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Woordje van de voorzitter 
 
Nieuwjaarsdag thuis: kinderen en kleinkinderen op bezoek. Allen coronagetest op voorhand, al twijfelen 
we wel aan het percentage zekerheid dat je daarmee bereikt. Heerlijk om met de familie, het gezin 
terug samen te zijn, nadat het vorig jaar niet kon. We genieten met volle teugen. 
 
Komt een kleindochter naast mij staan vol nieuwsgierigheid. “Zorro” staat op mijn scherm en afdrukken 
van het zorrologo op de kasten achter mij. Of ik even wilde uitleggen wat zorro is. Meer heeft een mens 
niet nodig om met veel warmte en enthousiasme aan de slag te gaan. 
 
Ik tover de zoekfunctie zorro op mijn scherm en ga op zoek naar een voorouder aan haar vaders kant. 
“Wow, dat is een rouwbrief van papa’s grootvader?”. Ze herkent enkele namen. “mmm, dan is dat de 
broer van mijn grootvader?”. “Kunt ge dan zomaar uw voorouders vinden op internet? Dat zou ik wel 
eens willen doen! Maar dan wel na mijn examens, ergens in de lesvrije week; kan dat, bompa?” 
 
Het hartje van deze bompa smelt weg. “Natuurlijk kan dat. Laat maar weten als je tijd hebt, dan gaan 
we dat eens uitzoeken voor je voorouders”. “Yes! Awesome!”… ze spreken tegenwoordig Nederlands 
met vleugjes Engels ertussendoor. 
 
Waarmee ik maar wil zeggen: natuurlijk hebben veel jongeren interesse in genealogie en stambomerij. 
Dikwijls hebben ze er nog nooit van gehoord. We moeten het hen meer tonen, met de middelen waar 
zij mee vertrouwd zijn. Zoeken met zorro® is meer een kolfje naar hun hand in vergelijking met zoeken 
in muffe kamers van archieven zoals wij dat vroeger deden. 
 
Als we nu eens met z’n allen de generatie(s) die ons volgen wat meer warm zouden maken voor 
genealogie, zou dat dan niet bijdragen tot het verjongen van onze mooie hobby? Onbekend is onbemind 
en dus durf ik suggereren dat we eens wat meer uitleggen aan onze nakomelingen wat ons zo boeit in 
deze hobby. Hoe we er kunnen van genieten om te puzzelen met akten en zo nieuwe familiebanden te 
kunnen vinden.  
 
Zorro® heeft ook “een scheut” gekregen. 
Versie 2.0 wordt kortelings (10 februari) 
gelanceerd. Van jongeling uitgroeiend tot een 
jongvolwassene. En dat volledig in eigen 
beheer, met externe programmatiesteun. Een 
nieuwe volwassener look en feel, met 
verbeterde zoekinstrumenten en veel meer, 
inspelend op wensen van gebruikers. We zijn 
ontzettend dankbaar voor het immense werk 
dat aan deze ‘upgrade’, deze ‘release’, is 
voorafgegaan. Met heel veel dank aan ons IT 
team: Griet, Luc VT en Pascal, geholpen door 
Maarten van WEB Vlaanderen, en ook met 
dank aan alle anderen (testers, nazicht, 
klankbord) die occasioneel bij de ontwikkeling 
van deze nieuwe versie betrokken waren.  
 
Luc Chalmet 5 februari 2022 
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Lancering zorro® 2.0 op 10 februari 2022 
Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw  
lanceert zorro® 2.0, zoekplatform voor stamboomonderzoek in het Waasland 
 

In juni 2020 werd zorro® gelanceerd. Nu is er zorro® 2.0 ! 
Net zoals een sluwe vos snuffelt deze krachtige zoekfunctie snel en efficiënt 
naar je verleden: je afstamming, je voorouders en hun gezinnen.  
 
In het voorbije jaar werd zorro® helemaal herzien en sterk verbeterd op basis 
van wensen van gebruikers om iedereen nog beter te helpen bij opzoekingen 
naar je eigen familiegeschiedenis. Deze upgrade werd gerealiseerd in eigen 
beheer dankzij het uitstekende werk van de IT werkgroep geholpen door Web 

Vlaanderen, onze externe technische externe ontwikkelaar. Dank aan Griet, Luc, Pascal en Maarten. 
Het resultaat is verbluffend!  
 
Op donderdag 10 februari 19u30 wordt tijdens onze contactavond zorro® 2.0 gelanceerd in de 
stadsbibliotheek te Sint-Niklaas in aanwezigheid van burgemeester Lieven Dehandschutter. Omwille van 
nog geldende coronamaatregelen is het aantal mogelijke deelnemers zeer beperkt. Inschrijven is 
verplicht maar omwille van de aantallenlimiet geen garantie dat je erbij kunt zijn. We reserveren een 
plaatsje op “first-come, first-serve” basis. Inschrijven via onze website. 
 
Zorro® blijft permanent online beschikbaar op www.publicatie-landvanwaas.be via een prijsvriendelijk 
abonnement.  
 
Promotie: Tijdelijk wordt zorro® 2.0 gratis als ‘proeverij’ ter beschikking gesteld voor iedereen die er 
van wil proeven en nog geen abonnement heeft. Interesse? Stuurt een e-mailtje naar info@zorro.vlaanderen. 
Elke aanvrager ontvangt dan een gebruikersnaam en paswoord dat tot eind februari 2022 geldig is. 
Wil je een abonnement dan kan je hiervoor terecht op onze website. Huidige abonnees krijgen een maand 
extra toegevoegd aan hun abonnement. 
 
Sneak preview 
We tonen hier graag enkele screenshots die voor de aandachtige abonnee al enkele van de nieuwe 
mogelijkheden van zorro® 2.0 illustreren. Hopelijk kijken jullie ook uit naar deze verbetersprong van 
ons paradepaardje. We komen hier uitvoerig op terug in de volgende editie van onze Kroniek. 
 
De nieuwe Home-pagina van zorro®: 

 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/
http://www.publicatie-landvanwaas.be/
mailto:info@zorro.vlaanderen
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/bestellen/abonnement-op-publicatie-website-en-zorro-zoekmachine
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Zoekscherm, resultaatscherm en details samengevoegd tot één handig overzicht. Rangschikken van 
meerdere kolommen mogelijk. In PR en BS tegelijk opzoeken…  
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Resultaten bevraging 2022 Familiekunde Vlaanderen – regio 
Land van Waas vzw. 
Rapportage door Luc Chalmet – 1 februari 2022 
 
Vooraf 
 
Hier bespreken we de resultaten van de vierde editie van onze bevraging naar de wensen van onze 
doelgroep. Alle abonnees van onze online-publicatie en geregistreerden op de website van onze 
regionale vereniging werden uitgenodigd om deel te nemen. grsms  
 
In de maand januari werd naar jaarlijkse gewoonte een bevraging over onze werking georganiseerd. Er 
werden 113 antwoorden ontvangen. Dit is bijna het dubbele van vorig jaar. We zijn verheugd dat er een 
grote groep respondenten zijn. De resultaten zijn statistisch betrouwbaar en bruikbaar voor meer 
klantgerichte werking van onze regionale vereniging inclusief het mogelijks uitbreiden van vrijwilligers, 
indexeerders, en auteurs.  
 
Resultaten Deel 1 : Kroniek Land van Waas, documentatiecentrum Land van Waas 
 
De 'Kroniek van het Land van Waas' wordt zeer ruim gelezen en blijft een belangrijk communicatiemiddel 
naar de doelgroep. 

 
94% van de respondenten leest de Kroniek, meer dan de helft (57%) leest alles van voor naar achter. 
Een greep uit de reacties op de open vraag naar commentaren en suggesties op de Kroniek: 
 

• Geen, doe zo voort 
• Niet te veel over stambomen van bepaalde families (zijn toch meestal enkel maar interessant voor de 

naamdragers) 
• Ik vind het steeds interresant om elk artikel te lezen. Soms kom je wel eens takken tegen die in je 

eigen familie voorkomen.  
• Zeer interresant in tips geven en leuk om te lezen . 
• Er staan zeer weinig artikelen in over families of kwartierstaten 
• Prachtig initiatief, Interessante inhoud. 
• altijd wel een interessant artikel,  
• algemeen gedeelte interessant, gedeelte over bepaalde families overloop ik in een oogopslag 
• Ik vind de kroniek zeer interessant. Zelfs de onderwerpen die niet aansluiten bij mijn onderzoek vind 

ik boeiend.  
• is verzorgd en geeft informatie. 
• Ik zoek erin of ik namen en plaatsen uit mijn stamboom vind. 
• Prachtig werk van de auteurs 
• Zeer nuttig voor aanvullingen van mijn stamboom 
• ik woon te Beveren en vind niet veel info over Beveren en omstreken. (nvdr. We publiceren artikels 

die aangeboden worden en goedgekeurd door de redactie. Als we geen artikels over een bepaald gebied 
binnenkrijgen, kunnen we ook niet publiceren over dat gebied.) 

• Interessante informatie i.v.m. genealogie in het Waasland. 
• Voor mij van belang voor evt. informatie over het gebied rond Beveren, waar mijn grootmoeder 

vandaan komt 
• Tot nu heb ik zeer weinig gelezen. Nu ben ik pas met pensioen en zal ik terug de tijd krijgen voor mijn 

stamboom en het lezen van boeken en teksten. 
• Ik ben nog maar paar jaar gestart met genealogie. Met burgelijk stand en kerkregisters, en ook in 

beperkte mate Staten van goed, ben ik vertrouwd geworden maar alle andere bronnen zijn voor mij 
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nog behoorlijk onontgonnen gebied waar ik ook weinig kennis van heb. Alle info hier is zeker welkom 
😀😀 ! 

• Is zeker het lezen waard leuke en interesante informatie  
• Een jaaroverzicht van de publicaties? (nvdr.dit wordt elk jaar opgemaakt en is te vinden achteraan in 

de jaarlijkse compilatie van alle edities van dat jaar) 
• zeer interessante artikels 
• Altijd heel interessant ik vind er altijd relevante info in. 
• Geen commentaar, prachtig werk 
• Aanbod artikels vrij gevariëerd. 
• Is het niet mogelijk om al de namen die voorkomen in de publicatie op te lijsten. (nvdr. Goede 

suggestie, we zullen eens nakijken of en hoe we dat kunnen realiseren – vraagt misschien heel wat 
tijd en daar hebben we veel gebrek aan) 

• Voldoet aan mijn wensen 
• Goede documentatie, ik lees enkel wat met streek van voorouders verband houdt. 
• Inhoudelijk steeds boeiend en gevarieerd 
• Is goed maar kan altijd beter ! 

 
Ons documentatiecentrum nog steeds gesloten wegens verbouwingen.  
 
Waar vorig jaar de onbeschik-
baarheid van een documentatie-
centrum als relatief weinig storend 
werd bevonden, is er nu meer 
behoefte aan zo’n centrum waar 
we elkaar kunnen ontmoeten. We 
interpreteren dit als een gevolg 
van corona. Gelukkig komt er 
stilaan zicht op een heropening van 
het documentatiecentrum al zal 
dat wellicht pas in 2023 kunnen 
gebeuren . 
 
Een greep in de opmerkingen en suggesties hieromtrent: 
 

• Wat ik online gevonden heb via Zorro en dat is bewonderswaardig. 
• Hoeveel dagen in de week zou dit toegankelijk zijn en is er mogelijkheid om met iemand van gedachten 

te wisselen? (nvdr. Dat zal bekeken worden als het centrum terug open gaat.) 
• Daar ik pas lid werd tijdens Corona heb ik geen idee wat het documentatiecentrum inhoudt. 
• Ik ben van mening dat een documentatiecentrum moet blijven bestaan: raadplegen van werken, uitleg 

kunnen krijgen bij een probleem (gaat veel vlotter -face to face- dan alles via mail uit te moeten 
leggen), een vorm van sociaal contact met mensen met dezelfde interesse. 

• Aanbod professionele ondersteuning  
• Daar ik ver weg woon, zal ik niet vaak langskomen. Toch vind ik het een goed idee elkaar fysiek te 

ontmoeten. 
• Graag ook alles digitaal beschikbaar NAAST het fysiek documentatiecentrum 
• Fysiek documentatiecentrum met bv. ontlenen van boekwerken lijkt wel interessant maar minder voor 

genealogen die niet in Waasland zelf wonen (zoals ikzelf). 
• fysiek documentatiecentrum is nodig, maar ik geraak er zelf niet  
• Voor mij alleen lastig er heen te komen vanuit Rotterdam. 
• 'Alles digitaal' lijkt gemakkelijk en aanlokkelijk, maar soms hebben we hulp nodig en/of een 

aanspreekpunt en dan lijkt een documentatiecentrum met fysieke personen aanwezig toch een zegen. 
• Uitleendienst voor boeken indien niet digitaal toegangklijk en ook mogelijkheid om daar mensen te 

ontmoeten. 
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• zowel de nieuwe info ( digitaal) als de oude ( oudere boeken) zijn onafscheidelijk met elkaar 
verbonden 

• Buiten het opzoekingswerk is het contact met gelijk gestemde belangrijk ( sociaal contact).  
• Toegankelijker maken, laagdrempelig 
• Ik ben maar 1 keer in uw centrum geweest, omdat het nogal een reis is. Maar ik vond het heel 

waardevol en zou er graag enkele keren per jaar komen 
• Is al lang dicht 

 
Resultaten Deel 2 : indexeringsprojecten en de online publicatie-website 
 www.publicatie-landvanwaas.be (met Pro-Gen html en zorro@ sql zoekfunctie op de online database) 
 
Opvallend is dat de interesse in de indexeringsprojecten opnieuw niet significant verandert. In volgorde 
(met vorige volgordes van 2021, 2020 en 2018 tussen haakjes) gaat de voorkeur naar (met achteraan % 
van 2022, 2021, 2020 en 2018 tussen haakjes): 
 

1. (2-1-1) Parochieregisters (75 - 68,8 - 72,8 – 82,6) 
2. (3-2-2) Burgerlijke stand (70,5 - 62,5 - 69,6 – 71,3) 
3. (5-4-3) Gezinsrepertoria (64,3 - 54,7 - 63,0 – 68,3) 
4. (4-5-5) Bidprentjes en Rouwbrieven (63,4 - 57,8 - 56,5 – 54,5) 
5. (1-3-4) Staten van Goed (62,5 - 70,3 - 65,2 – 63,5) 
6. (6-6-6) Bevolking (48,2 - 54,7 - 54,5 – 51,5) 
7. (7-8-8) Notariaat (33 - 35,9 - 34,7 – 34,9) 
8. (8-7-7) Hoofdcijnsboeken (32,1 - 29,7 - 47,8 – 38,5) 
9. (10-10-9) Militieregisters (31,3 - 26,6 - 30,4 – 29,9) 
10. (9-9-10) Penningcohieren (25,9 - 26,6 - 32,6 – 25,1) 
11. (11-11-11) Wereldoorlog I (18,8 - 20,3 - 17,4 – 18,0) 

 
De vijf hoogst gerangschikte indexeringsprojecten speelden haasje over in de voorbije jaren, waarbij 
‘Bevolking’ steeds gedwee volgde. Het zijn die groep van 6 projecten die dan ook het meest in vraag 
zijn en gewaardeerd worden. Opvallend is dat de rangschikking 2022 zeer vergelijkbaar is met de 
rangschikking van de eerste bevraging in 2018. Er is een grote standvastigheid in de voorkeur van onze 
genealogen.  
 
Ook de rangschikking (met die van 2021, 2020 en 2018 tussen haakjes) van bijkomende interesses (met 
achteraan % van 2022, 2021, 2020 en dat van 2018 tussen haakjes) blijft opvallend stabiel. Emigraties 
en “Waaslanders buiten het Waasland” krijgen lagere scores. 
 

1. (2-1-2) Stambomen van Waaslanders (54,4 - 57,1 - 60,2 – 54,8) 
2. (1-2-1) Parochieregisters van moderne tijden (1796-1920) (55,4 - 53,6 - 57,8 – 60,6) 
3. (3-3-3) Kwartierstaten van Waaslanders (51,5 - 44,6 - 53,0 – 51,0) 
4. (4-4-4) Emigraties vanuit het Waasland naar Noord-Amerika (39,6 - 44,6 - 41,0 – 35,5) 
5. (6-5-5) Emigraties vanuit het Waasland naar Frankrijk (21,8 - 21,4 - 21,7 – 23,9  
6. (5-.-.) Waaslanders buiten het Waasland (20,8 - 26,8 - - ) 
7. (7-6-6) Emigraties naar het Waasland vanuit Frankrijk (7,9-12,5-13,3–14,8) 

 
82% van de respondenten heeft een abonnement op de publicatie-website. 15% is zich onbewust van het 
bestaan van een abonnementsformule en minder dan 3% vindt het abonnement te duur. 72% is vertrouwd 
met het gratis deel in de online publicatie. Er worden veel lovende commentaren gegeven op dit gratis 
aanbod, en nog meer aanbod zou zeer gewaardeerd worden. 
 
  

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Zorro® zoekfunctie en pro-gen opzoekingen 
 

  
Zorro® wordt gemiddeld als “zeer goed” ervaren. Er zijn enkele respondent uitzonderingen (zie grafiek) 
die het als onvoldoende ervaren. En dat geldt nog meer voor het zoeken met wildcards. Dat is 
vergelijkbaar met de resultaten van vorig jaar. We hopen met de upgrade naar zorro® 2.0 (zie elders in 
deze Kroniek) dat we deze scores kunnen verhogen. 
 
Uit de suggesties halen we dat nog niet iedereen vertrouwd is met het werken met wildcards. Leren 
werken met goede zoektermen is nodig. Er zal dit jaar (10 februari) een contactavond doorgaan waarin 
goed werken met zorro® zal worden geïllustreerd. Ook in de beginnerscursus zal dit aan bod komen. 
We zullen ook videofilmpjes op de zorro® website plaatsen die kunnen helpen om efficiënter te werken 
met zorro®. 

 
Zowat 65% heeft nieuwe vondsten 
kunnen vinden dankzij zorro®. 
Twee derden van de respondenten 
missen de landkaart van Pro-Gen 
niet in het zorro®-deel. Voor 60% is 
zorro® het favoriete zoek-
instrument geworden. 15% blijft de 
voorkeur geven aan de Pro-Gen 
zoekmethode. 
 

 
Bij mogelijke uitbreiding van verwerkingen ter beschikking gesteld via zorro® naar regio’s rondom het 
Waasland gaat de interesse vooral naar: 
 

1. (2) Denderland: Dendermonde, Hamme, Moerzeke enz. (57%-44%) 
2. (1) Zeeuws-Vlaanderen : Hulst, Axel, enz. (53%-48%) 
3. (6) Gent en omliggende (40%-23%) 
4. (4) Scheldeland : Bornem, Puurs, Sint-Amands, enz. (39%-36,5%) 
5. (5) Kanaalzone : Zaffelare, Lochtisti, Wachtebeke, Zelzate, Sint-Kruis Winkel, Desteldonk, 

Mendonk, Assenede, enz. (34%-33%) 
6. (7) Meetjesland : Boekhoute, Bassevelde, Oosteeklo, Eeklo, Sleidinge, Ertvelde, Evergem, 

Waarschoot, enz. (30%-23%) 
7. (6) Antwerpen en omliggende : (29%-31%) 
8. (-) Noord-Antwerpen (17% - ..) 

 
Ook hier de rangschikking van vorig jaar tussen haakjes, en de percentages van dit jaar en vorig jaar 
achteraan tussen haakjes.  
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In het Pro-Gen deel van de online publicatie staan nog veel andere rubrieken dan enkel bewerkingen 
van burgerlijke stand, parochieregisters en bidprentjes/rouwbrieven. De respondenten zoeken daar 
vooral naar 
 

1. (1) Indexeringen burgerlijke stand, parochieregisters, bidprentjes/rouwbrieven gecombineerd 
(70%-76%). Dit zijn opzoekingen die ook via zorro® kunnen gebeuren. We vermoeden dat hier de 
paginagrote listings van de details van bewerkingen en de chronologische listings een gunstig 
effect voor de gebruiker kunnen hebben. Dit duidt er ook op dat deze pro-gen html pagina’s 
zeker nog altijd een waardevolle bron van informatie blijft. 

2. (2) Staten van Goed (54%-52%) 
3. (3) Gezinsrepertoria (54%-44%) 
4. (5) Hoofdcijnsboeken (31%-26%) 
5. (4) Bevolking, Inwoners (19%-39%) 

 
Ook met pro-gen wordt vlot gewerkt. Het zoeken in pro-gen krijgt gemiddeld een zeer goede score. 
 
In het algemeen wordt de snelheid van de publicatie-website als zeer goed ervaren. 
 
Resultaten Deel 3 : Ledenactiviteiten van regio Land van Waas 
 
Enkelen willen graag meewerken aan de 
erfgoeddag van 24 april 2022 (thema: 
school). We zullen hen contacteren.  
 
Vergeleken bij vorig jaar is er een 
verhoogde kennis en interesse in webinars 
die we zouden kunnen organiseren mocht 
de pandemie contactbijeenkomsten 
onmogelijk maken. Maar niet iedereen is 
er even gelukkig mee: liever contact-
avonden in levende lijve zodat we ook achteraf een pintje kunnen pakken en met elkaar gezellig praten. 
Wij treden dit volmondig bij! 
 
Voor onze genealogie contactavonden (of digitale equivalenten: zoom meetings en webinars) werden 
volgende onderwerpen voorgedragen (met rangschikking en met % in volgorde 2021 – 2020 – 2018 en met 
resp. percentages achteraan): 
 

1. (1-4-2) Oud Schrift lezen, focus op staten van goed (46  -52 - 33 – 38) blijft hoogst scoren.  
2. (3-1-1) Online genealogie services (43 - 39 - 50 – 54) ook hoge score 
3. (2-3-3) Leersessie over onze online publicatie (38 - 46 - 36 – 36) dalend 
4. (4-6-6) Bezoek aan een archief (37 - 33 - 27 – 28) gestegen 
5. (7-5-4) Genealogie computerprogramma’s (32 - 21 - 32 – 34) terug gestegen interesse 
6. (6-2-5) Werksessies stambomen en kwartierstaten (29 - 25 - 38 – 30) licht stijgend 
7. (--) DNA en genealogie (25 - …)(nieuwe rubriek) 
8. (--) Standaard genealogisch onderzoeksproces (21 - …) (nieuwe rubriek) 
9. (5-7-7) Emigratie naar Noord-Amerika (20 - 31 - 23 – 14) gedaald 
10. (8-8-8) Vrijwilligerswerk: leren indexeren (9 - 6 - 14 – 13) blijft laag scoren 
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Resultaten Deel 4 : Organisatie van FV regio Land van Waas en de koepelvereniging 
 
Iedereen heeft het druk. Meerderen laten weten dat ze misschien in de toekomst wel willen meewerken 
maar op korte termijn niet. Enkelen zijn bereid om mee te helpen als nieuwe vrijwilligers bij het 
immense indexeringswerk waarmee we genealogische bronnen digitaal kunnen ontsluiten. En via onze 
nieuwe vraag naar competenties in ICT (Excel, Access, Sociale media) hebben enkelen zich gemeld als 
mogelijke medewerkers. Bedankt hiervoor! Zij die zich gemeld hebben zullen gecontacteerd worden. 
 
Publiceren in de Kroniek. Enkele genealogen zijn bereid om de resultaten van hun opzoekingen te delen 
met andere FV leden via artikels in ons tweemaandelijks tijdschrift Kroniek van het Land van Waas of 
via de online publicatie. Zij worden gecontacteerd door de redactie. 
 
Nog enkele quotes uit het einde van de bevraging: 

• Tevreden en digitaal zeker een grote hulp. Documentatiecentrum en ontmoetingsplaats zou wenselijk 
zijn.  

• Enkel nog jullie feliciteren met jullie regionale afdeling. Zelden zo'n goed georganiseerde vereniging 
gezien en persoonlijk ervaren. Dit kan een voorbeeld zijn voor anderen en via Familiekunde Vlaanderen 
zou Zorro bv. een standaard software oplossing kunnen zijn voor meerdere verenigingen of regio's. Pro-
gen blijft belangrijk, maar online snel opzoeken gekoppeld aan beelden uit parochieregisters, registers 
van de burgelijke stand via Familysearch is waar elke genealoog van droomt denk ik. 

 
Koepelvereniging Familiekunde Vlaanderen vzw 

 
Drie kwart van de respondenten zijn lid van de 
koepelvereniging. Wie dat nog niet is kan 
lidmaatschap overwegen  
(https://www.familiekunde-landvanwaas.be/over-
ons/lidmaatschap).  
 
Enkelen gaven zich op als kandidaat om mee te 
werken in een werkgroep van de koepel-

vereniging om een koepelzoekfunctie à-la-zorro® te ontwikkelen voor het hele Vlaamse gebied. 
 
Tot slot. Bedankt aan iedereen die de bevraging heeft ingevuld. De antwoorden zijn een evaluatie over 
onze werking en de suggesties zullen onze focus bijsturen. 
 
We besluiten met het citeren van een mail die we mochten ontvangen:  

“Uw verzoek voor deelname aan de enquete ontvangen. Ik ben alleen een beetje huiverig om een ‘link’ 
te gebruiken. Ik wil U wel meegeven dat ik Uw inspanningen fantastisch vind, en dat ik bij het opzoeken 
naar mijn voorouders veelvuldig gebruik maak van gegevens van Familiekunde Vlaanderen.” 

 
 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 
 
Nieuwigheden december 2021-januari 2022 

• Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.10.5). 
• Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.9). 
• De project-pagina’s werden aangepast aan de huidige situatie op onze publicatie-website.  

 
 
 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/over-ons/lidmaatschap
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/over-ons/lidmaatschap
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Onze website www.publicatie-landvanwaas.be en zorro® 
Eerste aanvulling van bewerkingen in 2022 op 5 januari 2022 
 
In totaal werden 19.233 nieuwe indexeringen en 4.717 herindexeringen Burgerlijke Stand toegevoegd, 
evenals 340 nieuwe indexeringen Parochieregisters. Verder zijn er 27.237 extra beschrijvingen van 
bidprentjes en rouwbrieven toegevoegd.  
Parochieregisters Geboorten/Dopen (PR-GEB) 
Nieuw: Melsele 1921 (Pascal Janssens; 148 akten). 
Correcties op Elversele, Sinaai, Temse, Tielrode en Vrasene. 
  
Parochieregister Huwelijken (PR-HUW) 
Nieuw: Burcht 1921 (Pascal Janssens; 52 akten), De Klinge 1921 (Pascal Janssens; 34 akten), Doel 1921 
(Pascal Janssens; 18 akten), Melsele 1921 (Pascal Janssens; 46 akten) en Zwijndrecht 1921 (Pascal 
Janssens; 42 akten). 
Correcties op Sinaai en Sint-Niklaas. 
 
Parochieregister Overlijden (PR-OVL) : Correcties op Doel.  
 
Burgerlijke stand Geboorten (BS-GEB) 
Nieuw: Eksaarde 1812-1826 (Walter Dierckx; 1.921 akten), Rupelmonde 1893-1910 (Marc D'haen; 1.813 
akten), Sint-Niklaas 1920 (Willy Van Brande; 899 akten), Temse 1861-1867 (Eric Saman; 1.981 akten), 
Waasmunster 1865-1867 (Willy Van Brande; 588 akten), Waasmunster 1921 (Willy Van Brande; 147 
akten). 
Herindexeringen: Sint-Niklaas V-XIV (Griet Van Houwe; 4.020 akten) en Waasmunster V-IX (Pascal 
Janssens; 697 akten). 
Correcties op Beveren-Waas, Doel, Sinaai, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Waasmunster.  
 
Burgerlijke Stand Huwelijken (BS-HUW): 
Nieuw: Sint-Gillis-Waas 1931-1945 (Pascal Janssens; 639 akten) en Waasmunster 1931-1945 (Pascal 
Janssens; 700 akten). 
Correcties op Sinaai.  
 
Burgerlijke Stand Overlijdens (BS-OVL) 
Nieuw: Sint-Gillis-Waas 1851-1900 (Etienne Huyghe; 5.362 akten), Sint-Niklaas 1925 (Willy Van Brande; 
727 akten), Sint-Niklaas 1926 (Willy Van Brande; 625 akten), Sint-Niklaas 1927 (Willy Van Brande; 688 
akten), Verrebroek 1891-1910 (Etienne Huyghe; 50 akten) en Vrasene 1875-1900 (Etienne Huyghe; 
2.610 akten). 
Correcties op Haasdonk, Kruibeke, Sinaai, Sint-Niklaas en Sint-Pauwels.  
 
Bidprentjes en rouwbrieven BD/RB: 
Nieuwe beschrijvingen: Pascal Janssens en Christel Van Eynde: 1.500; Lily Anne Rollier: 3.509 (Erik 
Van Eynde: 502; Veerle Heyman: 503; Marleen Geldof: 10.968; Monique De Baets: 4.109; Griet Van 
Houwe: 1.146; Christiane Van Croonenborch: 5.900.  
 
Kronieken van het Land van Waas KRON: 
kroniek 2021 toegevoegd.  
 
Staten van goed (STVG): Correcties op Bazel. 
  
Gezinsrepertoria (REP): Correcties op Sinaai en Waasmunster. 
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77 jaar later op zoek naar mijn vader 
Alfons Matthys 
 
Gedurende jaren ben ik op zoek naar mijn familiegeschiedenis en heb ik in dat verband talrijke uren 
opzoekingswerk geleverd in diverse archieven, op zoek naar documenten en foto’s. Uiteraard kwam 

daarbij ook mijn vader Jules aan bod.  
 
Mijn vader, geboren te Gent op 13 april 1905, werkte tijdens WO II bij OIP 
(“Société Belge d’Optique et d’Instruments de Précision”) te Gent, een 
bedrijf dat optisch materiaal voor het Belgisch Leger produceerde. In mei 
1941 werd het bedrijf “bezet” door de firma Heyde Werke uit Dresden, 
Duitsland. Vermoedelijk heeft er zich daardoor binnen het bedrijf OIP een 
groep weerstanders gevormd, “Verzetsgroep Bedrijfsmilitie”, aangesloten 
bij het Onafhankelijkheidsfront (O.F.). De groep bestond uit een tiental 
werkmakkers. Zij pleegden sabotage of vertraagden de productie van 
optische instrumenten bestemd voor het Duitse vliegwezen. 
 
Op 12 augustus 1944 werd mijn vader samen met zeven werkmakkers (twee 
waren blijkbaar kunnen vluchten) in het bedrijf OIP opgepakt door de G.F.P. 
(Geheime Feldpolizei) en gevangen gezet in de Gevangenis Nieuwe 

Wandeling te Gent. Enkele dagen later kregen wij thuis in de Brouwerijstraat te Lokeren, bezoek van 
twee Duitse Gestapo’ s. Mijn moeder en ik waren alleen thuis. De Gestapo‘ s doorzochten ons huis “van 
de zolder tot de kelder” en konden, gelukkig maar, niets vinden dat voor ons bezwarend zou kunnen 
geweest zijn. Noteer dat mijn oudere broer René op 12 augustus een revolver en verschillende blaadjes 
van de Sluikpers had doen verdwijnen ! 
 
Op één of andere wijze moet mijn moeder verwittigd geweest zijn van de komst van die Gestapo ‘s. 
Later vernamen wij dat op 30 augustus 1944 alle gevangenen met vrachtwagens van Brouwerij 
Meiresonne naar Antwerpen gevoerd werden en daarna, op 31 augustus 1944, met de trein naar Duitsland 
werden gedeporteerd. Enkele buren in Lokeren zouden mijn vader gezien hebben op één van de 
vrachtwagens, die blijkbaar op de Bergendries (N70), ongeveer 100 meter van onze woning in de 
Brouwerijstraat, voorbij gereden zijn tijdens het transport van Gent naar Antwerpen. Dat was het 
laatste wat wij over mijn vader toen vernomen hebben. 
 
Tijdens zijn gevangenschap in de Nieuwe Wandeling te Gent zat mijn vader samen in de cel met de 
Overste van het College van Melle. Die persoon, Pater Stanislas, is vrijgekomen en heeft een 
handgeschreven boodschap van mijn vader Jules via een toenmalige student aan mijn moeder laten 
bezorgen. De Pater heeft dit blijkbaar op één of andere manier uit de gevangenis buiten kunnen 
smokkelen. Dat “stukje papier” is voor mij meer dan goud waard! 
 

 
 

Figuur 1: Jules Matthys : foto 
en omlijsting in 1945  na zijn 
overlijden geschonken door 
de buren van de wijk 
Bergendries en van de  
Brouwerijstraat te Lokeren 
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Vele jaren later heb ik mij dus aan het werk gezet om mijn bestaande archief over mijn vader Jules 
verder uit te pluizen. Gelukkig had mijn moeder al die jaren een tweetal kartonnen dozen met 
documenten, foto’s enz.. bewaard.   
 
Eind 2007 heb ik contact genomen met het Archief van KZ-Gedenkstätte Neuengamme en met het 
Stadsarchief van Lübeck Duitsland, met de vraag of zij meer informatie konden bezorgen over de reële 
begraafplaats van mijn vader. Op 11/01/2008 kreeg ik een eerste e-mailbericht met de informatie dat 
mijn vader “in einem Sammelgrab auf dem Vorwerker Friedhof in Lübeck begraben liegt”. In maart 2008 
ontving ik een tweede emailbericht waarin te lezen staat dat mijn vader “dem 28/04/1945 im 
Sammelgrab 27a-5-D auf dem Vorwerker Friedhof in Lübeck begraben wurde”.  
 
In november 2009 heb ik mij ook in verbinding gesteld met het ITS (International Tracing Service) in Bad 
Arolsen Duitsland, eveneens met de vraag of zij eventueel meer informatie bezitten over mijn vader en 
zijn mogelijke begraafplaats. Uit hun antwoord blijkt dat ook daar niets aan bijkomende  informatie te 
vinden is. Enkel de vermelding “unknown male identification” en de bevestiging van het Stamnummer 
NG44935 van mijn vader. Verder is er ook vermeld dat het Stamnummer van mijn vader toegekend is op 
2-3 september 1944.  

 
Bij mijn latere opzoekingen ben ik in contact 
gekomen met de NCPGR (Nationale Confederatie 
van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden) 
Gewest Gent-Eeklo. Via het secretariaat van de 
NCPGR heb ik interessante informatie gekregen 
over het traject dat de acht werkmakkers van OIP 
hebben afgelegd na hun arrestatie op het werk.  
Twee van hen zijn namelijk teruggekeerd naar 
België; de zes anderen zijn allen overleden in 
gevangenschap in Duitsland. Eén van die twee 
overlevenden had bij zijn terugkeer het volledige 
traject neergeschreven dat de acht werkmakkers 
hadden meegemaakt. Uit die informatie blijkt dat 
hun traject er als volgt heeft uitgezien: van 2 
september 1944 tot 5 september 1944 zat mijn 
vader gevangen in Kamp Neuengamme in Hamburg, 
Duitsland. Van 5 september 1944 tot 6 september 
1944 werden de gevangenen met de trein naar 
Kamp Blumenthal in Bremen, Duitsland gevoerd. 
Mijn vader heeft in Kamp Blumenthal gevangen 
gezeten van 6 september 1944 tot 9 april 1945. Hij 
werd daar in Bunker Valentin en in bedrijven in de 

omgeving tewerkgesteld. Van 9 april 1945 tot 15 april 1945 werden de gevangenen verplicht Kamp 
Blumenthal te verlaten en te voet terug naar Kamp Neuengamme (Dodentocht) te gaan. Van 15 april 
1945 tot 19 april 1945 zat mijn vader opnieuw gevangen in Kamp Neuengamme. 
Dan werden ze van 19 april 1945 tot 21 april 1945 met de trein naar Lübeck 
Haven, Duitsland gebracht. Van 21 april 1945 tot 23 april 1945 heeft mijn vader 
dan in de Haven van Lübeck op het schip Cap Arcona en op het schip Athen in 
de Baltische Zee verbleven. 
 
Op 23 april 1945 (noteer dat mijn verjaardag 23 april is) is mijn vader Jules dan door totale ontbering 
op het schip Athen overleden in de armen van de twee  overlevende werkmakkers. De andere vijf 
werkmakkers waren toen reeds overleden in Sandbostel, in Blumenthal of in de Baai van Lübeck, 
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Duitsland. Later hebben de naar  België teruggekeerde werkmakkers een officiële overlijdensverklaring 
van mijn vader ondertekend. Hier staat bevestigd dat mijn vader in hun armen is overleden op het schip 
Athen. 
 
Nog wat later heeft dan één van hen nog een verklaring afgelegd waaruit blijkt dat het lichaam van mijn 
vader “in zee werd gelaten”. 

 
Uiteindelijk blijf ik nu nog, meer dan 75 
jaar later, met de open vraag “Waar is 
het lichaam van mijn vader Jules 
gebleven ?” Zeker is, dat hij overleden is 
op het schip Athen en in zee werd 
geworpen. Maar het is onduidelijk of zijn 
lichaam in zee gebleven is of later, na de 
bombardementen op de schepen in de 
baai van Lübeck door de geallieerden (!), 
samen met de  duizenden andere doden 
uit het water is gehaald en in een 
“Sammelgrab” op het Vorwerker 
Friedhof in Lübeck is geborgen. 
 
 

 
In 1946 werden door de Stad Lokeren in de Inkomhal van het stadhuis twee bronzen herinneringsplaten 
aan WO II aangebracht voor de overleden Politieke Gevangenen, inwoners van de Stad. De platen zijn 
een ontwerp van Kunstenaar Roger Bracke. Op één van die platen staat de naam van Matthys Jules 
vermeld. 
 

          
 
In mei 2018 hebben mijn echtgenote en ikzelf deelgenomen aan de jaarlijkse Bedevaart naar 
Neuengamme, ingericht door de Vriendenkring Neuengamme België. Wij hebben dan o.a. ook 
Gedenkstätte Neuengamme bezocht. De naam van mijn vader staat vermeld tussen de duizenden andere 
overledenen. Dankzij de hulp van de andere deelnemers aan de Bedevaart, die al verschillende keren 
het Huis hebben bezocht, kon de naam van mijn vader snel gevonden worden. 
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Bunker Valentin hebben we ook bezocht.  Toevallig was daar Radio Bremen aanwezig, die toen van mij 
en mijn echtgenote een interview hebben afgenomen. Een kopie van het interview heb ik dank zij de 
Administratie van Radio Bremen in mijn bezit gekregen. 
 

We zijn dan nog naar het Vorwerker 
Friedhof in Lübeck geweest en 
hebben daar het Sammelgrab 27a-5-
D bezocht, mogelijk de laatste 
rustplaats van mijn vader (?), op de 
foto vooraan mijn echtgenote 
Christiane en ikzelf. 
 

 
Tenslotte bezochten wij ook nog het Gedenkteken van het vroegere Kamp Blumenthal. Derde van links 
is Alfons zoon van Jules. 
Op 6 maart 2019 werden voor de overleden verzetslieden, op initiatief van 
de NCPGR Gewest Gent-Eeklo, 20 Stolpersteine (Ontwerp van de Duitse 
Kunstenaar Gunter Demnig) gelegd in Gent. Daarvan waren er zes voor de 
overleden werkmakkers van OIP. Deze zes Herinneringsstenen werden 
gelegd op het vroegere adres van het bedrijf OIP in de Meersstraat 138 te 
Gent. Een van die zes stenen vermeldt dus mijn vader Jules. 
 

In 2018 en 2019 heb ik het verhaal van mijn vader en zijn 
werkmakkers neergeschreven in een boek. Ik vond het gepast 
om het boek de titel “Jules Matthys en de 8 van OIP” te geven.  
 
Uiteindelijk uitgegeven op 21/06/2019 en goed voor 102 blz. 
 
Een exemplaar van het boek is aanwezig in diverse archieven en 
bibliotheken  in  binnen- en buitenland, onder andere ook in het 
Archief van KZ Neuengamme en in het Archief van  Bunker 
Valentin in Duitsland.  
 
Een exemplaar bevindt zich ook in het Stadsarchief en in de 
Bibliotheek van Lokeren. Verder werd door John Gerardu, 
Onderzoeker te Bremen, Duitsland, een link naar mijn vaders 
verhaal  gelegd via “Spurensuche Bremen”. Via onderstaande 
link is het betreffende Duitstalige artikel terug te vinden: 

https://www.spurensuche-bremen.de/spur/jules-matthys-einer-der-acht-
von-oip/ 

 

https://www.spurensuche-bremen.de/spur/jules-matthys-einer-der-acht-von-oip/
https://www.spurensuche-bremen.de/spur/jules-matthys-einer-der-acht-von-oip/
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Naar aanleiding van een groot aantal reacties na het uitgeven van mijn verhaal heb ik enkele updates 
gemaakt, die ik respectievelijk afrondde op 11/11/2019 goed voor 124 blz. en op 23/04/2020 goed voor 
128 blz.. Deze laatste versie is op aanvraag digitaal ter beschikking via WE TRANSFER. 
 
 Ja, ik ben trots op mijn vader ! 
 

 
Alfons Matthys is geboren te Lokeren op 23 april 1938. 
Hij is afgestudeerd in 1958 als Technisch Ingenieur, later assimilatie van zijn diploma met het 
diploma van Industrieel Ingenieur in de Mechanica. Hij woonde tijdens WO II met de familie, vader 
Jules Matthys (NG44935), moeder Mathilde De Smet en oudere broer René, in de Brouwerijstraat 
te Lokeren.  Hij is gedurende 38 jaar in dienst geweest van de firma “Vynckier” in Gent. In 1960 
huwde hij in Lokeren met Christiane Van de Velde. Ze kregen drie kinderen;  ondertussen breidde 
de familie uit met veertien kleinkinderen en met vijf  achterkleinkinderen. 

Alfons heeft al ongeveer 50 jaar als “hobby” Genealogie en het aanmaken van zijn Familiestamboom “Familie 
Matthys”. 
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Geïnteresseerden in detailinformatie kunnen steeds contact nemen met de auteur: 
Dorp-Oost 71 bus 0301 te 9080 Lochristi. 
 Tel:  +32/(0)9/355.66.85 
 Mobile: +32/(0)475/51.71.81 
 E-Mail:  alfons.matthys@telenet.be 

 

“Het kan verkeren” zei Bredero 
Griet Van Houwe 
 
Bredero (1585-1618) had blijkbaar een glazen bol en zag misschien dat de Franse Revolutie ook in de 
Parochieregisters verandering zou brengen …  
 
Een reeks van 44 overlijdensakten uit 
de Burgerlijke Stand - Franse Periode 
van het jaar IV -  zitten verscholen in 
de Parochie Registers… 
 
Heeft mijnheer pastoor zijn boeken 
moeten afgeven na 12 augustus 1796?  
 
Heeft de administratieve ambtenaar 
Pieter Franciscus Van Raemdonck het 
gemakkelijker gevonden om in dat 
boek de gegevens van het jaar IV van 
de Franse Republiek verder in te 
schrijven ? 
FS film 8402786 beeld nr 464-465 
 
De vier lijntjes van Mijnheer pastoor 
worden er 28 voor de burgerlijke 
stand, zelfs als ze in het Nederlands 
opgesteld zijn  en dat tot vijfde 
Complementaire van het Vierde jaar. 
 
Voor de daarop volgende gegevens 
van het jaar 1796, beginnende in het 
jaar V, werd dan toch besloten om 
een nieuw boek te beginnen voor de 
Burgerlijke Stand… (FS 4201740 beeld 
6) zelfs al geeft de informatie van FS 
“Overlijden 1799-1801”, het boek 
begint wel degelijk met 1796 ofte 3 
Vendemiaire van het jaar 5. 
 

 
 
 

mailto:alfons.matthys@telenet.be
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Maar ook Mijnheer pastoor besloot een nieuw boek te 
beginnen (FS 8305491 beeld 392).  
 
 
De eerste en derde akte gaan over dezelfde persoon. 
Had men schrik het te vergeten…of liever tweemaal 
inschrijven door twee verschillende priesters dan éen… 
Enkele akten, die zouden moeten overlappen in beide 
registers, staan nochtans enkel in het register dat de 
BS overnam… De kerk noteerde de overlijdens tussen 
12 en 16 augustus niet… 
 
 
 
 
Uit sommige akten van 1798 blijkt dan weer dat de PR goed verborgen werden, tot groot plezier van 
muizen of ratten… 
 
FS film 8305491 beelden 440-449 : 

 
 
 

 
 
Hopelijk vinden we alle gegevens terug in de Burgerlijke stand. 
 
 
 



20 

 
FV-Kroniek van het Land van Waas, 50ste jaargang, nr. 1 januari-februari 2022 

 

Gelegenheidsvondst: Waaslanders gehuwd te Saint-Ghislain 
 
DE DECKER Berthe Marie, ° Lokeren 26-05-1883, zonder beroep, wt. Saint-Ghislain 
 dv. Aloïs Joseph (wt. Saint-Ghislain) en Hélène De Grauw (wt. Saint-Ghislain) 
 X Saint-Ghislain 29-02-1908 (5) 
 MICHEZ Zacharie, ° Boussu 12-07-1883, opzichter, wt. Saint-Ghislain 
  zv. Zénoble Zacharie († Boussu 28-11-1886) en Josephine Malvina Parent  
   († Boussu 12-10-1889) 
 
Bron: https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22796-5039-55  
 
PULON Roger Jean, ° Barbaste (Lot-et-Garonne, F) 25-04-1889, kurkhandelaar, wt. Saint-Ghislain 
 zv. Pierre (wt. Mezin (Lot-et-Garonne, F)) en Anne Gibielle (wt. Mezin (Lot-et-Garonne, F)) 
 X Saint-Ghislain 14-02-1914 (2) 
 WATERSCHOOT Paula Diana Alphonsine, ° Lokeren 01-04-1894, huishoudster, wt. Saint-Ghislain 
  dv. Emma Colette Waterschoot (wt. Sint-Jans-Molenbeek) 
 
Bron: https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-57927-46184-34  
 

Twee geboorteakten voor Marie Catherine Van Hoye? 
Etienne Van Haevermaet 
 
Op 15 december 1841  trouwt in Belsele Catharina Van Hoey  met Dominicus De Vos.  
Dominique is geboren in Sinaai op 12 Pluviôse van het IX° jaar van de Franse republiek of 1 februari 
18011 . Hij is veertig jaar, woont in Belsele  en is dienstbode in Sint-Pauwels.  
 
Volgens de huwelijksakte2 is Catharina spinster. Ook zij woont in Belsele. Ze op 13 september 1804 
geboren in Stekene als Marie Catharine Van Hoye. In het rijksregister vinden we haar geboorteakte terug 
op 26 Fructidor van het XII° jaar van de Franse republiek3.  Ze is nu  37 jaar en dochter van Adrianus 
Van Hoey, die overleden is. Haar moeder Maria Petronilla Durinck leeft nog en woont in Sint-Pauwels. 
Voor Catharina is het haar tweede huwelijk. Ze is ongeveer vier jaar weduwe van Eduardus Thuysbaert. 
Die overleed in Belsele op 18 december 1837.  
 
Al die informatie staat in de akte van haar tweede huwelijk met Dominicus De Vos. 
 
Vijftien jaar eerder, op 1 september 1826, trouwde Catharina voor de eerste keer in Sint-Pauwels met 
Eduardus Thysbaert4. In die huwelijksakte zijn haar voornamen Maria Catherina, de gelatiniseerde vorm 
van die in haar geboorteakte. Haar familienaam wordt hier geschreven als Van Hoye. Dat het hier om 
dezelfde persoon gaat, blijkt uit de verwijzing naar dit eerste huwelijk in de akte van haar tweede met 
Dominicus De Vos in 1841 en uit de namen van haar ouders, de toen al overleden vader Adrianus en 
moeder Maria Anna (in plaats van Petronella) Durinck, tapster in Sint-Pauwels. 
 
Maar er is een klein probleem. Volgens het “extract afgeleverd door de regering van Stekene” voor de 
akte van het eerste huwelijk, is  de bruid, Maria Catherina daar geboren op 24 augustus 1802. Dat is 
ongeveer twee jaar eerder dan haar geboortedatum (13 september 1804) die in de tweede huwelijksakte 

 
1 Rijksarchief van België, Sinaai Burgerlijke stand: geboorteakten 11773 / 0_0008 1796-1803, pagina 378 
2 Rijksarchief van België, Belsele Burgerlijke stand: huwelijksakten 97811 / 0_0006 1829-1850, pagina 202 
3 Rijksarchief van België, Stekene Burgerlijke stand: geboorteakten 12302 / 0_0005 1797-1807, pagina 403 
4 Rijksarchief van België, Sint-Pauwels Burgerlijke stand: huwelijksakten 11982 / 0_0005, 1826-1872; pagina 10 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22796-5039-55
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-57927-46184-34
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staat. En inderdaad ook in 1802 vinden we een geboorteakte van Marie Catherine Van Hoye5, dochter 
van dezelfde ouders.  
 
Wat is hier aan de hand? 

 
Omdat ik al snel een vermoeden 
had van wat er gebeurd is, ben ik 
gaan zoeken in de overlijdensaktes 
van Stekene. En wat blijkt? De 
Marie Catherine van 1802 is al na 
22 maanden overleden, namelijk 
op 2 Messidor XII of 20 juni 18046. 
Als dan enkele maanden later een 
nieuw zusje geboren wordt, heeft 
dat blijkbaar dezelfde voornamen 
gekregen. 
 
De geboortedatum in de akte van 
het eerste huwelijk van Marie 
Catherine Van Hoye in 1826, is niet 
de hare, maar van haar overleden 
zus met dezelfde voornamen. Het 
is de Stekense ambtenaar van de 

burgerlijke stand in 1826 die zich vergist heeft bij het afleveren van het extract aan Sint-Pauwels.  Als 
verzachtende omstandigheid kan gelden dat de familie al vóór de dood van vader Adrianus in 1819 
verhuisd was naar de Potterstraat in Sint-Pauwels7. In een tijd waarin zulke afstanden meestal te voet 
werden afgelegd, is dat vrij ver van het Stekense gemeentehuis. Waarschijnlijk was de familie daardoor 
bij de Stekense administratie niet meer persoonlijk bekend. 
 

Twee geboorteakten voor Joanna Maria Van Mieghem? 
Ronny Stuer 
 
Hier heb ik lang over gedaan maar op het eind heeft zorro weer klaarheid gebracht. 
Het gaat over Joanna Maria Van Mieghem en specifiek over haar geboortedatum. In dit specifieke geval 
had ik eerst niet door dat het over twee dochters ging in hetzelfde gezin. In de cijnsboeken was de 
tweede Joanna Maria me niet opgevallen. Maar je voelt dat er iets niet klopt met de leeftijd bij 
overlijden. Maar als je dan de aktes gaat bekijken valt de naam van de ouders natuurlijk op. Als je dan 
in zorro al de namen van de kinderen opvraagt wordt alles duidelijk. Blijkt immers dat er 2 
geboorteakten zijn, een in Bazel en een andere in Kruibeke. 
 
Na lang zoeken blijkt dat het om kinderen in hetzelfde gezin gaat. Maar het is duidelijk dat de eerste 
dochter vroegtijdig gestorven moet zijn en dat de gegevens van het huwelijk met Matheus Van De Velde 
slaan op de tweede dochter met dezelfde naam. Ik baseer me op 2 feiten: Ze zijn getrouwd in Kruibeke, 
gebruikelijk als woonplaats van het meisje, en vooral haar leeftijd in de overlijdensakte  
  

 
5 Rijksarchief van België, Stekene Burgerlijke stand: geboorteakten 12302 / 0_0005 1797-1807, pagina 247 
6 Rijksarchief van België, Stekene Burgerlijke stand: overlijdensakten 11493 / 0_0005, 1797-1809, pagina 308 
7 Rijksarchief van België, Sint-Pauwels Burgerlijke stand: overlijdensakten 11444 / 0_0005 1796-1823; pagina 407 

Figuur 2 overlijdensakte van Catherine Van Hoye, 22 maanden oud, op 1 
Messidor XII in Stekene 
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Haar overlijdensakte: Toch wel duidelijk 70 jaar oud. Als ze geboren was in 1716 zou ze 83 jaar oud 
geweest zijn. 
  

 
  
Geboorteakte 1e dochter in 1716 in Bazel: 
  

 
  
Geboorteakte 2e dochter in 1729 in Kruibeke: 
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Parenteel van Pierre Joseph VANDERSMESSEN 
Liliane Lenssens 
 
I.1 Pierre Joseph VANDERSMESSEN, geboren op 25-08-1795 te Tielrode, overleden op 17-02-1849 

te Condé-sur-L'Escaut, Nord, France op 53-jarige leeftijd, zoon van Egidius VANDERSMESSEN en 
Maria Elisabeth Van Remoortere. 

 Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-02-1826 te Tielrode met Marie GEERINCK, geboren op 24-
11-1795 te Hamme, overleden na 1849, dochter van Dominicus GEERINCK en Anna Petronella 
Francisca DE COCK. 

 Uit dit huwelijk: 
 1. Pharaïlde VANDERSMESSEN (zie II.2 op blz. 23). 
 2. Auguste Louis VANDERSMESSEN (zie II.3 op blz. 24). 
 3. Virginie Sophie VANDERSMESSEN, geboren op 22-07-1831 te Pommeroeil. 
  Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 23-10-1873 te L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, F) met 

 Henri Eugène Isidor DECOBERT, 48 jaar oud, schipper, geboren op 26-03-1825 te 
 Audruicq (Pas-de-Calais, F), zoon van Marie Thérèse Ferdinande DECOBERT. 

 4. Silvie Pauline VANDERSMESSEN, schipperin, geboren op 23-05-1834 te Saint-Ghislain. 
  Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-12-1856 te Condé-Sur-l'Escaut (Nord, F) met 

 Florimond LETERRE, 28 jaar oud, schipper, geboren op 01-04-1828 te Boussu. 
 5. Rosalie VANDERSMESSEN, geboren op 27-10-1836 te Peruwelz, overleden op 31-05-1897 

 te Rouen (Seine-Maritime, F) op 60-jarige leeftijd. 
  Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 10-12-1873 te L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, F) met 

 François DECARPENTRIE, 41 jaar oud, schipper, geboren op 13-01-1832 te Thun-Saint-
 Amand (Nord, F), zoon van François Prudent DECARPENTRIE, schipper, en Angélique 
 Cécile MIDAVAINE. 

 
II.2 Pharaïlde VANDERSMESSEN, schipperin, geboren op 21-07-1827 te Tielrode, overleden op 

29-06-1813 om 11.30 uur te Paris (10e arr., F). 
 Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-06-1852 te Condé-sur-L'Escaut (Nord, F) met Augustin 

LANGLET, 24 jaar oud, schipper, geboren op 27-08-1827 te Valenciennes (Nord, F), overleden 
op 09-06-1885 om 01.00 uur te Paris (15e arr., F) op 57-jarige leeftijd. 

 Uit dit huwelijk: 
 1. Marie LANGLET, corsetmaakster, geboren op 01-08-1863 te Thuin. 
  Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-12-1885 te L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, F), 

 met Louis Antoine Joseph VERRIER, 29 jaar oud, scheepstimmerman, geboren op 
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 30-06-1856 om 19.00 uur te Banteux (Nord, F), zoon van Omer Joseph VERRIER, schipper, 
 en Cécile Félicité FENEUIL. 

 
II.3 Auguste Louis VANDERSMESSEN, scheepstimmerman, geboren op 17-12-1829 te Blaton. 
 Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 07-04-1858 te Condé-sur-L'Escaut (Nord, F) met Clémence 

Louise GOUVERNEUR, 25 jaar oud, huishoudster, geboren op 13-10-1832 te Audruicq (Pas-de-
Calais, F), overleden op 14-02-1872 te Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, F) op 39-jarige leeftijd. 

 Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 05-08-1876 te L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, F) met 
Eugénie DAGNOLIE, 49 jaar oud, bleekster, geboren op 13-05-1827 te Thuin. {Zij was ook ooit 
gehuwd met René HEULLE, overleden op 25-05-1873 te Gentilly (Seine, F), zoon van Philippe 
HEULLE en Virginie SAULOT.} 

 Uit het eerste huwelijk: 
 1. Fernanda Malvina VANDERSMESSEN, naaister, geboren op 27-04-1852 te Macquigny 

 (Aisne, F), overleden op 13-07-1909 te Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, F) op 57-jarige 
 leeftijd. 

  Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 16-07-1870 te L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, F) met 
 Philippe Frédéric PREVOST, 22 jaar oud, schipper, geboren op 11-08-1847 te Poses (Eure, 
 F), zoon van Léonard Frédéric PREVOST en Marie Cathérine Victoire DRIEUX. {Hij is 
 later gehuwd op 64-jarige leeftijd op 18-10-1911 te Rouen (Seine-et-Marne, F) met 
 Eugénie Eulalie CHAN.} 

 

Agenda 
Familiekunde Vlaanderen Land van Waas vzw 
De planning voor onze activiteiten in 2022 heeft enkele wijzigingen ondergaan en ziet er thans uit als 
volgt: 
 
Contactavonden 
Alle contactavonden vangen aan om 19u30 en in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, tenzij anders 
vermeld. 
Programma:  
10-02: contactavond : Lancering zorro® 2.0 door Luc Chalmet 
19-05: contactavond : “Ken jij de vrouwen in je stamboom? ” door Maite De Beukeleer 
09-06: contactavond : “Inleiding tot andere bronnen” door Luc Van Thienen 
15-09: contactavond : “Cijnsboeken” door Georges Picavet 
03-11: contactnamiddag (van 14u tot 16u): “Kennismaken met Stadsarchief Sint-Niklaas” door Patty De 
Meester 
Inschrijven doe je hier. 
 
Opleidingen 
Alle opleidingen vangen aan om 19u30 en in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, tenzij anders vermeld. 
 
Cursus voor beginnende genealogen Eerste nieuw editie in maart 2022. 

• 3 maart: “hoe begin ik er aan?” – Griet Van Houwe  
• 10 maart: “kwartierstaten, parentelen, en meer” – Luc Van Thienen 
• 24 maart: “kennismaken met originele bronnen, inclusief bezoek aan stadsarchief” door Patty 

De Meester (van 14u tot 16u) 
• 7 april: “het genealogische onderzoeksproces; gebruik maken van een stamboomprogramma en 

genealogische webservices” – Luc Chalmet 
 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/
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Belangrijk is dat deze opleiding echt gereserveerd blijft voor beginnende genealogen. Ervaren 
genealogen komen aan hun trekken in contactavonden en onze ‘Oud Schrift’ opleiding. 
Inschrijven doe je hier. 
 
Oud Schrift 
Even vermelden dat 15 geëngageerde deelnemers deelnamen aan de vorige editie 2021, met fysieke 
bijeenkomsten zonder uitstellingen. Dit is mede dankzij de comfortabele omgeving in de 
stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, waarvoor dank. De aanwezigheidsgraad lag hoog ondanks Corona. 
8 cursisten uit het Land van Waas, 4 uit andere regio’s van Oost-Vlaanderen en 3 deelnemers uit het 
Antwerpse. 
De vijf sessies van onze jaarlijkse cursus in 2022 (verzorgd door Luc Van Thienen) zijn gepland voor 29 
september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november 2022. 
 
Erfgoeddag: zondag 24 april 2022 met thema ‘Erfgoed maakt school’. 
 
Familiekunde Vlaanderen (koepelvereniging) 
Nieuws over het jaarlijks congres dat doorgaat op zaterdag19 maart 2022 te Lier. 
Warme oproep voor de liefhebbers. Details en inschrijvingen via deze link. 
 
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 

Tentoonstelling “Kaarten aan de Wand” van 5 februari tot 1 mei 2022 in het 
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D (ingang via park) en SteM, Zwijgershoek 
14 te Sint-Niklaas. Het is een organisatie van SteM in samenwerking met Pieter 
De Knock en de warm aanbevolen. 
 
 
 
 

 
 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/component/jevents/icalrepeat.detail/2022/03/03/236/-/cursus-genealogie-voor-beginnelingen-2022?Itemid=1
https://familiekunde-vlaanderen.be/Congres_2022_Lier
https://www.museasintniklaas.be/tentoonstellingen/kaarten-aan-de-wand
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Histories 
Op 19 februari 2022 om 10u geeft prof. dr. Maarten Larmuseau, KU Leuven en UAntwerpen een digitale 
lezing : “MamaMito – de eerste onderzoeksresultaten”.  
 
In 2020 werd het MamaMito-project gelanceerd, een citizen science project waarbij we afstapten van 
klassiek stamboomonderzoek en de focus legden op vrouwelijke voorouders. Op die manier trachtten 
we nieuwe inzichten te verwerven in het mitochondriale DNA. Het onderzoek werd een succes door de 
7800 vrijwilligers die hun stamboomonderzoek in vrouwelijke lijn opstartten.  
 

Die eerste fase van het onder-
zoek ligt ondertussen al een tijdje achter 
ons. Ook het tweede luik van het 
onderzoek is afgerond. Daarvoor werden 
200 genealogische koppels van maternale 
verwanten uitgenodigd zodat er via 
onderzoek een koppeling kon gemaakt 
worden tussen de stamreeks en het 
mitochondriale DNA. 
 
De resultaten van dat onderzoek naar het 
mitochondriaal DNA sijpelen binnen en 
de analyses worden stilaan bekend. 
 

 
Tijdens de lezing worden de eerste onderzoeksresultaten bekend gemaakt. 
 
De lezing focust zich op volgende kernpunten: 

• Welke nieuwe inzichten en inspiratie bracht het onderzoek op voor genealogen en DNA-
deskundigen? 

• Wat leren we uit een moederlijke stamlijn? 
• Welke archiefbronnen geven informatie over wie onze voormoeders waren? 
• Wat brengt de toekomst door stambomen met DNA te combineren? 

 
Inschrijven is verplicht. Dat doe je via het inschrijvingsformulier. 

 

En dan nog dit 
 
RootsTech conferentie van FamilySearch 
FamilySearch organiseert jaarlijks een grote conferentie. Voor de tweede maal wordt dit gratis en 
digitaal aangeboden aan geregistreerden. Het evenement gaat door van 3 tot 5 maart 2022 met 
interessante voordrachten over genealogie wereldwijd, gebruik van DNA in genealogische opzoekingen, 
migraties en meer. 
 

https://historiesvzw.be/agenda/mamamito-de-eerste-onderzoeksresultaten-digitale-lezing-op-19-februari/
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Rijksarchief 
Daphnis, de nieuwe database van de fiscale ressorten, is online! 
http://daphnis.arch.be/ 

 
Over de lancering van de nieuwe genealogische website ontvingen wij volgend bericht. 

“Het was de bedoeling om de nieuwe genealogische website van het Rijksarchief in januari 2022 
te lanceren (ten laatste midden februari), maar we hebben slecht nieuws gekregen. Door 
vertragingen bij de leveringen van allerlei elektronische onderdelen is onze serverinfrastructuur 
bij de externe hostingprovider niet gereed. O.a. is er een achterstand bij de installatie van de 
firewall. Toch wel een belangrijk onderdeel… Hierdoor zijn we dus genoodzaakt om de lancering 
naar maart uit te stellen. Ik hoop van harte dat dit de laatste keer is dat we een uitstel moeten 
aankondigen. We kruisen de vingers (en bergen de frustraties op) dat het vanaf nu allemaal vlot 
verloopt en we effectief in maart de ‘geboorte’ wereldkundig mogen maken “ 

We kijken uit naar deze nieuwe zoekfunctie in het Rijksarchief en kruisen ook onze vingers… 
 
Voor u gelezen: oorzaken van sterfte in Antwerpen 
Wil je zelf graag weten hoe je voorouders aan hun einde zijn gekomen? De met hand geschreven registers 
zijn voor iedereen met een internetverbinding gratis te raadplegen. Op sosantwerpen.be leest u hoe u te 
werk gaat. Let wel: het gaat alleen over mensen die tussen 1820 en 1946 gestorven zijn in de stad 
Antwerpen, het huidige district. De fusie volgde pas in 1982 en de acht andere districten komen in deze 
archieven dus niet aan bod. 
 
Gehoord in Lokeren  
Geert schrijft ons:  

Voor mij stond er een ietwat oudere madam bij de Napeteeker.  
Ze moest een “bosterpikure hebben veur die beu ambetante overdroaglijke bostvallinge”.   
De apotheker heeft haar dan met handen en voeten moeten uitleggen dat ze zich tot het 
vaccinatiecentrum moest wenden  
(Ze was radeloos, want ze was op het stadhuis ook al gaan reclameren, omdat men dat daar niet kon 
doen) 

 

http://daphnis.arch.be/
https://sosantwerpen.be/
https://www.familysearch.org/rootstech/next/home
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Publiceren in onze Kroniek 
Voor 2022 hebben we enkele thema’s voorzien. In deze themanummers kan een bepaald onderwerp via 
een langer artikel aan bod komen. 
 

• 2022-02 (maart) : artikels over scholen, schoolmeesters (erfgoeddag thema). Hierbij een warme 
oproep naar genealogen met meerdere schoolmeesters, schooldirecteuren, schooljuffrouwen, 
schoolconciërges in hun stambomen. Laat het ons weten, dan kunnen we samen met jullie hun 
kwartierstaten helpen ontwikkelen en in een artikeltje gieten.   

• 2022-05 (september): 50 jaar Kroniek 
• 2022-06 (november): 100 jaar geboorte Marc Sleen (Neels): kwartierstaat en bespreking 

 
De redactie ontvangt graag uw manuscripten ter publicatie. We verwijzen naar enkele richtlijnen in 
onze kroniek 2021-02 (maart 2021). 
 

Neem contact op met de redactie: info@publicatie-landvanwaas.be. 
 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=kroniek-van-het-land-van-waas
mailto:info@publicatie-landvanwaas.be
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