
De Keyzer Jan °1809 
 

 

Jeugdjaren 
 
Jean-François (Jan) De Keyzer werd op 19 april 1809 geboren te Westkerke, een deelgemeente van 
Oudenburg in West-Vlaanderen. Zijn ouders waren werkman Felix De Keyzer en Idonia Saelens. In 
circa 1808 verhuisde dit gezin met hun drie kinderen vanuit Torhout naar Westkerke. Kleine Jan was 
amper zes jaar oud toen zijn moeder op 35-jarige leeftijd overleed op 5 april 1815. 
 
Een jaar later, op 20 mei 1816, hertrouwde vader Felix De Keyzer in Snaaskerke met de twintig jaren 
jongere Isabella Theresia Van Belle. 
 
Wat gebeurde er met de kinderen uit het eerste huwelijk? 
Blijkbaar was de relatie met zijn stiefmoeder niet zo best. 
Waar verbleef Jan als kind? 
Hoe groeide hij op? 
Geraakte hij daardoor op de dool? 
Jan De Keyzer bleef ongehuwd. 
 

Landloper 
 
Als jonge knaap belandde Jan De Keyzer in de landloperskolonie van Merksplas. 
In mei 1827 vluchtte Jan (18 jaar) weg uit de instelling. 
Op 21 mei 1827 liet de gouverneur van West-Vlaanderen volgend signalement verspreiden: 
 

"Signalement van Vermiste Personen uit het gesticht te Merxplas-Ryckevorsel ontvlugt: Joannes De 

Keyzer, zoon van Philip en Donia Saans, geboren te Westkerke, boerewerkman, laatste woonplaats te 

Westkerke, lang 1 el, 6 palmen, 5 duim. Indien deze persoon in uwe gemeente mogt bevonden worden 

verzoek ik Ued. Achtb. hem te doen aanhouden en naar het gesticht te doen terug brengen." 
 
Hoewel tijdens de periode van de Verenigde Nederlanden het tiendelig stelsel werd ingevoerd, 
hanteerde men toch nog de oude namen, maar dan wel met de nieuwe afmetingen: 1 el was 70cm, 
maar werd 1 meter; 1 palm was 9,6 cm, maar werd 1 decimeter; 1 duim was 2,4 cm, maar werd 1 cm; 
m.a.w. Jan De Keyzer was 1,63m groot. Jan had blond haar en bruine ogen. 
 
Werd hij gevat? 
Zat hij zijn straf uit? 
 
Op een bepaald moment werd geoordeeld dat Jan krankzinning was. Zo kwam hij terecht in het 
krankzinnigentehuis Sint Dominique te Brugge. De bewoners waren er onder de hoede van de 
zusters dominicanessen. Op 28 februari 1840 overleed er Jan De Keyzer, op 30-jarige leeftijd. 
 

KG 
 
Bronnen: 
> Gegevens ter beschikking gesteld door André Van Poucke. 
> Burgerlijke stand van Westkerke en Snaaskerke. 
 
 


