
 

1795: Ieperse vrouw bevalt in Oostakker 
 

 

Volgens het Concilie van Trente moesten zwangere vrouwen worden doorgestuurd 
om schandalen in de parochie te verhinderen. 

Zo heeft een Ieperse vrouw, met name Joanna Francisca Regina GIKIERE, het leven 
gegeven aan een zoon, Jacobus genaamd en genoemd naar de peter, en wel 
uiteindelijk heel ver, ver weg van haar woonplaats, nl. in Oostakker, gelegen op een 
afstand van ongeveer 76 km, met een voettocht die ongeveer 16 uren zou kunnen 
duren. 

Ik vind die vrouw niet terug in Ieper, maar ze kan wel verklaard hebben afkomstig te 
zijn uit (het) Ieper(se). Het kind werd na de geboorte direct afgestaan aan de 
parochiale armendis. 

Hierna de geboorteakte: 

 

 

De leesbare tekst: 

1. Akte: 

Anno 1795. 13 aprilis Baptizavum Jacobum filium illegitimum Joanna Francisca 
Regina Gikiere iprensis que expresse hac venit út in Domo vidua Cornelius 
Augustinus Dertois obstetritis … ute ex testimonio ejusdem al marginum adjecto 
natúm heri vesperi circa 10 in hac. Susceptores Jacobus Dertois et Maria 
Ludovica Dertoits. 

2. Randvermelding: 
 
Ik onderschreven attesteert dat de moeder van dit nevenstaande kind bij mij is 
gekomen expres om te geleggen en terstond naar het kinderbedde van de 
parochie te laten vertrekken. Actum desen 13e april 1795. 

 

Cornelius Augustinus Dartois (Dertois) - in Oostakker begraven op 17 juni 1791 - was 
gehuwd aldaar op 23 mei 1773 met Petronella Beernaert en zij hadden 5 kinderen, 



allen geboren tussen 1775 en 1784. De dooppeter, Jacobus Dartois is het oudste kind, 
circa 20 jaar oud, geboren in 1775; de doopmeter is Maria Ludovica Dartois, circa 18 
jaar oud, het tweede kind, geboren in 1777. 

We kunnen veronderstellen dat Joanna Francisca Regina Gikiere opgenomen is 
geweest in het gezin van Cornelius Augustinus Dartois/ Petronelle Beernaert in 
Oostakker. Het kind Jacobus Gikiere is geboren ten huize van het gezin op 12 april 
1795 om 10 uur ‘s avonds. Moeder Joanna Francisca Regina Gikiere is gevlucht uit 
her Ieperse, omwille van het mogelijke schandaal. Zij zag geen andere mogelijkheid 
om zowaar vooreerst opgenomen te kunnen worden in het pleeggezin bij de weduwe 
Petronelle Beernaert en daarna haar pasgeboren zoontje toe te vertrouwen aan de 
toenmalige parochiale instelling omdat zij geen middelen van bestaan had, en 
zodoende na de geboorte het kind niet kon opvoeden.   

 


