna Francisca van der Elstraete, en Aloïs’ grootmoeder
Constantia Bogaert (1783-1873), dochter van Franciscus en van Isabella de Simpeleire, beiden
in St-Eloois-Vijve geboren en daar in november 1808 getrouwd, vestigden zich rond 1815-1816
te Gottem, waar de vader van de generaal, Ange[lus] Biebuyck, op kerstavond 1816 geboren
werd.
Angelus Biebuyck huwde te Sint-Eloois-Vijve op 27.10.1841 met Sophia Coleta Acke, daar
geboren in 1821 als dochter van het schippersechtpaar Josephus Acke-Rosalie Goemaere. Het
jonggehuwde paar hield daar winkel-en-herberg en het gezin zou uiteindelijk acht kinderen
tellen. Beide ouders stierven jong: Angelus al in februari 1865, Sophie in 1872.
Een jongere broer van grootvader Augustinus Franciscus was Jan-Baptiste Biebuyck (17801856), die in 1813 de stokerij van zijn vader Jacobus Franciscus Biebuyck in Vijve overnam en
in 1832 naar Gottem verhuisde. Deze Jan-Baptist was dus de grootoom van de generaal. Deze
basisgegevens vatten we hieronder samen in een stukje stamboom.
Stamboom der Gottemse Biebuycks
Jacobus Franciscus Biebuyck (1747-voor 1827)
Jeneverstoker in Vijve
x Sint-Martens-Latem 1774 met
Joanna Francisca Van der Elstraete
__________________________ |__________________
|
|
Augustinus Franciscus Biebuyck (1777-1849)
Jan-Baptiste Biebuyck (1780-1856)
Jeneverstoker in Vijve, later in Gottem
Jeneverstoker in Vijve, later in Gottem
x 23.11.1808 te Vijve St.-El. met
x 30.06.1813 te Nazareth met
Constantia Bogaert (1783-1873)
Mar.Ther. Van der Cruyssen († 1825)
|
xx 09.05.1827 te Ingooigem met
Ange[lus] Biebuyck (1816-1865)
Constantia De Vos († 1831)
x 27.10.1841 te Vijve-St.-El. met
xxx 02.09.1831 te Weregem met
Sophia Coleta Acke (1821-1872)
Rosalia Van Poucke († 1873)
|__________________________
|
|
Aloïs Biebuyck (1860-1944)
Zeven andere kinderen
Luitenant-generaal in WO-I
(geb. febr.1842 / aug.1863)
(c) P. Huys, Drongen, 2020.

Geen enkele van de hierboven vermelde Biebuycks blijkt evenwel familieverwantschap te
vertonen met de gelijktijdig in Deinze levende naamgenoten. Misschien dat we - hogerop in de
tijd - wel enig aanknopingspunt kunnen vinden? Daartoe is verder genealogisch onderzoek
nodig waarvan we het resultaat terugvinden in de hiernavolgende kwartierstaat. Daaruit blijkt
dat deze familie Biebuyck ca. 1700 in Wakken gevestigd was. De Deinse Biebucks woonden
toen ook al in Deinze. Geen onderlinge verwantschap dus tussen beide families!
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KWARTIERSTAAT
Kw. 1. Augustinus Franciscus Biebuyck (27.03.1777 - 31.12.1849), jeneverstoker in Vijve en
later landbouwer in Gottem; gehuwd op 23.11.1808 te Vijve-St.-El. met Constantia Bogaert
(29.06.1783-03.08.1873), 90 j. oud geworden. De overlijdensakte van weduwe C. Bogaert
vermeldt als aangever haar 39-jarige schoonzoon Jean-François De Stoop, gemeentesecretaris
van Sint-Eloois-Vijve.
De volkstelling van Sint-Eloois-Vijve anno 1815 vermeldt het echtpaar Biebuyck-Bogaert,
wonende Siesput 46, met hun drie kinderen: Françoise, 6 j., Constantin, 4 j. en Julie, 1 j.
Generatie 2 – De ouders
Kw. 2. Jacobus Franciscus Biebuyck
Wakken 1 januari 1747 (f° 517) - St.-El.-Vijve (?) voor 1827; jeneverstoker in Vijve;
doopheffers in 1747 waren Jacobus Loridon en Maria Anna Biebuyck.
x Sint-Martens-Latem 23 november 1774 (f° 37) met:
Kw. 3. Joanna Francisca Van der Elstraete
Sint-Martens-Latem 2 augustus 1742 - St.-El.-Vijve (?) voor 1827.
Generatie 3 – De grootouders
Kw. 4. Joannes Baptista Biebuyck
Wakken ca. 1704 - Wakken 10 oktober 1752 (*)
x Sint-Eloois-Vijve 11 september 1740 (f° 131v°), na verloving op 3 september, met:
Kw. 5. Maria Catharina Laridon (ook Loridon)
Sint-Eloois-Vijve 20 oktober 1714 (gedoopt als Laridon) - Wakken 10 augustus 1792 (f° 890),
77 j. oud, 2x weduwe.
De kinderen van dit echtpaar Biebuyck-Loridon, geboren in Wakken: Josephus (17.09.1742),
Maria Isabella (16.03.1744), Maria Anna (23.08.1745), Jacobus Franciscus (01.01.1747 = kw.
2) en Joanna Theresia Biebuyck (12.05.1751).
Na de dood van J.B. Biebuyck († 1752) trouwde Catharina Loridon in 1754 met Gerardus de
Bruyne en kreeg van hem een dochter Maria Joanna de Bruyne (°22.06.1755); zij zou ook nog
haar tweede echtgenoot overleven.
(*) Staat van goed bewaard in Rijksarchief Kortrijk, Wezerijregisters, Boek 131 (Wakken f° 2):
StvG van Joannes Baptista Biebuyck, dd° 1753.
Kw. 6. Judocus van der Elstraete (fs Joannis)
Sint-Martens-Latem 11 september 1702 (f° 17) (*) - Sint-Martens-Latem 5 juni 1771, 69 j.
oud.
x Sint-Martens-Latem 5 september 1734 (f° 246) met:
Kw. 7. Livina de Vreese (fa. Livini)
Sint-Martens-Latem 12 augustus 1716 - Sint-Martens-Latem 27 april 1763, 47 j. oud.
(*) Nooddoop door de vroedvrouw Petronilla vanden Haute; zijn dooppeter was baljuw
Judocus de Baets.
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Generatie 4 – de Overgrootouders
Kw.8. Fredericus (?) of Melchior (?) Biebuyck
Grootvader Joannes Baptista Biebuyck (kw. 4) zou in Wakken geboren zijn omstreeks 1704.
Omstreeks dat jaar zijn evenwel drie verschillende jongens met diezelfde doopnaam geboren:
ene Joannes Baptista in 1701 (f° 272), ene in 1703 (f° 324) en ene in 1705 (f° 328).
De eerste twee van hen, resp. geboren 19.03.1701 en 28.09.1703 waren beiden van hetzelfde
ouderpaar, m.n. Fredericus Biebuyck en Joanna Ots.
De derde, geboren op 02.09.1705, had als ouders Melchior Biebuyck en Livina D’Hayere.
Welke van deze twee - Fredericus of Melchior Biebuyck (beiden waren in Wakken geboren) de overgrootvader was, is momenteel niet uit te maken.
x te Wakken met:
Kw. 9. Joanna Ots (?) of Livina D’Hayere (?)
Kw. 10. Jacobus Laridon
Sint-Eloois-Vijve 27 juli 1673 (f° 36), zoon van Judocus en Judoca van Steenbrugghe.
x Bavikhove 20 juli 1711 (f° 376) met:
Kw. 11. Petronella Ferté (ook Verté)
Bavikhove 1 maart 1689 (f° 121), dochter van Martinus Ferté en Joanna Masureel (die in 1711
ook huwelijksgetuige voor haar dochter was)
Kw. 12. Joannes van der Elstraete
Overleden na mei 1708 (in Sint-Martens-Latem ?) (*)
x Sint-Martens-Latem (?) ca. 1696 met:
Kw. 13. Catharina de Scheppere
Overleden na mei 1708 (in Sint-Martens-Latem ?) (*)
Hun kinderen, gedoopt in Sint-Martens-Latem: Theresia Josepha (29.12.1697), Joannes
Baptista (13.05.1699), Judocus (11.09.1702 = kw. 6), Petronilla Monica (04.05.1705) en
Aegidius Franciscus (12.05.1708).
(*) Joannes vander Elstraete en Catharina de Scheppere waren te Sint-Martens-Latem op
19.10.1704 getuigen bij het huwelijk van ene Joannes Biebuyck en Barbara vander Elstraete,
beiden uit Kruishoutem.
Kw. 14. Livinus de Vreese
Overleden in Sint-Martens-Latem (?) na 1726.
x Sint-Martens-Latem (?) ca. 1715 met:
Kw. 15. Maria van den Oostende
Overleden in Sint-Martens-Latem (?) na 1726.
Hun kinderen, gedoopt in Sint-Martens-Latem: Livina (12.08.1716 = kw. 7), Joanna Elisabetha
(23.03.1719), Anna Maria (14.08.1721), Joannes Baptista (13.08.1723) en Petronella
(23.02.1726).
Paul HUYS
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KANUNNIK LOUIS PAPELEU’S († 1823) BEZITTINGEN IN GOTTEM
In de vorige bijdrage over de nalatenschap van wijlen de Gentse kanunnik Papeleu († 1823)
werd een overzicht geboden van zijn onroerende goederen, gelegen in Sint-Martens-Leerne
(73 items). Hierna volgt nu een gelijkaardig overzicht van zijn bezittingen in Gottem (47
items, genummerd van 169 tot 215).
Vooraf een viertal voorbeelden van de specifieke beschrijving van enkele items.
Nr. 169 - Eene behuysde, beschuerde ende bestalde hofstede met de voordere edifitiën, drooge ende
groene catheylen daerop staende ende medegaende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van
Gotthem, genaemt het goed te Walle, bekend by caerte figuratif N° 1, paelende oost den Baron van
Huysse, noord selfs, west de weduwe ende hoirs Daelman, zuyd selfs, groot met de motte, de biesweede en boomgaerd tot vier bunderen 58 roeden 73 ellen, ofte 1295 groote Cortryksche roeden.
Nr. 176 - Eene partye zaeyland, zynde het Clotstuk, gelegen als vooren, bekend op de caerte N° 9,
paelende oost den Baron van Huysse, noord den wackenschen Herreweg, west de Pontestraete en
zuyd het kerkhof ende priesterage, groot een bunder 29 roeden 64 ellen, ofte 366 (Kortrijkse) roeden.
Nr. 195 - Een drybekxken grond, gelegen als vooren tot Gotthem, waerop is staende de schuere van de
pastorye van Gotthem, bekend by caerte N° 16, paelende oost selfs, zuyd de Dreve, noord het Kerkhof
van Gotthem, groot dry roeden en 80 ellen, ofte 10 roeden en 16 voeten.
Nr. 196 - Eene behuysde, beschuerde ende bestalde hofstede, met de voordere edifitiën, boomgaerd en
lochting, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Gotthem, ook genaemt het goed te Walle,
bekend by caerte N° 44, paelende west selfs, zuyd de Pontestraete en den baron van Huysse, oost
Ferdinand Haerinck en noord selfs, groot een bunder ses roeden 27 ellen, ofte 300 (Kortrijkse) roeden.

Het aantal pachters van deze 47 goederen is uiterst beperkt. De kinderen van Pieter Vanhee
pachten de items 169 tot 194 (jaarpacht : 210 £ gr. courant) en de weduwe van Judocus De
Sloover pacht de items 196 tot 213 (jaarpacht : 100 £ gr. courant). Kleinere pachters zijn
voorts Francies Coppens voor item 214 (5 £ gr. voor cijnspacht) en Livinus Van den Borre
voor item 215 (£ 0-6-8 gr.). Item 195 (“door de priesteragie aengetrokken”) is niet verpacht.
Opnieuw is - ook voor de Gottemse bezittingen - het aantal toponiemen bijzonder groot. Ter
aanduiding van de aard der gronden gebruiken we volgende afkortingen : b : bos, l = land, m
= meers, w = weide, zl = zaailand.
170. de Lange Elshaege (l); 172. de Veertien Hondert (zl); 173. het Bunder (zl); 174. den Eeckbosch
(zl); 175. Achter den Arret (zl); 176. het Clotstuk (zl); 178. het Walleken (b); 179. het Destelstuk (zl);
180 & 181 : de Zuerweede (resp. b & w); 183. den Verloren Aerbeyd (zl); 184. het Careelstuk (l); 186.
den Ham (m); 187. in tgehuchte Maechelenmeersch (m); 188. nevens den Beenhauwersham (b); 190.
het Halfbunder (l); 191. het stuk agter den Kosters (zl); 192. dHust (l); 194. inden Bree-meerschkauter
(zl); 196. het goet te Walle (hofstede); 197. het Lochtingstuk (l); 199. int gehuchte Maechelenmeersch
(m); 200. d’Oude Stede en het Pontestraetjen (zl); 201. het stuk aenden Maerel-put (zl); 203. den
Leyntakker (l); 204. den Pietbulk (m); 205. de Twee Gemeten (zl); 207. het Rotteboschstuk (l + b);
208. het Rotteboschbosselken (b); 209. de Vyf Gemeten (zl); 210. Lappersput (zl); 211. den Kauter
(zl); 212. de Twee Gemeten (zl); 213. het Bylstuk aenden Meulen (l); 215. den Aerd nevens de Leye
(m).
Paul HUYS
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DE VOLKSTELLING VAN HET JAAR IV (1796) VAN MEIGEM
(vervolg van Leiestam 3/2021 p. 1495)
Nr.

Naemen van de
inwoonders boven de
12 jaeren

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Jan Van Rentergem
Josijne Danneels
Isabelle Achtergaele
Emanuel Correel
Caroline
Coletha
Joris De Loof
Pieternelle De Smet
Pieter
Caroline
Pieternelle De
Schuyter
Frans Mortier
Joanne De Wint
Caroline Van Vinckt
Agnesse Verleye
Pieter Van Ooteghem
Judoca Van
Rentergem
Pieter Pourquoi
Joanne Coppens
Frans Vermeire
Marie Tant
Jan Baptiste Laus
Gilles Versele
Pieternelle Cocquyt
Lieven Vander
Vennet
Marie Carton
Jacobus Schepens
Bernardus Gellinck
Catharine Verleyse
Augustinus Van
Vinckt
Jan Baptiste
Verplaetse
Rosalia Corryn
Jan Frans Gaeve
Marie Hanssens

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Ou
der
do
m
51
36
57
25
17
15
51
58
13
14
50

Staet of
beroep

Woonplaats
Tijd
bij gehucht of van ’t
straet
verblijf
jaeren

Kinderen
onder 12
jaeren

landsman
vrouwe
spinnerse
haer soon
haer dochter
idem
herbergier
huisvrouwe
Sijn soon
dochter
spinnerse

Kerckstraete
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

12
“
33
“
“
“
“
“
“
“
23

5
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

25
42
13
28
65
48

landsman
huisvrouwe
haer dochter
spinnerse
landsman
huisvrouwe

idem
idem
idem
idem
idem
idem

“
15
“
1/4
“
“

2
“
“
2
1
“

41
35
44
38
25
42
31
68

peirdesmet
huisvrouwe
waegemaeker
huisvrouwe
cnecht
landsman
huisvrouwe
landsman

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

“
11
16
“
1
36
“
35

5
“
3
“
“
3
“
“

68
27
27
22
14

huisvrouwe
cnecht
idem
meyssen
cnecht

idem
idem
idem
idem
idem

6
1
1
6
“

“
“
“
“
“

26

zaeger

idem

“

2

28
38
27

huisvrouwe
werkman
huisvrouwe

idem
idem
idem

2
16
“

“
2
“
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Pieter De Cloet
Marie Du Pont
Amandus De Meyer
Isabelle Faele
Threse Masco
Frans Meheus
Joanne Say
Gabriel De Meyer
Threse Moortels
Jacobus Verschelde
Norbertine Corryn
Gillis Campe
Angela Bollaert
Joanne
Threse
Angela
Augustinus
Joseph Kints
Marie De Smet
Jan Baptiste De Smet
Jan Baptiste Pourquoi
Coletha Vermandel
Marie Pruym
August De Vreese
Jacobus
Jan Baptiste
Victoria
Bernardus Hautekeet
Jan Baptiste
Overberge
172 Therese Sutters
173 Carel Vande Wiele
174 Livyne De Blick
175 Lieven Damman
176 Judoca Van Tienen
177 Jacobus Vander
Donckt
178 Judoca Verleye
179 Marie
180 Victoria
181 Caroline
182 Joannes Bullinck
183 Frans Vande Walle
184 Marie De Clercq
185 Rose Morthier
186 Lieven Craproen
187 Cornelia
Wittevrongel
(wordt vervolgd)

34
24
25
49
20
26
33
28
28
39
44
53
43
21
18
16
24
50
50
16
33
37
44
19
17
15
12
22
20

landsman
meyssen
metser
spinnerse
haer dochter
landsman
huisvrouwe
barbier
huisvrouwe
landsman
huisvrouwe
herbergier
huisvrouwe
sijn dochter
idem
idem
soon
herbergier
huisvrouwe
schoonsoon
wever
huisvrouwe
landsvrouwe
haer soon
idem
idem
dochter
cnecht
idem

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

“
12
4
“
“
3/4
3/4
“
1
“
13
33
9
“
“
“
“
17
“
“
“
16
21
“
“
“
“
11
“

“
“
“
“
“
1
“
“
“
1
“
3
“
“
“
“
“
2
“
“
“
“
3
“
“
“
“
“
“

20
39
44
24
31
51

meyssen
werkman
huisvrouwe
schoenmaker
huisvrouwe
landsman

idem
idem
idem
idem
idem
idem

1/2
11
11
1
1
“

“
3
“
2
“
1

51
20
15
13
31
51
61
26
38
26
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Werkgebied van Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze, Land van
Nevele, Nazareth en Zulte

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 (bij betaling ná 15 januari = 40 euro, omwille van duurdere nazendingen),
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 12,00 Euro over te schrijven op rekeningnummer van FV - Deinze: BE24
0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB
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ACTVITEITEN
- Dinsdagen 25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober en
29 november 2022:
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: het archief is in december 2021 heel de maand gesloten!
- Dinsdag 1 maart 2022 om 19u30 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang
Markt, Deinze:

Voordracht: “Erfenisaangiften van het registratiekantoor Deinze (kantons Deinze
en Nevele)”, door Guido Demuynck, secretaris van FV-regio Deinze
ONZE NIEUWSTE UITGAVEN
“Een vergeten figuur uit onze streek: Camiel De Waegenaere” door Arnold Vandenbroucke (zie
ook p. 1538 van dit nummer van Leiestam)
Camiel De Waegenaere (geboren in Gottem op 8 oktober 1855, overleden in Deinze op 14 november 1946) was
een Gottemse schilder, volksschrijver, vrijgezel en eenzaat, dichter bij Gods genade en auteur van een aantal verhalen. In
de volksmond noemde men hem “Camiel lap”, een titel die heeft uit de tijd dat hij, zoals ook zijn vader, de
kleermakersstiel als zelfstandige beoefende.
Een vergeten figuur, een inwoner van Gottem, met name Camiel De Waegenaere werd vroeger niet op één lijn geplaatst
met andere grote 19-eeuwse dichters, maar mettertijd is het besef ontstaan, dat hij misschien niet wel de allergrootste is.
Van zijn grote veelzijdigheid getuigen de vele poëtische genres die hij beoefende: lange gedichten, allemaal teksten die
tot de canon van de Nederlandse literatuur behoren. Deze nieuwste uitgave is van de hand van Arnold Vandenbroucke
die opnieuw de geschiedenis van zijn geliefkoosde streek induikt. Het werk, in een A4 formaat gegoten, met 90
gedichten, omvat ook de genealogische stamreeks van deze Gottemse 19-eeuwse inwoner.
Het boek is te verkrijgen aan de prijs van 15,00 euro + 6 euro verzendingskosten of bij de auteur (Oude Heirbaan 103 9800 Gottem) met liefst vooraf een telefoontje naar 0473 46 33 71.

“Index op de erfenisaangiften van het Registratiekantoor Deinze 1819 – 1905”, door Guido
Demuynck (zie ook p. 1539 van dit nummer van Leiestam)
Erfenisaangiften zijn bijzonder nuttige bronnen bij het opstellen van onze familiegeschiedenis. Je vindt er de bezittingen
terug van onze voorouders en de erfgenamen, soms de schulden en af en toe ook een afschrift van het testament van de
overledene. In een inleiding wordt dieper ingegaan op de territoriale bevoegdheid van het registratiekantoor Deinze en de
wetgeving over erfenisaangiften die in de verschillende periodes van toepassing was. De index zelf, die 385 p. beslaat,
bevat ongeveer 18.000 overledenen uit de kantons Deinze en Nevele, waarvoor in de periode 1819-1905 een aangifte
werd ingediend, met de plaats en datum van overlijden, de datum van de ingediende aangifte(n) en waar deze terug te
vinden zijn in de registers die bewaard worden in het Rijksarchief Gent.
Het boek in 2 delen is na telefonische afspraak te verkrijgen aan 20 euro bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, Deinze
(09 386 69 26 – 0494 23 72 71) of bij de auteur Guido Demuynck, Pachtgoeddreef 17, Drongen (0497/516090). Bij
eventuele verzending per post dient 26 euro (20 euro + 6 euro verzendingskosten) te worden gestort op rekening nr
IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB van Familiekunde Vlaanderen regio Deinze; de index met de
inleiding kan ook in elektronische versie worden toegestuurd per e-mail aan 8 euro (te storten op hetzelfde
rekeningnummer – gelieve bovendien een e-mail te sturen naar claude@gekiere.be).

HERNIEUWING ABONNEMENT LEIESTAM 2022
Gelieve uw bijdrage voor 2022 (12 €) over te willen schrijven op rekening nr. BE24 0832 7311 6738
van FV-Deinze. Nationale leden van Familiekunde Vlaanderen zijn niet verplicht om deze bijdrage
te storten maar hun betaling is steeds van harte welkom.
PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN!!
Erfgoedcentrum Hansbeke: voortaan enkel open op zondag:
Vanaf 2022 is het Erfgoedcentrum “Het Land van Nevele” in Hansbeke niet meer op dinsdagavond
open voor het publiek, maar enkel de eerste derde zondag van de maand, telkens van 9u30 tot 11u30.
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DE TOLPOORTSTRAAT (NRS. 1 - 39), ZOALS DIE ER VROEGER
UITZAG...
Een oude ansichtkaart... Zo zag de Tolpoortstraat - richting naar de Leiebrug toe - eruit in
het eerste kwart van de vorige eeuw, kort na WO I. Op de NELS-kaart van ca. 1923 komt
de westelijke gevelrij (links op de foto) het duidelijkst in beeld. Een ophaalbrug heeft de
vroegere draaibrug vervangen. De woningen op de westelijke straatkant, links op de foto,
dragen oneven huisnummers, te beginnen met het nr. 1 aan de brug tot nr. 33 vooraan in
de bocht.

De Tolpoortstraat (links de westkant), ruim een eeuw geleden (coll. Denis Pieters).

Maar wie waren, zowat driekwarteeuw geleden, de bewoners van al die huizen, waarvan
er al vele verdwenen of onherkenbaar veranderd zijn? We bezoeken - een voor een - de
huisnummers 1 tot 39, zoals we die in de jaren ’40 en ’50 zelf nog gekend hebben (bron:
de Deinse Bevolkingsregisters 1930-1947 en 1947-1960, aangevuld met eigen archiefgegevens van de auteur).
De westelijke hoekwoonst aan de Leiebrug droeg het nr. 1 en werd bewoond door de
kaarsenfabrikant Carlos Urbain Jan Van Wambeke (°1912), zijn vrouw Nadine-Maria
Bruwaert (°1921) en hun vier kinderen, m.n. zoon Jules (te Zeveren geboren op 9
september 1944, daags na de bevrijding van Deinze) en drie dochters, Jeanne, Sabine en
Bernadette (°1942, 1946 en 1956). Deze familie was verwant met mgr. Karel-Justinus
Calewaert (1893-1963), bisschop van Gent sinds 1948; zijn moeder was immers Odile
Marie Van Wambeke (Tielt 1860-Deinze 1942), de vrouw van Justin Calewaert (Deinze
1853-1898).
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De volgende panden (de voormalige stokerij van Calewaert) werden bezet door de Vrije
Vakschool (*), die was opgericht in 1921 op het initiatief van enkele Deinse fabrikanten
(Puls, Declercq en Seeuws) met afdelingen Hout en Metaal, en Weefkunde (vanaf 1924).
In het pand nr. 3 woonde het gezin van de portier. Aanvankelijk was dat Alfons Van
Speybroeck (1863-1933) met zijn vrouw Leonie-Marie Leleu, en daarna het conciergeechtpaar Prosper Schaubroeck (°Latem 1912) - Mathilde Colaert (°Deurle 1909), met hun
drie kinderen, m.n. de tweeling Fernand en Fernande (°1941) en Raymonde (° 1942). Het
gezin verhuisde (mee met het V.T.I. zelf) in april 1951 naar de nieuwe locatie aan de
Leon De Clercqstraat, waar in het (corona-)jaar 2021 het eeuwfeestjubileum gevierd zou
kunnen worden. Het pand nr. 5 was de ingangspoort van de school, zonder bewoners
uiteraard.
(*) Zie de jubileumeditie (Raf De Volder, red.), Met een klank van techniek. Van ‘Ateliers de Deynze’ tot
‘Vrij Technisch Instituut’, 1921-1996, Oostakker, 1996.

Het huis nr. 7 werd halfweg de jaren ’30 bewoond door de Deinse beeldhouwer Antoon
Van Parys (1884-1968) (*) en zijn vrouw Helene Van de Verre. De volgende bewoonster
was de ongehuwde Julia De Milt (1867-1948). Vanaf februari 1949 woonde hier de
fietsenmaker-mekanieker Omer De Keyser (° Aalter 1919) met zijn vrouw Angèle
Vander Bauwhede (° Meigem 1918); zij verhuisden in 1961 naar Poesele.
(*) Zie de monografie Twee generaties beeldhouwers: Antoon en Luc Van Parys, Deinze, K.O.K., 1996.

In het huis nr. 9 woonde, in de jaren ‘30, de Deinse onderpastoor Albert Verschraegen (°
Gent 1885), die door de parochiegeestelijkheid was aangesteld tot “bestuurder” van de
Vakschool. Hij had een inwonende dienstknecht, Oscar-Henri Voet (°Vinkt 1904), alsook
een huishoudster. In oktober 1936 verhuisden zij naar Kalken. Maar de latere bewoning
is onvoldoende gedocumenteerd (zie ook onder nr. 13).
Het huis nr. 11 werd bewoond door het echtpaar Jozef Billiet (Astene, 1903-1959),
fabrikant-nijveraar, en zijn vrouw Blanche Tuytschaever (°1908), met hun dochter
Charlotte Billiet (°1931), die na haar huwelijk (september 1952) met Etienne De Pourcq
naar de overkant van de straat ging wonen (Tolpoortraat nr. 6). De door Billiet in de
jaren ’30 opgetrokken “moderne” woonst-met-balkon is sindsdien al gesloopt en door de
zoveelste banale nieuwbouw vervangen.
In de woonst nr. 13 huisde de oude rentenier Ernest Gevaert (1864-1959) met zijn vrouw
Marie Therese Cornelis (1873-1951). Na haar dood verhuisde Ernest Gevaert naar de
aanpalende woning nr. 15, waar zijn dochter Blanche woonde. In de vrijgekomen woning
nr. 13 woonde vanaf oktober 1952 het echtpaar Eligius Paermentier (°Waregem 1909) Martha Van Effelterre (°De Pinte 1912) met hun zoon John (°Gent 1943), komende uit
Petegem, Gentsesteenweg 34. Midden de jaren ’70 bewoonde deze John Paermentier,
bediende, met zijn vrouw Martine Vanderstraeten het huis nr. 9 in dezelfde straat.
Het huis nr. 15 was bewoond door de in Nokere geboren kleermaker Valère Emiel
Colombie (1892-1960), in 1924 getrouwd met Blanche Gevaert (° 1899), de dochter van
Ernest. Zij hadden twee kinderen, m.n. Simonne (°1928) en Lucien Colombie (°1932),
die in 1958 naar Dendermonde verhuisde na zijn huwelijk aldaar met Eline Vekeman.

1529

In het nr. 17 woonde de tabaksfabrikant Karel Jan Victor, gezeid Charles De Meyer
(Deinze 1897 - concentratiekamp Sonnenburg/D. 23.11.1943), met zijn vrouw Clara
Elizabeth Schaubroeck (Latem 1916 - Deinze 1990); zij hadden een zoon, Victor (°
1941). In WO II was Charles De Meyer lid van het Verzet. Na zijn dood in een nazikamp
hertrouwde zijn weduwe in 1948 met dokter Jozef Delmeire (zelf weduwnaar, sinds
1939, van Christiane Torck), die in de Kortrijkstraat woonde.
Van december 1948 tot februari 1952 werd haar woonst betrokken door het zeskoppige
gezin van de gepensioneerde rijkswachter Daniel Octavius Lafosse (°Ingooigem 1896) Alice Gaelens (°Bassevelde 1904), komende uit Gentstraat 106 (de Rijkswachtkazerne).
Vanaf juni 1952 woonde daar vervolgens het gezin van Jules Yde, overgekomen uit
Tolpoortstraat 78.
Het woonhuis nr. 19 werd bewoond door “juffrouw D’Hollander”, zoals ze daar in de
straat genoemd werd. Gedoopt met vijf (!) heuse voornamen, werd Marie-Lucie Ernestine
Anne Colette D’Hollander in 1908 te Schellebelle geboren als dochter van Ernest en van
Céline Maere. Zij had eind jaren ‘40, in de Tolpoortstraat, een inwonende dienstmeid,
Diane Vanlerberghe (°Poesele 1932). Marie-Lucie D’Hollander (1908-1981) werd op het
kerkhof te Deinze bijgezet in een van de familiegraven van de Maeres, waar ook haar
moeder Céline Maere (1879-1931) begraven ligt, en mgr. René Maere (1869-1950) en
Emile Maere (1883-1963) en Marie Maere (1875-1968), en Arnold Maere (1927-1980)
met zijn vrouw Lydie Colle (1929-2013).

Tolpoortraat nr. 19, waar juffrouw D’Hollander woonde. In de witte voorgevel zijn de granaatinslagen te
zien na de beschieting in oktober 1918. Links ernaast de grote poort van de Maere-woning, nrs. 21-23
(Foto Claerhout - met dank aan Erik).
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Het imposante herenhuis met poortgebouw, nrs. 21-23, was de woonst van de familie
Maere. Het werd bewoond door de houthandelaar Jules-Remi Maere (1878-1958) en zijn
vrouw Marie Eugenie De Clerck (1885-1978). Hun zoon Carlos Arthur Maere (19071997), later ook burgemeester van Deinze, woonde hier in zijn geboortehuis tot een eind
in de jaren ’30, toen hij trouwde met Marie Christine Maeyens (1913-1985) en verhuisde
naar de Gentstraat 100, in een nieuwgebouwde woning naast de Rijkswachtkazerne.
Inwonend waren ook: Stephan Maere (° 1922), die in 1948 naar Zulte ging wonen, en
Arnold Maere (° 1927), die in 1951 naar Petegem verhuisde.
Het winkelpand nr. 25 werd bewoond door de familie Vanderdonckt. Hun onderneming
van schilders- en behangerswerken was begonnen door vader Jules-August Vanderdonckt
(°1875), getrouwd met Marie-Irma Bergé († 1960). Hun zoon Georges Astère Lodewijk,
Vanderdonckt (°1904), die ongehuwd bleef, woonde bij hen in. Georges’ oudste zuster,
Elvire Maria Vanderdonckt (°1901), was getrouwd met Marcel Verleye en woonde met
haar gezin in het recent gesloopte hoekhuis, Tolpoortstraat 2. En zijn jongere zuster,
Simonne-Zulma Vanderdonckt (° 1907) verhuisde in 1961 naar Sint-Gillis (Brabant).
Het pand nr. 27 werd in de jaren ’30 bewoond door het echtpaar Achilles Dhont (°1903),
muldergast, en zijn vrouw Anna Irma de Pourcq. Na WO II was hier een warenwinkel
van de Brusselse firma Delhaize. De bewoners waren toen Lucien François Wauters (°
Oostende 1924), die in 1947 te Deinze getrouwd was met Jeannette Beyssens (° Lier
1925). Zij hadden twee kinderen, Gabrielle (° 1948) en Hendrik (° 1950).

Aan de straatbocht: links vooraan het grote herenhuis (Tolpoortstraat nr. 29), waar later de drukkerij van
Fernand Decoster gevestigd was (Coll. Denis Pieters - waarvoor dank).
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Het pand nr. 29 was, midden de jaren ’30, bewoond door de bejaarde gepensioneerde
Isidoor Van Hauwaert (°1851) en zijn vrouw M. De Meulemeester.
Na hen woonden hier de drie ongehuwde gezusters Van Hauwaert, m.n. Elise († 1951),
Marie-Elodia († 1957) en Albertine († na 1961). Bij hen woonde ook hun neef, Fernand
Decoster (° Olsene 1920), die hier kort na de oorlog een drukkerij vestigde; hij had het
officiële statuut van “werkweigeraar”.
In 1969 werd zijn drukkerij overgenomen door NN. Ghyselinck. Diens kinderen, Yves en
Chris Ghyselinck, zetten later de zaak voort, die uiteindelijk (van 1992 tot 2015) als
“Papierhandel Yvelinck” terechtkwam in Tolpoortstraat nr. 1, het hoekpand aan de
Leiebrug.
Naast de drukkerij van Decoster, dat in een groot herenhuis ondergebracht was, stonden
in de bocht van de straat twee kleinere en smallere huizen. In het ene pand, het nr. 31,
woonde vanaf november 1948 Armand-Achiel Van Cauwenberghe, die voordien in de
Guido Gezellelaan 156 had gewoond.
Het aansluitend pand, nr. 33, had als bewoonsters Maria-Augusta Van Torre (18771958), weduwe van Carolus Ludovicus Van de Walle (1877-1911), en haar ongehuwde
dochter Marguerite Van de Walle (°1897). Daarna woonde hier, vanaf maart 1960,
Martha Van Renterghem, komende van de Oudebrugsepoort.

Voorbij de straatbocht, nog iets dichter naar de Knok toe (Coll. Mudel - waarvoor dank).
Op deze foto, die links de huizen tot vooraan in de straatbocht weergeeft, wordt de rechterkant van de foto
gedomineerd door de imposante zuidgevel van het oude Markiezaat, met een huizenhoge elektriciteitspaal
op het ervoor liggend pleintje.
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Net voorbij de straatbocht stond de woning nr. 35, waar de schoenmaker Leo Christiaens
(1872-1957) woonde met zijn vrouw Maria Leontina Nottebaert (1874-1959). En na dit
echtpaar woonden hier de schilder Roger Gustaaf De Waegenaere (° 1922) en zijn vrouw
Denise Vandeputte (° 1929) met hun kinderen Jozef (° 1955) en Viviane (° 1957); zij
verhuisden in de jaren ’70 naar de Machelenbinnenweg nr. 54 in Petegem.
In het nr. 37 woonde de schrijnwerker Georges Albert Janssens (° Deinze 1886) met zijn
vrouw, de naaister Klara Hortensia De Backer (° Petegem 1887), die in 1912 in Petegem
getrouwd waren. Ook haar oudere, ongehuwde broer Hendrik de Backer (° Lotenhulle
1881) woonde bij hen in. Hun zoon, Roger Janssens, was na WO II in Deinze een
gevierde “cabaretier”, die met zijn humoristische toneelsketches enorm succes oogstte op
de planken van de Volkskring.
Op het nr. 39 woonde Maria-Anna Ghevaert (Kanegem 1880-Deinze 1950), de weduwe
van Hilaire Depré († Deinze 17.11.1944). Hun dochter Irène Depré (° Deinze 1913) bleef
het huis bewonen tot (na) 1960.
En aansluitend, nog verderop in de richting De Knok, stond met huisnummer 41 de lange
gevel van het fabriekje van verfwaren van de gebroeders Pauwels, Armand (1878-1952)
en Leon (1886-1960); ze leefden er teruggetrokken, met een inwonende huishoudster. Zij
waren de oudere broers van Fernand Pauwels, alias dichter Marnix Van Gavere.
Paul Huys

KANUNNIK PAPELEU’S († 1823) BEZITTINGEN IN BACHTEMARIA-LEERNE, DEINZE EN GRAMMENE
Dit is de laatste bijdrage over de nalatenschap van wijlen kanunnik Louis Papeleu (†
1823), ditmaal gewijd aan een overzicht van zijn bezittingen in de Bachte-Maria-Leerne,
Deinze (Buiten en Binnen) en Grammene. Daarmee zijn dan de gemeenten van het
huidige Groot-Deinze aan bod gekomen. Voorts bezat kanunnik Papeleu ook nog
goederen gelegen in Deurle (35 items), Nazareth (21 items), Drongen, Gent en
Kruishoutem (elk 1 item).
Vooreerst een paar tekstvoorbeelden van de beschrijving van goederen in Bachte-MarieLeerne (in totaal 9 items, genummerd 75 tot 83). Het gaat om zaailanden (zl) ofwel
maai- meersen (mm).
Nr. 77 - Eene partye zaeyland op Hamacker, genaemt Jacqsgemet, gelegen als vooren, bekend op
de caerte articule 231, paelende noord syn selfs, oost de kinderen Carel De Schuyter, zuyd de
weduwe De Potter, west de kinderen Carel De Schuyter, groot 40 roeden en 84 ellen, ofte 272
(Gentse ?) roeden. In pagte by de weduwe Albert De Potter, ten £ 3-10-0 gr. ‘s jaers.
Nr. 80 - Eene partye maeymeersch in de Vlakke Leymeersch, genaemd de Vyfhonderd Roeden,
aen de Blouwe Brugge, gelegen als vooren, bekend op de caerte articule 234, paelende noord den
Baron van Nevele, oost Mr. de la Poterie, zuyd de Leye, west Mr. D’Hane de Stuyvenberge, groot
77 roeden en 91 ellen, ofte 519 roeden.
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De pachters zijn resp. Ivo Bosschaert (item 75), Jan Vervenne (76), de weduwe Albert De
Potter (77), Hieronimus Colle (78) en Elisius De Pestel (79); de items 80 tot 83 zijn
onverpacht.
De in de resp. beschrijvingen vermelde toponiemen zijn de volgende: in item 75. den
Ham- acker (zl); 76. den Schauwkant (zl); 78. de Sevenhonderd Roeden (zl); 79. den
Laeckput (zl); 81. den Zomerloop (mm); 82. de Vyfhonderd Roeden, aen Samson (mm);
83. den Pon- tenmeersch (mm).
⁂
Hierna volgen de goederen, gelegen in Deinze-Buiten (items 217-233) en DeinzeBinnen (item 234). De pachter van de goederen onder de nrs. 217 tot 232 is Livinus
Campe; zijn jaarpacht voor de hofstede op de wijk d’Hoeye, met de bijhorende
landerijen, bedraagt 150 £ gr. Item 233 (een meers in den Westmeersch) is onverpacht.
Het nr. 234 op Deinze-Binnen is een “huys, stede ende erve, gestaen ende gelegen tot
Deynze-binnen, genaemt het Klooster van St. Blasius, groot in grond 157 groote
Cortryksche roeden, paelende zuyd de Leye, west het Katestraetjen (sic - lees : het
Kayestraetjen) ende noord de Gendtsraete, ten eeuwigen cheynse gebruikt by de susters
Moralen” (= Maricolen) (1).
Er vallen voor Deinze weer een aantal toponiemen te noteren in de resp. beschrijvingen.
We noteerden, benevens de reeds vermelde: nr. 222. een partij land, genaamd den
Knockaert, palende zuid aan de Schauwstraete; 223. een partij zaailand, genaamd de Vier
Gemeten, palende aan de Schauwstraete en aan den Herreweg van Grammene; 224. een
partij zaailand, genaamd het Lang Bunder, palende noord den Dorpweg van Grammene;
225. een dreef, palende aan den Dorweg en de Calsyde; 226 & 227. twee partijen
zaailand, gelegen aan den Uytweg naer Grammene en de Calsyde, en genaamd de Acht
Gemeten; 228. een partij zaailand, genaamd de Seven Vierendeelen, palende aan den
Dorpweg; 230. een partij zaailand, genaamd de Leentjens in de wijk Dhoey in den
Westmeersch; 231. een partij zaai-land, genaamd den Beversluys, palende aan het
Westmeerschstraetjen; 232. een partij zaai- land, genaamd den Hemeryken; 233. een
meers, onverpacht, gelegen in den Westmeersch, palende aan de Calene.
⁂
In Grammene ten slotte bezat kanunnik Papeleu één enkel item, vermeld onder nr. 216:
een partij land, in de vorm van een bijlstuk, palende noord de straete naer den Driesch en
de hoirs van Francies De Clercq, noordoost en zuidoost de Baron van Huysse, zuidwest
den Wackenschen Herreweg en de voornoemde hoirs. Het stuk is 70 roeden en 94 ellen
groot, of 200 (Kortrijkse?) roeden; het wordt gepacht door de weduwe van Judocus De
Sloovere (de pachteres van het historische Goed ten Walle in Gottem - zie aldaar).
(1) Kanunnik Papeleu (in december 1791 aangesteld als de geestelijke vader van de Gentse Zusters
Marolen), kocht in 1815 het voormalige Sint-Blasiusklooster (gewezen “zwart goed”, door de Franse
revolutionairen aangeslagen) om het vervolgens ter beschikking te stellen van de zusters “Marolen” of
Maricolen. Zie M. Cloet, “Het Sint-Blasiushospitaal te Deinze, 17e & 18e eeuw”, in: KGK-Jaarboek 2003,
pp. 151-220. - Zie ook: Isab. Seeuws-Torck, “De Zusters Maricolen”, in Kloostergemeenschappen te
Deinze. Documenten en kunstbezit” (cataloog tentoonstelling Deinze, Museum-Kunstkelder, 23.12.1972 tot
28.01.1973), pp. [4-7] en [15].

Paul HUYS
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Het archief van Romain De Bouver
Na het overlijden van ons medebestuurslid Romain De Bouver op 88-jarige leeftijd op 25 augustus vorig jaar,
werd een groot gedeelte van zijn private archief gedeponeerd in het Deinse stadsarchief. Deze private bronnen
verrijken onze archiefbestanden, vullen publieke archieven aan en geven ons inlichtingen en informatie over
voornamelijk de oorlogstoestanden tijdens WO I en WO II, de voornaamste passie van Romain.
Het Archief van de Stad Deinze stelt alles in het werk om de hen toevertrouwde documenten in optimale condities te
bewaren en de kennis ervan door te geven aan toekomstige generaties.
De raadpleging van deze archiefdocumenten (kleur en nummer zijn belangrijk) kan in het Stadsarchief
geschieden, elke dinsdagnamiddag van 14.00 tot 18.00 uur.
Hierna volgt een overzicht:
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Het Duitse krijgsgevangenenkamp nummer 2228 van Overijse-Terlanen
Documenten over Vinkt en Meigem
Inventaris archief "Dienst voor Oorlogsslachtoffers"
Familie Leysele en Stanssens, slachtoffers van het bombardement op 23 sept 1943
Bombardement op 25 juli 1944
Gaston Damman sneuvelt in Rusland in maart 1943
Tijdschrift 'Belgische Verminkten'
Kranten 1940
Chronologisch verloop van de 18-daagse veldtocht aan het Bruggenhoofd Gent
WO I - documentatie
WO I - krantenknipsels
5de Ardeense Jagers
Verslagen van opgeëisten
Pamfletten van de weerstand
Collaboratie - boekenlijsten
Kriegstagbuch
Origineel boek "Ehrenfriedhof van Wetteren-Kwatrecht"
Werkteksten "Ehrenfriedhof van Wetteren-Kwatrecht"
Crash Lt. Paul Hölne - Gottem
De catastrofe aan de Vaartbrug in mei 1940
Briefwisseling over het oorlogsgebeuren
Verkoop boeken
Deinzenaren overleden in Amerika
Franse dagbladen
Herinneringen aan oorlogsmisdaden op burgers
Korte verhalen over WO II -Amerikaanse bommenwerpers botsen boven Petegem
Militaire begraafplaatsen in België
Lijst de burgerlijke en militaire slachtoffers van Roeselare 1940-1944
Het verzet WO II
Ruiselede 8 sep 1944 - fotomateriaal
Duitse aftrekkende troepen werden door geallieerde vliegtuigen gebombardeerd.
De bevrijding van Deinze en Kruishoutem
Karel Jonckheere over de meidagen 1940
Secretariaat van het Onafhankelijksfront juni 1944
Bombardementen op Mannheim WO II
Lijst van Duitse soldaten in 1948 overgebracht naar Lommel
Militaire kerkhoven te Deinze
Doodsbrieven - pamfletten - affiches
Zweefvliegtuig met 15 Amerikanen neergestort in Kruishoutem sept 1944
Parachuting - Hallifax III - mei 1944
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38 Geschiedkundige kronieken Lucien Mortier 'Wij vluchten naar Deinze' mei 1940
39 Dienst van de Weerstand
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Verrassingsuitstappen MMC Deinze - 14 boeken
Gottemse leendenombrementen
10 exemplaren De Dag - 1939
Petegem - oudmannenhuis, school, wezenhuis, kriegslazaret, geschiedenis der Maricolen
Emigreren naar USA - Deinse emigranten 1900-1914 (waaronder vader)
WO II te Deinze: herinneringen, getuigenissen, reconstructies
Boek: Inwoners van de Markt te Deinze 1856 tot 1960
200 jaar burgerlijke stand te Deinze
Stadsmagazine Deinze en structuurplan - 3 boeken
Verschil tussen 'erve' en cateil'
Verslag van voorstelling van beloning voor daad van moed en zelfopoffering
Landboeken
Vinkt: kerk en parochie - F. Michem
woordenlijst der familievorsers
Betwisting tussen Gottem en de adelijke familie Opsomer -Papeleu
Over Kanunnik Papeleu
Groot-Deinze in oude foto's - Deinze, Nevele, Zulte, Machelen - 7 boeken
Boekje "Klim in je stamboom"
Charles Picqué - oeuvre catalogus
Opstellen,door Herman Maes
Willem van Deinze, 12de eeuw
De Leie te Deinze gebloemleesd
Boek: Deinze en de fusies
Boek: Van huizen en mensen: Kortrijkstraat 1930-1945
Boek: Van huizen en mensen: Gentstraat 1933-1946
Charles Picqué (1799 - 1869)
Van huizen en mensen: Petegem-Kouterke - 1946-1959
Selectieve bibliografie van Herman Maes
Jaarboek KGK 2001
Jaarboek KGK 2007
Uithangborden op de Markt en aanliggende straten te Deinze
Uithangborden in de Gentpoortstraat en omliggende straten te Deinze
Uithangborden en opschriften op de Markt te Deinze in 1866
Zijn er nog Picqué's in Deinze
De bruggen over de Leie te Sint-Martens-Leerne
Boek " In de greep van het geweld" - Tony Vanhee
Open kaart - Stedelijk nieuws 1972-1973 - 2 boeken
Boek: Geschiedenis der Maricolen - 1913
Origineel werk "Oorlogsslachtoffers van Groot Deinze - 1940-1945
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Duitse soldatenfriedhof
Frans kerkhof 1914-1918 Machelen
Beelden van toen; Deinze en deelgemeenten
Dossier Coussement Albert - Nazareth
WO I Italiaanse soldaten op het burgerlijk kerkhof van Deinze
WO I Burgerlijke en militaire slachtoffers
Artikels over WO II
Krantenknipsels WO II
Naamlijsten gesneuvelden WO II
WO II Korte verhalen - Krantenknipsels
Documentatie en artikels over WO II
Hoop en Wanhoop, november 2018 - brochure 1914-1918
Boek: Onder vuur: fietsen in een verdwenen oorlogslandschap
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Boek: Onder Vlaamse velden - Arnaut Hauben
Boek: Red star line
Mail - allerlei onderwerpen
Teksten van de toespraken van 11 november van elk jaar
De bruggen over de Leie St-Martens-Leerne
WO II: lezingen en powerpoint
Alfabetisch overzicht van de militaire slachtoffers van Groot Deinze in WO I
Bronnen oorlogsslachtoffers 1940-1945 Groot Deinze 1940-1945
Allerhande getuigenissen 'Oorlogsslachtoffers van Groot Deinze WO II
Kaft ontwerp en tekeningen 'Oorlogsslachtoffers van Groot Deinze WO II'
Adolf Hitler verbleef op de Augustijnenhoeve te Astene
Belgisch militair ereveld te Harderwijk
Kroniek van Bachte-Maria-Leerne - teksten over 14-18 en 40-45
Persartikels eerste maanlanding juli 1969
Duits Ehrenfriedhof Deinze 1942-1948
Deinze fotomateriaal
20 zichtkaarten Sint-Vincentiuskliniek Deinze
Concentratiekampen - politieke gevangenen
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Aircraft looses 1940-1945 - RAF
Gevallen piloten uit WO II en hun begraafplaats - RAF
Duitse verliezen op 14 mei 1940 tot 20 mei 1940
Een kleine soldaat in een grote oorlog - Maurice Bovyn
Geschiedenis van Meigem - Lucien Van Braeckel
Duitse, Engelse en Belgische verliezen, 1940
WOII Duitse soldaten begraven te Ronse
Index lijst van de Duitse militairen gesneuveld te Kuurne 24 en 25 mei 1940
Mei 1940 in Desselgem-Leiekant - lijst der Duitse soldaten
WO II - Duitse soldaten op de Westerbegraafplaats te Gent
Duitse Luftwaffe - verliezen in België van 10 tot 28 mei 1940
Een vrouw in oorlog, dagboek van Claire De Volder (2 exemplaren)
WO II Duitse soldaten gesneuveld in mei 1940 - streek van Antwerpen
Vinkt - Meigem - Deinze: quand les légendes deviennent "vérités"
The illustrated War News
Creatieconcert "om Vrede" na Vinkt 1940 - uitgave 26 mei 1990
Boek: Leie- en Scheldestreek in de grote oorlog - Denis Pieters
Het gevecht te Rodange
Vinktse hoeven en hun bewoners - Frans Michem
Vinkt door Kapitein Commandant Hautecler
De radio in oorlogstijd
Vier broeders van Oostakker vier dagen in Vinkt - 25-28 mei 1940
Het Belgische Bataljon in Korea
Bommenwerpers 1914-1939
Persartikel "Vergeten doden in Deinze"
De reserve-officier - tijdschrift december 1963
Onder vuur - De Westhoek in WO II
Boek Jeroom Galle vertelt (auteur Omer Ottevaere)
Lijst Deinse soldaten
De oorlogsmisdaden - mei 1940: Vinkt en omstreken
150 jaar België - Stad Deinze - uitgave 10 mei 1980
Der Weg der 225 infanterie division
Bijdragen over WO I in de Oost-Vlaamse Leie- en Scheldestreek
Boek: Oorlogsslachtoffers en vernietigde gebouwen - Romain De Bouver
De oorlogsslachtoffers te Gottem tijdens beide WO
Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940-1945
Het Duitse Ehrenfriedhof van Wetteren-Kwatrecht 1940-1944
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Der weg der 225 infanterie division
Duel aan het Schipdonkkanaal mei 1940
Mei 1940 Gottem onder vuur (auteur Stefaan Vandenbroucke)
WO I - oktober-november 1918 - van Zulte tot Oudenaarde tussen Leie en Schelde
Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse - 1940-1945
Werkmap: Duitse soldaten in Lommel
Werkmap: De bruggen over de Leie te Sint-Martens-Leerne

1 Patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996
2 Naamlijsten soldaten - diverse regimenten
Nazareth 1914-1918
Deinze en diverse deelgemeenten
Vluchtelingen 1918 uit Roeselare
Teruggekomen krijgsgevangenen
Verliezen bij de 56 I.D.
Burgerlijke slachtoffers
Doden en gekwetsten Belgisch leger 1940
Duitse gesneuvelde soldaten 1940
3 WO II
Ligging krijgsgevangenkampen in Duitsland
Overlijdensprentjes gesneuvelden Vinkt en Meigem mei 1940
Beelden van grafzerken Oorlogsslachtoffers
Allerlei briefwisseling
Weerstand / Geheim leger
Dossiers De Jonghe en Jeroom Galle
Uit Kriegsdagboeken
Legerorganisaties en opstellingen / Verliezen
Algemene documentatie Deinse deelgemeenten
4 Oude foto's Deinze, Petegem en Astene
5 Persoosfiches stamboom De Bouver
6 Boek: Vinkt in mei 1940: 2 exemplaren
7 Boek: Vinkt en omstreken, de oorlogsmisdaden: 2 exemplaren
8 Boek: Het Lyskanaal Nevele mei 1940
9 Uitwijking naar Amerika uit de streek van Tielt
10 Oorlogsverhaal van Eric Claerhout uit Sint-Martens-Latem
11 Guldenboek 1914-1918 Kruishoutem
12 Duitse soldaten gesneuveld in diverse plaatsen in Vlaanderen 1940-1945
13 Verzameling van oude kranten 1940-1945
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