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Als eerbetoon aan de miljoenen immigranten die de "Amerikaanse
droom" hielpen verwezenlijken besloot de regering van de Verenigde
Staten enkele jaren geleden te Ellis lsland een eremuur voor hen op te
richten .
Ellis lsland is een eilandje in de baai· vóór .de tiaven van New York. Het
was de belangrijkste aankomstplaats van de inwijkelingen die van de
V.S. hun nieuwe vaderland wilden maken.
Tussen 1892 en 1954 passeerden er 12 miljoen inwijkelingen. Veertig
procent van de Amerikaanse bevolking (meer dan 100 miljoen personen)
heeft een voorouder die het land binnenkwam via Ellis lsland.
De restauratie van het hoofdgebouw op het eilandje kostte meer dan 165
miljoen dollar. Het is hiermee het grootste en duurste restauratieproject
in zijn soort uit de Amerikaanse geschiedenis. Op 10 september 1990
werd het voor het publiek opengesteld.
Om de kosten van dit groots project te drukken werd in 1992 de "American Immigrant Wall of Honor" opgericht. Deze eremuur bevat de namen
van 420.000 inwijkelingen; onder hen o.a. de voorouders van wijlen
president John F.Kennedy, Neil Diamond, Gregory Peck, Barbara
Streisand, Telly Savalas, enz.
Vanaf een bijdrage van 100 dollar bestemd voor de restauratie en het
onderhoud van Ellis lsland kon een immigrant zijn naam of die van zijn
voorouders laten vereeuwigen op dit grootse monument.
Dank zij hun dochter Yvonne werden René Lievens 2 en zijn echtgenote
Malvina De Volder vereeuwigd op Amerika's grootste gedenksteen. Ook
Yvonne Lievens, pas 18 maanden oud toen ze samen met haar ouders
emigreerde, is op de gedenksteen vermeld.

1. Zie ook A.BOLLAERT, Een Nevelaar op Amerika's grootste gedenkplaat, in Het Land van Nevele, jg. XXVI, afl.

1, blz. 67.
2. R.Lievens is een rechtstreeks neef van René Lievens ( Nevele 17.11.1883 - jMoline 2.11.1978) die in 1907
van uit Poesele naar de U.S.A. emigreerde . Zie o.a. A.BOLLAERT, Poeselse uitwijking naar Amerika tussen
1890 en 1930, in Land van Nevele, jg. rv (1984), afl. 1, blz. 11-21.
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MOLVINA MARJA DE VOLDER
geboren te Nevele, Belgie, den 26 'anuari 1877, en overleden te MolÏQI, 111.,
V.S.A, den 11 Maart 1927, voir'n;ien
van de laatste H. Sacramenten.
Hij · was een detigdzaam man, • vol
zorgvuldigheid en werkzaamheid, en die
rechtzinnigheid kende In al zijn
'<toen en laten. Daarom .zal zijne gedach. t~nis In eere gehouden worden.
: Zalig zijn zij die met vrede geleden
.: h~bben, wijl zij door U, Allerhoogste,
; zullen gekroond worden. - Zalig, zij
'd\e In het 'Uur des doods In Uwe· heilige
w.!l zullen bevonden worden: De eeu. wlge dood zal· hun -niet schaden.
Waakt dan, omdat gij àlet weet op
;welk . uur uw Heer komen 'zal. Daarom
weesf gij· ook bereid, want op. een uur
dat gij het minst denkt zal de Zoon des
menschen komen.-Matt. 24, 42, 44.
Lieve Vrouw en Kinderen, vaarwel.
.Samen waren wij gelukkig, maar God
roept mij tot Hem; hebt moed; zoekt
troost en sterkte bij Godj en gij zult
vrede vinden op aarde, en n den Hemel
zullen wij eens vereenlgd zijn,
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In. Loving Memory of

widow of
BENE LIEVENS

and
LEE MINNIE
Bom at Aalter, E.n .. Belgium, May 24,
1885. Died at Warm Springs, Montana,
June 17, 1962. Fortilied by the Jast
Holy Sacraments.
''We have loved her during lüe, let
us not abandon her until we have conducted her by our prayers into the
house of the Lord.''
(St. Ambrose)
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PRAYER
0 gentlest Heart of Jesus, ever present in the Blessed Sacrament, ever consumed with burning love for the poer
oapöve souls in Purgatory, have mercy
on the soul of Thy departed aervanl Be
aot severe in Thy judgment bul let some
drops of Thy Precieus Blood fall upon
the devouring flames, and do Thou, O
merciful Savior, aend Thy Angels to
conduct Thy departed servant to a place
of refreshment, light and peace. Amen.
MODEL
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x Hansbeke
07.01.1796
4. Lievens
~an-Baptist

Hansbeke
26.09.1807
tNevele
18.01.1852

10

11

12

13

14

x Meigem
20.04.1800

x?

x Bellem
01.08.1809

5. Van Nevel
Rosalia
"Meigem
16.03.1806
tPoesele
18.01.1888

6. Van Haesebroeck Carolus
·Nevele
24.03.1805
tNevele
27.11.1847

7. Martens
Carolina
·Bellem
02.06.1811
tNevele
22.11.1847

x Nevele 29.07.1840

x Nevele 03.07.1839

2. Lievens August
• Nevele 15.04.1841
tHansbeke 10.01.1905

3. Van Haesebroeck Ursula
Nevele 22.12.1843
tHansbeke 30.05.1921
0

x Nevele 10.05.1871
• 1. Lievens René
Nevele 26.01.1877
tMoline (USA) 11.03.1927
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lievens Gerard
Donné Isabelle
Devos Mauritius
Van Zeveren Catharina
Van Nevel Pieter
Claeys Joanne
De Witte Ciprianus
Quickenborne Judoca
Haesebroeck Jan
Bus Jacoba
TuytschaeverJoannes
De Dapper Magda!ena
Martens Jan
De Rycke Anne
Wille Jan-Francies
De Baets Maria-Jacoba

1.
René Lievens werd op 26 januari 1877 in de Bosstraat nr. 27 te Nevele
geboren als zoon van August, werkman, en Ursula Van Haesebroeck.
Als jongeling verdiende hij de kost als werkman en voermansgast. In die
laatste hoedanigheid was hij bekend toen hij op 12 oktober 1907 te Gent
huwde met de uit Aalter afkomstige Molarina Maria De Volder.
De jonggehuwden betrokken een woning çp de Noordkaai 26 waar een
eerste kind werd geboren, Camillus ( 29.01.1908) dat echter op
13.01.1909 te Wondelgem overleed. Nog in 1909 werd op 18 augustus
Yvonne Rachel geboren. René werkte toen als voerman bij een kolenhandelaar terwijl zijn echtgenote tijdelijk de kost verdiende als arbeidster
in een luciferfabriek.
Op 19 juli 191 O verliet het gezin Gent en nam zijn intrek te Aalter in de
ouderlijke woning van Malvina De Volder in de Biezemstraat. Vier dagen
later werd René er uitgeschreven uit het Aalterse bevolkingsregister als
"vertrokken naar America". Vanuit Antwerpen reisde hij met het passagiersschip "Campanice" naar New York waar hij op 4 of 5 augustus
arriveerde.
Nadat hij werk had gevonden in de lowa Malleable Iron Co, een gieterij
te Fairfield in de staat lowa reisde zijn echtgenote, met haar 18 maanden oud dochtertje hem het volgende jaar achterna.
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Nog een jaar later werd in het herenigd gezin een zoon geboren Leon
Arthur ( 13.06.1912) en twee jaar later zag een tweede dochter, Edna
( 27.05.1914) het levenslicht.
Toen op 22 juni 1923 Margaret werd geboren woonde het gezin in het
plaatsje Warden in de staat Montana aan de voet van de Rocky Moun·
tains. Hier werd een farm uitgebaat.
Zijn laatste levensjaren werkte René in de Mallable Iron Works in EastMoline, lllinois. Hij overleed op 11 maart 1927 te Moline aan de gevolgen
van een borstvliesontsteking.
Malvina De yolder was de dochter van Joannes Francies, veekoopmanherbergier ( poeke 27.09.1841 en tAalter 05.10.1888) en Marie-Stephanie De Wulf ( Poeke 30.05.1850 en tAalter 20.01.1929), huiswerkster.
Jan-Francies De Volder was de zoon van Jan-Baptist ( • Poeke
16.12.1805), landwerker, en Catharina Madou (Dentergem ±1805). Ze
woonden te Poeke in de Beekwijk.
Marie Stephanie De Wulf was de dochter van Francies ( • Ruiselede ±
1800 en tPoeke 14.03.1864), herbergier en Francisca Faelens ( • Lotenhulle 1812 en tPoeke 28.11.1847), spinster. Na het overlijden van zijn
echtgenote hertro~wde Francies De Wulf met de 22-jaar jongere Sophie
Van Steenkiste ( Zeveren). Ze woonden te Poeke in de Beekwijk en
waren de buren van de familie De Volder.
In 1881 verlieten Jan Francies De Volder en zijn echtgenote hun geboortedorp en gingen te Aalter in de BiezE!mstraat nr. 55 wonen. Het gezin
telde toen twee kinderen: Octavius ( Pqeke 29.08.1879 en tFairfield
(USA) 11.09.1957) en Augusta Rosalia ( Poeke 14.11.1880). In Aalter
werden nog zes kinde~en geboren: Leo (Aalter 02.12.1881 en tAalter
25.04.1888), Felix ( Aalter 29.11.1882 en tSouth-Bend (USA)
20.09.1968), Triphon-Adolf (·~alter 16.11.1883 en tMoline (USA)
25.08.1947), Malvina, Elodia ( Aalter 19.05.1888 en tWarm Springs
(USA) 17.06.1962) en Leo-Arthur (Aalter 13.04.1889 en tMoline (USA)
21.05.1953.
Marie Stephanie De Wulf hertrouwde na het overlijden van Jan-Francies
De Volder met Karel-Lodewijk Van Laecke (Aalter 04.09.1851 en
tAalter 01.02.1929)weduwnaar van Maria-Catharina Claeys.
Vijf leden van de familie De Volder emigreerden naar de Verenigde
Staten en stichtten daar een gezin. Thriphon De Volder werkte eerst een
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tijdlang in Montigny-sur-Sambre en Felix verbleef tot mei 1905 in Charleroi alvorens uit te wijken naar de Nieuwe Wereld.
In de bevolkingsregisters en het geboortenregister van Aalter en het
huwelijksregister van Gent stond Malvina De Volder vermeld als Molarina Maria. Vóór haar huwelijk met René Lievens stond ze ingeschreven
te Gent, Bagattenstraat 155.
Na het overlijden van René Lievens hertrouwde ze met Lee Minnie
( • 21.02.1878 en t16.03.1962). Ze overleed op 17 juni 1962 te Warm
Springs, Montana, USA, nauwelijks drie maanden na haar tweede
echtgenoot.
Yvonne R.Lievens huwde Adolph Cabor ( Motïne 28.10.1909 en tMoline
24.08.1966). Hij was de zoon van Edmond ( Maldegem 15.09.1870 en
tMoline 24.10.1904) en Antoinette M.Cox (Lille (Frankrijk) 01.04.1880
en tMoline 04.09.1959). Zij werkte in een industriêle wasserij, hij verdiende de kost als elektrieker in Moline en Rock-lsland.
Leon Arthur Lievens vocht tussen 1942 en 1945 als soldaat in NoordAfrika en Zuid-ltaliê. Na de oorlog ging hij inwonen bij zijn oudste zuster
en haar echtgenoot. Hij werkte bij de International Harvester Farmall in
Rock-lsland als vrachtwagenchauffeur.
Edna Lievens was inpakster bij Ryan's, een chipsfabriek in Billings,
Montana. Haar echtgenoot Cyriel Huvaere baatte een farm uit. Beiden
zijn overleden. Ze hadden vier kinderen: William, Elsie, Majorie en
Robert.
Margaret Lievens huwde Henry Ostrand, een metaalarbeider bij de
International Harvester Farmall (Rock-lsland). Zij werkte als telefoniste
bij de lllinois Bell Telephone Co in Rock lsland. Het echtpaar heeft één
zoon, Paul.
2-3.
August Lievens werd op 15 april 1841 te Nevele geboren in de Bosstraat
als de oudste zoon van Jan-Baptist en Rosalia Van Nevel. Op 10 mei
1871 huwde hij te Nevele met Ursula Van Haesebroeck. (Dezelfde dag
huwde zijn jongere broer Bernard met Theresia Slock).
Ursula Van Haesebroeck werd eveneens in Nevele geboren in de
Kaermhoek op 22 december 1842. Zij was de dochter van CarolusLudovicus en Carolina Martens.

8

In de Neyelse bevolkingsregisters 1881-1900 stond het gezin ingeschreven in de Bosstraat nr. 27. Hij stond er vermeld als zwingelaar, zij als
huishoudster. Het · gezin bestond verder uit Helena-Augusta
( • 20.10.1875) en René ( • 26.01.1877). De twee oudste .kinderen overleden vóór hun eerste leven.sjaar: Jan-Francies ( 09.05.1872 en
t11.06.1872) en Elisa-Augusta ( 20.09.1872 en t26.06.1874).
Op 8 mei 1899 verhuisde het ·gezin naar Hansbeke waar August op 1O
januari 1905 overleed. Zij overlijdensakte vermeldt als beroep landman.
René Lievens, die toen in Poesele woonde, deed de overlijdensaangifte
op het gemeentehuis.
Ursu.la Van Haesebroeck overleed op 30 mei 1921 in het klooster te
Hansbeke.
Helena-Augusta Lievens huwde Guillaume Veys (Brussel 16.08.1880 tGent 08.01.1943). Zij overleed te Gent op 18 april 1960.
4-5.
Jan Baptist Lievens werd op 26 september 1807 te Hansbeke geboren
als zoon van Gerard cultivateur dans cette commune en lsabeau De Vos
fileuse. Hij huwde Marie Van Kerrebroeck die op 29 oktober 1839 te
Nevele overleed. Dag op dag negen maanden later, 29 juli 1840, hertrouwde hij met Rosalia Van Nevel. Hij stond toen bekend als wever, zij
als dienstmeid. Eerst woonden ze in de Bosstraat, daarna verhuisden ze
nar de Biebuyckstraat nr. 29.
Rosalia Van Nevel werd te Meigem geboren op 16 maart 1806. Ze was
de dochter van Livinus en Regina De Witte.
Het Nevels bevolkingsregister uit 1846 (met aanvullingen) geeft ons de
volgende samenstelling·van het gezin.
1. Lievens
Jan-Baptist landman
Hansbeke 40 jaar
2. Van Nevel Rosalie
landman
Meigem
40 jaar
3. Lievens
Augustus
zonder beroep ·Nevele
5 jaar
4. Lievens
Jan-Francies zonder beroep
Nevele
3 jaar
5. Lievens
Bernard
zonder beroep
Nevele
2 jaar
Nevele
6. Lievens
Rosalia
zonder beroep
4.05.1847
7. Lievens
Amelia
zonder beroep
Nevele
4.10.1848
8. Lievens
Petrus
zonder beroep
Nevele
3.02.1851
0

Jan Baptist Lievens overleed op 18 januari 1852 in zijn woning in de
Biebuyckstraat. Hij was 44 jaar. Einde mei van hetzelfde jaar verliet
Rosalia Van Nevel met haar kinderen de woning in de Biebuyckstraat. In
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het bevolkingsregister van 1856 vonden we haar terug in een woning op
het Dorp, huis nr. 84. Ze stond vermeld als spinster. Als inwonende
kinderen worden enkel nog Bernard (13 jaar) en Amelia (7 jaar) vermeld.
Rosalia Van Nevel overleed te Poesele in de Oude Kerkstraat nr. 2 in de
woning van haar jongste zoon Petrus Lievens.
6-7.
Carolus-Ludovicus Van Haesebroeck werd op de derde Germinal van
het jaar 13 van de Franse Republiek (24.03.1805) te Nevele geboren als
zoon van Augustin, wever en Reine Tuytschaever. Hij huwde Adelaïde
Desmet die op 7 januari 1838 te Drongen overleed. Daarna vestigde hij
zich te Meigem waar hij het beroep van wever_ uitoefende.
Op 3 juli 1839 hertrouwde hij te Nevele met de 28-jarige Carolina
Martens, een dienstmeid, die in Nevele woonde maar het levenslicht zag
te Bellem op 2 juni 1811 als dochter van Joannes Franciscus Martens
en Rosa Wille.
In 1846 woonde het gezin in Nevele in de Kaermhoek nr. 18. In het
bevolkingsregister van dat jaar stond volgende gezinssamenstelling
genoteerd:
kramer
1. Van Haesebroeck Karel
Nevele
40 j.
spinster
Caroline
2. Martens
Bellem
36 j.
3. Van Haesebroeck Eduard
zonder beroep
Vosselare 10 j.
4. Van Haesebroeck Rosalie
Nevele
zonder beroep
6 j.
5. Van Haesebroeck Clemence zonder beroep
Nevele
5 j.
6. Van Haesebroeck Ursula
zonder beroep
Nevele
3 j.
7. Van Haesebroeck Emelia
zonder beroep
Nevele
3m.
Regina
spinster
Nevele
8. Tuytschaever
60 j.
(weduwe)
Carolina Martens overleed op 22 november 1847, Karel Van Haesebroeck stierf 5 dagen later. Beiden zijn vermoedelijk slachtoffers van de
gevolgen van de aardappelplaag die toen vele slachtoffers maakte in
onze gewesten. In Nevele zelf werden in 1847 niet minder dan 172
overlijdens genoteerd tegenover 112 in 1846 en 127 in 1848.
8-9.
Gerard Lievens werd op 20 december 1757 in Hansbeke geboren als
zoon van Gerard en Isabelle Donné die op 2 december 1752 aldaar
waren gehuwd.
Op 7 januari 1796 huwde hij in zijn geboortedorp met Isabelle Devos. Zij
was de dochter van Mauritius en Catharina Van Zeveren en zag het
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levenslicht omstreeks 1772. De plaats en de datum vonden we niet
terug.
Hij overleed op 14 januari 1819 te Hansbeke in de Carmenhoek. In zijn
overlijdensakte staat als beroep werkman vermeld.
Zij overleed op 11 februari 1829 op 57-jarige leeftijd in haar woning op
de wijk Rybroeck. Haar overlijdensakte vermeldt als beroep spinster.
10-11.
Lieven Van Nevel werd op 1 juni 1767 in Merendree geboren als zoon
van Petrus en Joanna Claeys.
Op 20 april 1800 huwde hij te Meigem met Regina De Witte waar beiden
toen woonden volgens hun huwelijksakte.
Regina De Witte was de dochter van Ciprianus en Judoca Quickenborne. Ze werd geboren te Nevele op 15 december 1776 en overleed
aldaar als spinster in haar woning in de Vierboomstraat op 5 juni 1835.
Lieven Van Nevel stierf bijna 16 jaar vroeger op 15 juni 1819. Beiden
woonden toen in de wijk Kerrebroek.
12-13.
Augustinus Van Haesebroeck werd op 29 oktober 1766 in Drongen
geboren als zoon van Joannes en Jacoba Busch en overleed te Nevele,
wijk Veldeken, op 29 november 1821 .
Hij huwde Regina Tuytschaever, geboren te Nevele op 28 februari 1779.
De plaats en datum van het huwelijk vonden we niet terug.
Na het overlijden van haar echtgenoot verhuisde Regina Tuytschaever
naar Meigem.
Bij het huwelijk van haar zoon Carolus Ludovicus staat vermeld dat ze
van beroep spinster is. Ze overleed te Nevele in het Hospitael Louise ( =
het rustoord) op 1 oktober 1861.
Joannes Haesebroeck (of Van Haesebroeck) was de zoon van Petrus,
eveneens afkomstig uit Drongen. Hij huwde Jacoba Bus (of Busch),
dochter van Basinus en Clara De Vos uit Baarle. Basinus Bus was 44
jaar oud toen hij op 2 mei 1741 te Baarle verdronk in de Leie.
14-15.
Joannes Franciscus Martens werd op 19 november 1761 te Bellem
geboren als zoon van Joannes en Anna De Rycke. Hij huwde Jeanne
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Gijzebrecht die op 9 maart 1809 in Bellem overleed. Nauwelijks vijf
maanden later, op 1 augustus 1809, hertrouwde hij met de bijna twintig
jaar jongere naaister Rosa Wille. Zijn ouders Jan (tBellem 22.02.1769)
en Anna De Rycke (tBellem 24.02.1791) waren toen reeds overleden.
Rosa Wille werd geboren te Bellem op 16 mei 1781 als dochter van
Joannes Francies uit Bellem en Marie Jacoba De Baets afkomstig van
Poesele. Bij haar huwelijk was haar vader reeds overleden (tHansbeke
11.04.1799), haar moeder Jacqueline De Baets verdiende toen de kost
als naaister.
. Jan Francies Martens overleed op 8 september 1826 om 12 u 's nachts
in zijn huis wijk D nr. 6 Vaart Zuid te Bellem. Zijn overlijdensakte vermeldt als beroep arbeider. Wanneer Rosa Wille overleed vonden we niet
terug.
In 1839 was ze aanwezig op het huwelijk van haar dochter Carolina. Ze
was toen 60 jaar en voorzag als spinster in haar levensonderhoud.
Geraadpleegde bronnen
- Bevolkingsregisters Aalter, Hansbeke, Nevele, Poeke.
- Registers Burgerlijke Stand Bellem, Hansbeke, Meigem, Nevele,
Poesele.
- Parochieregisters Baarle, Bellem, Drongen, Hansbeke, Merendree,
Nevele.
Dank aan
- Mevr. Yvonne Cabor, Rock lsland, lllinois, USA.
Mevr. Mildred Kale, Rock lsland, lllinois, USA.
Lee A. lacocca, president of "The Statue of Liberty-Ellis lsland Foundation Ine", New York, USA.
Het gemeentepersoneel van Aalter, Deinze en Nevele voor hun
dienstvaardigheid en medewerking aan het totstandkomen van dit
artikel.
André BOLLAERT, Poesele
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In de genealogie is de kwartierstaat1 de meest interessante stamtafel:
een bonte verzameling van familiekundige gegevens. Hij geeft een
overzicht van alle voorouders van de kwartierdrager: de ouders, de 4
grootouders, de 8 overgrootouders, de 16 betovergrootouders, enz. De
ouders vormen de 2 kwartieren van de probant, de grootouders de 4
kwartieren, de overgrootouders de 8 kwartieren (wat we mini-kwartierstaat genoemd hebben)2 , de betovergrootouders de 16 kwartieren, enz.
leder kwartier (of iedere ouder) draagt in de kwartierstaat een volgnummer. De kwartierdrager heeft het nummer 1, de ouders de nummers 2
en 3, de 4 grootouders de nummers 4 tot en met 7, enz. Een even
nummer en het daaropvolgend oneven nummer bv. 22 en 23 verwijzen
naar een bepaald ouderpaar (zie de schematische piramidale voorstelling van de kwartierstaat).

16 b.o.g.o. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12
13
14
15
8 o.g.o.
8
9
10
11
7
6
4
g.o.
4
5
3
2
o.
2
1
probant
De stamreeks, voorouderreeks of rechte lijn3 van de kwartierdrager zijn
de voorvaders (met hun respeç~ievelijke echtgenote) in opgaande lijn,
allen dragers van dezelfde fàmilièflàam. Deze reeks draagt in de kwartierstaat de te koppelên nurftmêts 2-3 (oudêrä), 4-5 (gtoótoudefs), ä-9
(overgrootouders), 16-17 (betovergrootouders) enz. De rechte mannelijke
lijn van de kwartierdrager zijn opeenvolgend de voorvaders 2, 4, 8, 16,
32, enz. allen met dezelfde familienaam.
Overspel of schending van de huwelijkstrouw is er altijd geweest, ook in
de vroegere eeuwen. Men kan zich dan ook moeilijk voorstellen dat er
onder de talrijke voorouders van de kwartierstaat geen enkel ondergeschoven kind voorkomt, een kind dat niet verwekt werd door het gezinshoofd. Volgens de levenservaring van geneesheren, parochieherders,
advocaten, rechters is de kans dat er overeenstemming bestaat tussen

1. J.WYSSAERT, .Vat is een kwartierstaat?, in Sensen van Toen, jg. 1, afl. 1, blz. 10-11.
2. A.llARTENS, Vat is een aini-kvartierstaat, in Nensen van Toen, jg. l, afl. 3, blz. 65-66.
3. A.llARTEliS, De stmir of vooroullerreeks, in Nensen van Toen, jg. 1, afl. 2, blz. 34-36.
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het ware en het officiêle vaderschap hoogstens 9 op 10 m.a.w. 9 keren
op 1O is de officiêle vader ook wel d~ echte vader4 . Uitg_
aande van deze
waarschijnlijkheid kan men · daarentegen berekenen dat er bv. 998,7
kansen op 1.000 zijn onder de voorvaders van de eers~e 7 parentaties
minstens één voorvader tè hebben die niet de eèhte is. De onderschuiving kan in het om het even welke van de 7 parentaties voorkomen.
Genealogie is dus .slechts ·bij benadering juist De vader-zoon-reèksen,
die diep in het verleden teruggaan, zijn dan ook veeleer hypothetisch te
noemen; in de kwartierstaat zijn dit de reeksen 2, 4, 8, 16, 32... 6, 12,
24.". 10, 20". 14_, 28". enz.

-

Staat het vadersçhap niet altijd als een paal boven water, over het
moederschap bestaat niet de minste i,wijfel. De moeder baart het kind.
Zij is een certitude. De. moeder-dochter-reeksen in de kwartierstaat, dit
zijn de reeksen 3, 7, 15, 3L. 5, 11, 23". 9, 19". 13, 27". enz., zijn over
de ganse lijn, hoe ver ze ook in het verleden teruggaan, één grote
zekerheid. Vandaar dat de rechte vrouwelijke lijn 1, 3, 7, 15, 31... even
belangrijk als, zelfs belangrijker is dan de rechte mannelijke lijn 1, 2, 4,
8, 16, 32."
Gelet op de onvervalste afstamming moeder-kind had het veel logischer
geweest aan het kind niet de familienaam van de vader maar deze van
de moeder te geven. Had dit bv. het geval geweest vanaf het ontstaan
van de familienamen (in de 12e of 13e eeuw), , dan zou iedereen de
familienaam van de toenmalige stammoe<;ter gedragen hebben.
De rechte vrouwelijke· lijn van de kwartierdrager is een kleurrijke rèeks
van verschillende familienamen. Deze van mijn moeder Martha De
Grauwe ziet, voor zovér mè bekend, er als volgt uit:
(H)oste Maria

.

· x Aalter ?0.19.1748 Van Paemele Georgius

A~lter 15.07.1758
·
_
15.08.1785 De Möl Guillame
De Mol Victoria Aalter 01.09.17~2 • .tAalter 06.05.1827
~ Aalter 12.q1 .1818 Tijtgat Rornanus
Tijtgat Serafina Aalter 13.08.1824, tAalter 28.01.1887
x Aalter.16.08.1840 Vandereviere Gregorius
Vandereviere Theresia Aalter 30.07.1849, tHansbeke 08.02.1921
x Aalter 28.04.1886 De Grauwe Eugeen

Van Paemele Petronilla
~Aalter

4.E.v.R., Genealogie en menselijke zwakheid, in Vlaamse Stam, jg. III, nr. 2, blz. 95-96.
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De Grauwe Martha ·Hansbeke 20.04.1888, tHansbeke 27.04.1980
'
x Hansbeke 03.05.1916 Martens Ma.urice
Naar het heden toe werd deze reeks voortgezet langs mijn zuster
Jeanne Martens en haar drie dochters:
Martens Jeanne • Hansbeke 25.03.1918
x Hansbeke 23~05.1944 Denaeghel Gerard
Denaeghel Anne-Marie
"Hansbeke 14.11 .1948
xHansbeke 29.08.1970
Dossche Albert

Denaeghel Katrien
"Deinze 29.12.1953
xHansbeke 23.08.1975
Rédelé Paul

Denaeghel Caroline
·Deinze 11.03.1957
xHansbeke 16.09.1978
Verledens Eric

Dossche Tineke
·Deinze 02.06.1971
Dossche Marijke
·Deinze 04.07.1978
Dossche Klaartje
·Deinze 27.06.1981

Rédelé Siska

Verledens Nele
·Gent 14.09.1979
Verledens Liesbet
·Gent 28.04.1981
Verledens Charlotte
·Gent 17.09.1986

"Gent 12.10.19n
Rédelé Katrijn
• Gent 28.08.1979

Albert MARTENS, Gent

Op het Belgisch ereveld te Harderwijk (NL) bevinden zich 225 graven
van Belgische soldaten- die· in Nederland tijdens hun internering gedurende de wereldoorlog 1914-1918 overleden zijn. Op elk graf staat een
zerkje met naam, geboorte- en sterfdatum van de overleden soldaat.
Onder deze soldatengraven is er de laatste rustplaats van Emile Rogge,
geboren te Meigem in 1888 en overleden te Harderwijk op 16 november
19151•
A.M.

1. DE ROOVER J., Naamlijst overleden soldaten 1914·1918 op Belgisch ereveld te Harderwijk in Nederland, in
Vla•e Stam, 30e jg., nr. 10, oktober 1994, blz. 502.
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In de eerste jaargang van Mensen van Toen (1991', afl. 2 en 3) besteedden we uitvoerig aandacht aan de neringdoenders en ambachtslui in de
Baronie Nevele . .Hierbij maakten we gebruik van de indices op de staten
van goed van de baronie Nevele samengebracht door wijlen Cyriel
Goemé. (uitg. VVF-Brugge, 1981) en de werkfiches van het RVA-team
(Carl Schelstraete, Hilde Kintaert, -Dorine . De Ruyck) dat in 1986· in
opdracht van onze kring Het einde van de onveranderlijkheid, een studie
over arbeid , bezit en woonomstandigheden tijdens de 17e en 18e eeuw
in het Land van Nevele, op de markt bracht.
Bij het opmaken van de beroepslijsten voor bovenvermeld artikel ontdekten we nog heel wat gegevens over 'dè vroegere inwoners van onze
streek. We sprokkelden de interessantste bij elkaar zoals een .lijst van
kosters, soldaten, vermisten en hoevenamen om te eindigen met een
laatste wilsbeschikking.
KOSTERS
CLAEYSSENS Joannes Francies, Poesele, 1775.
DAMMAN Celestinus fs. Franciscus, Vinkt, 1784.
DECUYPER Joannes fs Jacobus, Sint-Jans-Leerne, 1781.
DEMEYER Jooris, Lotenhulle, 1694 (t1715).
DESMET Martinus, Landegem, 1679.
DEWEWEIRE Livinus, Lotenhulle, 1775.
DHONDT Andreàs, Sirit::Maria:..Leerne, 1712.
DHUYYETTER Joannes, Nevele, 1708.(was ook burgemeester).
FIJVE (FIVE) Magnus, Deurle, 1712.
VAN SPEYBROECK Ambrosius fs. Daniël, Sint-Martens-Leerne, 1783.
VAN . SPEYBROECK Augustinus fs. Ambrosius, Sint-Martens-Leerne,
1793.
SOLDATEN
CORIJN Adriaan fs. Petrus (tVosselare 23.01.1740) soldaet van der
Auderburgh van Ghendt in hun Gontier binnen Nevele.
DEKEYSER Franciscus fs. Judocus en Anne Marie Derijcke, gehuwd
met Francisca Heggerick, wonende te Meigem. Overleden te Mechelen
op 10.09.1787 onder den dienst van sijne Majesteyt den Keiser.
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DENEEL Guillain fs. Guillelmus, corporael van de auderburghse soldaten
binnen Nevele, gehuwd met Marie Anne Semmortier fa. Gerardus,
overleden te Nevele op 12.12.1726.
GELLINCK Livinus, fs. Petrus 18 à 20 jaren uytlands onder de troupen
van sijne Majesteit den keyser ende koninck. Zijn vader overleed in
januari 1793 te Vinkt.
MARTENS Frans, MARTENS Dominicus, MARTENS Jacobus, soldaten
bij de troepen van de Staten Generaal van de Verenigde Provinciën
(1737), zonen van Judocus Martens die op 01.03.1724 te Vinkt overleed.
Jacobus Martens ten jaere 1738 als soldaet in dienst van D'heeren
bewind hebbers van d'oost indische compagnie ter kamer zeeland
opgerecht naer oost indien met het schip Looverdael, ende op de thuys
reyse op het schip West Capelle op den 20 apr. 1744 overleden.
VANDEMIERLE Egidius fs. Hubert en Margaretha Thijs die van joncx af
in de soldaten in Sconincx heeft gheweest ende als noch soldaet in
dienste zijnde sonder dat men weet waar hij nu te vinden is. Zijn vader
overleed op 17.05.1724 te Lotenhulle.
VANWONTERGHEM Joannes fs. Martinus en Marie Hermans, gheweest
onder de militairen ende soo men als nu seght te wesen naer Oostindien.
Zijn moeder overleed te Vinkt op 10.03.1738.
VERMISTE PERSONEN
CLAEYS Apolinarus fs. Joannes, afkomstig van' Nevele. Sinds 1766 was
hij uytlandig op zee. In 1772 wordt zijn echtgenote Marie Françoise
Devrient als verlaeten huysvrauwe vermeld. Hij had drie kinderen: Marie
Magdalena, Isabella Jacoba en Rebecca.
SNAUWAERT Lowijs fs. Egidius, afkomstig van Lotenhulle. Sinds 1715
vertrokken naar het Walsche landt sonder tsedert van hem iets vernomen
te hebben.
TANT Joannes fs. Judocus, afkomstig van Meigem. Sinds 1685 vertrocken naer vremde quartieren.
VASTERSHAEGHEN Joannes fs. Gerardus verliet zijn huisvrouw Lucia
Cornelis fa. Jooris in 1757. Zij overleed te Baarle op 24.10.1777 en was
er herbergierster. (Gerardus Vastershaeghe was afkomstig van tquartier
van geertsberghe).
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HOEVENAMEN (en hun eigenaar)
den BRAEMHUL (Landegem, heerlijkheid Baerelvelde, 1771)
Deprost Jan
goet ter BRASSE (Vinkt, 1690)
Van Ooteghem Philippus
't leen ten BRIELE (Nevele, 1606) - (*)
CLAEYSOOMKEN (Meigem, 1784)
Cocquyt Petrus fs. Livinus
huys den FRANSCHEN SCHYLT (Lotenhulle, 1763)
Carton Ludovicus
ten HERREWEGHE (Zeveren, 1629
Cornelis Judocus
KEUSEGOED (Drongen, 1742)
Cornelis Jooris
de KREKELMUYTE (Landegem, Heirenthoek, 1745
Baetsle Joannes (* *)
de MUYSHONT (Nevele, Muelenaerstraete, 1749)
Vanderdonckt Livinus
goed ter PLASCHE (Nevele, Veldeken, 1772)
Meganck Livinus
leengoed te RIEDE (Nevele, 1758)
Zutterman Emmanuel
goed te RIETGAVER (Nevele, 1716, 1740)
Oemeyere Judocus
het SCHAERKEN (Meigem, 1749)
Schatteman Jooris
.
SWITTENS STEDE (Sint-Martens-Leerne, 1767)
Coppens Franciscus

(*) Jacobus Van Renterghem overleed er in 1606
(* *) vermeld als herberg in 1785
LAATSTE WILSBESCHIKKING
Augustus VAN HULLE (tNevele 24.09. 1767) griffier der stede lande ende
barronnie van Nevele ende vande eyghendomme van Poesele liet in zijn
testament noteren dat mijn lichaem sa/ begraeven worden in de kercke
van het Clooster der penitenten recolectinen binnen de stede van Nevele
boven den eersten trap voor den communiebank alwaer mijn graf sa/
geleyd worden eenen marberen sarck te weeten den blauwensteen zijnde
ses voeten Jank den witten daerin vijf voeten ende breede naer proportie.
André BOLLAERT, Poesele
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Een heerlijkheid was een grondgebied, soms klein maar soms ook
uitgestrekt en/of versnipperd, waarvan het bestuur en de rechtspraak in
handen waren van een zogenaamde heer, meestal een edelman, die
namens de vorst overheidsgezag bezat1.
De heerlijkheid van Hansbeke had een versnipperd grondgebied. Ze
strekte zich uit over het grootste deel van de parochie Hansbeke en had
enclaves in Sint-Martens-Leerne, Sint-Maria-Leerne, Bachte, Deurle,
Deinze, Waregem, Meigem, Aarsele, Kanegem en Ruiselede. Te SintMaria- en Sint-Martens-Leerne viel het Goed ter Middelt onder de
jurisdictie van de heerlijkheid van Hansbek~b te Bachte het Goed te
Steenvoorde en te Waregem het Goed ter Ban#\.
Het Goed ter Middelt te Sint-Martens-Leerne in de onmiddellijke nabijheid van de Leie had in 1405 een oppervlakte van 33 bunder (44 ha)
waarvan zekere landerijen te Deurle gelegen waren. Het behoorde toe
aan Pieter Hoene, die het verpachtte aan Willem de Smet voor 5 schellingen per bunder en 12 Leiekazen per jaar. Vijf jaren later pachtte Pieter
Goetghebuer zv Jan het goed. Hij was gehuwd met Heylsoete van der
Loeve. Hij werd zeven jaren later opgevolgd door Wouter van der Heyden, gehuwd met Lysbette van Gottem. In 1437 was het goed eigendom
van Margriette Hoste, weduwe van Jacob van der Heyden. Ze verhuurde
het aan Jan Vrederic die getrouwd was met Kathelijne van der Heyden.
Drie jaren nadien behoorde het goed aan Frans De Decker. In 1465
kwam het in bezit van Marie Hoene na het overlijden van haar man. Ze
verpachtte het aan Raes Wieric voor 17 ponden groten per jaar en 4
stenen vlas, 12 Leiekazen, 9 stenen boter, 2 stopen room en 2 stopen
zaan. In 1541 behoorde het goed aan Charles de Gruutere zv Jan en
Anna Claerissonne. Pachters waren toen Dieric van Wanzele en Arnaud
van Raveschoot voor 30 ponden groten. In 1583 was jonkvrouw Adrienne
de Landrieu, douairière van Wielsbeke, eigenares en Charles van Raveschoot pachter. Het goed werd in 1740 openbaar verkocht terwijl Geeraert Vastersage pachter was voor 42 ponden groten per jaar. Tien jaren

1. VAN ROOAEY J. , Het Land en de Heren van Nevele in een notedop, in Het Land van Nevele, jg. VI, afl. 3,
blz . 133.

2. DEPOTI'ER F" BROECKAERT J. , Geschiedenis van de geireenten der provincie Oost-Vlaanderen, Zesde Deel, Gent,
1867, blz. 13, 16.
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later, toen een deel van het pachtgoed ter grootte van 24 bunder openbaar verkocht werd, was Francies van der Plaetsen gebruiker voor een
pachtsom van 45 ponden groten 3 .
· .
Het Goed te Steenvoorde te Bachte in de nabijheid van de Rekkelingebeek had in 1446 een oppervlakte van 35 bunder, inclusief landerijen te
Sint-Maria-Leerne eh te Deinze. Het behoorde toen aan Rachel 's
Gravers, weduwe van Jan van Vaernewijck. Ze verhuurde het aan Daneel
De Maech voor 12 ponden groten en 2 stenen vlas per jaar. In 1453 was
het goed in bezit van Jan vàn Overbeke, procureur bij de Raàd van
Vlaanderen, die het verpachtte aan Andries Ackerman. In 1471 pachtte
Alaert Goethals het. goed van Ka'telijne de Grutere die getrouwd was
geweest met een lid van de familie van Vaernewijck. Vijf jaren later
behoorde het aan Jan Van Speybroeck en in 1503 aan Jan de Man zv
Simon die het verhuurde · aan Jpn vander Beke zv Marten. Charles
Damman was de eigenaar in 1631 .
Binnen de grenzen van een heerlijkheid werd het gezag van de heer
uitgeoefend door een baljuw en een schepenbank.
De schepenbank van de heerlijkheid van · Hansbeke bestond uit zeven
schepenen waaronder de burgemeester als primus inter pares. Onder de
schepenen bevond zich een vertegenwoordiger van de enclave in SintMartens-Leerne. Tijdelijk zetelde ook een "vertegenwoordiger van de
enclave te Bachte in de schepenbank, die toen acht schepenen telde5 .
In de enclave werd de baljuw bijgestaan (of vervangen) door een luitenant-baljuw, en door de schepen die de enclave vertegenwoordigde.
Als

luitenant-balj~ws

zijn bekend:

1633 Lucas Neyt, bailliu van de heerlichede vande prochie van
Hansbeke, bestreckende inde prochie van St Martens Leerne
1649 Servaes Neyt, bailliu van de heerlichede van Hansbecque in St
Martens Leerne
1669 Jan Vande Berghe

3. KERCKAERT N" Oude Oostvlaamse hoeven, Gent, 1988, blz. 306-307.
4. KERCKAERT N., a.w., blz. 504-505.
5. MARTENS A., Burgemeesters en schepenen van de heerlijkheid van Hansbeke, in Het Land van Nevele, jg. XVII,
afl . 2, blz. 99-116.
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Toch zouden deze ambtenaren niet zelf in de enclave gewoond hebben.
Als vertegenwoordigers van de enclave te Sint-Martens-Leerne en van
de enclave te Bachte in de schepenbank van de heerlijkheid van Hansbeke zijn gekend:
1554
1590
1595
1596
1619-1620
1623-1625
1625-1628
1628-1630
1633-1635
1635-1639
1639-1641
10.07.1641V
21.11.1646V
27.10.1649V
13.05.1654V
1660-1663
1664-1669
30.10.1669V
16.12.1671 V
06.06.1676V
22.07.1686
07.08.1687V
26.01.1689V
07.03.1691V
08.04.1693V
24.03.1694V
04.04.1696V
13.11.1698V
14.06.1702V

Dierick Wanzeele te Leerne
Martin Vanderheyden (te Bachte?)
Pieter Van Maldeghem te Leerne
Gheerof Van Hulle te Leerne
Joos Vander Venne te Leerne
Gherolf Heveraert?
Daneel van Speybrouck te St.-Martens-Leerne
Pieter De Wannemaecker te St.-Martens-Leerne
Lieven Wannemaecker?
Loys Dhanens te St.-Martens-Leerne
Jan Van Speybrouck te St.-Martens-Leerne
Joos Vande Velde te St.-Martens-Leerne6
Joos Vande Velde
Jan De Muytere te St.-Martens-Leerne
Philip Van Wonterghem te Deinze Reckelynghe
Philip Van Wonterghem te Deinze Reckelynghe
Christoffel Arts te St.-Martens-Leerne
Christoffel Arts
Christoffel Arts
Christoffel Arts te St.-Martens-Leerne
Christoffel Arts
Philip Van Maldeghem te Leerne
Philip Van Maldeghem te Leerne
Charles Van Wonterghem te Bachte
Jooris Dhaenens
Jooris Dhaenens
Jooris Dhanens fs Marten (Bachte?)
Pieter Van Maldeghem fs Philip (Leerne?)
Jooris Dhanens
Pieter Van Maldeghem
Jooris Dhanens
Jooris Dhanens
Jooris Dhanens
Jooris Dhanens
Pieter Van Damme te Leerne

6. llARTENS A., Verdrinkingsdood te Sint-Hartens-Leerne, anno 1625, in Hensen van Toen, jg. I, afl. 2, blz. 42.
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28.04.1706V
15.01.171 O
09.11.1715V
20.05.1717V
12.06.1720V
18.05.1722V
20.05.1726
13.10.1728
11.08.1732
23.05.1735V
10.11.1738
08.05.1742
03.06.1743
30.06.1745V
29.10.1749V
26.10.1757V
18.11.1764V
18.05.1768V
11.02.1778V
13.11.1782V
02.04.1788V
09.05.1795V

Pieter Van Damme te Leerne
Pieter Van Damme
Adriaan Vermaele te Leerne
Adriaan Vermaele te Leerne
Charel Beylaert te Leerne
Charel Beyaert te Leerne
Joannes Maenhout
Joannes Maenhout te Leerne
Joannes Maenhout te Leerne
Joannes Maenhout te Leerne
Joannes Maenhout
Joannes Maenhout te Leerne
Joannes Maenhout te Leerne
Joannes Maenhout fs Bauduyn te Dronghen
Joannes Maenhout fs Bauduyn te Dronghen
Joannes Maenhout fs Bauduyn
Pieter Frans Verplaetse fs Pieter te St.-Martens-Leerne
Pieter Frans Verplaetse te St.-Martens-Leerne
Pieter Frans Verplaetse te St.-Martens-Leerne
Pieter Frans Verplaetse te St.-Martens-Leerne
Jacobus Bijl te Bachte
Jooseph De Vreese te Leerne
Jooseph De Vreese te Leerne

De namen van de schepenen werden gezant uit de ferieboeken 7 ,
waarin de wetsvernieuwingen genotuleerd zijn (data gevolgd door V), en
uit de registers der wettelijke passeringen te Hansbeke8 .
Deze schepenen woonden blijkbaar in de enclaves van de heerlijkheid,
sommigen ervan waren pachters van het Goed ter Middelt te SintMartens-Leerne of van het Goed te Steenvoorde te Bachte, anderen
woonden wellicht in de onmiddellijke omgeving (Deinze, Drongen, St.Maria-Leerne) en waren pachters van landerijen die in de enclaves
lagen.
Albert MARTENS, Gent

7. RAG, fds Hansbeke, nrs. 148-160.
8. RAG, fds Hansbeke, nrs. 89-102.
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