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Werkten mee aan dit nummer: 
Pascal Janssens, Luc Chalmet, Luc Van Thienen, Liliane Lenssens, André Pannier, Frans De Rycke en 

Roberte Van Haute. 

 

Iedere auteur is volle copyright eigenaar van en verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar 

bijdrage. 

 

U vindt al onze reeds verschenen kronieken op onze website onder: 

 
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/publicaties/kronieken 

 

 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/publicaties/kronieken
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Woordje van de voorzitter 
Luc Chalmet 

 

Uncle Martin (Martin Heylen), op VRT, ontdekt zijn grote Amerikaanse familie. Dankzij de 
medewerking van Familiekunde Vlaanderen die met hem zijn (recente) voorouders helpt opzoeken, 
ontmoet hij familieleden van wie hij het bestaan niet eens vermoedde. Stambomen en voorouders 
komen in ‘prime time’ op onze nationale zender, en er is veel interesse voor de hele serie. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit DNA-onderzoek van hun eigen genen blijken presentatoren Lieven Scheire en Frances Lefebure 
familie van elkaar, en niet van het zevende knoopsgat. Dat is de verrassende ontdekking van de eerste 
aflevering van ‘Ons DNA’. Ze zijn beide nazaten van dezelfde voorouders (Carolus Bracke en Rosalia 
van Ghijsegem) die in de 19de eeuw huwden met elkaar.  En weer komen stambomen in beeld in 
‘prime time’ bij VTM, de grootste commerciële zender in Vlaanderen, en er is veel interesse. We 
kijken trouwens belangstellend en nieuwsgierig uit naar de volgende afleveringen. 

Het is een hartverwarmende vaststelling: er is nog steeds heel veel belangstelling voor voorouders en 
stambomen, en dan vooral in een familiehistorische context, ook bij jongeren! 

De twee succesvolle reeksen belichten ook twee heel belangrijke onderwerpen in hedendaagse 
genealogie en familiegeschiedenissen: emigraties vanuit Vlaanderen naar Noord-Amerika, en 
familieverbanden ontdekken via DNA onderzoek. 

Migraties moeten echter niet enkel beperkt blijven tot familiegenoten die tijdens de late 19de en begin 
20ste eeuw naar USA of Canada uitweken. Ook daarvoor migreerden veel families weg uit en in 
omgekeerde richting, naar Vlaanderen, bv. als gevolg van oorlogen en godsdienstconflicten. Migraties 
van vluchtelingen zijn ook vandaag nog een heel actief gegeven. Ook die vluchtelingen hebben 
voorouders en ook over hen kunnen familiegeschiedenissen gemaakt worden. 

Het blijven boeiende tijden voor genealogen. 

En terwijl we kijken naar de toekomst herdenken we ook het verleden. Deze editie van onze Kroniek 
verschijnt exact 50 jaar na de eerste editie van ons lokaal tijdschrift. We geven daar speciale 
aandacht aan en hopen dat jullie ook eens in de eerste jaargangen van onze Kroniek gaan snuisteren, 
het is best interessant. Ze zijn gratis te bekijken op onze publicatiewebsite. 

Nog een fijne herfst! 

 

‘Uncle Martin’ op VRT (foto HLN) ‘Ons DNA’ op VTM (foto HbvL) 
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

 

Nieuwigheden augustus-september 2022 

• Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.10.11). 

• Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (6.0.3). 

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be en zorro® 

 

Update php versie: loopt er iets verkeerd, laat het ons weten! 

Van onze webservice (one.com) provider kregen we onlangs de melding dat “de php versie van onze 

webruimte (publicatie-landvanwaas.be) binnenkort geüpdate wordt van versie 7.3 tot de huidige 

stabiele versie 8.0”. Eerst denk je, wat betekent dit, heeft dat consequenties, en wat moeten we 

ermee? Mogen we dit berichtje negeren? Toch een beetje ongerust laten we onze IT experten aan het 

woord: 

 

“PHP is een scripttaal dat staat voor Hypertext Preprocessor en is een belangrijke taal voor het 

maken van dynamische webpagina’s. Of je nu een programmeur, systeembeheerder of 

marketeer bent, eigenlijk kom je vroeg of laat wel eens in aanraking met PHP. Wist je dat PHP 

‘vroeger’ stond voor Personal Home Page? Door de ontwikkeling van PHP en überhaupt het 

internet, dekte dit niet meer de lading. 

Hoewel PHP door veel mensen is bestempeld als programmeertaal is dat het eigenlijk niet het 

geval. PHP is geen programmeertaal maar een scripttaal. Een scripttaal kan in theorie wel een 

programmeertaal zijn, maar andersom niet. Een scripttaal maakt bijvoorbeeld de compilatie 

stap niet, terwijl dit bij programmeertalen zoals Java en C wel het geval is. Je kunt deze taal 

pas uitvoeren als het gecompileerd is. 

Wikipedia houdt de volgende definitie van een scripttaal aan: 

Een scripttaal is een programmeertaal die geschikt is voor het schrijven van scripts, kleine 

programmaatjes om veel voorkomende taken (bijvoorbeeld systeembeheertaken) pragmatisch 

te automatiseren, of om een langdurige maar eenmalige taak te verrichten. Het beste kun je 

PHP omschrijven als een server side scripttaal.” 

 

Er zijn geen garanties in dit leven. Het is onzeker of er (veel) problemen gaan ontstaan bij deze php 

update. En dus bereiden onze ITrs zich op deze switch voor (danku Pascal, Luc VT en Maarten). Wellicht 

gaan we de problemen snel kunnen oplossen als ze zich voordoen. De switch zal in november 2022 

plaatsvinden. Als je merkt dat er iets niet meer werkt op onze publicatie-website, laat het dan zeker 

weten aan FV-Land van Waas - webmaster. 

 

Zorro® breidt uit in functie van de koepelzoekfunctie van Familiekunde Vlaanderen 

De koepelvereniging Familiekunde Vlaanderen nam eerder dit jaar het besluit om een koepelzoekfunctie 

te implementeren, in eerste instantie voor bidprentjes en rouwbrieven. Deze koepelzoekfunctie werd 

onder initiatief van onze regionale vereniging ontwikkeld en uitgetest als proef. De koepelzoekfunctie 

werkt door gegevens te verzamelen uit regionale online databases en die als resultaat bijeen te brengen 

in een overzicht. Om dit te realiseren moeten de meewerkende regionale verenigingen een online 

database hebben met hun geïndexeerde data. 

 

Als gevolg daarvan besluiten meer en meer regionale afdelingen van FV om hun indexeerwerk op een 

eigen regionale zorro® database online te brengen. Het zal natuurlijk nog veel moeite en tijd kosten 

om indexeringen te realiseren en te converteren, maar stap voor stap zullen de bouwstenen voor de 

mailto:webmaster@familiekunde-landvanwaas.be
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koepelzoekfunctie beschikbaar komen. FV afdelingen die al besloten hebben om hun online database 

volgens zorro® gaan ontwikkelen of converteren zijn Aalst, Mandel-Leie, Leuven, Dilbeek, Tielt, Kempen 

en Mechelen. Verder zullen Dendermonde, Vlaamse Ardennen en het Documentatie- en Studiecentrum 

voor Familiegeschiedenis - Merksem ook op de koepelzoekfunctie aansluiten, al of niet via zorro®. 

 

Erratum kwartierstaat E.H. Albert Truyman 

 
In de afgedrukte kwartierstaat is er een foutje geslopen. Het overlijden van  V/16 31 Isabella Theresia 

Van Gelderen (dochter Joannes en Maria Judoca De Roeck) had plaats op 16-12-1837 in plaats van 07-

09-1869. 

 

Gelegenheidsvondst: De huwelijken van Jean-Baptiste 
Henderickx uit Lokeren 
Liliane Lenssens 

 

HENDERICKX Jean Baptiste, ° Lokeren 25-01-18131, schipper 

zv. Gilles Francois (° Lokeren 29-01-17772, † Sint-Jans-Molenbeek 03-04-1854 (93)3, schipper) en 

Anne Marie Miliaert (° Lokeren 03-05-17884, † Sint-Jans-Molenbeek 23-01-1853 (12)5) 

 X Brussel 11-08-1841 (785)6 

 STEPPE Josephine, ° Dendermonde 08-02-18217, † Antwerpen 01-09-1859 (2879)8 

dv. Henri Joseph (° Denderleeuw, schipper te Dendermonde) en Marie Henriette Rogghe 

(° Aalst) 

 XX Mortagne-du-Nord (Nord, F) 19-03-1860 (14)9 

 )( Brussel 28-08-1863 (A 38)10  

 GOUDEMANT Célénie Florentine, Mortagne-du-Nord (Nord, F) 16-07-1828 (51)11 

  dv. Ildephone Nicolas Gaspard en Angelique Cochin 

Ze hertrouwt te Péronnes-lez-Antoing op 23-08-1864 (5)12 met Félicien Henry Dumont (° 

Mortagne-du-Nord (Nord, F) 19-06-181713, † Mortagne-du-Nord (Nord, F) 13-12-1901 (74)14, 

schipper, zv. Noël Joseph en Justine Dogimont) 

 

  

 
1 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-92CN-W  
2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-CQ6K-W (FS Scan 0183 L-06) 
3 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DY2W-YQF  
4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-C9QF-2 (FS Scan 0319 L-01) 
5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRK9-NLL  
6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-PGZY-R  
7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MZ6G-X  
8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67HQ-HYP  
9 https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/v0m27g6qhzfs/0dbbf96b-5b7c-4e3e-9b3a-02d2d3e402c6  
10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4WV-LB  
11 https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/r71ftd9kj04x/38f2f5aa-9b7f-4d3a-8363-2625a892cf87  
12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DSJ-2P  
13 https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/1zjs9cf3v0m6/7ca37bb1-f90f-4a05-8990-1870be9f4f11  
14 https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/djk2bz9pln5h/780ccaac-c3ea-4967-81d6-b1b7b2d1eff5  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-92CN-W
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-CQ6K-W
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DY2W-YQF
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-C9QF-2
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRK9-NLL
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-PGZY-R
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MZ6G-X
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67HQ-HYP
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/v0m27g6qhzfs/0dbbf96b-5b7c-4e3e-9b3a-02d2d3e402c6
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4WV-LB
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/r71ftd9kj04x/38f2f5aa-9b7f-4d3a-8363-2625a892cf87
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DSJ-2P
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/1zjs9cf3v0m6/7ca37bb1-f90f-4a05-8990-1870be9f4f11
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/djk2bz9pln5h/780ccaac-c3ea-4967-81d6-b1b7b2d1eff5
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50 jaar Kroniek van het Land van Waas 
Luc Chalmet 

 

Onder het toenmalige voorzitterschap van André Stoop uit Sint-Niklaas (+1994), stadsbibliotheek – 

archivaris van Sint-Niklaas verscheen in november 1972 het allereerste nummer van de Kroniek van het 

Land van Waas. De feitelijke vereniging was vijf jaar eerder ontstaan als afdeling van wat toen de V.V.F 

heette (“Vereniging van Familiekunde”). Naast de voorzitter waren ook Jozef De Wael uit Sinaai (+1990) 

als penningmeester en Eerwaarde A. De Wolf (+1991) als secretaris de bestuursleden in 1972. 

 

 
 

De eerste jaargang (november 1972 – december 1973) telde 11 nummers met in totaal een respectabele 

80 pagina’s. 

Inhoudelijk werd er telkens gerapporteerd over bijeenkomsten voor leden van V.V.F. Land van Waas in 

hotel “De Spiegel”, Stationsstraat 1 Sint-Niklaas. Zo lezen we onder andere: 

- 9 november 1972: “Het doel van de familievorsing”, Klimmen in uw stamboom, een inleidende 

voordracht door Michiel Mispelon, directeur van het VVF Centrum te Antwerpen (43 aanwezigen). 

- 14 december 1972: “Hoe een kwartierstaat opmaken”, voordracht door M. Mispelon (38 

aanwezigen). 

- 11 januari 1973: “Waar leefden onze voorouders en wat was hun beroep”, voordracht door M. 

Mispelon (34 aanwezigen). 

- 8 februari 1973: werkvergadering met 36 aanwezigen. 

- 8 maart 1973: “Heraldiek (wapenkunde)”, voordracht door G. Willems (Beveren), met 33 

aanwezigen. 

- 10 mei 1973: “oude munten van voor 1796 en de waarde ervan”, voordracht door De Meyer (Gent) 

met 25 aanwezigen.  

- 14 juni 1973: “Hoe uw familiegeschiedenis in elkaar steken???”, voordracht door Michiel 

Mispelon, met 31 aanwezigen. 

 



106 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 50ste jaargang, nr. 5 september-oktober 2022 

 

De eerste jaargang publiceerde ook lijsten met huwelijken van Sint-Niklaas (1600-1796) van de hand van 

Jozef De Wael. Dit was het prille begin van de indexeringen in het Land van Waas wat uiteindelijk zou 

leiden tot onze publicatiewebsite en zorro®. 

Verder waren er, gespreid over meerdere nummers in die periode, artikelreeksen over  

- Het kasteel van Walburg te Sint-Niklaas (André Stoop) 

- De geschiedenis van de Grote Markt te Sint-Niklaas (1248 – 1900) (André Stoop) 

- Geschiedenis van Bazel, uit oude handschriften (Ad. Siret)  

- Geschiedenis van Temse (Ad. Siret) 

 

Alles werd op stencil uitgetypt, met een stencilmachine gedrukt 

en per post verspreid onder de leden. Het posttarief was 15 

centiemen per zending. Pure nostalgie: “Those were the days, 

my friend. We thought they’d never end”. 

 

Een feestelijke viering van dit 50-jarig jubileum van onze 

Kroniek wordt gepland bij de heropening van ons 

documentatiecentrum dat we verwachten in het najaar van 

2023. 

 

Wie oude nummers van de Kroniek wil lezen, kan ze allemaal terugvinden op onze publicatiewebsite. 

 

50 jaar Kroniek van het Land van Waas, dit moet je eens 
lezen: artikels van André Pannier in oude Kronieken van het 
Land van Waas 
André Pannier (herpublicatie dankzij Griet Van Houwe) 

 

André Pannier publiceerde destijds enkele afschriften van akten die hij in verschillende bronnen vond. 

Ik heb er willekeurig drie uitgehaald. Commentaar is steeds van de nodige humor voorzien. Het is wel 

de moeite om eens terug te gaan naar de jaren zeventig van onze kroniek. Ik kan jullie deze reis met 

de teletijdmachine aanraden. Al onze Kronieken staan op onze publicatiewebsite. 

 

Uit het Resolutieboek 1730 

"Actum den 12den 7bre 1730. Present meyer, schepenen al ende den clercq. 

Ten voornoemden daage ontboden de geestelycke dogter Isabella de Vleeschauwer de welcke in 

langen hadde genomen den ontfanck ende incommen van de witte baer cleederent niet jegenstaende 

denselven ontfanck moste genomen worden bij de actuele kerckmeesters omme te bringen voor 

ontfanck in hunne rekeninghe : dit omme te ondervinden wat gelt de voornoemde Isabelle de 

Vleeschauwer ten onder was hebbende / omme de selve penningen te employeren tot voldoeninge 

van de schaedelycke posten ende andere schulden de kercke hebbende / ende heeft de voornoemde 

Isabella ons te kennen gegeven dat sy van geene penninen saude of en verstonde te scheeden ten sy 

dat over gesproken hebbende den heere prost." 

 

Zo. Isabelle zorgt bij het begraven van de kinderen voor het witte baarkleed en ontvangt daarvoor geld 

dat zij moet afgeven aan de kerkmeesters. Dat afgeven schijnt niet goed te vlotten en de geestelijke 

dochter wordt op ‘t matje geroepen. Eerst de proost spreken zei Isabella en dan "scheeden van de 

penningen". 

Is dan alles voor mekaar gekomen, juffrouw de Vleeschauwer ? 

Natuurlijk. 

Van ons allemaal dan, Isabella, rust in vrede. 

https://publicatie.familiekunde-landvanwaas.be/index.php?p=kroniek-van-het-land-van-waas
https://publicatie.familiekunde-landvanwaas.be/index.php?p=kroniek-van-het-land-van-waas
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André Pannier, 21 april 1975. VVF Kroniek van het Land van Waas, Jaargang III nr 5 Mei 1975 bl 43 

of kroniek 1972-1982.pdf (beeld 193 van 497) 

--- 

Uit het Stadsarchief : 

“Omme dieswille dat gy Paesschier de Rycke (doorstreept in de tekst) Pieter Smet fs Jans, aut 

sesthien jaeren, geboren van Ste Nicolaes, u soo verre hebt verweerdicht van met uwen complice te 

stelen rapenen, tuynen(?) ende horden (?),oock met haumessen af te cappen diversche poten, 

midtsgaders af te cappen de tacken van de lieden boomen, jegens den danck ende wille van de 

heygenaeren, jae dat meer is: op den 18en 10bre lestleden u soo verre hebt vergeten van met 

paesschier de rycke fs paesschiers, af te cappen eenen grooten tack van eenen boom gestaen 

hebbende ontrent d'hofstede van jan van remoortere ende denselven te vertransporteeren, niet 

tegenstaende u tselve ten diversehen stonden is verboden geweest by denselven persoon, ende jan 

synen sone, die uwen complice noch heeft verdreechthet haumes inden kop. te slaen, soo hy noch aen 

andere persoonen, ten diversehen stonden heeft gedaen ende deselven anderssints verdreecht, soo 

van al dies is blyckende by u eygen confessie als anderssints ende twelck niet lydelyck sonder 

condigne punitie, anderen ten exemple.” 

Voilà. Einde van 't eerste deel. We kennen namen van personen en de kwade dingen die ze hebben 

gedaan. Tussen haakjes: die Paesschier is, geloof ik, ook geen manneken van goede conduite. Die 

"dreecht”“ zo maar met een “haumes” iedereen de kop in te slaan. Da's 't laatste plezier dat hij ons 

kan doen, hoor. 

En nu komt het. Piet Smet moet maar eens goed luisteren naar wat ze nu gaan voorlezen: 

"S'gravenmannen ende schepenen der vierschaere vam Ste nicolaes ende nieukercke, volghende 

t'advys van rechtsgeleerde, ter manynghe van dheer Adriaen Maes, stadthouder van desen Lande, 

CONDEMPNEREN U, ter causen voorschreven, PUBLICKELYCK GESTELT TE WORDEN OP EENE VERHEVENE 

STELLAGIE ENDE ALDAER GEBONDEN TE BLYVEN STAEN AEN EENEN STAECK, DEN TYT VAN EEN URE, 

MET TACKEN BOVEN U HOOFT MIDTSGADERS EEN CAPMES AEN UWEN HALS.” 

Je gelooft het niet als je 't leest maar 't staat er. En goed gevonden hé ? 't Zal hem leren de takken af 

te kappen "jegens den danck ende wille vandc heygenaeren.”En,, zo gaat het verder “interdicerende 

u voorts sulcx niet te docne op pene van verdere correctie, condempnerende u inde costen ende 

misen van justitie ter tauxatie. Actum 3en february 1683”. Bron: stadsarchief. 

 

André Pannier. VVF-Kroniek van het Land van Waas, Jaargang III nr 11 December 1975 bl 101  

of kroniek 1972-1982.pdf (beeld 245 van 497) 

--- 
'k Was aan 't snuffelen in de prochierekeninghe vandjaer XVIc ende vyfve en vond daar iets wat ik 
eigenlijk niet zocht. Moet je maar met mij eens meelezen wat mijn verwonderd oog daar zag staan. : 
“ft Betaelt aen daneel Willems ende consoirten de somme van XXVIsch VIIIgr over tgraven van vier 
doode lichamen, met de ghalge om verre gewayt tot op de strate, ende vyfve vande giptenaers van 
den boom, die zoo leege gesoncken waren dat er honden aen consten. Ende zal gerecouvreert worden 
vanden Lande by ordonnantie XII october 1606.”  
Ja, dat moet je toch nog eens herlezen', hoor. 't 
Gaat er hem hier toch om negen mensen die daar 
schijnen te bengelen aan galg en boom. Die van de 
galg liggen al op de strate gewayt en de giptenaars 
hingen waarschijnlijk aan een te zwakke tak en 
waren daardoor “zoo leege gesoncken dat er de 
honden aen consten". En deze taal is voor ieder 
van u toch wel duidelijk, hé? Wat een tijd, wat 
een zeden. En die giptenaars hoor ik u vragen. 
Moment. Onder het nummer 748 van ons 
Stadsarchief (Oud) vond ik het volgende uit het jaar 1731… 
Als je het vervolg wil lezen, ga je naar de VVF-Kroniek van het Land van Waas, Jaargang IV Nr 7 
december 1976, bl 60 of kroniek 1972-1982.pdf (beeld 306 van 497) 

https://publicatie.familiekunde-landvanwaas.be/uploads/gratis%20kroniek/kroniek%201972-1982.pdf#page=193
https://publicatie.familiekunde-landvanwaas.be/uploads/gratis%20kroniek/kroniek%201972-1982.pdf#page=245
https://publicatie.familiekunde-landvanwaas.be/uploads/gratis%20kroniek/kroniek%201972-1982.pdf#page=306
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De familienaam “Boom” in Lokeren en omstreken 
Frans De Rycke 

 

"MamaMito”, het Vlaams citizen science project van Prof. dr. Maarten Larmuseau rond genetische 

genealogie met als doel verwantschappen via de maternale lijn te traceren, was voor velen de aanzet 

om deze weg in te slaan. Zodoende ben ik zelf ook op zoek gegaan naar de voorouders en verwanten 

van mijn moeder zaliger Julia Basilia BOONE, beginnende in haar geboorteplaats Zele en bij uitbreiding 

alle omliggende parochies/gemeenten. 

 

Voor alles wat het Waasland betreft, maak ik hierbij eerst gebruik van de online site www.publicatie-

landvanwaas.be van Familiekunde Vlaanderen,regio Land van Waas.  

 

In de lijst van Burgerlijke Stand Huwelijken te Lokeren vond ik o.a. :  

Van Bunder Joannes Baptiste, gehuwd te Lokeren op 02-01-1828 (Bron: BS, Lokeren, aktenr: 1828-

0001, PUB-2015) met Boone Catharina. 

 

Bij het opvragen van overeenkomstige beeld van de akte kwam ik tot de vaststelling dat deze Catharina 

Boone in feite Catharina BOOM heet, zoals blijkt uit de tekst van de onderstaande huwelijksakte van 

02-01-1828 in Lokeren. De vermelding in de marge is iets minder duidelijk omdat de verticale 

voorgedrukte lijn door de naam loopt. Bij het uitvergroten van het beeld zien we hier toch wel dat haar 

familienaam eindigt met de letter “m”. 

 

 
 

In deze akte staat er (samengevat) het volgende te lezen:   

Joannes Baptiste VAN BUNDER, geboren op 14-07-1798 in Sinaai, zoon van Andreas Van Bunder 

en Maria Livina Snoeck trouwt met Catharina BOOM, klerenmaakster, geboren op 26-03-1801 in 

Lokeren, dochter van Jacobus Boom en Francisca Watté 

https://publicatie.familiekunde-landvanwaas.be/
https://publicatie.familiekunde-landvanwaas.be/
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Om alle twijfel weg te nemen hebben we 

ook de Huwelijksafkondiging opgezocht. 

Hieruit blijkt dat op 30-12-1827 om 11:00 in 

Lokeren het huwelijk werd aangekondigd 

van Joannes Baptiste VAN BUNDER met 

Catharina BOOM.  

  

 
 

De volgende stap was het opzoeken van de 

geboorteakte van onze Catharina BOOM (of Boone). In de lijst van Burgerlijke Stand, Geboorten Lokeren 

op voormelde site van Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas is deze akte als volgt samengevat:  

 

BOHON Catherine, geboren te Lokeren op 26-03-1801 (5-Germinal-9) om 3 u (Bron: BS, Lokeren, aktenr: 

0009-0260, dd: 26-03-1801 (5-Germinal-9), PUB-2016), dochter van Bohon Jacques (colporteur, 

geboren te Villefranche en Beaujolais) en Warché Françoise (geboren te L´Ecluse en Flandre, par. Ste 

Margueritte); woonplaats: Lokeren, aangever: vader. 

 

Hieronder volgt de geboorteakte in extenso. Catharina heet niet Boone, ook niet Boom, maar Bohon. 

Het ziet er naar uit dat de naam “Bohon” werd vervlaamst tot “Boom”.  Ik meen zelf dat haar naam 

eindigt met de letter “m” en derhalve haar naam dient gelezen te worden als “Bohom”.  En effectief, 

op de site van “Geneanet” zijn er in Frankrijk naamdragers “Bohom” te vinden.  

 

Vader Jacques Bohon (Bohom) is 

« colporteur » (huis-aan-

huisverkoper, rondventer) 

geboren in Villefranche en 

Beaujolais (Franrkijk). Het is de 

hoofdstad van de Beaujolaisstreek 

in de Rhône vallei. Villefranche-

sur-Saône ligt zo’n 35 km ten 

noorden van Lyon in Frankrijk. 

In de de geboorteakte van 

Catharina Bohon (Bohom) staat 

haar moeder genoteerd als 

Warché Françoise (geboren te 

L´Ecluse en Flandre, par. Ste Margarite). Ze was aanwezig bij het huwelijk van haar dochter 02-01-

1828 in Lokeren.  

We vonden haar overlijdensakte in Lokeren onder de naam “Watté”, samengevat als volgt. 

WATTÉ Francisca, overleden te Lokeren op 17-05-1851 om 13 u (Bron: BS, Lokeren, aktenr: 1851-0216, 

dd: 17-05-1851, PUB-2021) (85j , geboren te Sluys in Vlaenderen, woonplaats: Lokeren, (info: overleden 

in het burgergasthuys aen het Kerkestraetjen)), dochter van Watté Guillielmus (overleden te Sluys) 

en De Smet Maria Constantia (overleden te Caprycke). 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Weduwe van Maladry Petrus, 

(overleden te Caprycke, 

(info: eerste huwelijk)), 

 weduwe van Boom Jacobus, 

(overleden te Lokeren, 

(info: tweede huwelijk)).  

Comparanten: Bouez Franciscus 

(71j, buur, handtekening: ja, 

woonplaats: Lokeren) en Smet 

Mattheus (47j, hovenier, buur, 

Handtekening: ja, woonplaats: 

Lokeren).   

 

  

Met bovenstaande gegevens gingen we aan 

de slag en vonden Francisca genoemd 

“Watté”.  

Francisca Watté, geboren op 05-08-1764 in 

Sint Margriete (O.-Vl.) dochter van 

Guillielmus Watte (+ 28-12-1774 Sint 

Margriete) en Maria Clara de Smedt (+ 

Kaprijke).  

 

Volgens haar overlijdensakte (hieronder) 

was Francisca Watté getrouwd in 1ste 

huwelijk met Petrus Maladry (overleden in Kaprijke).  

Zij trouwde op 10-06-1786 (1167) in Kaprijke 

met Petrus Ludovicus Maladry °19-05-1763 

en is aldaar overleden op 25-12-1794 (2210) ca 

33 jaar oud,, fs. Carolus Ludovicus Maladry en 

Maria Anna Snoeck.  

 

Nog volgens haar deze overlijdensakte was 

Francisca Watté getrouwd in 2de huwelijk 

Jacobus Boom. Ook deze akte vonden we in 

Kaprijke :  
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Francisca Watté trouwde op 06-06-1795 (2228) in Kaprijke met Jacobus Booms (Bohon, Bohom). De 

huwelijksakte hiernaast bevat een schat aan informatie.  

  

In juni 1795 zou Jacobus Booms (Bohon, 

Bohom) in de leeftijd van 66 jaar zijn, dus 

geboren ca 1729 en gedoopt in Lamure-sur-

Azergues. Het is Marianne Sleegers, expert-

genealoog, die deze puzzel van zijn 

geboorteplaats heeft kunnen leggen. De 

exacte schrijfwijze van de familienaam van 

Jacobus is onzeker en wellicht “vervlaamst”. 

Het zou kunnen gaan in de richting van 

“Bonhomme”. 

  

 

Lamure-sur-Azergues is een gemeente in 

het Franse departement Rhône (regio Auvergne-Rhône-

Alpes) en telt 871 inwoners (1999). Ze maakt deel uit 

van het arrondissement Villefranche-sur-Saône. Tot het 

in maart 2015 werd opgeheven was het de hoofdplaats 

van het kanton Lamure-sur-Azergues. Sindsdien valt het 

onder het kanton Tarare. 

Hiernaast een foto van Lamure-sur-Azergues onder de sneeuw in november 2010. 

We vinden een verwijzing naar deze gemeente ook in de overlijdensakte dd. 10-05-1803 (20 floreal jaar 

11) in Lokeren van Jacobus Booms, in deze akte genaamd Jaques Boons. Hij is zoon van François en 

Susanne Brega(t?), weduwnaar van Ida Temmerman en echtgenoot in tweede huwelijk van Françoise 

Vatte. 

De aangifte van het overlijden werd verricht door Gillis Verheyden en Jean Van Kersbilck, directeurs 

van het burgerlijk hospitaal in Lokeren. Hopelijk hebben deze heren alles correct laten optekenen want 

als de namen van de ouders van Jacques foutief zijn, worden we op een dwaalspoor gezet.  

 

Volgens deze overlijdensakte heeft Jacques Boons in 

1803 de leeftijd van 78 jaar, dus geboren ca 1725. 

Daarentegen volgens de bovenstaande huwelijksakte 

dd. 06-06-1795 in Kaprijke, was hij toen 66 jaar, dus 

geboren in 1729. En nog, volgens de doopakte op 26-

12-1798 in Kaprijke van zijn zoon Joannes Franciscus, 

was hij geboren ca 1728. 

  

Merkwaardig, in genoemde huwelijksakte wordt 

eveneens melding gemaakt van de vier vorige 

huwelijken van onze Jacobus Boom(s). Hierna een 

overzicht in volgorde :  

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_(departement)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
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Hij trouwde met :  

  

1. Ida “Tendrement”. In de overlijdensakte dd. 10-05-1803 Lokeren van Jacobus Booms staat de 

naam van Ida Temmerman.  

2. Helena Marlier. Mogelijks 

betreft het Helena Bossier 

(?), overleden op 18-12-

1764 in Kaprijke. 

Huwelijksakte niet 

gevonden in Kaprijke.  

3. Anna Van Maele. Geen huwelijksakte gevonden in Kaprijke. Evenmin een overlijdensakte van 

deze persoon aldaar.  

4. Joanna Catharina Martijn (Martin, Marten), gedoopt op 03-12-1725 in Waarmaarde, fa. 

Joannes Marten en Martina DeMeestere. Joanna is overleden op 23-02-1795 in Kaprijke, 69 jaar 

oud. Zij trouwde in eerste huwelijk met Judocus De Vreese.  

5. Francisca Watte :  op 06-06-

1795 (2228) in Kaprijke 

(getuigen: Joannes 

Veercruijsse en Joanna Van 

Peteghem). Ze is geboren op 

05-08-1764 in Sint Margriete 

(O.-Vl.). Francisca is 

overleden op 17-05-1851 in 

Lokeren, 85 jaar oud, dochter 

van Guillielmus Watte (+ 28-12-1774 Sint Margriete) en Maria Clara de Smedt (+ Kaprijke). 

 

  

 

 

 

 

Opmerking :  

In Kaprijke is ook nog te vinden op 26-01-1767 

de huwelijksakte van Jacobus Boom met Anna 

Maria Verheecke. Maar er is geen enkele 

zekerheid dat het hier gaat om Jacobus Booms 

(Bohon, Bohom) uit Lamure-sur-Azergues 

(Frankrijk). Van dit huwelijk is ook geen 

sprake in bovenstaande huwelijksakte dd. 06-

06-1795 Kaprijke. 

 

De overlijdensakte van Anna Marie Verheecke, 

dd. 05-10-1773 (1531) in Kaprijke :  

 

Catharina BOOM was niet het enig kind van 

Jacobus Boom(s) en Francisca Watté. Dankzij een tip van Regi De Meirsman, kwam ik hun andere 

kinderen op het spoor, geboren in Kaprijke.  
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Info gevonden in de index dopen Kaprijke :  

 
1. Petrus Booms, geboren op 21-12-

1796 in Kaprijke (doopgetuigen: 

Romignus De Block en Petronella 

Theresia Waté, hic habitantes). 

Bijzonderheden in deze akte: Jacobi 

Boom “ex Lamur” en zijn leeftijd : 66 

jaar. 

2. Joannes Franciscus Booms, geboren 

op 26-12-1798 in Kaprijke 

(doopgetuigen: Franciscus De Rycke, 

ex Eeklo, en Joanna Maria 

Bosman).  Bijzonderheden in deze 

akte: Jacobi Booms “ex Lamure in 

Francia”, 70 jaar oud, dus geboren in 

1728. 

 

Al het bovenstaande levert heel wat aanwijzingen op dat Jacobus Boom(s) geboren is in Lamure-sur-

Azergues, (met enige marge) tussen 1723 en 1732.  

  

Op de online site https://nl.geneanet.org/registers/geo/FRA/F69/Lamure-sur-Azergues... kunnen de parochie-

registers van Lamure worden gevonden. Ik heb ze doorgenomen maar geen Jacques Bohon (Bohom) 

kunnen vinden. De registers hebben nogal wat schade opgelopen en een index (tafel) ontbreekt.   

  

Ik vond in de onderzochte periode maar één dopeling met de voornaam Jacques waarvan de vader 

François noemt.  

  

Lamure, 26-02-1732, pag. 355. 

 
  

Het voorgaande versterkt de mogelijkheid dat de “echte, correcte” familienaam van onze Jacobus uit 

Lamure niet geschreven wordt als “Bohon” (Bohom) maar dat dit min of meer erop lijkt. Zo is 

bijvoorbeeld “Bonhomme” niet uitgesloten. Hopelijk kunnen contacten met Franse genealogen tot 

opheldering leiden. 

  

https://nl.geneanet.org/registers/geo/FRA/F69/Lamure-sur-Azergues
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Besluit  

  

Op de site www.publicatie-landvanwaas.be van Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas zijn er slechts 

een handvol naamdragers “Boom” te vinden in alle parochieregisters en registers Burgerlijke Stand 

samen.  Dit was al meteen een indicatie om te twijfelen aan de juiste schrijfwijze van de familienaam 

van deze Catharina. In elke parochie/gemeente zijn er familienamen die in de loop van de tijd in meer 

of mindere mate terug te vinden te zijn. Afwijkende, bijzondere familienamen met zeer lage frequentie 

wijzen op schrijffouten of inwijkelingen.  

 

  

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Waaslanders in Amerika: Josephus en Nathalie Van Duyse 
Roberte Van Haute 

 
Voor een artikel over mijn overgrootouders en hun gezin zocht ik extra gegevens op over de broers en 

zusters van mijn overgrootvader Gilles Theodoor Van Duyse. Het opmaken van dit gedeelte van de 

stamboom gebeurde tijdens mijn eerste stappen in de genealogie en is nog lang niet volledig. Dit leidde 

er toe dat ik de personen op de Amerikaanse foto's die werden gepubliceerd in de eerste aflevering van 

de Vlaamse Stam in 2022, uiteindelijk toch heb kunnen identificeren via de informatie op de (betalende) 

website Ancestry.15 Tot mijn verrassing bleek dat er twee kinderen uit het gezin van Philippus Jacobus 

Van Duyse naar Amerika emigreerden. 

 

Landbouwer Philippus Jacobus wordt geboren in 1770 in Beveren en trouwt tweemaal. Zijn eerste vrouw 

is weduwe Judoca Maria Baukens, ter wereld gekomen in Kallo in het jaar 1768. Zij huwen in 1799, het 

jaar dat haar eerste echtgenoot Gregorius Laureys is gestorven. Judoca zelf overlijdt in 1836. Het 

echtpaar heeft geen kinderen. Volgens de 

erfenisaangifte had Judoca zeker twee kinderen uit 

haar vorige huwelijk met Gregorius Laureys, 

namelijk Maria Elisabeth en Egidius. Philippus huwt 

nog in stervensjaar van Judoca met dienstbode 

Maria Theresia Van Havere, geboren in Kieldrecht in 

1811. Er is eventjes een leeftijdsverschil van 41 

jaar! Philippus telt al 66 winters maar heeft met 

Maria Theresia nog acht kinderen, waarvan er twee 

al enkele weken na de geboorte overlijden. Vader 

Philippus overlijdt op zijn beurt in 1858, maar laat 

geen testament na. De erfenisaangifte is een nuttige bron over het wel en wee van het gezin. Phillipus 

was de eigenaar van een kleine hofstede gelegen in de 

Beverenpolder (Steenland) in Kallo, kadaster wijk C, nummers 

210 (huis), 211 (tuin), 212 (poel) met een oppervlakte van 51 

are 90 ca.16 Maria Theresia verlaat deze wereld pas in 1889. Ze 

overleeft haar echtgenoot meer dan 30 jaar en baat de 

hofstede verder uit na zijn dood, want ze staat op haar 

overlijdensaangifte nog steeds genoteerd als landbouwster.De 

zes nog levende kinderen van het echtpaar Van Duyse-Van 

Havere bestaan uit twee jongens en vier meisjes. Onder 

andere door de landbouwcrisis (1873-1895), de invoer van 

goedkoop graan uit Amerika, de crisis in de industrie vanaf 

1870, heerst er een hoge werkloosheid. De boeren besparen 

natuurlijk op de arbeidskrachten. Er is maar één oplossing voor 

de zonen uit dit gezin en dat is het Waasland verlaten. Mijn 

overgrootvader Gilles Theodorus, de jongste, vertrekt na zijn 

huwelijk in 1884 met Philomena Van Leuvenhage naar 

Antwerpen.  

 

De eerste die het ouderlijke huis achter zich laat, is Josephus 

Van Duyse. De oudste broer van mijn overgrootvader wordt in 

 
15 R. VAN HAUTE, Zesmaal vader onbekend. Maria Carolina Philomena Van Nooten (1839-1924). Vlaamse Stam, jg. 58, nr. 1, 
2022, 68. 
16 RAG, akte 25-12-1858, F380, inventarisnummer 253, case 25. 

Figuur 1: De hoeve van Philippus Van Duyse op de Popp-
kaart, 1842-1879 (Geopunt) 

Figuur 2: Josephus Van Duyse en Amelia 
Rouwens, Green Bay (collectie auteur) 
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Kallo geboren in 1841, hij ontsnapt aan de legerdienst en huwt in 1873 in deze gemeente met de 

zwangere Amelia Francisca Rouwens, geboren in 1838. Na de trouwerij blijven ze in Kallo wonen en 

krijgen vier kinderen: Maria Josepha (1873), Petrus Josephus (1875), Joannes Baptista (1877) en Maria 

Ludovica (1880). Het echtpaar beslist uiteindelijk om de oceaan over te steken en zich te vestigen in de 

Verenigde Staten. 

 

De Amerikaanse census van 1890 is grotendeels vernietigd als 

gevolg van een brand in 1921, slechts enkele lijsten overleefden 

het inferno, maar helaas niets dat bruikbaar is voor de emigratie 

van de familie Van Duyse. De census van 1900 geeft als 

immigratiejaar 1881, die van 1910 vermeldt 1883. Gelukkig werd 

ook de naturalisatieaanvraag van Josephus gedigitaliseerd en 

hierop staat duidelijk vermeld dat hij in de haven van New York is 

aangekomen in de loop van september 1881. 

 

Leona, hun laatste kind, wordt geboren in 1883 in Green Bay, 

Brown County, Wisconsin. En dat is nu exact de locatie waar een 

van de foto's werd genomen door M(ario)W. Nuss. Hij heeft een 

studio in Green Bay in de periode 1892-1898. Het echtpaar Van 

Duyse-Rouwens is dus te zien op de foto genomen in deze stad. De 

naturalisatieaanvraag door Josephus gebeurt ook in Wisconsin, 

County of Brown en wel al op 31 oktober 1884. Green Bay ligt aan 

Lake Michigan aan de monding van de Fox rivier. In 1634 wordt op deze plaats door de Fransen een 

handelspost gesticht. De naam Green Bay komt in voege rond 1816. Wisconsin sluit zich in 1848 aan bij 

de Unie. Vanaf 1850 is er een grote toestroom van Europese immigranten, Belgen (de grootste groep), 

Duitsers, Scandinaviërs, Ieren en ook 

Nederlanders. De spoorweg arriveert in 1860. 

De staat Wisconsin grenst in het noorden aan 

Michigan, in het westen aan Minnesota en 

Iowa en tenslotte in het zuiden aan Illinois. 

Wisconsin grenst ook aan het het Michigan- 

en het Bovenmeer (Lake Superior) en kent 

een vochtig continentaal klimaat met hete 

zomers. Het is nog steeds een landbouwstaat 

en de belangrijkste kaasproducent van 

Amerika.17 

 

De census van 1900 leert ons dat de familie 

op dat ogenblik in Oswego, County 

Clackamas, Oregon woont. Helemaal aan de 

andere kant van Amerika. Oregon grenst in het noorden aan de staat Washington, in het oosten aan 

Idaho, in het zuiden aan Californië en Nevada, en tenslotte in het westen aan de Stille Oceaan. In 1859 

sluit Oregon zich aan bij Unie. Clackamas was de naam van het plaatselijke indiaanse volk. Pas in 1883 

kreeg Oregon met de Northern Pacific zijn eerste transcontinentale spoorlijn. Joseph en zijn familie 

konden dus gewoon de trein nemen om van de ene naar de andere kant van Amerika te verhuizen. Het 

grootste deel van westelijk Oregon kent een gematigd mediterraan klimaat met droge en warme zomers. 

Oswego ligt ten zuidwesten van Portland, op slechts een kleine 13 km afstand. Het is een van de oudst 

 
17 Wikipedia: Wisconsin. Idem: Green Bay. Encyclopeadia Britannica, U.S.A., 1966, deel 23, 678 -679. 

Figuur 4: Green Bay, Brown County, Wisconsin, ca. 1909 
(collectie auteur) 

Figuur 3: Aanvraagformulier 
naturalisatie Josephus Van Duyse en 
Fredericus Rouwens, 1884 (Ancestry) 
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bewoonde streken in de vruchtbare Willamette Valley. De stad is gesticht in 1850, in 1960 wijzigt de 

naam in Lake Oswego.18 

 

Op de andere Amerikaanse foto staan twee mannen 

afgebeeld. De opname is gemaakt in Portland door George 

W. Browning. In de periode 1895-1908 is zijn fotostudio 

gevestigd in First Street. Volgens mij zijn hierop de zonen 

Petrus (Peter) en Joannes Baptista (John) Van Duyse 

afgebeeld. Maar laat ons eerst de census van 1900 verder 

bekijken. Josephus of Joseph is landbouwer, hij huurt een 

boerderij en woont op dat ogenblik met zijn vrouw Amelia 

(census: Emily) en het gezin al 19 jaar in de Verenigde 

Staten. De kinderen wonen nog bij hen in: Peter, John, 

Louisa en Leona (census: Lena). Er is geen spoor meer van 

hun oudste dochter Maria Josepha, ook niet in andere 

digitale gegevens van Ancestry. Mogelijk is zij in de eerste 

jaren na de emigratie in Amerika gestorven of misschien 

tijdens de reis, ze is dan slechts 8 jaar oud. Ook nu weer 

is het jammer dat de volkstelling van 1890 in een brand zo 

goed als volledig is vernietigd.  

 

Wanneer de census van 1910 wordt opgesteld, is Joseph al 

69 jaar en is zijn echtgenote Amelia ondertussen 

gestorven (1908). 19  Hij werkt nu als arbeider op een 

boerderij en huurt een huis in Fifth Street, Oswego. Zijn 

zoons Peter en John wonen bij hem in. Peter is locomotive 

engineer.20 John werkt niet en ze zijn allebei genaturaliseerd. De twee broers zullen ongehuwd sterven. 

Dochter Leona woont met haar gezin naast haar vader en broers. Joseph overlijdt in 1916 en ligt samen 

met zijn vrouw Amelia, zonen Peter en John begraven op het Mount Calvary Cemetery in Portland, 

Oregon. Over de kinderen van het echtpaar is echter nog heel wat informatie beschikbaar. 

 

Vermits Maria Josepha niet wordt vermeld in de census van 1900 en ik verder ook geen spoor van haar 

terugvond, beginnen we met haar broer Peter Joseph, zoals hij in Amerika bekend staat. De World War 

I Draft Registration Card (1917-1918) levert interessante informatie op. Het formulier is opgesteld in 

december 1918, Peter woont dan in 1039 Third 

Street in Portland en men beschrijft hem als 

volgt: gemiddelde lichaamsbouw, groot, lichte 

haarkleur (kaal), blauwe ogen. Dat hij (bijna) 

kaal is stemt overeen met de tweede foto, 

gemaakt in Portland. Hij werkt nog steeds als 

locomotive engineer voor de Northern Pacific 

Terminal, in het depot in Portland. Op dat 

ogenblik is hij 43 jaar. De City Directories 

vermelden hem al in 1913 als engineer. De 

Northern Pacific Terminal C° werd opgericht in 

1882. In de periode 1893-1894 laat de firma in 

 
18 Wikipedia: Oregon. https://www.oregonencyclopedia.org. Encyclopeadia Britannica, deel 15, 1073-1076. 
19 Het overlijdensjaar van Amelia staat op het graf. Geen verder gegevens gevonden op Ancestry. 
20 Engineer in Engelse dictionaires wordt o.a. omschreven als iemand die een opleiding heeft gevolgd voor het ontwerpen en 
bouwen van machines en anderzijds iemand who repairs mechanical or electrical devises of who maintains engines or 
machinary. In het geval van Peter lijkt het me om de tweede omschrijving te gaan. 

Figuur 3: Petrus en Joannes Baptista Van Duyse, 
Portland (collectie auteur) 

Figuur 4: Graf van Jospehus Van Duyse, echtgenote en 
zonen (Find a Grave) 
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Portland het Union Depot bouwen, waarin het station is gevestigd. De census van 1920 wijst uit dat 

Peter dan bij zijn schoonbroer Henry Koehler en diens zoon Harry woont. Die van 1930 levert dan weer 

op dat zijn zuster Leona en zijn nicht Constance Koehler bij Peter inwonen, in het huis dat hij nu bezit, 

153 Nebraska Street (waarde: 4.500 dollar). De laatste census waarin hij wordt vermeld, is die van 1940 

en de straatnaam en het nummer zijn gewijzigd: S.W. Nebraska Street 0235. In deze telling staat dat 

hij alleen de lagere school heeft gevolgd (8ste graad), dus we kunnen aannemen dat hij geen opleiding 

als ingenieur heeft gevolgd, maar technicus of monteur bij de spoorwegen is. Ook het 

overlijdenscertificaat is digitaal beschikbaar. Hij overlijdt in 1944 op 69-jarige leeftijd. De doodsoorzaak 

is een hartinfarct (coronary thrombosis).  

 

Over John (Joannes Baptista) is minder informatie beschikbaar, alleen zijn overlijdenscertificaat is 

digitaal terug te vinden. Hij sterft in 1912 op de jonge leeftijd van 36 jaar aan waterzucht (dropsy) na 

een hartaanval (hart seizure). Hij wordt ziek op 20 december en overlijdt pas op 31 december. Op dat 

ogenblik woont hij nog bij zijn vader in Oswego. Hij was arbeider. 

 

Louise Marie (Maria Ludovica) huwt met Henry William Koehler, geboren in Nebraska. Volgens de census 

van 1910 bezit hij een huis in Second Street, Oswego, belast met een hypotheek. Zijn ouders zijn 

afkomstig uit Duitsland. Hij is smid en heeft een shop, wat kan staan voor werkplaats of winkel. In 1910 

is het echtpaar al 10 jaar gehuwd (ca. 1900). Ze hebben op dat ogenblik één zoon, Harry Willis, geboren 

in 1901. Er zal nog een dochter volgen in 1913: Constance. De census van 1920 toont aan dat Louise 

overleed in 1916, in hetzelfde jaar als haar vader, aan meningitis of hersenvliesontsteking. Ze wordt 

slechts 36 jaar oud en laat twee kleine kinderen achter. In de kranten verschijnt een in memoriam 

waarin te lezen valt dat haar man: has been prominent in politics. Hij is city recorder en deputy 

assessor. Het is niet zo eenvoudig deze functies goed te vertalen. De website van de stad Oswego 

vermeldt: The City Recorder’s office maintains the legislative history, documents, and public records 

of the city.21 Volgens onze terminologie zou het dan gaan over een stadsarchivaris. Assessor ligt wat 

moeilijker maar zou te maken hebben met belastingen of 

taksen: een assistent-stadsontvanger? Merkwaardige 

combinatie met het beroep van smid, maar vermoedelijk niet 

ongewoon aangezien Oswego in 1920 slechts 1.818 inwoners 

telt (Wikipedia). Uit de census van 1920 blijkt dat hij geen 

shop meer heeft maar als smid in een fabriek werkt en dat 

zijn hypotheek is afbetaald. Zoals we weten, woont 

schoonbroer Peter Van Duyse op het ogenblik van de telling 

bij Henry en zijn zoon Harry. De census van 1940 geeft niet 

veel informatie, alleen dat het huis een waarde heeft van 

15.000 dollar en dat Henry Koehler alleen het eerste jaar van 

de High School heeft gevolgd. Hij overlijdt in 1950. Henry had 

een hoge bloeddruk en waarschijnlijk teveel cholesterol 

(hypertensia – cardio vascular disease). Een ontsteking van de 

luchtpijpen en longen wordt hem uiteindelijk fataal (broncho pneumonia). Hij werd bijgezet in het 

Riverview Abbey Mausoleum and Crematory in Portland. Op de overlijdensakte staat dat hij smid en 

wagenmaker was. 

 

Van zijn zoon Harry Willis Koehler is er ook Draft Card beschikbaar, opgemaakt in maart 1942. Hij werkt 

dan bij het Treasury Department, met als beroep: coll[ector] Internal Rev[enue] in Portland en woont 

in Third Street, Oswego. Ook hier een korte beschrijving, hij is ongeveer 1,85 m groot, weegt ca. 88 kg, 

heeft bruine ogen en haar en een donkerbruine huid. Merkwaardig genoeg staat er bij het beroep in de 

census van 1930 en die van 1940: Deputy Sheriff. Hij is ondertussen gehuwd met Agnes Marie Flynn, 

 
21 Ancestry: Oregon City enterprice, 16-06-1916, 6 en Oregon City courier, 15-06-1916, 4. 

Figuur 5: Graf van Henry Koehler (Find a 
grave) 
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geboren in Massachusetts in 1902. Haar vader is afkomstig uit Ierland (Irish Free State) en haar moeder 

is geboren in (Engels) Canada. 

  

Harry bezit een eigen huis en zijn opleiding 

beperkte zich tot het 4de jaar van de High School. 

Het echtpaar heeft een dochter Louise Mary, 

geboren in 1920. De ouders zijn dan piepjong, Harry 

is 18 jaar, Agnes is er 17. Vermoedelijk zijn ze in 

1919 gehuwd, want in 1918 geeft hij als 

contactpersoon op de Draft Card geen echtgenote 

op. In 1930 is hun huis 3.000 dollar waard, in 1940 

stijgt dit tot 4.000 dollar. In deze laatste census 

staat ook zijn salaris vermeld: 1800 dollar 

(vermoedelijk per jaar). Harry sterft in 1966 aan een hartinfarct (acute myocardial infarction), Agnes 

overlijdt pas in 1985. Hun lichamen werden bijgezet in het Riverview Abbey Mausoleum and Crematory 

in Portland. 

 

In het jaarboek 1931 van de Clinton Kelly High 

School of Commerce staat een mooie foto van 

Constance R. Koehler, de zuster van Harry Willis, 

die door haar tante Leona in huis werd genomen na 

de te vroege dood van haar moeder Louise Marie 

Van Duyse. Haar tweede voornaam is Ruth of Ruby. 

Constance huwt in 1945 met Eldon Gale Gipson, 

geboren in Portland. Hij is tandtechnicus, terwijl 

Constance werkt als klerk op het, als ik de afkorting 

goed ontcijfer, Department of Agriculture. Volgens 

de census van 1940 is zij stenograaf. Constance en 

Eldon hebben een zoon, Terry Roger Gipson, 

geboren in 1948 en overleden in 1997, 48 jaar oud. 

Constance zelf sterft in 1996 in Lake Oswego. Haar 

echtgenoot Eldon is haar al voorgegaan in 1978. Op 

dat ogenblik wonen ze in West Linn, ook gelegen in 

County Clackamas, Oregon. 

 

Dan rest er nog alleen de in Amerika geboren 

Leona. Zij huwt in 1904, in Olympia, Washington, 

met Dorr J. Foote, geboren in in dezelfde staat. 

Vader Foote is afkomstig uit Schotland. Volgens de 

huwelijksdocumenten is Dorr een merchant, wat wordt verduidelijkt in de census van 1910 als een 

salesmen – commission merchant, te vertalen als handelsreiziger die op commissie werkt? In 1910 huren 

ze een huis in Fifth Street, Oswego, gelegen naast de woning van vader Joseph Van Duyse. Ze hebben 

ondertussen een dochter Leonah Amelia Foote, geboren in 1905. Henry Mettetal, de stiefvader van Dorr 

woont bij het gezin in. Helaas blijft het huwelijksgeluk niet duren, in 1910 start Dorr een 

echtscheidingsprocedure op. De Oregon State Archives bezorgde me de processtukken.22 Waarom wil 

Dorr scheiden van Leona? Volgens de advocaat heeft hij zich altijd vriendelijk en liefhebbend gedragen 

ten opzichte van zijn echtgenote en gezorgd dat ze een goed en comfortabel huis heeft. Zij is echter 

snel geïrriteerd en heeft een fel temperament, wordt boos zonder oorzaak of provocatie. Bovendien zit 

ze regelmatig te mokken en te pruilen, wil niet met Dorr spreken en behandelt hem onverschillig en 

 
22 Oregon State Archives, record # 44872, case 9739. 

Figuur 8: Harry Willis Koehler en zijn vrouw Agnes 

Figuur 9: Constance Koehler, 1931 (Ancestry) 
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met uiterste minachting. Ze weigert soms ook voor hem te koken wanneer hij van zijn werk komt. Ze 

noemt hem in 1906 en in 1909 (!) een verdomde leugenaar. Volgens zijn advocaat maakt zulke wrede 

en inhumane behandeling het leven van Dorr zwaar en moeilijk. Leona stelt echter geen raadsman aan 

en verschijnt niet voor de rechter. Wat er juist is gebeurd, komen we eigenlijk niet te weten. De 

scheiding wordt uitgesproken op 5 januari 1910. Hun dan vierjarige dochter wordt aan Leona 

toegewezen en Dorr mag haar bezoeken wanneer het hem past. Dank zij de Registration Card (Draft 

Card) opgemaakt in 1918 weten we ongeveer hoe Dorr er uit zag: slank, met bruine ogen en zwart haar. 

Hij is op dat ogenblik monteur bij de firma Auto Parts Co. Na de scheiding gaat Dorr naar Seattle waar 

hij overlijdt in 1925. 

 

Zoals weten uit de census van 1920 woont de zesjarige Constance Koehler, de dochter van zus Louise 

Van Duyse, bij haar tante Leona. Datzelfde jaar vraagt Leona een paspoort aan om haar verwanten in 

België te bezoeken. Op het formulier staat een niet zo duidelijke foto waarop ze te zien is samen met 

dochter Leonah en nicht Constance, 

die met haar mee reizen. Ze 

vertrekken op 3 april 1920 uit New 

York met de ss Lapland. Het is op dat 

ogenblik het vlaggenschip van de Red 

Star Line, in dienst vanaf 1909.23 Het 

schip is niet alleen gebouwd op de 

scheepswerf van de Titanic, maar 

werd door de White Star Line in 1912 

gecharterd om de overlevende 

bemanningsleden van de Titanic terug 

naar Engeland te brengen. Het kon 

1.500 passagiers vervoeren en had 

behalve twee schouwen ook nog vier 

masten.24 

 

                                                

Volgens de census van 1930 woont Leona dus samen 

met haar broer Peter en Constance Koehler in 

Portland, in het huis dat Peter bezit in Nebraska 

Street. Zoals we zagen, wijzigt de straatnaam in de 

census van 1940 in S.W. Nebraska Street. De census 

vermeldt ook dat Leona alleen de lagere school heeft 

gevolgd (8ste graad). In de census van 1950 woont ze 

als enige op bovenvermeld adres, waarschijnlijk heeft 

zij het huis geërfd van broer Peter. Ze werkt niet 

meer. Haar nicht Constance Koehler is ondertussen 

gehuwd. In 1963 sterft Leona in het Emanuel Hospital 

in Portland, waar zij op dat ogenblik woont. Ze is 80 

jaar oud. Doodsoorzaak: coronary thrombosis due to 

arterio sclerocis. Ook hier weer het hart dat het laat 

afweten. Er werd nog aan toegevoegd dat zij 

onverwachts (sudden) is overleden. Net zoals haar 

ouders en broers, rust ook zij in Mount Calvary 

Cemetery in Portland. 

 
23 R. VERVOORT, M. MERCKX, Red Star Line. Gent, 1999, 118. 
24 https://www.titanicinquiry.org/ships/lapland.php (30-05-2022). 

Figuur 7: Leona Foote-Van Duyse, dochter Leonah 
en nicht Constance Koehler, 1906 (Ancestry) 

Figuur 6: Stoomschip Lapland, Red Star Line, foto Gustave Hermans 
(collectie auteur) 
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Dochter Leonah Amelia Foote, geboren in 1905, huwt in 1925 met 

Fredrick Cornelius Shay, die ca. 1904 ter wereld komt in Utah. 

Zij is modiste, hij is klerk. Ze hebben een zoon Rodney O. Shay, 

geboren ca. 1938. In de census van 1940 staat Fredrick genoteerd 

als salesman, met een jaarlijks inkomen van 2.100 dollar in 1939. 

Leonah overlijdt in 1953. 

 

Niet alleen Josephus Van Duyse steekt de grote plas over, maar 

in 1883 volgt zijn zuster Nathalia Van Duyse hem naar Amerika, 

kort na haar huwelijk met Fredericus Rouwens. Hij is de broer 

van Amelia, de vrouw van Josephus. Ze trouwen in juni 1883 en 

al in juli komen ze aan in New York. Beide echtlieden zijn 

geboren in Kallo, Nathalia in 1846 en haar man in 1844. Ook hij 

is landbouwer. Een jaar na zijn aankomst vraagt hij op dezelfde 

dag als Josephus de naturalisatie aan in 1884. Hij vestigt zich dus 

ook eerst in Brown County, Wisconsin. Het echtpaar komt voor 

in de census van 1900, ze wonen dan in Columbia, County 

Washington, Oregon, dat is niet heel ver van Oswego en Portland. Frederick is nog steeds landbouwer, 

hij heeft een boerderij gekocht (belast met een hypotheek), gelegen in College Street en het stel is 

kinderloos. Helaas overlijdt Nathalia al in 1901, een dag na haar vijfenvijftigste verjaardag. Ze ligt 

begraven op het Visitation Cemetery, Verboort, Washingthon, Oregon.  

 

Tot slot: Philippus Jacobus Van Duyse en Rosalia Dresselaers hebben acht kinderen, waarvan twee kort 

na de geboorte overlijden. Van de zes overblijvende nazaten emigreren er twee naar Amerika, verkast 

er één naar Antwerpen, de oudste dochter overlijdt in het Franse Lille (zie Genealogische gegevens) en 

de rest blijft achter in het Waasland. 

 

Meer weten? 

  

In principe wordt in de volgende aflevering van de Vlaamse Stam (2023/1) een artikel gepubliceerd met 

een samenvatting van de geschiedenis van het gezin Gilles Theodorus Van Duyse en Philomena Van 

Leuvenhage, gevolgd door een uitgebreide beschrijving van het leven van een van hun zonen die naar 

Congo trok. 

 

Genealogische gegevens 

 

De aktenummers staan achter de datums vermeld. Voor de gegevens uit Amerika: de stad waar geboorte 

of overlijden plaatsvond, staat niet altijd vermeld in de stukken. Ofwel noteerde ik hier de naam van 

de county en de staat, of de naam van de stad en die van de staat. Hier ontbreken ook soms de 

recordnummers omdat die niet in de stukken worden vermeld. 

 

Philippus Jacobus Van Duyse, Beveren-Waas 28-10-1770 – Kallo 25-12-1858 (73).  

• Eerste huwelijk Sint-Gillis-Waas 08-07-1799 (64), met Judoca Maria Baukens, Kallo 17-04-1767 – 12-

01-1836 (2).  

• Tweede huwelijk Kallo 05-10-1836 (19), met Maria Theresia Van Havere, Kieldrecht 19-10-1811 (geen 

nr.) – Kallo 17-06-1889 (30) 

• Eerste huwelijk Judoca Maria Baukens: Kallo 08-11-1791, met Gregorius Laureys, Verrebroek, 16-03-

1754 – Kallo 11-04-1799 (12) 22 Germinal jaar VII. 

 

Figuur 8: Graf van Nathalia Van Duyse 
(Find a grave) 
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Kinderen Philippus Jacobus Van Duyse en Maria Theresia Van Havere: 

 

1. Livina Rosalia Van Duyse, Kallo 22-07-1837 (34) – Lille, Frankrijk 28-09-1879 (1240), gehuwd Kallo 

26-04-1854 (2) met Isidorus Franciscus Onghena, Kallo 27-06-1831 (35) – 31-05-1908 (18) 

2. Joannes Gislenus Van Duyse, Kallo 29-01-1839 (12) – 15-02-1839 (8) 

3. Maria Ludovica Van Duyse, Kallo 01-06-1840 (26) – Beveren-Waas 11-08-1924 (43), gehuwd Kallo 

05-01-1869 (1), met Petrus Aloysius Ruthgeerts, Melsele 19-07-1837 (43) – voor 1924 

4. Josephus (Joseph) Van Duyse, Kallo 05-12-1841 (64) – Oswego, Oregon, USA 09-12-1916 (306), 

gehuwd Kallo 25-01-1873 (2) met Amelia Francisca Rouwens, Kallo 14-12-1838 (68) – Oswego, 

Oregon, USA 1908 

5. Joanna Francisca Van Duyse, Kallo 15-10-1843 (64) – 27-10-1843 (51) 

6. Adriana Francisca Van Duyse, Kallo 22-10-1844 (61) – Melsele 13-11-1922 (45), gehuwd Kallo 01-

02-1888 (2), met Petrus Augustinus Van Duyse, Vrasene 27-01-1826 (17) – Melsele 30-11-1907 (63) 

7. Nathalia Van Duyse, Kallo 04-12-1846 (69) – Columbia, Oregon, USA 05-12-1901, gehuwd Kallo 

15-06-1883 (9) met Fredericus Rouwens, Kallo 15-04-1844 (26) – overleden USA. 

8. Gillis Theodorus Van Duyse, Kallo 31-07-1848 (41) – Antwerpen 17-02-1920 (634), gehuwd 

Beveren-Waas 07-05-1884 (16) met Philomena Van Leuvenhage, Beveren-Waas 21-11-1858 (182) 

– Antwerpen 07-08-1906 (2901)  

 

Kinderen Josephus Van Duyse en Amelia Francisca Rouwens: 

 

1. Marie Josepha Van Duyse¸ Kallo 19-06-1873 (61) - ? 

2. Petrus Josephus (Peter) Van Duyse, Kallo 30-01-1875 (7) – Portland, Oregon, USA 29-03-1944 

(1229), niet gehuwd 

3. Joannes Baptista (John) Van Duyse, Kallo 21-07-1877 (51) – (Lake) Oswego, Oregon, USA 31-12-1912 

(3545), niet gehuwd 

4. Maria Ludovica (Louise) Van Duyse, Kallo 04-02-1880 (6) – (Lake) Oswego, Oregon, USA  13-01-1916 

(168), gehuwd ca. 1900, met Henry William Koehler, Illinois, USA 12-08-1869 – (Lake) Oswego, 

Oregon, USA 14-08-1950 (8829) 

Kinderen: 

4.1. Harry Willis Koehler, (Lake) Oswego, Oregon, USA 24-10-1901 (209) – 04-01-1966 (11), gehuwd 

ca. 1919, met Agnes M. Flynn, USA 15-04-1902 – (Lake) Oswego, Oregon, USA 10-08-1985 

4.1.1. Kind: Louise Mary Koehler, Portland, Oregon, USA 01-02-1920 - ? 

4.2. Constance Ruby of Ruth Koehler, (Lake) Oswego, Oregon, USA 05-04-1913 – (West Linn?), 

Oregon, USA 03-02-1996 (96-03162), gehuwd Portland, Oregon, USA 04-08-1945 (1417), met 

Eldon Gale Gipson, Portland, Oregon, USA 18-04-1914 – West Linn, Oregon, USA 22-05-1978 

4.2.1. Kind: Terry Roger Gipson, Oregon, USA 30-12-1948 – County Clackamas, Oregon, USA 05-

07-1997 

5. Leona E. Van Duyse, Green Bay, Wisconsin, USA 18-02-1883 – Portland, Oregon, USA 08-11-1963 

(15723), gehuwd Olympia, Washington, USA 01-09-1904, met Dorr J. Foote, Seattle, Washington, 

USA 23-09-1884 – 1925 - gescheiden: Oregon City, 05-01-1910 

5.1. Kind: Leonah Amelia Foote, (Lake) Oswego, Oregon, USA 03-09-1905 (1799) – County 

Multnomah, Oregon 29-09-1953, gehuwd Portland, Oregon, USA 10-07-1925 (5748), met 

Fredrick Cornelius Shay, Utah, USA, ca. 1904 – ? 

5.1.1. Kind: Rodney O. Shay - Lake Oswego ca. 1932 - ? 

 

Kinderen Gregorius Laureys en Judoca Maria Baukens 

 

1. Maria Elisabeth Laureys, Kallo 15-03-1794 – Vrasene 24-03-1876 (32), gehuwd Kallo 15-10-1816 (17) 

met Constantinus Verbraeken, Vrasene 06-01-1793 – Vrasene 07-12-1868 (80) 
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2. Egidius Laureys, Kallo 29-07-1795 – Burcht 14-12-1884 (86), gehuwd Burcht 23-04-1822 (4) met 

Carolina Joanna De Wael, Burcht 20-10-1793 – 20-08-1867 (24)  

 

 

Wat staet daer nu weer? 
Luc Van Thienen 

 

Onze abonnee Stephan Michiels reikte ons onlangs een interessante casus aan voor deze rubriek. 

Stephan was vorig jaar één van de enthousiaste deelnemers aan onze cursus Oud-schrift en engageerde 

zich onlangs om akten uit de Parochieregisters mee te helpen indexeren. Tijdens het indexeren van de 

huwelijken van de parochie Sinaai voor het decennium 1700-1709 stootte hij op een akte met daarin 

enkele ongebruikelijke Latijnse woorden. Deze woorden weken af van de normale formuleringen van 

een PR-huwelijksakte. 

Bij de transcriptie ervan bleek het hier over een interessante akte te gaan. 

 

Huwelijksakte 1709 Sinaai 

Obtenta dispensatione super tribus 

bannis antenuptialibus contrax- 

erunt matrimonium Joannes 

van hecke et Joanna heyens 

hac 5a die mensis februarij 

1709 

Transc coram me infrascripto 

pastore et presentibus testibus 

Petro van hecke et Judoco Zaman 

et dictus Joannes van hecke 

agnovit prolem praefatae Joannae 

heijens in contrahendo praesentem 

ut suam et per hoc ipsum matri- 

monium ligitimandam quod attestor 

 

Petrus Pierssens pastor 

 

Transcriptie Vertaling     

Obtenta dispensatione super tribus Na het verkrijgen dispensatie over de drie 

bannis antenuptialibus contrax- voorhuwelijkse bannen,  

erunt matrimonium Joannes trouwden Joannes 

van hecke et Joanna heyens van Hecke en Joanna Heyens 

hac 5a die mensis februarij alhier de 5de dag van de maand februari 

1709 coram me infrascripto 1709 voor mij, onderschreven 

pastore et presentibus testibus pastor en de aanwezige getuigen 

Petro van hecke et Judoco Zaman Petrus van Hecke en Judocus Zaman 

et dictus Joannes van hecke en de genoemde Joannes van Hecke 

agnovit prolem praefatae Joannae erkende het voornoemde kind van Joanna 

heijens in contrahendo praesentem Heijens door het hier te tonen 

ut suam et per hoc ipsum matri- en het in het huwelijk te wettigen  

monium ligitimandam quod attestor wat ik bevestig, 

Petrus Pierssens pastor 1709 P. Pierssens pastor 1709 
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Het opmerkelijke hierbij is dat in het huwelijksboek van dit parochieregister, naast het huwelijk van 

het echtpaar ook de erkenning van een voorkind wordt opgenomen. In de akten van de burgerlijke stand 

is dit een normale werkwijze, maar in de parochieregisters treffen we dit amper aan. 

Daarom haalden we er ook even de doopakte van het kind bij om na te kijken, of het inderdaad over 
een onwettig kind ging. 

 

Doopakte 1707 Sinaai 

 

Die 11a mensis 8bris 1707 ego 

infrascriptus baptizavi Joannam 

filiam illigitimam cuius pater  

per matrem Joannam Heijens  

in puerperio declaratus est 

Joannes van Hecke fs Adriani 

natam eodem ipso die circa 

horam decimam matutinam  

insceperunt Joannes Baptista 

Heijens et Joanna de Bock 

quod attestor 

 

P. Pierssens pastor 

 

 

Transcriptie Vertaling     

Die 11a mensis 8bris 1707 ego op de 11ste oktober 1707 heb ik 

infrascriptus baptizavi Joannam ondergetekende Joanna gedoopt 

filiam illigitimam cuius pater  een onwettige dochter, wiens vader 

per matrem Joannam Heijens  door de moeder Joanna Heijens  

in puerperio declaratus est in het kinderbed is bekend gemaakt 

Joannes van Hecke fs Adriani, als Joannes van Hecke Adriaanszoon, 

natam eodem ipso die circa het is geboren dezelfde dag rond 

horam decimam matutinam  het tiende uur ‘s morgens 

insceperunt Joannes Baptista doopheffers: Joannes Baptist 

Heijens et Joanna de Bock Heijens en Joanna de Bock 

quod attestor wat ik bevestig 

P. Pierssens pastor P. Pierssens pastoor 

 

De doopakte verwijst dus inderdaad naar een onwettige dochter. Bovendien heeft de moeder -als 

ongehuwde- bij de bevalling verraden wie de onwettige vader is. Zij duidt Joannes van Hecke zoon van 

Adriaen van Hecke aan als de verwekker van haar kind. 

Deze akte, gecombineerd met de huwelijksakte betekent strikt genomen, dat het pas geboren meisje 

van 11-10-1707 tot 05-02-1709 de facto Joanna Heijens heette en pas daarna de naam Joanna van Hecke 

toegemeten kreeg. 

Uit deze akte is dit moeilijk af te leiden, maar het is wel zo! Voor de Sinaaise parochie én voor de 

Vierschaar Sinaai-Belsele -maar ook elders- was dit de regel. Een onwettig kind kon de naam van de 

vader slechts dragen, wanneer de vader het kind ook erkende. (FS-link) 

 

We keken daarom ook even na wat de opsteller van de klapper van Sinaai -veel later- van deze akte 

gemaakt had. Klappers of indexen op de parochieregisters zijn de gekende alfabetische lijsten, waarin 

alle geboorten, huwelijken en overlijdens staan uit het Ancien Regime. In de tweede helft van de 19de 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XS99-KRT?i=39&cat=1481711
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eeuw vond men het namelijk noodzakelijk om officiële lijsten van de akten uit de periode 1600-1800 op 

te stellen, als hulpmiddel voor de gemeenten. Deze akte dateerde dus van vele decennia eerder en de 

klapper-opstellers hadden de feitelijke situatie uit de registers, die ze moesten inventariseren niet zelf 

meer gekend. (Link Klapper PR-Geb Sinaai rechts onder)  

De indexeerder uit de 19de eeuw zag dit detail ook over het hoofd en noteerde het kind toch onder de 

naam Van Hecke, precies of het nooit illigitima geweest was.  

 

  
 

Maar ook in onze eigen Zorro 2.0 vindt je deze akte op dezelfde manier geïndexeerd terug. Onze 

indexeerder interpreteerde de gegevens op dezelfde manier als zijn voorganger uit de 19de eeuw. 

 

 
(Link Zorro) 

 

Tussen 1710 en 1719 na het huwelijk van de ouders kreeg het gezin nog 6 zonen. Alleen Joanna de 

oudste en enige dochter, droeg gedurende 15 maanden de naam van haar moeder.  

Maar niemand wilde tot nog toe haar verhaal blijkbaar geweten hebben!  

We hopen dit onrecht hiermede te hebben rechtgezet. Want de 24-jarige Joanna Heijens (°1683) bleef -

na de bevalling- toch maar mooi wachten met een kind-op-haar-naam op Joannes Van Hecke (°1686), de 

toen 20-jarige jongeman die haar bezwangerd25 had.  

 

Agenda 

Familiekunde Vlaanderen Land van Waas vzw 

 

De planning voor onze activiteiten voor het einde van 2022 ziet er uit als volgt: 

 

Contactnamiddag  

8 december 2022: contactnamiddag (van 14u tot 16u): “Kennismaken met Stadsarchief Sint-Niklaas” 

Verzorgd door Patty De Meester, bestuurslid FV-LvW en stadsarchivaris Sint-Niklaas. Inschrijven 

verplicht, aantal deelnemers beperkt tot 20. Verzamelen aan de ingang van de nieuwe stadshuisvleugel. 

 

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar onze secretaris: <secretariaat@familiekunde-

landvanwaas.be> 

 
25 Van Dale 1898: bezwangeren, zwanger maken.  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XSQ9-2TT?i=239&cat=1481711
https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/2.0/view_geboorte.php?register=pr&gemeente=Sinaai&naam_kind=Van+hecke&voornaam_kind=J*&voornaam_vader=&naam_moeder=&voornaam_moeder=&begin_datum=1700&eind_datum=1709&submit=Zoeken
https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/2.0/view_geboorte.php?register=all&gemeente=alle&naam_kind=heyens&voornaam_kind=Joanna&voornaam_vader=joannes&naam_moeder=&voornaam_moeder=&begin_datum=&eind_datum=&submit=Zoeken
https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/2.0/view_geboorte.php?register=all&gemeente=Sinaai&naam_kind=van+hecke&voornaam_kind=joannes&voornaam_vader=&naam_moeder=&voornaam_moeder=&begin_datum=1686&eind_datum=1686&submit=Zoeken
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
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Opleidingen 

Alle opleidingen vangen aan om 19u30 in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, tenzij anders vermeld. 

 

Cursus Oud Schrift  

De resterende sessies van onze jaarlijkse cursus 

‘Oud Schrift’ (lesgever Luc Van Thienen) zijn 

gepland voor 10 en 24 november 2022. 

 

    
 

Koninklijke Oudkundige Kring van het Land van Waas 

• Op zondag 23 oktober 2022 werd de 125ste publicatie van de Annalen voorgesteld in muziekclub 

’t Ey te Belsele. Voor de tweede keer is een boeiend artikel van ons bestuurslid en lesgever Luc 

Van Thienen opgenomen in de Annalen: “Staatse en Franse legers in Lokeren en het Land van 

Waas omstreeks 1645 in drie authentieke lokale bronnen”. Proficiat met de publicatie van dit 

kwaliteitsvol artikel van 60 pagina’s! 

• De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) en de Erfgoedcel Waasland 

organiseren het colloquium “Meer dan de muze Clio!?... Vrouwelijke historici over lokale en 

regionale geschiedschrijving” op zaterdag 19 november 2022 om 13.30u. in de abdij van 

Roosenberg te Waasmunster. Via deze link alle info en het inschrijvingsformulier. 

Prijs: 15 euro p.p., koffiepauze en receptie inbegrepen; gratis toegang voor studenten op 

vertoon van hun studentenkaart. Overschrijven kan op het rekeningnummer van de KOKW: BE50 

8508 3519 1418 met vermelding “Colloquium 19 november 2022 + naam 

deelnemer(s)”. Inschrijven is verplicht en kan tot woensdag 9 november. 

 

RootsTech conferentie van FamilySearch 

Inschrijvingen voor (gratis) deelname aan de RootsTech conferentie van FamilySearch van 2 tot 4 maart 

2023 zijn nu mogelijk. Ga naar de RootsTech pagina van FS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.erfgoedcelwaasland.be%2Fmeerdandemuzeclio%2F&data=05%7C01%7CSofie.Buyse%40sint-niklaas.be%7C22877607d3cb48463b1a08dab278f4f1%7Cc096c66f69bc4d39aa96f1e2c071d41e%7C0%7C0%7C638018529838193728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VsaLnF98Z2%2FdwAs1ozlf6EMUIEJc1dyNH8XTQ6TnRFc%3D&reserved=0
https://www.familysearch.org/rootstech/event/rt2023?cid=em-rt-14551&mkt_tok=NTkwLUJVSy03MjYAAAGHZ_9fXEWcbMJ5OzPn_zWia7Hm7Shrqtu3r2gonRl3Z8frblmKqb-3lleMK-IZVInRytR8S0RwiEK6pEIL6Q-dkO70Dwd0aqtlS-Hieow
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En nog dit 
 

Huis Janssens, de annex, en ons documentatiecentrum 

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag werd op 11 september 2022 het mooi gerestaureerde 

19de-eeuwse interieur van het Huis Janssens tijdelijk opengesteld voor het publiek. Vanaf eind 2022 zal 

onze vereniging vergaderruimte kunnen gebruiken in dit mooie gebouw. 

 

De annexrenovatie zou afgewerkt worden tegen de tweede helft van 2023. In de mooie stadsbrochure 

van stad Sint-Niklaas over Huis Janssens lezen we:  ‘Annex 2 wordt de consultatie, studie- en 

werkruimte voor bovenlokale erfgoedverenigingen (Familiekunde, Reynaertgenootschap, Sint-

Nicolaasgenootschap…), met beperkte depotfaciliteiten’. Pas als dit gerealiseerd is zullen we ons 

documentatiecentrum terug kunnen uitwerken en openstellen voor alle genealogen met interesse in 

het Waasland. Geduld is een schone deugd… 

 

Verhuis Stadsarchief 

Enkele weken geleden werden de laatste historische archiefstukken van de kelder van de bibliotheek 

aan het Hendrik Heymanplein overgebracht naar de nieuwe archiefdepots in de recent geopende 

stadhuisvleugel. Op deze nieuwe locatie zal stadsarchivaris Patty De Meester ons ontvangen op 8 

december voor uitleg en een bezoek. Op ludieke wijze werden met een mensenketting de laatste 

archiefstukken overgebracht naar de nieuwe locatie. 

 

   
(foto’s Archief stad Sint-Niklaas) 

 

Zie ook de reportage in het Nieuwsblad  

en in het Laatste Nieuws. 
 

 

 

 

 

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221014_95760503?&articlehash=pBJ8f3qyDBSkpWf%2BH8UC0zxwWuBQHytsrWFo0hrF%2FXczMEnrMRq6VvTeRU7ynXDVmp8qehbRgpGE0yokBwcfM4terK8H2VTtwZ%2B8EnEkhul%2F2nGIer2bb0BR2xijSaU28UKWcryCylUEDbS%2B5dWBk1d4FurXGEt%2FgK16NIgnqkZKWXUxNhpMuyC6E7sNaczCfxxrdUq1gO%2BdOMzUdeXQ1th4tpNBZw3ciXxJ3TjAabSh%2B4e8YtKQaa6lUzKSJ%2FKyWSfM67ziSKQ8AHMvL9rKm%2Ba0iT9XFvIubELXRXtRhSeA40oKDH0IMwYDjDZd22VYVTd%2B48rKyJzX360LxAbbjQ%3D%3D
https://www.hln.be/sint-niklaas/laatste-dozen-van-stadsarchief-verhuisd-naar-depot-in-nieuw-stadhuis-personeelsleden-helpen-handje-met-menselijke-ketting~af07edd1/
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Voorouders in Wetteren? 

We lazen het in de lokale edities van onze kranten, en we zagen 

het op TVOost. Dankzij een uitgebreide databank en de daaraan 

gekoppelde gemeentelijke archieven kan Ludwich Bettens een 

stamboom opmaken van iedereen in Wetteren die daarom 

vraagt. Ludwich vertelt ons dat iedereen met familieleden of 

voorouders in Wetteren contact mag opnemen met hem via 

email. 
 
Foto Nieuwsblad 

 

Publiceren in onze Kroniek 

De redactie ontvangt graag uw manuscripten ter publicatie. We verwijzen naar enkele richtlijnen in 

onze FV-Kroniek 2021-02 (publicatie-landvanwaas.be) (maart 2021).  

 

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

 

mailto:wijwetthra@icloud.com
https://publicatie.familiekunde-landvanwaas.be/uploads/gratis%20kroniek/kroniek%202021.pdf#page=53
mailto:info@publicatie-landvanwaas.be

