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Woordje van de voorzitter 
Luc Chalmet 

 

Deze uitgave is ons eerste themanummer van de Kroniek van het Land van Waas. De erfgoeddag 2022 

staat in het teken van ‘school en onderwijs’ en we hebben ervoor gekozen om dit nummer hierbij te 

laten aansluiten. Onze focus ligt op onderwijzersfamilies in het Land van Waas. Wissekerke, Elversele, 

Sinaai, Verrebroek, Kallo, Beveren, Waasmunster 

en Moerbeke komen hierbij aan bod. 

 

Op zondag 24 april gaat Familiekunde Vlaanderen 

regio Land van Waas samenwerken met het 

Stadsarchief Sint-Niklaas en de Biblioteca Wasiana 

om in de Bib van Sint-Niklaas een expo rond dit 

thema te realiseren.  

 

We zullen van deze gelegenheid gebruik maken om 

aanwezigen de kans te geven om te zoeken naar 

voorouders via ons zorro® 2.0 platform. 

 

Doordat we veel materiaal hebben kunnen publicatieklaar krijgen rond het thema ‘onderwijs’ is dit een 

extra dikke Kroniek geworden. Daarom werd besloten om hier een ‘dubbel nummer’ van te maken, dus 

nrs. 2 en 3 samengebundeld. De volgende Kroniek (nr. 4 van deze jaargang) mag je dan verwachten in 

juli 2022. 

 

We beleven woelige tijden met ongeziene prijsstijgingen voor energie, de pandemie die maar blijft 

aanslepen en een oorlog  aan de grenzen van Europa. En we denken daarbij aan de vele families die 

door de verwoestingen van Covid-19 en wapengeweld getroffen zijn. 

 

En er is fusienieuws in het 

Waasland, met Lokeren en 

Moerbeke die plannen 

hebben om samen te 

smelten; het resultaat zou 

een grotere gemeente zijn 

die ‘Lokeren’ zou heten. 

Ook Beveren en Kruibeke 

gaan de fusieweg op, maar 

een definitieve naam voor 

deze fusiegemeente is nog 

niet gekend. En vandaag nog 

staat in de krant dat Sint-

Niklaas geen ambities heeft 

om te fuseren. In de gangen 

wordt al eens gefluisterd dat Stekene en Sint-Gillis mogelijks zouden kunnen fuseren, en dat Temse en 

Waasmunster ook nog wel op zoek kunnen zijn om van de vermindering van hun schuldenlast te kunnen 

genieten. Fusiekoorts en fusieballonnen alom! De kaart van het Waasland zal dus veranderen tegen 

2025, met grotere gemeenten als resultaat. Zoals de wereld in beweging is, beweegt er dus ook wel wat 

dichterbij.  

 

 

bron: vrt 
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Jaarlijkse vrijwilligerswaardering 
 

Elk jaar vieren we onze vrijwilligers en belonen hen met een etentje. Door de pandemie hebben we dit 

een tijdlang moeten uitstellen maar in maart 2022 was het eindelijk zover. Bij die gelegenheid blikken 

we terug op het resultaat van hun inzet en het nut ervan voor de vereniging. 

 

“Beste vrienden, 

 

Het is niet te geloven. Ons vorig “jaarlijks” etentje voor alle vrijwilligers was op 14 november 2019 in 

Beveren, bijna 2,5 jaar geleden.  

 

- We hadden net ons eerste jaar als vzw achter de rug. We zijn nu al in ons vierde boekjaar. 

- We hadden het zorro project opgestart.  

o Op 15 juli 2020 lanceerden we zorro® (1.0), met een merknaam en een nieuw logo, en we 

kwamen ermee in de pers. Willy Trog zat aan de wieg van de programmatie van de 

zoekfunctie, binnen een zorro werkgroep, en we zullen hem daar altijd erkentelijk voor zijn. 

o En ondertussen lanceerden we op 10 februari 2022 zorro®2.0, en we haalden er opnieuw de 

pers mee. Meer dan 180 proefabonnementen zullen zich hopelijk vertalen in een groei van 

abonnees. Deze keer programmeerde Maarten Slembrouck van WEB Vlaanderen op aangeven 

van de IT werkgroep met als drijvende krachten Luc Van Thienen en Pascal Janssens voor het 

technische gedeelte en Griet Van Houwe als vertengewoordiger van de gebruikers. Ook hen 

zullen we altijd erkentelijk zijn. Bovendien krijgt zorro® ook meer en meer de voorkeur van 

andere regionale verenigingen van Familiekunde Vlaanderen. Er is een koepelzoekfunctie 

voor BIDprentjes voor heel Vlaanderen in de maak die hopelijk eind dit jaar zal gelanceerd 

worden en gebruik zal maken van zorro® implementaties in Aalst, Mandel-Leie en Kempen. 

 

Zorro® is maar zinvol als er geïndexeerde gegevens zijn. In een leeg huis kan je niets vinden. Vanavond is 

vooral een moment om dankbaar te zijn, in naam van alle genealogen en in naam van allen die onze 

vereniging genegen zijn. Het werk van de vrijwilligers indexeerders kan nooit voldoende waardering krijgen. 

We proberen er ook alles aan te doen om het werk van de vrijwilligers gemakkelijker en aangenamer te 

maken. Daarvoor werden nieuwe sjablonen voor vrijwilligers ontwikkeld en die worden nu gebruikt. 

 

Speciaal dank ook aan Patty De Meester die als liaison naar de archieven actief is geworden in ons bestuur. 

En bij uitbreiding een dankbaar moment voor alle vrijwilligers van onze vereniging. Iedereen die nu of 

vroeger zijn of haar steentje heeft bijgedragen willen we vandaag bedanken. Alle vrijwilligers, zonder 

uitzondering, werken onbaatzuchtig en zonder enige vergoeding voor de tijd die ze aan de vereniging 

schenken. En dat blijft gewoon fantastisch! 

 

In de coronaperiode hadden we gelukkig nog de zorro® ontwikkelingen, het indexeerwerk, de 

tweemaandelijkse kroniek, de ‘oud schrift’ cursus – in coronaveilige omstandigheden - en al eens een online 

webinar. We hebben niet stil gezeten. In 2022 kunnen we gelukkig stapsgewijze en veilig onze 

ontmoetingsactiviteiten heropstarten: contactavonden, meer opleidingen, en dit etentje. We kijken er zo 

naar uit om weer gezellig met elkaar te kunnen keuvelen bij een pintje bier of een lekker wijntje. Het werd 

tijd! 

 

Na de hectiek van de voorbije maanden komt er nu een rustiger periode, en dat is nodig en dat is verdiend. 

Misschien eens wat tijd vrijmaken om verder onze eigen voorouders op te zoeken en familiegeschiedenissen 

samen te stellen.  

 

We hopen nog lang te mogen rekenen op uw ijverig werk. 

 

Luc Chalmet, Voorzitter Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas, 11 maart 2022” 
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 
 

Nieuwigheden februari-maart 2022 

 

• Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.10.8). 

• Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.9.3).  

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be 
 

Temse repertoria 

 

Via Regi De Meirsman kunnen we de volledige repertoria van Temse (ancien regime en moderne tijd) 

online brengen in het gratis deel: gratis>repertoria>lijsten. 

 

De bewerkingen zijn van Ludo Hemelaar die eerder werk van J. Blaton, en bewerkingen van 

hoofdcijnsboeken door Van Geertsom en Roggeman (Ancien Regime) heeft aangevuld met eigen werk 

via de publicatiewebsite van het Rijksarchief (moderne tijd) 

 

Nieuw gratis deel over Temse omvat: 

• Alle Geboorten chronologisch,  

• Alle Geboorten alfabetisch,  

• Alle Overlijdens chronologisch,  

• Alle Overlijdens alfabetisch,  

• Alle Huwelijken Temse mannen. 

 

We vermelden ook nog graag dat eerder genealogische repertoria van Jerome Smet over Elversele, 

Tielrode, Temse en Bazel gratis ter beschikking gesteld werden op gratis>repertoria>genealogische 

repertoria. Jerome Smet betekende veel voor de geschiedenis van Temse en zijn deelgemeenten. Ook 

voor de genealogie. Wens je meer te weten over deze persoon surf dan naar Jerome Smet (1929-2008). 

 

Bedankt voor het beschikbaar stellen! 

 

Lancering zorro® 2.0 

De lancering van zorro® 2.0 was een groot succes. Er werden zeer veel proefabonnementen genomen 

na het verschijnen van artikels in de regionale katernen van het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. 

Ook de zondagskrant besteedde aandacht aan de lancering.  

 

Dit resulteerde in een toenemend aantal deelnemers en een verhoogde gebruiksvriendelijkheid van 

het zoeksysteem. 

 

Dank aan iederen die hier zo hard aan heeft gewerkt. 

 

  

https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=gezinsrepertoria
https://ronnydeschepper.com/2018/12/30/in-memoriam-jerome-smet-eregemeentearchivaris-en-geschiedschrijver-van-temse/?fbclid=IwAR1OkUMI1X_RjFIyttoaIT3ZUReIoEaAMB6HPABps1ImjYl5kupT82n-5Uo
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Jozef Marcel De Maeyer, hoofdonderwijzer in de 
gemeenteschool van Kruibeke 
Christel Van Eynde 

 

Dit artikel is een bewerking van een gelijknamig artikel van Christel Van Eynde dat verscheen op 
pagina 6 in het tijdschrift Wissekerke 2022-1 van de Heemkundige Kring Wissekerke Bazel 
(https://www.wissekerke.be/index.php/publicaties/28-2020-4). 
 

 

Ik kwam zijn naam, beroep en handtekening voor het eerst tegen als getuige in een geboorteakte in 
het register van de burgerlijke stand van Kruibeke eind november 1830: Jozef Marcel De Maeyer, 
schoolonderwijzer.  
 
Hij werd geboren In Kruibeke op 16 december 1795 als 6de van de 8 kinderen van Jan Frans De Maeyer 
(1756-1830) schoenmaker van beroep en Anna Maria Cole (1762-1835). 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1C-HQNC-5?i=428&cat=351177 
 

 
 
Op het moment van zijn aanstelling werd het onderwijs in Kruibeke georganiseerd in de schuur van het 
voormalige kostershuis, een hofstede gelegen in het dorp naast de pastorij. Het gebouw was eigendom 
van de gemeente. Schoolplicht was er niet en het aantal schoolgaande kinderen klein. 
 
Drie maand later, tijdens de gemeenteraad van 4 februari 1831, werd Jozef aangeduid als eerste 
kandidaat gemeenteontvanger. Hij ging dus naast zijn taak als onderwijzer ook belastingen innen bij 
de Kruibeekse bevolking. Daarvoor was een persoonlijke borgstelling vereist. Mede daaruit blijkt dat 
hij ook grondeigenaar was en dus niet onbemiddeld. Volgende bezittingen werden als borg aanvaard:  
 

1. Een stuk weyde – land, gelegen in den Polder van Cruybeke wijk 16 Hondt  

N° 15 groot 47 roeden 99 ellen ter waarde van     ƒ   685 “ 71 
2. Een stuk zaeyland binnen gemelde gemeente gelegen wijk Kerkenlandthoek  

N° 7 groot 82 roeden 46 ellen ter waarde van     ƒ 1457 “ 14 
3. Een stuk zaeyland gelegen binnen de genoemde gemeente wijk Kleynenheyhoek  

N° 68 groot 42 roeden 78 ellen ter waarde van     ƒ   257 “ 14 
 

Zaemen tweeduyzend dryhonderd negenennegentig Guldens 99 Centen  ƒ 2399 “ 99 
 
Daarnaast bezat hij ook nog een stuk zaailand/akker in de Eerste Broeckhoek N° 9 groot 40 roeden en 
85 ellen. Geschatte waarde: 720 Guldens. 

https://www.wissekerke.be/index.php/publicaties/28-2020-4
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1C-HQNC-5?i=428&cat=351177
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Kaart van Kruibeke van Philippe Vandermaelen 1846-1854 
 
Op 22 februari 1832 huwde hij in Kruibeke met Joanna Catharina De Wit (Kruibeke 28 juli 1802-
Kruibeke 26 oktober 1887) kantwerkster bij het huwelijk, later winkelierster, dochter van Josephus en 
Rosa Vermatten. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP36-35T?i=493 
 
Ze kregen samen 10 kinderen: 5 zonen en 5 dochters. Twee overleefden de geboorte niet en vier 
stierven op zeer jonge leeftijd. Adelaide, August en Maria bleven vrijgezel. Enkel zoon Frans huwde en 
woonde later met zijn gezin in Temse.  
 
In 1842 stemde het Belgische parlement een nieuwe schoolwet. Gemeenten werden verplicht lager 
onderwijs te organiseren en een woonst naast de school te voorzien om de schoolmeester te 
huisvesten. Een verhuis naar het voormalig kosterhuis kwam er niet want Jozef bezat een huis met 
tuin in de Burchtstraat - nu Langestraat - naast het klooster. Er was ook een winkel gevestigd. 
 
Zijn verloning werd door de gemeenteraad in 1843 als volgt vastgesteld: 200 frank jaarwedde als 
schoolmeester en een wedde als gemeenteontvanger van 137,57 frank. Daarnaast kreeg hij van de 
gemeente, bij gebrek aan middelen bij het armbestuur, een jaarlijkse premie van 60 frank voor het 
onderwijzen van arme kinderen. 
 
Zoals de wet het voorschreef werd hij in 1844 herbenoemd tot schoolmeester. In het jaar 1846 waren 
er 122 ingeschreven leerlingen. Meester Jozef had het druk. Er werd een hulponderwijzer aangesteld 
in 1850. 
 
In augustus 1855 besliste de gemeente de school en hofstede in het dorp te verkopen en de opbrengst 
te gebruiken om een nieuwe school te bouwen in de Bazelstraat. Die kwam er al snel. Jozef nam 
ontslag als onderwijzer op 13 augustus 1856 om gezondheidsredenen en als gemeenteontvanger op 28 
september 1858. 
 
Bij de opstelling van de kadasterkaart en legger van Christian Popp is Jozef winkelier en nog in het 
bezit van zijn huis/winkel en tuin in de Langestraat en een stuk poldergrond. 
 

 
 
Jozef Marcel De Maeyer stierf thuis op 19 januari 1861 op 65-jarige leeftijd.  
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67BQ-NYW?i=200&wc=Q82R-
K8Y%3A1068724502%2C1068733501&cc=2138513 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP36-35T?i=493
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67BQ-NYW?i=200&wc=Q82R-K8Y%3A1068724502%2C1068733501&cc=2138513
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67BQ-NYW?i=200&wc=Q82R-K8Y%3A1068724502%2C1068733501&cc=2138513
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Bijlage: 

 
Kinderen van Jozef Marcel De Maeyer en Joanna Catharina De Wit 
 

• Leopoldus Georgius Aloysius, geboren 12 juli 1832, Kruibeke, overleden 26 januari 1837, 

Kruibeke  

• Adolphus Gregorius, geboren 15 augustus 1833, Kruibeke, overleden 16 februari 1837, Kruibeke 

• Hortentia Constantia, geboren 2 januari 1835, Kruibeke, overleden 11 februari 1837, Kruibeke 

• Maria Hortentia, geboren 5 december 1837, Kruibeke, overleden 19 februari 1841, Kruibeke  

• Adelaide Stephania, geboren 23 januari 1839, Kruibeke, overleden 15 juni 1893, Kruibeke 

• Augustus Constantinus, geboren 8 augustus 1840, Kruibeke, overleden 13 november 1871, 

Brussel  

• N.N., geboren 25 december 1841, Kruibeke, overleden 25 december 1841, Kruibeke 

• Franciscus Ludovicus, geboren 25 december 1842, Kruibeke, overleden voor 1929 

Gehuwd 26 september 1877, Temse, met Leontina Maria WAUTERS, geboren 12 juli 1851, Temse, 
overleden 30 oktober 1929, Temse 

• N.N., geboren 28 juli 1844, Kruibeke, overleden 28 juli 1844, Kruibeke 

• Maria Hilaria, geboren 10 augustus 1845, Kruibeke, overleden 25 augustus 1892, Kruibeke 

 
Voorouders van Josephus Marcellus de MAEYER 
 
Generatie 1 
1 Josephus Marcellus de MAEYER, geboren 16 december 1795, Kruibeke, overleden 19 januari 1861, 
Kruibeke  
 
Generatie 2 
2 Joannes Franciscus de MAEYER, geboren 14 juni 1756, Kruibeke, overleden 10 januari 1830, Kruibeke 
Gehuwd 21 oktober 1783, Kruibeke met 
3 Anna Maria COLE, geboren 3 september 1762, Kruibeke, overleden 22 augustus 1835, Kruibeke 
 
Generatie 3 
4 Ferdinandus de MAEYER, geboren 20 november 1706, Kruibeke, overleden 10 december 1764, Kruibeke  
Gehuwd 22 september 1734, Kruibeke, met 
5 Catharina JOOS, geboren 12 januari 1715, Kruibeke, overleden 17 april 1796, Kruibeke  
 
6 Petrus Josephus COLE, geboren 29 juni 1734, Kruibeke, overleden 22 februari 1810, Kruibeke  
Gehuwd 21 november 1758, Kruibeke, met 
7 Rosa BATENS, geboren 10 februari 1731, Kruibeke, overleden 27 februari 1806, Kruibeke  
 
Generatie 4 
8 Petrus de MAEYER, geboren 7 december 1670, Kruibeke, overleden 5 juni 1732, Kruibeke  
Gehuwd 30 juli 1702, Kruibeke, met 

https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=josephus+marcellus&n=de+maeyer
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=joannes+franciscus&n=de+maeyer
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=anna+maria&n=cole
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=ferdinandus&n=de+maeyer
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=catharina&n=joos
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=petrus+josephus&n=cole
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=rosa&n=batens
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=petrus&n=de+maeyer
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9 Catharina MOYOU, geboren 21 juni 1680, Kruibeke, overleden 21 april 1722, Kruibeke 
 
10 Albertus Laurentius JOOS, geboren 6 augustus 1677, Kruibeke, overleden 29 november 1723, Kruibeke 
Gehuwd 20 mei 1708, Kruibeke, met 
11 Catharina LYSSENS, geboren 29 september 1686, Kruibeke, overleden 10 oktober 1777, Kruibeke 
 
12 Petrus COLE, geboren 16 december 1697, Verrebroek, overleden 12 september 1770, Kruibeke  
Gehuwd 11 december 1731, Beveren-Waas, met 
13 Catharina VERSCHAUSELEN, geboren circa 1701, Beveren-Waas, overleden 25 oktober 1772, Kruibeke 
 
14 Cornelius BATENS, geboren 3 februari 1687, Kruibeke, overleden 17 januari 1759, Kruibeke  
Gehuwd 25 januari 1720, Kruibeke, met 
15 Anna ANDRIES, geboren 16 december 1689, Kruibeke, overleden 7 augustus 1768, Kruibeke 
 

Bronnen: 

• Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand via FamilySearch. 

• Gemeenteraadsverslagen en uittreksels bevolkingsregisters uit het gemeentearchief van 

Kruibeke 

• Info over onderwijs uit het archief van Heemkundige Kring Wissekerke Bazel 

• De kaart van Kruibeke van P. Vandermaelen 

• De Kadasterkaart en legger van Kruibeke van C. Popp  

• Publicatiewebsite van FV regio Land van Waas 

 

De Elverseelse schoolstrijd van 1680 
Luc Van Thienen 

 

In de oude archieven van de Vierschaar Waasmunster-Elversele 1  bevindt zich een map met twee 

bijzondere akten over een geschil uit 1680 met aan de éne kant een kandidaat-schoolmeester en de 

gemeentenaren en aan de andere kant de koster en de pastoor van Elversele. Hierbij zijn meerdere 

personen en instanties betrokken. In deze bijdrage willen wij u laten delen in dit dispuut dat zich meer 

dan 340 jaar geleden in de kleine Wase parochie Elversele afspeelde. Het gaat over 2 verschillende 

akten die elk iets meer dan 2 geschreven pagina’s lang zijn. 

 

Voorafgaand aan de samenstelling van dit artikel, waren we genoodzaakt om een letterlijke transcriptie 

in het Oudnederlands te maken van deze twee akten. Voor deze Kroniek hebben we voor onze lezers de 

inhoud nogmaals omgezet naar het Nederlands van de 21ste eeuw. De transcriptie van de originele akten 

kan de geïnteresseerde lezer terugvinden op onze publicatiewebsite. (link).  

 

Vervolgens hebben we verder onderzoek gedaan naar de verschillende hoofdrolspelers in dit 

opmerkelijke verhaal. Ook hiervoor hadden we originele bronnen uit Elversele nodig, voornamelijk akten 

uit de parochieregisters.  

 

 
1 De originelen bevinden zich in het Rijksarchief Gent (GO Waasmunster-Elversele 0000 nr 6   BE:A0514 / AR191) 

https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=catharina&n=moyou
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=albertus+laurentius&n=joos
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=catharina&n=lyssens
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=petrus&n=cole
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=catharina&n=verschauselen
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=cornelius&n=batens
https://gw.geneanet.org/vaneynde_w?lang=nl&pz=maria+victoria&nz=van+eynde&p=anna&n=andries
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/Schoolmeester%20van%20Elversele%201680.pdf
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Akte 1 pag. 1       Akte 2 pag. 1 

RA-Gent G000 Waesmunster-Elversele nr.6a RA-Gent G000 Waesmunster-Elversele nr. 6b 

Akte 1: een brief uit 1680 van kandidaat-schoolmeester Jan Vernimmen  

Hierna volgt een brief van een Elverseelse inwoner, die zich in 1680 beklaagt bij de Wase autoriteiten. 

 

Aen mijn edele heeren hoochballiu ende hooftschepenen van den lande van waes 
 

“Verzoeker Jan Vernimmen, geboren en wonende in Elversele is enkele jaren ‘uuyt den lande geweest’2. 

Hij is er teruggekeerd en heeft daar de schoolmeester geassisteerd om de kinderen te leren lezen en 

schrijven. De verzoeker heeft de schoolmeester er -zonder succes- over aangesproken om ook les te 

mogen geven, omdat degelijke lieden hem daartoe ‘capabel’ achtten, zelfs om een school op te richten. 

Een school, om de jonkheid te onderwijzen ‘inde poucken van het geloove’ en om ze te leren lezen, 

schrijven en rekenen. Hij -de verzoeker- heeft het lesgeven een tijdje uitgeoefend, maar is dan afgezet 

en voor het ‘geestelijck hof’ geroepen, zeker en vast op verzoek van den eersten schoolmeester. En hij 

werd ook uitgenodigd door de pastoor met de bedoeling3 de verzoeker hiervan in te lichten onder het 

‘specieus’4 voorwendsel dat hij blijkbaar niet tot het houden van de school door de heer ‘scholaster’5 

zou  ‘geëxamineerd’6 zijn en (niet) door hem aangenomen werd, vermits er geen opdracht7 voor gegeven 

was. Velen denken dat de leden van het ‘geestelijck hof’ hier niets over te zeggen hebben. 

 
2 Hij heeft dus buiten het Land van Waas vertoefd 
3 “Van aldaer sijne creature” 
4 Misleidend, bedrieglijk alhoewel eerlijk lijkend, speculatief 
5 Scholaster: leraar, hoofd van de kathedraalschool (Wikipedia) 
6 Ondervraagd worden op zijn bekwaamheid 
7 “dan alser van tselve geen ordoniare en is” 
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En omdat er niet één schoolmeester binnen deze Lande (van Waes) door het ‘geestelijck hof’ of 

‘scholaster’5 is aangesteld, maar dat dit persoonlijk toebehoort aan u edele heren als ‘policimeesters’8 

van dit land (van Waes), die alleen de macht hebben om alle soorten van politieke ordonanties uit te 

vaardigen tot het beheer en beste bestuur hiervan. En dat die van het ‘geestelijck hof’ daar alhier niet 

alles9 hebben over te zeggen. 

Maar bij u edele autoriteit komen aandringen om haar rechtsbevoegdheid op te leggen en ook om op de 

‘fatuele’10 klachten van enkele slechtmenende kwaadwilligen orde te stellen en enkele onwaarheden 

te kennen geven. 

Zo heeft den verzoeker het raadzaam gevonden om dit aan uwe edele heren kenbaar te maken en zich 

tot hen te richten. Zeer ootmoedig smekend om de verzoeker toe te laten binnen dezelfde parochie als 

schoolmeester. Mits de nodige verplichtingen daarbij horend, zoals genoeg blijkt uit bijgevoegde 

reglementen en attesten van de meier, schepenen en inwoners van de parochie over de bekwaamheid 

en gedrag van verzoeker. 

En ook voor zover dat nodig is, aan die van het ‘geestelijck hof’ te laten weten dat de keurbroeders om 

degelijke redenen volgens de privilegies, keuren en wetten van deze voornoemde Lande (van Waes) en 

over uw edele collegie en zij niet betrokken zijn in die materie. Om de voormelde redenen, zoals door 

hen verschillende keren is gezegd, dat dit vooreerst de privilegies van uw edele collegie raakt en die 

van deze Lande.”  

J(an) Vernim(m)en 

Op 15 september schrijft Jan Ramont, de greffier van het hoogbaljuwschap als antwoord op deze vraag 

links bovenaan een weinig goeds voorspellende opmerking: 

“De hoogbaljuw en de hoofschepenen vragen den suppliant alvorens dit in orde te brengen, om te 

voldoen aan het eerste artikel van het plakkaat of ordonnantie van de Aartshertogen11 van 31 augustus 

1608.”   

“Behandeld in het ‘collegie’ 15 november 1680. Ramont” 

 

Beschouwing bij deze eerste akte. 

Het valt op dat de akte is ondertekend door Jan Verminnen zelf, nochtans is de brief niet in de ik-vorm 

geschreven, maar in de hij-vorm. Dit kan twee dingen betekenen:  

- Ofwel schreef iemand anders de brief in zijn naam en ondertekende hij enkel. We moeten dan 

denken aan iemand, die behoorlijk kon schrijven. De pastoor komt hier als opponent niet voor 

in aanmerking. De greffier van de Vierschaere Waesmunster-Elversele bijvoorbeeld weL 

- Ofwel had Jan Vernimmen voldoende administratieve kennis om een dergelijke formele brief 

naar de Wase overheid te schrijven. Hij was tenslotte kandidaat-schoolmeester. 

 

Akte 2: kopie van een akte van de meier, schepenen en Elverseelse inwoners uit 1681  

Het betreft hier een handgeschreven kopie van een (nog) niet teruggevonden originele akte, die eind 

1681 was opgemaakt en ondertekend werd door een aantal burgerlijke verantwoordelijken uit de 

Vierschaar Waasmunster-Elversele en enkele inwoners van Elversele. Zij uiten hier nogmaals hun zorgen 

om de opvoeding van hun kinderen en de wens om Jan Vernimmen als schoolmeester aan te stellen. 

Veertien dagen later -begin 1682- is dat document gekopieerd en door de pastoor en de vice-pastoor 

van Elversele voor echt verklaard en van een handtekening voorzien.  

 

 
8 Politiek verantwoordelijken 
9 ‘Niet alles’ mogelijk wordt hier ‘helemaal niets’ bedoeld 
10 Feitelijke (?) 
11 De aartshertogen Albrecht en Isabella, landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden van 1598 tot 1621  
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“Vorig jaar 1680 is door Jan Vernimmen filius Pieters wonende in Elversele aan meier en Schepenen van 

die parochie gevraagd, dat diezelfde Jan Vernimmen school zou mogen houden om de kinderen van 

Elversele en andere omliggende plaatsen te leren lezen, schrijven, cijferen en nog meer, zoals dat een 

schoolmeester betaamt en moet doen. En dat meier en schepenen er aan toe voegden, dat zij ermee 

akkoord gingen en dat nog steeds doen, zover hun dat toegestaan is. En dat de pastoor en koster Jan 

Van Meerssche dat zouden hebben willen beletten.  

Daarom hebben de welstellende inwoners van deze parochie, alsook Jan Vernimmen rechtelijk gevraagd 

aan mijn edele heeren hoofdbaljuw en hoofdschepenen van het Land van Waas, om diezelfde Jan 

Vernimmen met goedkeuring van de voornoemde edele heren toelating te verlenen tot het houden van 

een school, mits daartoe ondervraagd en toegelaten te worden door de geestelijke oversten, die 

daarvoor bevoegd zijn. 

Hetgeen ook door een slecht rapport, voornemens en ‘capsieuse’12 redenen werd belet. Dit is nochtans 

tot groot nadeel en schade van de gemeente en het onderwijs van haar kinderen. Zo is ondertussen een 

akkoord bereikt tussen den voorschreven koster en Jan Vernimmen in aanwezigheid van mijnheer 

pastoor, schepenen en andere personen. Hetgeen wederzijds niet nageleefd werd.  

Ook weer allemaal tot nadeel en schade van de geciteerde gemeentenaren en het onderwijs van hun en 

andere kinderen. Zo heeft de heer pastoor in het jaar en seizoen 1681 de school vanuit ‘ter kerke’13 

aanbevolen voor de koster, die deze al een tijdje openhield. En daarna is de genoemde Jan Vernimmen 

ook school beginnen houden. 

Op 20 december 1681 heeft Jan Vernimmen van de edele heren Hoogbaljuw en Hoofdschepenen van het 

Land van Waas een brief ontvangen met de vraag of ‘de zeer lieven ende welbeminden’ op de 

eerstkomende maandag 21 december 1681 te Sint-Niklaas kon verschijnen voor voornoemde edele heren 

‘per avonture’ om dezelfde Vernimmen weer te verbieden en te beletten om school te geven.  

Wat weer tot groot nadeel zou zijn van dezelfde gemeente en haar kinderen. 

Daarom is het dat wij ‘ghemeijntenaers’ van de voorschreven parochie Elversele, alsook de schepenen 

en inwoners van de heerlijkheid Sombeke en enige inwoners van de parochie Sint-Niklaas en Tielrode, 

alsmede geïnteresseerden en gebruikers van de parochie Elversele -omdat zij geen volle last, macht en 

onherroepelijke volmacht hebben- zoals wij nu (volmacht) geven aan de meier en schepenen der 

parochie van Elversele, alsook aan Andries Van Bogaert en Jacques Volckerick om samen met hem te 

verschijnen voor de voornoemde edele heren, om alles met enig middel en recht te laten gebeuren. Dat 

alles ten koste van deze gemeente om Jan Vernimmen school te laten houden -net zoals de koster dat 

doet- tot het onderwijzen van de kinderen alsook het nodige onderhoud.”  

 

“In het teken van de waarheid heeft de genoemde meier en schepenen voor zichzelf, voor hun functie 

en voor de gemeente ondertekend desen 21 december 1681” 

Fransois Verniers, J.F. Bauman, Michiel van Bogaert, J. Volckerick, P. van Hecke, Adr. Van Hecke, St. 

van Bogaert, Jan Verdickt, Andr.De Block, Andries Verbust, Baudewijn van Hecke, Pauwels vande Velde, 

Andries van Laeren, Jan Duerinck, Joos Schelfaut, Adriaen Tack, Joos De Block, Gillis Heyndricx, Pieter 

Heyndricx, Jan Heijndricx, Jan van Bogaert, … , Jan de Grave, Gillis Van Bogaert, Lieven van Brussel, 

Baudewijn Smet 

 

“Wij, de hieronder vermelden, attesteren bovenstaande tekst te hebben vergeleken met het origineel 

en vastgesteld dat het woordelijk overeenstemt. Ter bevestiging: de 6e januarij 1682” 

J. Verhaeghen P(as)tor    L. De Cussemer onderpas(tor) 

 

 

 

 
12 Drogredenen / Oudfrans: Captieux, grillig  / Lat: Captio, uitvlucht / Fr: captie, arglistigheid (Stallaert Gloss.) 
13 Mogelijk wordt hier bedoeld vanop de kansel. Het kan ook zijn, dat er gezinspeeld wordt op een spreekgestoelte buiten de 

kerk. Er bevindt zich naast de hoofdingang van de Sinte-Margaretakerk van Elversele nog steeds een overdekt verhoog. 



41 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 50ste jaargang, nr. 2-3 maart-juni 2022 

 

Beschouwing bij deze tweede akte 

Waarschijnlijk zijn de 4 laatste lijnen en de handtekening van de twee priesters enkel te vinden in deze 

tekst en stonden ze niet op het origineel dat door de meier en schepenen op 21 december 1681 was 

opgesteld. Dat stuk wordt hier overgenomen en als ‘Copie’ bestempeld, het loopt tot en met de naam 

van de laatste ondertekenaar (Baudewijn Smet). Ons vermoeden wordt gesterkt door het eenvormige 

handschrift over gans deze akte en ook door de formulering in de laatste lijnen. In dat geval is de echte 

opsteller van deze tekst dus pastoor Jan Verhaeghen, zijn handtekening sluit er ook het beste bij aan.   

 

 
 

Dit betekent echter dat dit document enkel als een kennisneming door de pastoor en onderpastoor mag 

beschouwd worden en niet als een instemming of overeenkomst. Hier staat immers nergens dat ze er 

mee akkoord gaan of er zich toe verbinden.  

 

De hoofdrolspelers in dit dispuut 

Nadat we deze akten doornamen, ontstond er toch een zekere nieuwsgierigheid. We vroegen ons 

onwillekeurig af: “Wie waren nu feitelijk al degenen die in deze akten figureren?”. We waren benieuwd 

naar hun leeftijd, hun geboorte en overlijden. Waren zij -behalve de pastoor en onderpastoor- gehuwd? 

Hadden ze kinderen? Hoe verging het Jan Vernimmen en koster Jan Van Meerssche na 1682? Bleef de 

ruzie aanslepen? 

 

Hiervoor gingen we vooral op zoek in de originele akten van de parochieregisters Elversele. Akten die 

mooi werden bijgehouden door de diverse pastoors en onderpastoors. Met wat opzoekwerk in de online-

scans van Familysearch kwamen we nog verrassend veel te weten.   

 

Wat we nu al weten is, dat het conflict zich afspeelde tussen een lokale geestelijke en burgerlijke 

overheid uit een kleine parochie, die beiden streden om hun eigen school en schoolmeester. En daarbij 

elk hun regionale hogere overheid inschakelden om hun gelijk te halen.  

Maar er is meer interessants. 

 

In de volgende Kroniek gaan we verder in op de hoofdrolspelers uit dit verhaal: Jan Vernimmen 

(kandidaat-schoolmeester), Jan Van Meerssche (schoolmeester-koster), Jan Verhaeghen (pastoor), 

Ludovicus de Cussemer (onder-pastoor) en anderen.  

 

4 generaties onderwijzers Vermeiren uit het Beverse 
Griet Van Houwe en Luc Van Thienen 

 

In het kader van “Erfgoeddag maakt school“ gingen we via Zorro op zoek naar onderwijzersfamilies in 

het Land van Waas. In het kleine Verrebroek troffen we zo 3 generaties onderwijzers van grootvader tot 

2 kleinzoons aan, die de kinderen uit de polder leerden lezen en schrijven. We spreken hier over 

onderwijzers uit de 19de eeuw, waarvan Daniël Vermeiren de grootvader geboren was, lang voor 
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Napeleon naar onze streken kwam. Hij begon zijn loopbaan als landmeter, maar werd vanaf 1826 

onderwijzer. Zijn zoon Karel Lodewijk Vermeiren werd ook onderwijzer, in Verrebroek. 

 

Karel Lodewijk Vermeiren had twee zonen die onderwijzer werden, de oudste Pieter Eduard Vermeiren   

en de jongste zoon Theophilus Marie Vermeiren. De oudste zoon bleef ongehuwd en liet dus geen 

wettelijke kinderen na, het was dus aan de jongste om het onderwijzersgeslacht Vermeiren verder te 

zetten. Dit neemt niet weg dat andere naamgenoten wel kunnen afstammen van grootvader Daniël en 

vader Karel Lodewijk Vermeiren. En natuurlijk ook niet-naamgenoten, die één van hun dochters als 

voormoeder zouden hebben. 

 

Hierna meer gegevens over deze 5 generaties, die beginnen bij Petrus Augustinus Vermeiren. Hij was 

zelf nog geen onderwijzer, maar dagloner en later landbouwer. Hij werd geboren in Kieldrecht in 1755. 

 

We hebben dit overzicht in het kader van het thema “Erfgoeddag maakt school“, afgestemd op het 

onderwerp “onderwijzersfamilies”. We zijn ons voldoende bewust van het bestaan van het project 

“Mamamito” en het belang van het onderzoek naar onze voormoeders, maar het was niet de bedoeling 

om hier ook de volledige stamlijnen uit te zoeken. In de behandelde periode was de vrouw immers nog 

niet of amper als onderwijzeres in onze dorpen aanwezig. Het zou echter wel leuk zijn, mochten er bij 

hun afstammelingen ook onderwijzeressen voorkomen. Iets wat we niet onderzocht hebben. 

 

We tonen daarom vier generaties afstammelingen in de vorm van een paternele kwartierstraat.  

 

Net voor het ter perse gaan van de Kroniek, kwamen we nog een vijfde “onderwijzer” op het spoor, een 

zoon van Theophilus Marie Vermeiren, die we als Generatie 1 (Proband 2) hebben opgenomen. Hij 

wordt op zijn bidprentje vermeld als ere-schoolbestuurder te Beveren. Zijn naam: Albert Frans 

Vermeiren x Henriette De Baerdemaeker. Deze laatste vormt al zeker een vierde generatie onderwijzers 

en een vijfde generatie in dit overzicht. 

 

Generatie 4 (overgrootouders) 

Petrus Augustinus Vermeiren °06-11-1755 Verrebroek  

†13-01-1828 Kieldrecht, 72 j 

dagloner, later landbouwer 

Maria Magdalena Florentina  

Van Overloop °27-02-1756 Vrasene  

†25-02-1812 Verrebroek, 55 jaar  

 

Huwelijk:  x03-09-1782 Vrasene    

man: 26 jaar oud, vrouw: 26 jaar 

Hun kinderen: 

1 Petrus Franciscus Vermeiren  °14-11-1782 Verrebroek moeder †Maria Magdalena Florentina" 

2 Joannes Baptista Vermeiren,  °04-02-1784 Verrebroek 

3 Daniël Vermeiren,  °30-09-1785 Verrebroek 

†23-02-1849 Verrebroek, 61 jaar oud 

4 Petrus Franciscus Vermeiren °24-09-1787 Verrebroek moeder "Maria Apollonia Constantia" 

5 Franciscus Vermeiren °15-05-1790 Verrebroek  

6 Gregorius Henricus Vermeiren °17-02-1792 Verrebroek  

7 Joanna Maria Vermeiren °20-09-1797 Verrebroek  

8 Josephus Dominicus Vermeiren  °00-04-1803 Verrebroek  

†12-11-1804 Verrebroek, ongeveer 1 jaar oud  
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Generatie 3 (grootouders) 

Daniël Vermeiren °30-09-1785 Verrebroek  

  Getuigen: Joanna Catharina Van Overloop en Joannes 

  Vermeiren  

†23-02-1849 Verrebroek, 61 jaar oud   

 Notitie:  

1812-1813: landmeter 

vanaf 1815 : herbergier en landmeter  

vanaf 1826 : schoolonderwijzer 

in 1848 : gemeenteonderwijzer 

in 1849 : bij overlijden schoolonderwijzer, “overleden in zijn 

huis in het dorp dezer gemeente” FS-link L-03 

Maria Josepha Van Gysel °15-01-1788 Kallo  

†29-10-1854 Verrebroek, 66 jaar oud  

Huwelijk: x 22-11-1812 Verrebroek  

man: 27 jaar oud, vrouw: 24-jaar oud 

Hun kinderen: 

1 Karel Lodewijk Vermeiren  °28-05-1813 Verrebroek  

2 Josephus Augustinus Vermeiren  °16-03-1815 Verrebroek  

†27-03-1904 Verrebroek, 90 jaar oud 

3 Seraphinus Vermeiren,  °06-01-1818 Verrebroek  

4 Petrus Benedictus Vermeiren °21-03-1820 Verrebroek  

5 Seraphina Vermeiren °11-07-1821 Verrebroek  

†04-11-1821 Verrebroek, 3 maand oud  

6 Marie Theresia Vermeiren  °20-10-1823 Verrebroek 

7 Marie Josepha Vermeiren  °12-04-1826 Verrebroek  

†09-09-1826 Verrebroek, 4 maand oud 

  bij geboorte : Maria Josepha  

  bij overlijden : Maria Catharina 

8 Sebastianus Vermeiren  °13-12-1827 Verrebroek  

9 Theodorus Vermeiren °14-03-1830 Verrebroek 

 

Generatie 2 (ouders) 

Karel Lodewijk Vermeiren °28-05-1813 Verrebroek.  

†27-03-1904 Verrebroek, 90 jaar oud RA-link L-02 

Notitie: 
Hulponderwijzer bij zijn huwelijk in 1846 FS-Link R-01 

 bij huwelijk van zijn zoon Gustaaf Marie is hij 81 jaar en 
gepensioneerd gemeenteonderwijzer FS-link R-02 
bij overlijden: gepensioneerd gemeenteonderwijzer 

Joanna Maria Weemaes ± 1813 Verrebroek.  

†10-02-1891 Verrebroek ongeveer 78 jaar oud.  

 Notitie: naaister bij huwelijk 

Huwelijk:   x 09-02-1846 in Verrebroek  

man: 32 jaar oud, vrouw ongeveer 33-jaar oud 

 

Hun kinderen:  

1 S.N. Vermeiren °21-06-1847 Kallo dochter levenloos  FS-link L-02 

 Bij haar geboorte is de vader Carolus Ludovicus Vermeiren 34j, 

landmeter 

2 Pieter Eduard Vermeiren  °13-08-1848 Kallo.  FS-link R-01 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11838-31423-97
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/I9200D10310/level/file/scan-index/27
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20307-23469-0
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21091-1167-52
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11837-39297-81
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22310-13386-49
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 Bij zijn geboorte is de vader Carolus Ludovicus Vermeiren 35j, 

winkelier woonende te Calloo in de Wijk a, Dorp alhier . 

 †26-06-1886 Verrebroek, 38 jaar  

3 Theophilus Josephus Vermeiren  °06-08-1849 Verrebroek FS-link R-01 

 Bij zijn geboorte is de vader Carolus Ludovicus Vermeiren 36j, 

onderwijzer 

 †21-06-1849 Verrebroek  

4 Gustaaf Marie Vermeiren  °08-10-1851 Verrebroek FS-Link-L-01 

 Bij zijn geboorte is de vader Carolus Ludovicus Vermeiren 38j, 

gemeentelijk onderwijzer 

†06-08-1927 Deurne, 75 jaar oud 

Notitie: bij overlijden van zijn vader in1904, bakker in 

Verrebroek 

5 Theophilus Marie Vermeiren °07-02-1854 Verrebroek  FS-link L-01 

  Bij zijn geboorte is de vader Carolus Ludovicus Vermeiren  

  schoolmeester woonende in het het Dorp deser gemeente 

  

 

Generatie 1 (proband 1)  Oudste zoon  

Pieter Eduard Vermeiren °13-08-1848 Kallo 

†26-06-1886 Verrebroek, 38 jaar oud.  

   Notitie: Diploma onderwijzer 2de graad Normaalschool te 

  Lier (18 maart 1969) 

   Hulponderwijzer te Sint-Gillis (apr 1869-dec 1870) 

Niet gehuwd en kinderloos       Overlijdensakte FS-link R-03 

 

Generatie 1 (proband 2)  Jongste zoon  

Theophilus Marie Vermeiren °07-02-1854 Verrebroek  FS-link L-01 

 Bij zijn geboorte is de vader Carolus Ludovicus Vermeiren  

 schoolmeester woonende in het het Dorp deser gemeente 

Hij wordt in alle akten van zijn 2 huwelijken en 10 kinderen 

overal onderwijzer of hulponderwijzer genoemd 

† 23-02-1917 Beveren   

 

Echtgenote Huw 1  

Maria Paulina Van Hul °21-01-1854 Kruibeke 

†30-04-1883 Beveren  

Notities: 

Vrouw: winkelierster 29 jaar overleden in haar woning 

Statiestraat te Beveren FS-Link L-03 

Declaranten:  

haar man Theophile Vermeiren, onderwijzer te Beveren  

haar schoonbroer Pieter Eduard Vermeiren onderwijzer te 

Verrebroek   

Huwelijk 1: x 19-04-1879 Kruibeke FS-link L-01 

man: onderwijzer geboren te Verrebroek en wonende te 

Beveren , vrouw: modemaakster te Kruibeke dochter van een 

tapper 

Hun kinderen:  

1 Valerie Marie Vermeiren °18-01-1881 Beveren FS-Link L-02 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20310-1702-19
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20310-1702-19
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20310-1266-31
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6QV9-MC2?i=814
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20310-1266-31
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21066-16522-19
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21062-18872-67
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21064-19471-60
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2 Emile Marie Vermeiren °14-02-1882 Beveren FS-Link L-03 

x … Bogaert    

3 Valeria Maria Vermeiren °26-04-1883 Beveren FS-Link R-01 

Bij al deze geboorteakten  Vader: onderwijzer wonende statiestraat Beveren  

  Moeder: winkelierster  

 

Echtgenote Huw 2  

Marie Sylvie Van Wouwe °10-04-1860 Zwijndrecht  

Huwelijk 2: x 17-01-1885 Zwijndrecht FS-Link L-01 

man: onderwijzer geboren te Verrebroek en wonende te 

Beveren weduwnaar van Maria Paulina Van Hul vrouw: zonder 

beroep te Zwijndrecht, ouders en grootouders overleden 

 

 

Hun kinderen:  

 
1 Prosper Marie Vermeiren °28-02-1886 Beveren FS-link  

  Vader: Onderwijzer Beveren wonende Statiestraat 

 x 10-11-1910 Beveren, chauffeur FS-Link 

  met Maria Celestina Borgeljoen uit Beveren 

    Vader: onderwijzer te Beveren 

2 Pieter Eduard Vermeiren °13-03-1887 Beveren FS-link 

  Vader: Hulponderwijzer Beveren wonende Statiestraat 

x 03-09-1919 Haasdonk Bankbediende  

   met Marie Clotilde Alberdienst 

   °22-05-1892 Haasdonk †28-05-1951 Haasdonk Link Bid-RB  

3 Hilarius Maria Vermeiren °13-04-1889 Beveren FS-link 

  Vader: Onderwijzer Beveren wonende Viergemeet 

†18-08-1967 Ganshoren  

  Missionaris van het Heilig Hart 

  Aartsbisschop in Kongo, zie rouwbrief Link Bid/RB   

4 Maria Pelagia Vermeiren °26-04-1892 Beveren FS-Link 

  Vader: Onderwijzer Beveren wonende Viergemeet 

5 Achiel Maria Vermeiren °11-12-1894 Beveren FS-Link 

  Vader: Onderwijzer Beveren wonende Viergemeet 

x 09-09-1925 Waasmunster Bankbediende  

   met Maria Margareta Smet uit Waasmunster 

6 Albert Frans Vermeiren °28-11-1897 Beveren FS-Link 

  Vader: Hulponderwijzer Beveren wonende Kloosterstraat  

†20-11-1967 Beveren 

  Ere-schoolbestuurder te Beveren 

x Henriette De Baerdemaeker (04-10-1982) Link Bid/RB 

7 Paula Maria Josephina Vermeiren °12-03-1900 Beveren FS-Link 

  Vader: Onderwijzer Beveren wonende Boschstraat 

 

Met dank voor aanvullende gegevens van Georges Picavet. 

 

 

 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21064-19331-71
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21066-20907-13
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21062-29632-13
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21072-42361-85
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-30959-27645-98
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21072-42333-31
https://www.publicatie-landvanwaas.be/BEELD/BID/BID-0501-0525/0520/0520-1023.jpg
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21072-41573-7
https://www.publicatie-landvanwaas.be/BEELD/BID/BID-1501-1525/1520/1520-0018.jpg
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21072-37709-61
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21072-36709-67
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21072-38610-68
https://www.publicatie-landvanwaas.be/BEELD/BID/BID-0151-0175/0157/0157-0909.jpg
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21075-39345-79
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Het geslacht Deswaene 
of drie generaties onderwijzers in Moerbeke 
Cyriel Aper 

 

Dit artikel werd ons ter beschikking gesteld door Ercus, heemkundige kring Moerbeke-Waas, waarvoor 

dank! Het verscheen eerder in hun tijdschrift jaargang 19,1 – februari 2011, en werd onveranderd 

overgenomen. 

 

Een groot deel van de niet meer zo jonge Moerbekenaren zullen zich wellicht nog meester (Firmin) 

Deswaene van de Gemeenteschool in de Drongendreef herinneren. Minder bekend is dat Firmins vader, 

Gustaaf, jaren schoolhoofd is geweest op de Kruisstraat en dat zijn zoon, Roland, ook nog een paar 

maanden les heeft gegeven aan de Gemeenteschool center. Dus drie generaties onderwijzers in 

Moerbeke en samen met de schitterende politieke carrière van Roland en diens zoon Yves, reden genoeg 

voor een babbel met oud-Moerbekenaar Roland Deswaene. Een afvaardiging van de H.K. Moerbeke 

spoedde zich naar Lochristi, ontving een pak interessante weetjes en foto’s. Deze informatie werd 

gecombineerd met gegevens uit de Moerbeekse archieven en hieruit werd volgende bijdrage 

gedestilleerd met Roland als centrale figuur. 

 

Grootvader Gustaaf Deswaene werd geboren op 17 februari 1863 in Diksmuide als zoon van Franciscus 

en Rosa Vanwaes. Franciscus was linnenwever en baatte samen met zijn vrouw ook nog een winkel uit. 

Franciscus is driemaal getrouwd geweest en had 7 kinderen. 

 

Na het behalen van zijn diploma als onderwijzer is Gustaaf aan de slag gegaan in Wachtebeke (Overslag) 

als hulponderwijzer. Hoe hij vanuit Diksmuide daar is terechtgekomen, blijft een raadsel. Zijn huwelijk 

met Natalia Bruggeman (°12 december 1868 in Wachtebeke-Overslag) vond plaats op 25 oktober 1897. 

Hun eerste kind, Magdalena, werd geboren op 25 september 1898 in Wachtebeke en overleed op 25 

oktober 1918 in Moerbeke ten gevolge van de Spaanse griep. Ze had toen pas het diploma van 

"bewaarschoolonderwijzeres" behaald. 

 

Er kwamen nog drie kinderen: 

• Georges: geboren op 3 mei 1900 in Moerbeke en overleden op 4 april 1905.  

• Firmin: geboren op 16 februari 1903 in Moerbeke, vader van Roland (lees verder). 

• Palmyra: geboren op 2 juni 1912 in Moerbeke; zij werd regentes, huwde met René Selhorst en 

overleed in Sint-Niklaas op 3 november 1995. 

  

Begin 1899 stelde Gustaaf zich 

kandidaat voor een plaats als 

onderwijzer aan de gemengde 

gemeenteschool in Koewacht. Het 

was echter Ernest Bogaert uit Gent 

die in de gemeenteraad van 5 mei 

1899 voor die plaats werd verkozen. 

De heer Bogaert bood echter 

onmiddellijk na zijn aanstelling zijn 

ontslag aan en op de volgende 

gemeenteraad van 20 mei 1899 werd 

Gustaaf aangesteld tot onderwijzer 

aan de gemeenteschool in Koewacht.  

 

Foto 1: Familiefoto van rond 1915. V.l.n.r. : Firmin Deswaene, Gustaaf 
Deswaene, Palmyra Deswaene, Natalia Bruggeman, Magdalena Deswaene. 
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Zijn jaarwedde bedroeg 1.400 fr. en hij mocht gebruikmaken van het huis dat een deel was van het 

schoolgebouw. 

 

Er was bijzonder veel schoolverzuim op deze school en zelfs na de wet op de leerplicht van 1914 kwam 

het voor dat er in de zomer maar een tiental leerlingen in de klas zaten, terwijl  het er in de winter 

meer dan vijftig waren. 

 

In 1903 kwam in de lagere gemeenteschool van de Kruisstraat de plaats van hoofdonderwijzer vacant 

en in de gemeenteraad van 10 november werd Gustaaf als dusdanig aangesteld. Zijn jaarwedde en 

gebruik van het schoolhuis bleven blijkbaar onveranderd. 

In 1920 verhuisde de school van de Ooststraat naar de Weststraat; Gustaaf verhuisde mee en werd zo 

de eerste hoofdonderwijzer in de Weststraat. 

 

 
Foto 2 Klasfoto: Gustaaf Deswaene is te herkennen aan zijn opvallende snor. Door 
vergelijking met andere foto’s kan worden afgeleid dat deze foto is genomen in de 

Weststraat; dus tussen 1920 en 1923. 

 

In 1923 werd hij 60 jaar en ging met pensioen. Hij werd opgevolgd door Florent De Smet. Hij gaf nog 

enige tijd les in het avondonderwijs, toen "adultenschool" genoemd. 

 

Achtereenvolgens woonde hij dan in de Damstraat (recht tegenover de Crevestraat) en daarna op de 

Markt (huidig nr. 5). 

 

De Duitse dreiging van eind van de jaren ‘30 verontrustte hem sterk en bij de inval zelf sloeg die schrik 

om in een panische angst, die leidde tot een opname in het toenmalige rusthuis ’t Hospice. Hij overleed 

er enkele dagen na de opname (19 mei 1940). 

  

Zijn vrouw verbleef daarna afwisselend bij haar zoon Firmin in Moerbeke en haar dochter Palmyra in 

Lokeren. Zij overleed in Lokeren op 13 maart 1948 op 79-jarige leeftijd. 

 

Er is een lijvig en merkwaardig document van vóór 1903 en van zijn hand bewaard gebleven, waarin hij 

de volgende stelling uitvoerig beschrijft: "Wat de onderwijzer doet is weinig, wat hij doet doen is 

alles". Hiernaast vind je de hoofding van het document en een fragment dat aangeeft dat de stelling - 

na meer dan 100 jaar - nog steeds actueel is. 

Opvallend aan het document zijn het vloeiend handschrift, de taalvaardigheid en het gebruik van de 

naamvallen. 
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Zoals hiervoor aangegeven werd vader Firmin 

geboren op 16 februari 1903 op de Kruisstraat. 

Na zijn lagere school ging hij studeren aan de 

Rijksnormaalschool in Gent en behaalde er op 

27 juli 1922 en op 19-jarige leeftijd het 

diploma van onderwijzer. 

 

Hij werd aangesteld in de gemeenteraad van 

12 oktober 1922 en ging in dienst op 1 

november van hetzelfde jaar als onderwijzer 

in de gemeenteschool Center; zijn jaarwedde 

ziet  er dan als volgt uit: aanvangswedde 4.800 

fr.; verblijfsvergoeding 300 fr.; duurtetoeslag 

van de gemeente 500 fr. Hij vervangt dan 

Mejuffer Dieleman, die de ontdubbeling 

waarneemt in de Gemeentemeisjesschool. 

(Deze informatie komt uit uitreksel van de 

beraadslagingen van de gemeenteraad; waarschijnlijk gaat het hier over Irma Dieleman, geboren in 1899 

in Moerbeke en moeder van Willy Dieleman.) 

  

Als flink uitziende jongeman kende hij nogal wat succes bij de 

plaatselijke jongedames. Het was echter zijn oom, Guillaume 

Ingelrelst (een gewaardeerd selfmade man en technicus, 

werkzaam in de suikerfabriek en later bedrijfsleider van een 

confectiebedrijf met 50 arbeiders in het Gentse), die hem in 

contact bracht met Gabriëlla Coppens (geboren in 1902); zij was 

dochter uit een gezin van de Gentse burgerij en ongelofelijk 

streng opgevoed. Volgende anekdote typeert dit: toen hij op 

bezoek ging bij zijn aanstaande Gaby mocht hij enkel binnen in 

het ouderlijk huis de zondagnamiddag om drie uur stipt. ’s 

Avonds werd het koppel door de ouders begeleid tot aan het 

station en Firmin werd op "de trein naar huis gezet". 

 

Zij huwden op 26 augustus 1931 en gingen wonen in de 

Dorpsstraat (nu Bevrijdersstraat nr. 13). De gevel van het huis 

is tot vandaag nog onveranderd. 

 

 Foto 5: Huidige Bevrijderstraat nr. 13. 

Foto 3 en 4: Fragmenten van beschreven documenten 
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Gaby was afgestudeerd aan het "Koninklijk conservatorium voor muziek" in Gent als operazangeres. 

Merkwaardig is dat haar diploma in beide landstalen was opgesteld en dat het ging om een "eerste prijs 

zang in de Vlaamsche taal". Haar publieke optredens 

waren uiterst schaars, alleen in familiale kring zong ze 

wel eens en begeleidde zichzelf op de piano. 

 

Op 6 juni 1934 werd hun enig kind, Roland, geboren (lees 

verder). 

 

Eind van de jaren dertig bouwden ze een nieuwe woning 

in de Hospicestraat (huidig nr. 12), die ze heel korte tijd 

voor het uitbreken van WO II betrokken. 

De woning werd ontworpen door de bekende architect 

Fernand De Bruyn uit de Luikstraat in Lokeren (en broer 

van de latere burgemeester van Lokeren Stanislas De 

Bruyn); metser was Theophiel Geers (vader van Honoré en André) en timmerman Emiel Vandesteene uit 

de Statiestraat. 

 

Zoals voor velen waren de oorlogsjaren een moeilijke periode voor de familie en bracht de "lochting" 

wat soelaas. Zo kweekte Firmin er allerlei groenten en clandestien tabak; er werd zelfs een varkentje 

vetgemest. 

Begin van de jaren ‘50 werd de jongens- en de meisjesschool samengevoegd; na de ziekte van 

schoolhoofd Basiel Marin en een korte periode als dienstdoend schoolhoofd door Florent De Smet, werd 

Firmin op 1 januari 1957 schoolhoofd van de "gemengde gemeenteschool Moerbeke-center". 

  

Naast de baan van onderwijzer gaf hij ook "Franse les", zowel naschools in de gemeenteschool als in de 

Nijverheidsschool Paul Lippens. 

 

Vanaf 1945 schreef hij regelmatig bijdragen voor het weekblad "De kleine Moerbekenaar" en later "Blauw 

en Vrij". Van deze teksten is spijtig genoeg weinig of niets bewaard gebleven. 

Hij ging met pensioen op 1 januari 1961 en werd als schoolhoofd opgevolgd door Romanie De Witte. 

 

Firmin overleed in Moerbeke op 21 januari 1974; zijn vrouw Gaby overleed in een rusthuis in Eeklo op 

22 januari 1997 op 94jarige leeftijd. 

 

Roland Deswaene werd geboren in de Bevrijdersstraat en verhuisde samen met zijn ouders op 6-jarige 

leeftijd naar de Hospicestraat. Hij liep lagere school in de gemeentelijke jongensschool en zo kwam hij 

in het schooljaar 1941-‘42 in het tweede leerjaar bij zijn vader in de klas te zitten. 

 

Foto 6: Huidige Hospicestraat nr. 12 
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Roland volgde daarna drie jaar middelbaar onderwijs aan de RMS in de Groendreef in Lokeren. Zijn 

studies voor onderwijzer volgde hij aan de Rijksnormaalschool in Blankenberge en hij studeerde af in 

1954. Een aantal andere Moerbekenaren hebben aan die school ook de vorming tot onderwijzer gevolgd: 

o.a. Roger Vandeputte, Achiel De Baudringhien, Flor De Roeck, Ivan Michils. 

 

Reden van het succes van deze school in Moerbeke was toenmalig directeur De Maesschalck, die nog 

een aantal jaren als onderwijzer les had gegeven in Moerbeke. 

 

Daarna kwam nog een opleiding tot maatschappelijk assistent (1957) en adviseur in studie- en 

beroepsoriëntering (1962), telkens in Gent. Tussendoor werd de legerdienst afgewerkt (1959). 

  

De stage tijdens de studies voor maatschappelijk assistent volbracht Roland als onderwijzer in de 

gemeenteschool Moerbeke-center van 3 september 1956 tot 2 januari 1957 (verving Basiel Marin, 

afwezig door ziekte). 

 

Hij vormde dan de derde opeenvolgende generatie Deswaene die als onderwijzer les geeft aan de 

gemeentescholen van Moerbeke. Een unicum! 

 

Tijdens zijn jeugd was Roland op vele vlakken actief. 

Van rond 1957 tot eind 1967 was hij voorzitter van de liberale "Jonge Wacht" in Moerbeke. In diezelfde 

periode werd hij voorzitter van de liberale jongerenafdeling Gent-Eeklo en nationaal ondervoorzitter 

van diezelfde vereniging, met Herman De Croo als voorzitter. Hij stichtte onder meer de 

toneelvereniging "Podium”. 

Foto 7: Roland zit midden vooraan op de eerste bank en vader Firmin overschouwt streng zijn klas. 
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In 1965 huwde Roland 

met Denise Moens 

(kleuteronderwijzeres 

aan het KA in Eeklo) en 

ze gingen in Sint-

Amandsberg wonen. In 

1968 betrokken ze een 

nieuwbouwwoning in 

Lochristi en vandaag 

wonen ze daar nog. Ze 

kregen twee zonen: 

Yves (geboren 3 juli 

1966) en Michel 

(geboren 21 oktober 

1972). Eerst werkte 

Roland als secretaris 

aan een middenschool 

in Gent en werd daarna 

adviseur bij het 

stedelijk PMS-centrum 

van Gent (nu het CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding). In deze laatste functie was hij 

verantwoordelijk voor onderzoeken in de zesde leerjaren van de stad Gent en ook de lagere scholen van 

Moerbeke horen hierbij (in totaal ongeveer 35 klassen): testen van en interview met de leerlingen, 

bespreken advies met schooldirectie en ouders. In 1988 eindigde deze loopbaan omdat Roland fulltime 

aan politiek ging doen. 

  

De politieke carrière is merkwaardig, veelzijdig en lang. Alles weergeven binnen het bestek van dit 

artikel is onmogelijk; een samenvatting: 

 

• Provincieraadslid van 1965 tot 1977. 

• In 1967 begon Roland met het weer op poten zetten van een afdeling van de "PVV" in Lochristi 

en met deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen; 

• Hij werd gemeenteraadslid in 1977 en bleef dit tot in 2000. Hij stichtte er de plaatselijke 

Willemsfonds afdeling. 

• Volksvertegenwoordiger arrondissement Gent-Eeklo (1987-1995).  

• Lid van de Vlaamse Raad (1988-1995). 

• Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Gent-Eeklo (1995-1999).  

• Lid van het Benelux-parlement (1993-1997). 

 

Foto 8: Foto uit 1959 genomen op de terreinen van de suikerfabriek toont het "oud" en 
"nieuw" bestuur van de Jonge Wacht Moerbeke. Staande v.l.n.r.: Marcel Buysse, Lucien De 
Craecker, Willy De Waele, Willy Tollenaere, Georges De Craecker, Maurice De Bock 
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Vanaf 2002 bouwde Roland zijn politieke carrière langzaam af en volgt hij vandaag de politiek vanuit 

de achtergrond. Hij gaat veel op reis met zijn echtgenote Denise, maar blijft actief in een aantal 

verenigingen. Zo is hij voorzitter 

van de vriendenkring van gewezen 

gemeente- en OCMW-raadsleden 

van Lochristi, secretaris van de 

vereniging van gewezen Vlaamse 

volksvertegenwoordigers en lid van 

de beheerraad van ere-

provincieraadsleden Oost- 

Vlaanderen. Hij werkt op dit 

ogenblik aan een boek over "De 

evolutie van het Liberalisme in 

Lochristi van 1967 tot heden". 

 

Zoon Yves studeerde af als 

licentiaat in de rechten aan de RUG 

en werkte enkele jaren bij een verzekeringsmaatschappij. Hij trad in het politieke spoor van zijn vader 

(lid van de OCMW-raad in 1994) en onder leiding van vader en zoon werd bij iedere 

gemeenteraadsverkiezing een beter resultaat geboekt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 

werd Yves - eerder verrassend - burgemeester van Lochristi. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 

en een groot  succes voor zijn partij (absolute meerderheid) en een nog groter persoonlijk succes - 36 

% voorkeurstemmen van alle geldig uitgebrachte stemmen - begon hij aan een tweede ambtstermijn. 

  

In de groots opgezette enquête van Het Nieuwsblad, "Rapport van uw burgemeester" in september 2006, 

eindigde Yves op een zesde plaats op 307 burgemeesters. 

In 2010 mocht hij Prins Filip en prinses Mathilde in zijn gemeente ontvangen. Yves is gehuwd met Carine 

Crombez en heeft twee kinderen, Pauline en Viktor. 

 

Zoon Michel is A1-gediplomeerde management en toerisme. Maakte na zijn studies een wereldreis (Zuid-

Amerika, Australië en Azië) en verbleef een jaar in Canada. Werkt nu bij touroperator Escape in Brugge, 

waar hij onlangs werd bevorderd tot general manager van een ploeg van 30 man. 

 

Hij is politiek niet actief maar wel een verwoed visser (= 

erfenis van zijn grootvader). Michel is gehuwd met Katrien 

Valckenaere en heeft twee kinderen, Manon en Marie-Lou. 

 

De HK van Moerbeke dankt Roland voor de medewerking bij 

het tot stand komen van dit artikel en voor de unieke 

documenten die ter beschikking werden gesteld. 

 

• Anonieme schenking. 

• De heer A. Poppe voor documentatie. 

• Fam. M. Aper voor foto's. 

• Mevr. A. Gysel voor oude boekjes. 

• Mevr. M. Claes voor kopij bidprentje. 

• Mevr. G. Wuytack en mevr. G. Van de Voorde voor aandenkingsborden. 

 

 

 

Foto 9: Roland met echtgenote Denise op bezoek bij Koning Albert II (1999). 

Foto 10: Roland met echtgenote Denise en 
zonen Yves en Michel. 
Foto 10: Roland met echtgenote Denise en 
zonen Yves en Michel. 
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Hoofdonderwijzers Tinel in Sinaai in de periode 1823-1879 
Originele teksten van Georges Tallir, Etienne De Meester, Jo De Vos, Jos Daems, Pieter-Antoon D’Haese+  

 

Dit artikel bevat o.a. uittreksels van het jaarboek “1823 – 2013 190 jaar onderwijs te Sinaai”, uitgegeven 

door heemkundige kring Den Dissel in 2013. Genealogische gegevens werden overgenomen uit het boek 

“Toondichter Edgar Tinel 1854-1912”, ook uitgegeven door Den Dissel, in 2012, en uit de 

stamboomgegevens van Pieter-Antoon D’Haese+. Er zijn nog enkele exemplaren van de vermelde boeken 

beschikbaar bij Den Dissel. We halen ook informatie uit en verwijzen graag naar de Edgar Tinel website van 

de Tinelkring en het Edgar Tinelmuseum. De bewerking is van de hand van Luc Chalmet. 

 

Met bijzondere dank aan Den Dissel, de Edgar Tinelkring, Jos Daems en Marc Laceur. 

 

Tinel is een gekende naam in Sinaai. De E. Tinelstraat 

verwijst naar de pianist en componist Edgar Tinel die op 

27 maart 1854 geboren werd in het gezin Tinel-Wagemans 

te Sinaai. Hij was een eenvoudige dorpsjongen die het tot 

vermaard pianist schopte en de absolute top van de 

muziek in ons land bereikte, samen met zijn tijdgenoot 

Peter Benoit. In zijn geboortehuis werd een museum 

ingericht dat de muzikale erfenis van deze grote 

componist wil bewaren.  

 

Minder bekend is de betrokkenheid van het gezin Tinel in 

het onderwijs. Edgars vader Pieter Frans en Edgars broer 

Oscar waren opeenvolgend hoofdonderwijzers in Sinaai in 

de periode 1853 – 1879. Het is dit onderwijsluik van de 

familie Tinel dat in dit artikel aan bod komt. 

 

 

 

 

 

Hollands Bewind 1823 tot de schoolwet van 1879 

 

Bestuurders van de lagere school (gelegen E. Tinelstraat 24, vroeger “Wijngaardstraat”) in deze 

periode: 

Volckerick Gillis Frans 1823 – 1844  

Van Daele Desiderius 1844 – 1845 

Van Geem Joannes Francis 1845 – 1853  

Tinel Pieter Frans 1853 – 1874 

Tinel Oscar 1874 – 1879 

Het zijn deze laatste twee waar we in dit artikel de aandacht op vestigen. 

 

De eerste sporen van basisonderwijs in Sinaai dateren van 1617, maar over die periode is weinig bekend. 

Wel weten we dat gedurende de Franse periode (1798 – 1815) het onderwijs sterk verwaarloosd werd. 

Het was afhankelijk van privé-initiatief. Enkele personen in het dorp gaven onderricht tegen betaling 

en ook de parochie trachtte de jongeren enige kennis bij te brengen in de zondagsscholen. 

 

Toondichter Edgar Tinel (1854-1912) 

http://www.edgartinel.be/nl/home
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/zien-en-doen/musea/edgar-tinelmuseum
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Het Hollands Bewind onder Willem I (1815 - 1830) bracht hierin verandering. Het voerde het Nederlands 

in als voertaal, bouwde een onderwijsnet uit en stimuleerde de gemeenten tot de oprichting van 

minstens één school. 

 

In Sinaai werd de eerste gemengde 

gemeenteschool ondergebracht in de oude 

gebouwen naast het gemeentehuis. Van “sieur 

Gillis Frans Volckerick”, die in 1823 een 

wettige aanstelling verkreeg en geacht werd 

over de nodige bekwaamheden te beschikken 

om onderricht te geven, vinden we een afschrift 

terug dat hem werd uitgereikt door een 

tijdelijke jury van de provincie Oost-

Vlaanderen. 

 

18 oktober 1823 : Aanstelling eerste directeur 

van de school bij de oprichting middelbaar en 

lager onderwijs in Sinaai Derde klasse Oost-

Vlaanderen. 

 

“De tijdelijke jury dezer provincie, het 

Burgerlijk Zedelijk en Godsdienstig gedrag voor 

al in zien naar Sieur Gillis Frans Volckerick, te 

Sinay ingevolge het besluit van de Commissaris 

Generaal voor het publieke onderwijs van den 

15 september 1817, dan de vereyschte grondige 

kennissen, om zulke eene middelbare of lagere 

school te kunnen oprigten, bij reglement van 

het kollegeé der Staet endezer Provincie 

bepaalt; door Z. M. : den 19 september zelfde 

jaar, bekragtigd naer volkomen onderzoek om 

eene wettige aanstelling in middelbaar of lager 

onderwijs te bekomme, verklaert bij deze: 

Sieur Gillis Frans Volkerick, in het onderwijs te aanvaerden als schoolonderwijzer van de derde klasse. 

Dezen act van rangschikking in het onderwijs zal hem worden behandigt, getekent door onzer president 

en voor eensluijdend afschrift, door onze secretaris, als noodig bewijsstuk van wettige onderwijzer,  

Gent den 18 october 1823, De vice-president (Get.) M.J. De Bast, Ter ordonnantie (Get.) Mabilde Botte, 

sis(secretaris) Naar gelijkvormig afschrift, De secretaris der regering te Sinay; Vanmele (handtekening) 

(S.A. Sint-Niklaas, M.A. Sinaai doc. 61, B & S Zitting 18/10/1823) 

 

In 1829 kocht het gemeentebestuur een hoeve in de Wijngaardstraat – de huidige Edgar Tinelstraat – om 

er een school te huisvesten. Nog voor de onafhankelijkheid van België werden de nodige 

aanpassingswerken uitgevoerd. De verhuizing naar de nieuwe locatie vond rond 1830 plaats. In het oude 

gebouw van de gemeenteschool werd de kantschool ondergebracht. 

 

Na de onafhankelijkheid van België had ook het officieel onderwijs een overwegend katholiek karakter. 

Op voorstel van Jean-Baptiste Nothomb werd de eerste organieke wet op het lager onderwijs van 1842 

aangenomen. Elke gemeente werd ertoe verplicht minstens één lagere school te hebben en kosteloos 

onderwijs aan de arme kinderen te verstrekken. Een vrije school mocht de gemeenteschool vervangen. 

De geestelijkheid mocht het godsdienstonderricht inspecteren en de schoolboeken onderzoeken. Omdat 
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de kerk haar medewerking verleende aan deze wet, daalde het aantal vrije scholen tussen 1842 en 1875 

met 1/3. Ook in Sinaai werd deze nieuwe wet besproken en uitgevoerd. 

 

Kadasterplan van 1860 (Poppkaart) : 

1. Locatie van de gemeenteschool in de 

Wijngaardstraat (nu Edgar Tinelstraat) vanaf 

omstreeks 1830. 

2. Gronden van het Armhuis-hospitaal waar een 

meisjesschool werd gebouwd in 1860. 

3. Het “Leerwerkhuis” voor wevers van 1855 tot 

1907 dat moest wijken voor de bouw van een 

nieuwe pastorij. 

4. De kantschool vond haar onderkomen in het 

gebouw dat eerst dienst deed als 

gemeenteschool. Door de bouw van een nieuw 

gemeentehuis en aanpalende woningen in 1870 

werd ze overgebracht naar de gebouwen van het 

Armhuis in de Vleeshouwersstraat. 

5. Locatie van het oud gemeentehuis. 

 

In het verslag van het college van burgemeester 

en schepenen van 15 december 1826 vinden  we 

terug  dat de plaatselijke  ontvanger  diende  te 

betalen aan Gillis Frans Volkerick “de somme van 

23 gulden en 62 centen” als deel van zijn 

jaarwedde.” 

(S.A. Sint-Niklaas, M.A. Sinaai doc. 61, B & S 

Zitting 15/12/1826) 

 

In 1844 was men over de prestaties van onderwijzer Volckerick niet tevreden en men wilde hem 

afzetten, alhoewel hij een “acte van bekwaamheid” bezat uitgereikt in 1823. Hierin vond men de 

aanleiding om hem te ontslaan, want hij had deze acte in 1830 niet laten hernieuwen (verslag 78 van 

de zitting 16/7/1844) en met rechtsdwang werd hij ook nog verplicht het schoolhuis te verlaten. 

In zijn plaats benoemde het bestuur Desiré Van Dael uit Assenede, die een jaarwedde van 200 fr genoot. 

Hij overleed echter op jonge leeftijd op 8 mei 1845. 

 

“ De noodzakelijk van te voorzien in de vervanging van de heer Volckerick schoolonderwijzer 

dezer gemeente, uyt hoofde dat desselfs benoeming onregelmatig is gevonden vermits dezelve 

in geender maniere vernieuwt sedert den 1/10/1830 en dat hij daerdoor als vervallen moet 

beschouwt worden, verder dat dien onderwijzer de vereyschte hoedanigheden voor dat beroep 

niet meer schijnt te bezitten en die onmogelijk zouden kunnen recuperen zoo ter voortkome 

van de reeds gevorderden ouderdom en werkelijksheyd dit beschouwt als door gebrek van studie 

en ijver. 

Er werd besloten: 

Bij deze aan de hogere overheid immers aen het Gouvernement den voorstel van zijne ontslaging 

te doen, verder indien die ontslaging, kragtens art 11 der wet, door het Gouvernement uyt 

gesprokken word, 
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En om geen tijdverlies te lijden (art. 10 der wet) van alsnu voor alsook bij eenparigheyd van 

stemmen in zijn plaats te benoemen: (behoudens behoorlijke agreatie van het Gouvernement ) 

deze persoon, Van Daele Desederius (van Assenede) die alsnu sedert bijna 3 jaar en half de 

normale school te St-Niklaas gefrequenteerd en aldaer zelfs als 

onderwijzer der jonge eleven fungeerde, in wiens certificaat van 

capaciteyt in date van 20/8/1843 alhier bij gecertificeerde copy 

is geaccompeerd.” 

(S.A. Sint-Niklaas, M.A. Sinaai doc. 41, G.R. Zitting 16/07/1844) 

 

De opvolger van Desiré Van Dael werd de 22-jarige Jean Van 

Geem, afkomstig uit Eksaarde, °28/01/1823 en met laatste 

standplaats Elversele en die ook de functie van organist vervulde 

in de parochiekerk. 

 

Op 18 november 1853 werd Van Geem in beide functies opgevolgd 

door Petrus Franciscus Tinel, de vader van de bekende 

toondichter Edgar Tinel. 

 

 

Oorspronkelijk konden de meisjes eveneens naar de gemengde gemeenteschool in de Wijngaardstraat. 

Aangezien deze te klein was geworden om al de kinderen op te vangen, dacht men eraan om ze te 

herstellen en te vergroten. 

Dat leek niet de beste oplossing zodat het bestuur, bijgetreden door de gouverneur en de 

arrondissementscommissaris, in 1859 uiteindelijk besloot een nieuwe school voor meisjes op te richten. 

 

Vanaf 1860 werden jongens en meisjes gescheiden. Deze laatsten konden terecht in de gemeentelokalen 

van de kantschool, bestaande uit twee klassen met twee zusters Maricolen uit Waasmunster. In de zitting  

van  29/07/1861  machtigden  de  raadsleden  het  college  tot  

het opmaken van de nodige plannen en bestekken. 

 

Vanaf 1866 kwamen een aantal jonge onderwijzers de plaats 

van hulponderwijzer bekleden; achtereenvolgens waren dat 

Joseph Bogaerts (1866-1867), P.L. Goossens (1867-1868), 

Lieven De Belie (1868-1869), Jacob Van de Putte (1869-1870), 

Pieter De Groote (1870-1872), Oscar Tinel (1872-1874) – zoon 

van Petrus Franciscus Tinel (hoofdonderwijzer), Modest 

Hemelaer (1874-1879) en Aloïs Van Laere (1879), als niet 

gediplomeerde. 

 

Pieter Frans Tinel vroeg en bekwam zijn op pensioenstelling in 

1874; hij werd door zijn zoon Oscar opgevolgd als 

hoofdonderwijzer in Sinaai-centrum. 

 

 

Pieter Frans Tinel, hoofdonderwijzer 
van 1853 tot 1874 (foto Tinelmuseum 
vzw) 

Oscar Tinel, hulponderwijzer 1872 - 
1874, hoofdonderwijzer 1874 - 1879. 
(Foto Tinelmuseum V.Z.W.) 
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1878 Oudste schoolfoto van de Sinaaise gemeenteschool. 

Bovenaan de onderwijzers Modest Hemelaer, hulponderwijzer (links), Oscar Tinel, hoofdonderwijzer (midden) en Victor Moens, (rechts). 

Op de rij onder de onderwijzers: 4. Rufin Tinel en 5. Autbert Tinel 

 

Genealogische context van Sinaai’s hoofdonderwijzers Petrus 
Franciscus (Peer Sies) en Oscar Tinel  
 

Parenteel 

 

1 Petrus Franciscus (“Peer-Sies”) Tinel is geboren op 20-03-1825 in Elene, zoon van Petrus Joannes 

(“Peer-Jan”) Tinel en Berlindis De Mangeleire. Peer-Sies is overleden op 29-07-1876 in Sint-Gillis-

Brussel, 51 jaar oud. Peer-Sies trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1851 in Sint-Martens-Lierde met Maria 

Catharina (Catharina) Wagemans, 28 jaar oud. Catharina is geboren op 28-01-1823 in Sint-Lievens-

Houtem, dochter van Gerardus (Gerard) Wagemans en Veronica De Backer. Catharina is overleden op 

24-01-1881 in Sinaai, 57 jaar oud. 

 

Kinderen van Peer-Sies en Catharina: 

1 Emiel Oscar (Oscar) Tinel, geboren op 05-10-1852 in Sint-Martens-Lierde. Voigt 1.1. 

2 Pieter Jozef Edgar (Edgar) Tinel, geboren op 27-03-1854 in Sinaai 

3 Pieter Edmond (Edmond) Tinel, geboren op 10-12-1855 in Sinaai 

4 Louis Georges (Georges) Tinel, geboren op 06-01-1857 in Sinaai. Georges is overleden op 

30-01-1857 in Sinaai, 24 dagen oud. 

5 Georges Louis Joseph (Georges, Jorge) Tinel, geboren op 07-03-1858 in Sinaai 

6  Romain Marie Alfons (Romain) Tinel, geboren op 03-08-1859 in Sinaai. Romain is overleden 

op 25-10-1876 in Sint-Gillis-Brussel, 17 jaar oud. 

7 Marie Dorothee (Marie) Tinel, geboren op 13-06-1861 in Sinaai 

8 Lydie Josephine Mathilde (Lydie) Tinel, geboren op 14-12-1862 in Sinaai 

9  August Joseph Rufin (Rufin) Tinel, geboren op 13-12-1863 in Sinaai 
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10 Emiel Autbert (Aubert) Tinel, geboren op 07-02-1866 in Sinaai 

11 Raymond Marie Joseph (Raymond) Tinel, geboren op 18-03-1868 in Sinaai. Raymond is 

overleden op 05-04-1868 in Sinaai, 18 dagen oud. 

 

1.1 Emiel Oscar (Oscar) Tinel is geboren op 05-10-1852 in Sint-Martens-Lierde en overleden op 11-

04-1913 in Maldegem, 60 jaar oud. Hij is begraven op 16-04-1913 in Maldegem. Oscar trouwde, 30 jaar 

oud, op 30-07-1883 in Nederbrakel met Marie Louise Van de Mergel, 19 jaar oud. Marie is geboren op 

15-08-1863 in Nederbrakel (Serpentenstraat), dochter van Petrus Franciscus (Djooske Kam's Peerken) 

Van de Mergel en Juliana De Mulder. Marie is overleden op 25-01-1937 in Sint-Amandsberg, 73 jaar oud.  

 

Kinderen van Oscar en Marie: 

1 Emiel Jozef (Jef) Tinel, geboren op 11-05-1885 in Lessen. Voigt 1.1.1. 

2 Anna Maria (Anna) Tinel, geboren op 09-09-1886 in Ronse. Voigt 1. 1. 2. 

3 Paula Godelieve (Paula) Tinel, geboren op 19-02-1890 in Ronse. Voigt 1. 1.3. 

4 Maria Catharina (Mimi) Tinel, geboren op 01-04-1892  in Maldegem. Voigt  1.1.4.  

5  Agnes Juliana (Agnes) Tinel, geboren op 05-11-1893 in Maldegem. Voigt 1. 1. 5.  

6  Pieter Frans (Frans) Tinel, geboren op 11-07-1895 in Maldegem. Voigt 1.1.6. 

 

 
Het gezin Oscar Tinel, vlnr. Anna, Prudence Van de Mergel (zus van Marie) met Mimi, Paula, Marie Van de Mergel met 

Agnes, Oscar en Jozef (foto 1894, familiearchief P.-A. D'Haese) 

1.1.1 Emiel Jozef (Jef) Tinel is geboren op 11-05-1885 in Lessen en overleden op 25-05-1972 in Gent, 

87 jaar oud. Hij is begraven op 30-05-1972 in Sint-Amandsberg (Campo Santo). Jef trouwde met Helena 

Maria (Lena) Van den Bossche. Lena is geboren op 29-05-1899 in Maldegem, dochter van Alfons Van 

den Bossche en Hermina Geyssens. Lena is overleden op 25-06-1979 in Aalter (rusthuis), 80 jaar oud. 

 

Kinderen van Jef en Lena: 

1 Godelieve Maria (Lieve) Tinel, geboren op 26-01-1925 in Gent.  

2 Lutgardis Helena (Lutgardis) Tinel, geboren op 19-04-1927 in Gent.  

 

1.1.2 Anna Maria (Anna) Tinel is geboren op 09-09-1886 in Ronse en overleden  op  15-06-1975  in 

Gent, 88 jaar oud. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1914 in Maldegem met Florent Louis Honore 



59 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 50ste jaargang, nr. 2-3 maart-juni 2022 

 

(“Florent”) De Moor, 26 jaar oud. Florent  is  geboren  op  02-05-1888  in  Geraardsbergen,  zoon  van 

Alfons De Moor. Florent is overleden op 20-06-1922 in Etterbeek, 34 jaar oud. 

 

Kinderen van Anna en Florent: 

1 Oscar Alfons Jozef (Oscar) De Moor, geboren op 08-08-1915 in Maldegem  

2 Frans Jozef Ghislainus (Franz) De Moor, geboren op 21-11-1919 in Ett erbeek 

 

1.1.3 Paula Godelieve (Paula) Tinel is geboren op 19-02-1890 in Ronse, gedoopt op 19-02-1890 in 

Ronse en overleden op 10-09-1970 in Hekelgem, 80 jaar oud (oorzaak: korststondige ziekte  na een 

aanval van een door de huisarts slecht ingeschatte angina pectoris). Zij is begraven op 15-09-1970 in 

Geraardsbergen (familiegraf D'Haese). Paula trouwde, 29 jaar oud, op 23-08-1919 in Etterbeek (Sint-

Gertrudis) met Albert Ghislenus (Albert, Bert) D'Haese, 30 jaar oud. Bert is geboren op 05-06-1889 in 

Geraardsbergen, zoon van Hyppoliet Polidor (Hyppoliet, Poliet) D'Haese en Maria Francisca (Maria-

Francisca, Mieken) de l'Arbre. Hij is gedoopt op 06-06-1889 in Geraardsbergen. Bert is overleden op 20-

10-1982 in Knokke-Heist, 93 jaar oud. Hij is begraven op 23-10-1982 in Hekelgem (kerkhof). 

 

Kinderen van Paula en Albert, Bert: 

1 Pieter Antoon Flandrinus (Pieter-Antoon, Pieter, Piet, Piettoon) D'Haese, geboren op 02- 

06-1920 in Sint-Pieters-Leeuw. 

2 Roeland Ghislenus (Roeland, Roel) D'Haese, geboren op 26-10-1921 in Geraardsbergen 

3 Godelieve Gislena (Godelieve, Lieve) D'Haese, geboren op 04-12-1922 in Geraardsbergen 

4 Hadewijch Paula (Hadewijch, Haddie) D'Haese, geboren op 28-01-1924 in Geraardsbergen 

5 Beatrijs Magdalena Maria (Beatrijs, Bea) D'Haese, geboren op 17-01-1925 in 

Geraardsbergen 

6 Herman Albrecht (Herman) D'Haese, geboren op 09-08-1926 in Geraardsbergen.  

7 Reinout Artus Maria (Reinout, Rein) D'Haese, geboren op 21-10-1928 in Geraardsbergen 

8 Lidwina Agnes Paula (Lidwina, Wien) D'Haese, geboren op 26-08-1930 in Geraardsbergen  

9 Iwein Lydia Roeland (lwein) D'Haese, geboren op 04-11-1932 in Aalst 

10 Begga Rita Francisca (Begga) D'Haese, geboren op 18-04-1934 in Aalst 

 

1.1.4 Maria Catharina (Mimi) Tinel is geboren op 01-04-1892 in Maldegem; Mimi is overleden. Mimi 

begon een relatie met Georges Emile Marie Joseph (Georges) De Cauter. Georges  is  geboren  op  22-

09- 1893 in Gent, zoon van Gustave Josse François Marie (Gustave) De Cauter en Helene Josephine Marie 

(Helene) Christiaens. Georges is overleden in 1943 in Berlijn [DE], 49 of 50 jaar oud. 

 

Kinderen van Mimi en Georges: 

1 Jozef Willem Lodewijk Maria (Jef) De Cauter, geboren op 12-03-1920 in Gent 

2 Maria Louise (Wies) De Cauter, geboren in 04-1921 

3 Leentje Helena Anna Maria Ludovica (Leentje) De Cauter, geboren op 25-10-1922 in Gent 

 

1.1.5 Agnes Juliana (Agnes) Tinel is geboren op 05-11-1893 in Maldegem en overleden op 02-07-1962 

in Roeselare,  68 jaar oud. Zij is begraven op 07-07-1962 in Koolskamp. Agnes trouwde, 25 of 26 jaar 

oud, in 1919 in Maldegem met Guillaume Auguste Marie Joseph (Guillaume) De Cauter, 27 of 28 jaar 

oud. Guillaume is geboren op 05-07-1891 in Gent, zoon van Gustave Josse François Marie (Gustave) De 

Cauter en Helene Josephine Marie (Helene) Christiaens. Guillaume is overleden op 23-11-1970 in 

Koolskamp, 79 jaar oud. Hij is begraven op 28-11-1970 in Koolskamp (familiegraf). 

 

Kinderen van Agnes en Guillaume: 

1 Frans De Cauter, geboren op 12-08-1920 in Gent 

2 Emiel Joseph Julien Marie (Miel) De Cauter, geboren op 19-07-1921 in Gent 

3 Agnes De Cauter, geboren op 04-02-1926 in Gent 
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4 Jaak De Cauter, geboren op 21-05-1927 in Gent 

5 Christiane De Cauter, geboren op 03-12-1930 in Gent 

6 Regina De Cauter, geboren op 21-05-1934 in Gent 

 

1.1.6 Pieter Frans (Frans) Tinel is geboren op 11-07-1895 in Maldegem en overleden op 05-03-1964 

in Gent, 68 jaar oud. Hij is begraven op 10-03-1964 in Sint-Amandsberg (Campo Santo). Frans trouwde, 

27 jaar oud, op 03-02-1923 in Gent met Margareta Julia Constantia (Margriet) Ebo, 23 jaar oud. 

Margriet is geboren op 09-06-1899 in Gent, dochter van Theofiel Ebo en Celina Augustina Colle. 

Margriet is overleden op 06-06-1995 in Eke (Rusthuis De Lichtervelde), 95 jaar oud. Zij is begraven op 

10-06- 1995 in Sint-Amandsberg (Campo Santo). 

 

Kinderen van Frans en Margriet: 

1  Eric Oscar Joseph (Eric) Tinel, geboren op 07-07-1924 in Gent 

2  Walter Frans Theophiel (Walter) Tinel, geboren op 30-01-1926 in Geraardsbergen 

(Gaffelstraat) 

3 Koenraad Paulus Maria (Koen) Tinel, geboren op 31-03-1934 in Gent 

4 Margaretha Maria Agnes (Greta) Tinel, geboren op 08-12-1936 in Gent 

 

Bevolking : de familie Tinel en hun verblijf in Sinaai 

 

Aan de hand van de bevolkingsregisters van de gemeente Sinaai, die bewaard worden in het stadsarchief 

van Sint-Niklaas, kunnen we de periode waarin de familie Tinel in Sinaai verbleef als volgt samenvatten: 

 

December 1853: vader Petrus Tinel komt in Sinaai wonen, samen met z'n echtgenote Catharina 

Wagemans en hun oudste zoon Oscar. Hun nieuwe woonst is de woning van de hoofdonderwijzer in de 

Tinelstraat (de vroegere Wyngaerdstraat, waar nu het Tinelmuseum gevestigd is). 

 

In de periode 1854 – 1868 worden er in het gezin Tinel nog 10 kinderen geboren waarvan er 2 jong 

overlijden, Ludovicus-Georgius  (3 weken oud) en Reimond (6 weken oud). 

 

1874: Petrus Tinel neemt ontslag als hoofdonderwijzer en verlaat Sinaai (juni 1874) samen met het hele 

gezin, behalve de oudste zoon Oscar die de taak van hoofdonderwijzer overneemt en in de ouderlijke 

woning blijft wonen. Edgar blijft ook in de bevolkingsregister ingeschreven op hetzelfde adres als zijn 

broer Oscar. Officieel verlaat hij Sinaai op 2 mei 1877, alhoewel hij reeds verscheidene jaren in Brussel 

verblijft om er te studeren. 

 

Enkele maanden na het overlijden van vader Petrus Tinel (29 juli 1876) komt moeder Tinel (Catharina 

Wagemans) terug naar Sinaai op 10 januari 1877, samen met 6 kinderen : Edmond, George, Marie, Lydie, 

Rufin en Autbert. 

 

December 1879: door de toen hevige schoolstrijd verliest de gemeenteschool al haar leerlingen en 

moet Oscar Tinel Sinaai verlaten; hij verhuist naar Doel. 

 

Moeder Tinel is verplicht een ander onderkomen te zoeken, ze vindt het in een der woningen palend 

aan het nieuw gebouwde gemeentehuis, in de Dorpstraat nr 78. Het is het hoekhuis kijkende naar het 

gemeentehuis aan de linkerkant. Zij baat er een winkel van witgoed uit. Ook de nog 6 thuiswonende 

kinderen verhuizen mee. 

 

Op 24 januari 1881 overlijdt moeder Tinel, de zes kinderen verlaten Sinaai. In juli 1882 wordt de laatste 

der Tinels (Autbert) afgeschreven voor zijn nieuwe woonplaats Brussel. 
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De levensloop van de kinderen Tinel 

Oscar Tinel, Sint-Martens-Lierde 5 oktober 1852: hoofdonderwijzer te Sinaai, onderwijzer in Doel, 

organist in Lessen (Lessines), organist in Ronse en koster-organist in Maldegem. Huwt met Marie Van de 

Mergel en het gezin krijgt zes kinderen: Jef, Anna, Paula, Mimi, Agnes en Frans. Hij overlijdt op 11 

maart 1913. 

Edgar Tinel, Sinaai 27 maart 1854: befaamde Vlaamse pianist en componist. Huwt met Emma 

Coeckelbergh, dichteres en het gezin krijgt 6 kinderen, allen jongens: Jef, Jan, Frans, Guido, Antoon 

en Paul. Zie voor een uitgebreide levensoop het boek “Edgar Tinel”, Den Dissel, Sinaai 2013. 

Edmond Tinel, Sinaai 10 december 1855: staat tot 1882 te Sinaai ingeschreven als statiebediende, 

verhuist naar Frankrijk en begint een winkel van muziekinstrumenten in de omgeving van Senlis en geeft 

er verder ook nog muziekles. Huwt in 1884 te Rijsel met Marie Desruelles. Het gezin krijgt vijf kinderen: 

Paul, Jacques, Marie, Madeleine en Pierre. Hij overlijdt in 1935. 

George Tinel, Sinaai 30 januari 1859: wordt grenadier in het leger, vertrekt naar Parijs en later naar 

Brazilië. Daar huwt hij met Anna Francisca Martins en worden er vijf kinderen geboren: Jorge, Oscar, 

Helena, Paulo en Maria. Hij overlijdt in Brazilië op 18 januari 1939. 

Romanus (Romain) Tinel, Sinaai 3 augustus 1859: overlijdt op 25 oktober 1876 te Brussel op 

zeventienjarige leeftijd, 3 maand na het overlijden van zijn vader. De tyfus had ook de familie Tinel 

getroffen. 

Marie Tinel, Sinaai 13 juni 1861: Huwt met Charles Beydler. Ze beginnen een bloemisterij langs de 

spoorweg op Duizend Appels, grondgebied Belsele. Het huwelijk blijft kinderloos. Zij overlijdt in 

Etterbeek op 11 maart 1934. 

Lydia Tinel, Sinaai 14 september 1862: Huwt met Dieudonné De Carlier en krijgt twee dochters: 

Marguerite en Gabrielle. Zij overlijdt in Etterbeek op 8 juli 1945. 

Rufin Tinel, Sinaai 13 december 1863: is in 1881 drukkersgast te Lokeren. Hij vertrekt ook naar Frankrijk 

en wordt te Parijs journalist bij de geïllustreerde krant “ Le Petit Bleu”. Rufin sterft in 1900. 

Autbert (Aubert) Tinel, Sinaai 7 februari 1866: vindt als 16-jarige wees onderkomen bij zijn broer Edgar 

in Brussel, is een bekwaam hersteller van orkestions (kabinetorgel dat alle blaasinstrumenten van een 

orgel nabootst). Huwt met Delphine Verpoorten en krijgt drie kinderen: Godelieve, Edmond en Louis 

Edgard. Hij overlijdt te Antwerpen op 27 januari 1955. 

 

En nog een toemaatje 

 

In de notities van Pieter-Antoon D’Haese (zaliger) vinden we bijkomende context over het wel en wee 

van de familie Tinel: 

• Door de pastoor van Elene "van achter de koeien gehaald" en door zijn toedoen naar de 

Normaalschool van Sint-Niklaas gestuurd, werd Petrus Franciscus onderwijzer. 

• Eerst benoemd tot onderwijzer in Sint-Martens-Lierde, waar hij huwt en waar zijn eerste kind 

Oscar geboren werd. 

• Gesolliciteerd voor een baan als onderwijzer in Sinaai en daar aangenomen. Werd er 

schoolhoofd en organist. 

• Stuurde zijn drie oudste kinderen in erbarmelijke omstandigheden naar het conservatorium in 

Brussel. 

• Wilde ook de volgende kinderen in het muziekonderwijs in Brussel krijgen en verhuisde 

daarvoor naar Sint-Gillis-Brussel, waar hij een handel begon met geld dat hij van de familie 

van zijn vrouw geleend had. Zijn baan in Sinaai werd overgenomen door zijn oudste zoon Oscar, 

die even later gehoorzaamde aan de oekaze (nvdr. hoger bevel) van de Belgische bisschoppen, 

die eisten dat de katholieke onderwijzers in het openbaar onderwijs ontslag zouden nemen. 

Hijzelf bezweek aan typhus. Zijn weduwe keerde terug naar Sinaai, waar zij een winkel van 

witgoed opzette in armoedigen doen.  
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Kwartierstaat 
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Kwartierstaat van onderwijzer Van Schooten van Waasmunster 
Pascal Janssens 
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Van Schooten behaalde zijn diploma aan de Bisschoppelijke 

Normaalschool Sint-Niklaas in 1878.  

 

Zijn vader was schoolonderwijzer en koster van de kapel van 

Sombeke. Grootvader (Josephus) was kleermaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelegenheidsvondst: Waaslander overleden in Sin-le-Noble 
(Nord, F) 
 

VERBRAEKEN Jeanne Françoise, † Sin-le-Noble (Nord, F) 28-12-1906 om 14:00 (201) 

 81 jaar, zonder beroep, ° Waasmunster, wed. Adolphe Steppe 

 dv. Jean Baptiste (†) en Isabelle Françoise Segers (†) 

 

Bron: https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/fp2rsvx08qtd/d1c33eb3-cfd7-49bf-8c37-161bae12fca6 

 

 

Gelegenheidsvondst: Waaslander overleden in Longueil-Annel 
(Oise, F) 
 

WESTERLINCK Augusta, † Longueil-Annel (Oise, F) 24-11-1915 om 22:00 (368) 

 zonder beroep, ° Steendorp 21-09-1893 

 dv. Jean François (wt. Antwerpen) en Clémence Verbraeken (†) 

 

Bron: 
https://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/ge5ccdf4449e7a3678ef34ab0ccdf538f/986787e21a34667e6f3b86401c975888/

26/ZnJhZDA2MF8zZTM2OF8yNF8wMDI2LmpwZw==  

 

 

Agenda 

Familiekunde Vlaanderen Land van Waas vzw 

 

https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/fp2rsvx08qtd/d1c33eb3-cfd7-49bf-8c37-161bae12fca6
https://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/ge5ccdf4449e7a3678ef34ab0ccdf538f/986787e21a34667e6f3b86401c975888/26/ZnJhZDA2MF8zZTM2OF8yNF8wMDI2LmpwZw==
https://ressources.archives.oise.fr/ark:/44803/ge5ccdf4449e7a3678ef34ab0ccdf538f/986787e21a34667e6f3b86401c975888/26/ZnJhZDA2MF8zZTM2OF8yNF8wMDI2LmpwZw==
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De planning voor onze activiteiten in 2022 ziet er thans uit als volgt: 

 

Erfgoeddag: zondag 24 april 2022 vanaf 10u tot 17u met thema ‘Erfgoed maakt school’. 

Locatie: Bib Sint-Niklaas, in samenwerking met het Stadsarchief van Sint-Niklaas en Wasiana. 

 

Contactavonden 

Alle contactavonden vangen aan om 19u30 en in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, tenzij anders 

vermeld. 

Programma:  

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 in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, tenzij anders vermeld. 

 

Cursus Oud Schrift  

De vijf sessies van onze jaarlijkse cursus ‘ (Luc Van Thienen) zijn gepland voor 29 september, 13 en 27 

oktober, 10 en 24 november 2022. 

 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 

 

Tentoonstelling “Kaarten aan de Wand” loopt nog 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 warm 

aanbevolen.  

 

 

 

 

Histories 

 

Herbeleef ‘MamaMito – de eerste onderzoeksresultaten’, digitale lezing van 23 februari 2022.  

Dit is een aanloop naar onze contactavond van 19 mei wanneer Maite De Beukeleer voor ons hierover 

een gastvoordracht zal verzorgen.  

 

In 2020 werd MamaMito gelanceerd, een citizen science project waarbij we afstapten van klassiek 

stamboomonderzoek en de focus volledig legden op vrouwelijke voorouders. Het doel? Verwantschappen 

via maternale lijn traceren om zo nieuwe inzichten te verwerven in het mitochondriale DNA. We 

introduceerden meteen het ruime publiek in de wondere wereld van vrouwelijke familiegeschiedenis en 

onze voormoeders. Het werd onverwacht een enorm succes, dankzij meer dan 7800 deelnemers. 

 

Maar wat heeft MamaMito anno 2022 opgeleverd? Welke nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn er 

verworven? En wat vertellen de onderzoeksresultaten ons nu precies over genealogie en 

familiegeschiedenis? Tijdens de digitale lezing ‘MamaMito – de eerste onderzoeksresultaten’ op 19 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/
https://www.museasintniklaas.be/tentoonstellingen/kaarten-aan-de-wand
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februari 2022 lichtten Prof. dr. Maarten Larmuseau en historica Maite De Beukeleer alvast een tipje van 

de sluier op. De lezing viel duidelijk in de smaak. We klopten af op meer dan 480 kijkers die de volledige 

lezing rechtstreeks volgden. De interactie via stemming en chat was overweldigend. 

 

Helaas konden heel wat enthousiastelingen er niet bij zijn door storm Eunice. Maar niet getreurd: ook 

zij kunnen via onderstaand verslag en beeldmateriaal alles (nog eens her)beleven. 

 

Maatschappelijke relevantie 

De grote interesse en onderzoeksresultaten tonen de maatschappelijke relevantie van het MamaMito-

project aan. Uit het project leren we bijvoorbeeld dat een meer vrouwelijke kijk op de eigen afkomst 

tot ontzettend boeiende genealogische en wetenschappelijke inzichten kan leiden. Bovendien werd door 

het grote aantal vrouwelijke deelnemers het stereotiepe beeld van genealogie als mannenzaak eindelijk 

ontkracht. 

 

Tijdens de lezing behandelden Maarten en Maite achtereenvolgens de genetische revolutie in 

familiekunde alsook de doelstellingen, onderzoeksresultaten en toekomstplannen van het MamaMito-

project. Daarnaast werden er eveneens tips en tricks gegeven over hoe je je familiegeschiedenis kan 

opmaken. Afsluiten deden we met een vraag-en-antwoord-moment waarbij vragen van kijkers aan bod 

kwamen. Moderator van dienst was Histories-medewerker Shari Huygebaert. 

 

Wie zijn sprekers Maarten en Maite? 

Maarten is bioloog en geneticus. Hij 

doceert aan de KU Leuven en de 

UAntwerpen. Aan de KU Leuven leidt hij 

eveneens het Laboratorium van 

Menselijke Genetische Genealogie. 

Daarnaast is hij senior scientist bij 

Histories waar hij verantwoordelijk is 

voor burgerwetenschappelijke 

projecten, zoals MamaMito en 

MerovingerDNA. 

 

Maite is historica en tevens lid van de 

Algemene Vergadering van Histories. Ze is medewerker bij de Maurits Sabbebibliotheek van de KU 

Leuven en heeft samen met Maarten het boek ‘In haar voetsporen. Op zoek naar onze voormoeders’ 

geschreven met verhalen en tips uit MamaMito. In het boek bundelen Maite en Maarten enkele boeiende 

verhalen over bijzondere voormoeders. Tot slot is Maite ook gastauteur op www.familiegeschiedenis.be. 

 

Verder plant Histories nog volgende activiteiten: 

• Workshop over graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen (6 mei en 20 mei 13u30 in 

Leuven) 

• Hoe doe je historische onderzoek naar doodsoorzaken en epidemieën (7 mei 14u in Kampenhout 

en 11 mei 14u in Gent, 30 mei 19u in Tielt, 21 juni in Eigenbilzen) 

 

 

 

RootsTech conferentie van FamilySearch 

De jaarlijkse conferentie RootsTech is voorbij, maar je kan nog steeds de uiteenzettingen bekijken. Dat 

doe je op https://www.familysearch.org/rootstech/home. 

 

Klik op de foto om de digitale lezing te volgen. 

https://www.familysearch.org/rootstech/home
https://youtu.be/6lHRqs-_ZJQ
https://youtu.be/6lHRqs-_ZJQ?t=1
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Tinelmuseum 

Op vrijdag 29 april zal om 19u30 Pieter Leys, kleinzoon van Jef Tinel, neef van Edgar, een lezing houden 

over toondichter Jef Tinel naar aanleiding van zijn 50-jarig overlijden. Aanwezigheid vooraf 

aankondigen via mailtje Marc Laceur, secretaris van de Tinel vereniging. 

 

 

En dan nog dit 
 

Drie broers inventariseren 20 jaar lang kerkarchief bisdom Gent 

Geert, Marc en Julien Van Bockstaele, drie broers uit Gent, hebben de kerkarchieven van alle parochies 

in het bisdom Gent verzameld en geinventariseerd. In totaal gaat het over 427 parochies. Een 

huzarenwerkje waar de drie broers met pensioen twintig jaar lang zoet mee waren. Alle archieven 

worden nu bewaard in het Rijksarchief in Gent.  

Zie hierover de reportage. 

 

Bewerkte registers Burgerlijke Stand van Gent en deelgemeenten 

Overlijdensakten 1901-1910 voor de stad Gent en tot 1972 voor deelgemeenten zijn beschikbaar. 

Geboorteakten 1910-1921, Huwelijksakten 1901-1947. Volg deze link.  

 

Doodsoorzakenlijst in Antwerpen 

Gelezen voor u: In februari bereikte S.O.S Antwerpen (1820-1946) “Vele Handen” een historische 

mijlpaal . Zestien maanden na de officiele start van het project waren zo goed als alle scans op de site 

van Vele handen gecontroleerd. Op het einde van de maand waren niet minder dan 110.948 scans of ruim 

452.000 sterfgevallen ingevoerd en geverifieerd, wat overeenstemt met 99,95% van het eindtotaal. Een 

ongekende prachtprestatie! Proficiat aan alle invoerders, controleurs en iedereen die op de een of 

andere wijze heeft bijgedragen om deze gigantische klus in zo'n korte tijd klaar te krijgen. 

 

Hiermee is het project echter nog niet klaar. In een volgende fase moeten we de ingevoerde gegevens 

uit de doodsoorzakenregisters controleren en aanvullen met behulp van de overiijdensakten. Een team 

van medewerkers is hiermee al druk bezig. In de loop van februari namen ze 31.346 akten onder handen 

en brachten het tussentijdse totaal op 115.891, wat neerkomt op 24% van alle akten over de periode 

1820-1946. De meeste inspanningen gingen uit naar de verwerking van akten uit de jaren 1861-1901 en 

1913-1919. 

 

Op de website van S.O.S. Antwerpen staan 

verschillende naslagwerken met medische 

termen: 
https://sosantwerpen.be/help-mee/medisch-

glossarium/.  

 

De titels zijn hyperlinks waarmee je  

de publicaties kan downloaden. Het werk van 

Vanden Driessche is een woordenboek  

Frans-Nederlands.  

  

 

 

De lijst van doodsoorzakennummers staat op de website S.O.S. Antwerpen:  
https://sosantwerpen.be/wp-content/uploads/2021/09/NummeringDoodsoorzaken.pdf  

 

mailto:marclaceur@skynet.be
https://youtu.be/CDwaE0JBtug
https://data.stad.gent/explore/?disjunctive.keyword&disjunctive.theme&sort=modified&q=burgerlijke+stand
https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/ugt_index_sosantwerpen
https://sosantwerpen.be/help-mee/medisch-glossarium/
https://sosantwerpen.be/help-mee/medisch-glossarium/
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Deze nummers staan op iedere lijn naast de oorzaak. Blijft nog enkel de vertaling  

naar het Nederlands maar daar kan het woordenboek van Vanden Driessche bij helpen. 

 

(aangebracht door Harry De Jonghe) 

 

Twee overlijdensaktes voor Petrus Franciscus De Jonghe in Antwerpen 

In een vorige kroniek (Jg.48,nr.1) verscheen een artikel “Petrus Franciscus De Jonghe, afkomstig uit 

Beveren, tweemaal overleden?” van de hand van Harry De Jonghe. 

 

Hij schrijft ons dat Sven Vrielinck van S.O.S Antwerpen (zie hierboven) wat meer duidelijkheid heeft 

verschaft: 

 

Wat een merkwaardige vaststelling! Twee verschillende overlijdensakten voor dezelfde persoon 

heb ik nog niet eerder gezien. 

 

Een verklaring valt af te leiden uit het register van de doodsoorzaken. Op 1 juni 1887 werd het 

overlijden van Petrus Franciscus De Jonghe ingeschreven door ‘asphyxie par submersion’ 

(verstikking door verdrinking). Afgaande op een krantenbericht (in bijlage) betrof het een uit 

een kanaal opgeviste man die achteraf werd geïdentificeerd als Petrus Franciscus De Jonghe. 

Uit uw opzoekingen blijkt dat deze identificatie fout is. Merkwaardig genoeg werd deze 

vergissing achteraf niet meer rechtgezet in de overlijdensakte. 

 

Petrus Fransciscus De Jonghe stierf daadwerkelijk op 10 april 1900 door een ‘hemorrhagie 

cérébrale’ (hersenbloeding). 

 

Een vraagje uit Nederland 

Wim Berrelkamp, een genealoog uit Nederland stelt ons volgende vraag:  

 

Eén van onze genealogie vrienden kwam met een vraag over een, naar het schijnt, terminaal 

persoon die huwt en nog twee eerder geboren kinderen erkent. 

Het zou natuurlijk de vader kunnen zijn, maar het zou ook een gebruik kunnen zijn om een 

menselijk gebaar te maken. 

Hierbij het verhaal: 

  

Maria van der Horst uit Kampen, Nederland krijgt als ongehuwde moeder twee kinderen. 

Constantia *20-10-1822 te Kampen 

Willemina *21-05-1824 te Kampen 

  

Zij huwt op 25-08-1825 in Kampen met Bernardus Braeke, van beroep wever en geboren op 10-

06-1798 te Lokeren in Oost-Vlaanderen. 

Bernardus is de zoon van Jodocus Maximiliaan Braecke en Maria Theresia Vischpoel 

Bij dit huwelijk erkent Bernardus de twee dochters. 

Als getuige treedt Josias de Koning op (vader van het ziekenhuis) 

  

Echter op 05-11-1825 overlijdt Bernardus Braake al op zeer jonge leeftijd. 

Ook zijn overlijden wordt ook door Josias de Koning, in zijn hoedanigheid als ziekenhuisvader, 

aangegeven. (Josias de Koning is geboren in Amsterdam en op de leeftijd van 77 op 21-09-1849 

overleden in Kampen) 
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Het lijkt erop dat Bernardus al ziek was toen hij met Maria trouwde, omdat de ‘ziekenhuisvader’ 

bij zowel het huwelijk als het overlijden als getuige optreedt. 

We vroegen ons af of er een gebruik bestaat dat een terminaal zieke persoon bereid wordt 

gevonden om een ongehuwde moeder te trouwen. 

Wellicht om haar dan een weduwenstatus te bezorgen 

  

Wij kennen geen tweede geval zoals boven omschreven, wellicht weet u het antwoord. 

 

Wie zich geroepen voelt om hier op te reageren kan dit steeds doen met een mailtje naar 'FV-Land van 

Waas - Secretariaat'. 

 

Vondst van Griet 

 

 
 

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. 

 

2022-05 (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  

mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
mailto:info@publicatie-landvanwaas.be

