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Woordje van de voorzitter 
 

Met belangstelling lees ik dat je aan de Universiteit Antwerpen een Master in de Erfgoedstudies kunt 

volgen. Vanaf academiejaar 2022-2023 werden in die opleiding twee nieuwe keuzevakken van elk 3 

studiepunten toegevoegd: “Genealogie” en “Genetisch erfgoed”, beiden gedoceerd door gastprofessor 

Maarten Larmuseau. Maarten is samen met Maite De Beukeleer auteur van het boek “In haar voetsporen, 

Op zoek naar onze voormoeders”. Maite was onze gastspreker eerder dit jaar in een contactavond. Dat 

genealogie binnen een Masteropleiding aan bod komt is belangrijk, omdat het domein hiermee een 

respectvolle plaats krijgt in een academische opleiding. 

 

Genealogie heeft een nogal oubollig imago: gepensioneerde oude(re) dames en heren die uren snuffelen 

in oude dikke boeken waarin ze moeilijk te lezen schriftuur proberen te ontcijferen om zo hun 

voorouders en familiegeschiedenis te ontdekken. Misschien doen ze het met de hoop om met de 

komende feestdagen, op bijeenkomsten met familie, uit te pakken met een vondst: dat ze (ergens) van 

adellijke afkomst zijn, of dat ze ergens een generaal als voorouder hebben. En dan kijkt misschien 

iedereen een beetje meewarig, zo van “so what?”… 

 

Maar er komt dus beweging in dat imago. In de voorbije maanden zag ik vier TV reeksen en optredens 

waarin stambomen en voorouder-onderzoek van belang waren. Over twee ervan had ik het al vorige 

keer (Martin Heylen in ‘Uncle Martin’ en …), maar nu komen daar ‘Erfgenamen gezocht’ met Axel 

Daeseleire en de uitzending van de show  ‘Live in Nerdland: DNA’ van Lieven Scheire bij. Opvallend 

daarbij is dat er steeds een combinatie gemaakt wordt van ‘klassieke’ genealogie met genetische 

genealogie. Deze laatste is meer en meer een heel belangrijk complement aan het worden van de 

vroegere genealogische onderzoeksmethodes. Ook de steeds snellere digitale ontsluiting van 

erfgoeddocumenten met genealogische informatie en hun gedigitaliseerde bewerkingen (met onze 

zorro® als mooi voorbeeld) maken dat ons hobby- en vakdomein het oubollige imago kan wegduwen om 

plaats te maken voor een hippe en moderne tijdsbesteding.  

Ook de doelstelling van 

familieonderzoek evolueert van 

traditioneel zoeken naar 

stamreeksen naar volwaardige 

kwartierstaten met even grote 

belangstelling voor vrouwelijke 

voorouders. Ook komen inzicht 

in familiemigraties, 

erfgenamenonderzoek, 

forensisch onderzoek en het 

opzoeken van verwanten van 

adoptiekinderen of verloren 

takken van de familie steeds 

meer in de belangstelling. 

 

Waarmee ik maar wil zeggen: Genealogie wordt, meer nog, is vandaag al een hippe activiteit, en daar 

kunnen we enkel blij om worden in deze donkere eindejaarstijden. Geniet van al die aandacht voor je 

hobby, lees een boek over genetische DNA, blijf de nieuwere technologieën van online genealogische 

databases uitproberen en ontdek hoe je hiermee je familiegeschiedenis kunt verrijken. Ik wens het 

jullie allemaal toe, samen met een goede gezondheid en veel geluk in 2023. 

 

Luc Chalmet, 16 december 2022 

Traditionele en Genetische Genealogie 
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Websites FV-LvW    
 

Opmerkzame bezoekers van onze websites zullen het al gemerkt hebben. Her en der zijn er recent wat 

aanpassingen gebeurd. Onze sites hebben al een lange eigen geschiedenis en daarom vonden we het 

nodig deze wat te verbeteren en meer op mekaar af te stemmen. Een van de voornaamste bedoelingen 

was om de toegangen van de ene naar de andere site wat eenvoudiger en transparanter te maken.  

 

We kozen ervoor om de huidige sites stapsgewijze bij te werken en te optimaliseren; niet om plots één 

geheel nieuwe site te bouwen. We kunnen dit op deze manier verwezenlijken, omdat we alles in eigen 

beheer aanpakken en aanpassen binnen het bestuur en de IT-werkgroep. Hierbij zit bestuurslid en 

webmaster Pascal Janssens aan de knoppen, om het technisch allemaal in goede banen te leiden. De 

mogelijkheid om alles later te integreren is hierbij niet uitgesloten, we houden dergelijke evolutie nog 

achter de hand. Hierna een overzicht van hetgeen er in eerste instantie al is gewijzigd. 

 

Onze vier platformen 

Het klinkt misschien eigenaardig dat FV-LvW meerdere platformen (of omgevingen) heeft, waar de lezer 

en/of abonnee kan gaan snuisteren. Hierbij moeten we onderscheid maken tussen enerzijds de 

webpagina’s, waar elke internetgebruiker toegang toe heeft en anderzijds de databases, die enkel 

geconsulteerd kunnen worden door onze betalende abonnees. Ook deze structuur is historisch gegroeid. 

 

Voor elke geïnteresseerde genealoog beschikbaar 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel voor onze abonnees beschikbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de voornaamste wijzigingen die nu voorzien is, is dat er eenvoudiger genavigeerd kan worden 

van het ene platform naar het andere. Dit ontbrak grotendeels in het verleden; eerder was het enkel 

mogelijk om vanuit Zorro snel naar de 3 andere omgevingen te switchen. 

  

Opgelet:  

voor niet-betalende abonnees is schakelen naar Zorro en ProGen uiteraard nog steeds niet mogelijk. 

 

 

Pro-Gen database 
 
 
 
 
 
 
 

link 

 

Zorro 2.0 database 
 

 

 
 

 

 

 

link 

 

De Publicatie-website 

 
 

 

 
 

link 

 

De Verenigingswebsite 

 
 

 

 
 

link 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/data/start.html
https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/2.0/page.php?slug=home
https://www.publicatie-landvanwaas.be/
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/
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Schakelen van de éne web-omgeving naar de andere 

1) Vanuit Zorro: voor abonnees die meestal eerst inloggen via Zorro   

• Naar de Verenigingswebsite of Publicatie-website: gebruik de linken in het middenvak.  

 
 
 
 
 
 
 

• Naar Progen: op elke pagina kan je in de onderste balk klikken op deze knop  

 

 
2) Vanuit ProGen:  

• Naar de Verenigings- en Publicatiewebsite: klik links in het menu op de voorziene linken 

• Naar Zorro: op elke pagina kan je in de onderste balk klikken op deze knop 

 

 
3) Vanuit Verenigingswebsite: voor bezoekers die sporadisch inloggen via deze website 

• Naar de Publicatie-website: klik op deze banner 

 

 
• Naar Zorro: klik op deze banner 

 
 

4) Vanuit Publicatie-website: voor bezoekers die sporadisch inloggen via deze website 

• Naar de Verenigingswebsite: klik in de menubalk op het menu-item <Verenigingswebsite> 

 
 
 

• Naar Zorro en Progen: klik in de menubalk op het menu-item <Deel Abonnees> 

   
 

 

Andere aanpassingen 

 
We hebben voor enkele van deze platformen ook een kleine facelift uitgevoerd op de webpagina’s. 

1. Verenigingswebsite 

Geen aanpassingen 
 

2. Publicatiewebsite: 

a) Titelbalk: 

Duidelijkere naamgeving van titels: bv gratis > gratis deel / abonnement > deel abonnees 
 

b) Sortering van de menu-items:  

We wijzigden de volgorde van de menubalk-subitems van willekeurig naar een alfabetische 

sortering. Dit is reeds in orde voor Menu-item <Gratis deel> 
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c) Structuur van de webpagina’s gelinkt aan de menubalk-subitems :  

De twee substantiële delen van deze pagina’s werden van plaats veranderd.  

- bovenaan staan nu verwijzingen (met de nodige linken) naar de beschikbare documenten, akten, 
PDF’s etc. Hierdoor komt de essentie van de pagina meteen duidelijk in beeld, zonder dat de 
lezer naar die verwijzingen moet scrollen. 

- daaronder komt in het witte vak de TOELICHTING, (soms wel even naar beneden scrollen) 
Op deze wijze heeft de lezer sneller toegang tot wat hem echt aanbelangt bij elke consultatie.  
Het vak toelichting volstaat immers meestal bij een eerste raadpleging van de pagina.  

d) Snelle doorverwijzing naar het gezochte document via links: 

Het gebruik van linken is opgevoerd. Op plaatsen waar het kan, leggen we dergelijke links; zo 

navigeert de gebruiker voortaan rechtstreekser naar de gewenste documenten.  

 

3. Zorro 

Geen noemenswaardige aanpassingen in deze fase  
 

4. Pro-Gen 

a) Modernere look en lettertype 

 vervangen van het ouderwetse ‘Times New Roman’ door ‘MS-Trebuchet’ 

b) Overzichtelijker gestructureerde statistieken 

Minder essentiële info is hierbij verwijderd 

 
c) Duidelijker titels 

We namen ook de titels en hoofdingen onder de loep en kozen juistere omschrijvingen. 

bv: Kadaster werd Kadasterkaarten 

 

 

 

 

 

d) Meer rechtstreekse linken naar documenten 

Waar het kan worden documenten voortaan rechtstreeks vanop de webpagina gelinkt. 
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Maar met behoud van de mogelijkheid om in linkerkolom via de Waaslandkaart naar datzelfde 
document te gaan. 

 

 
 
e) Een eigen uitlog-knop 

Met het zwarte, gloednieuwe Exit-icoon in de linker menubalk kan men voortaan ook vanuit ProGen 
uitloggen uit het Abonnee-deel, zonder dat men eerst naar het Zorro-platform moet terugkeren. 
 

 
f) Het nieuwe FV-LvW logo is nu van toepassing 

Zie vorig beeld 

 
 

De Zorro-zelfstudie in onze website 

 
Tenslotte hebben we ook aandacht besteed aan Zorro. Demo filmpjes over ‘Hoe praktisch werken met 

Zorro’ waren al lang in het vooruitzicht gesteld en enkele ervan zijn nu klaar. Zowel betalende abonnees 

als toevallige bezoekers kunnen ze bekijken, als eerste kennismaking met Zorro of om af en toe de reeds 

verworven kennis en vaardigheden bij te spijkeren. 

Dit kan zowel vanuit de gratis websites als vanuit het abonnee-gedeelte. 

 

Zie hiervoor het artikel over Zorro verder in deze Kroniek. 
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Zorro® 2.0 Demofilmpjes 
 

In februari 2022 werd Zorro 2.0 uitgebracht.  

Abonnees van FV-LvW zijn ondertussen vertrouwd met onze database en haar krachtige zoekfunctie.  

 

Abonnees konden practische info vinden  

op de Zorro Home-pagina 

onder de HELP-knop  

subitem “Snelcursus Zorro® 2.0” 

 

 

Vanaf december 2022 voorzien we ook enkele demofilmpjes, waarmee de abonnees hun kennis verder 

kunnen aanscherpen.  

 

Maar ook niet-abonnees kunnen voortaan kennismaken met de voordelen en het gemak, dat Zorro biedt 

aan stamboomonderzoekers bij het opsporen van hun voorouders in het Land van Waas.  

 
Link: lijst Demofilmpjes “Zorro-zoekschermen“  

 

Abonnees vinden de demo-filmpjes ook op het Zorro Home-scherm (het vak rechts onderaan). 

  

 

 

Niet-abonnees kunnen terecht op onze FV-LvW websites 

 
Link Demofilmpjes via de Verenigingswebsite 

 
Link Demofilmpjes via de Publicatie-website 

 

Momenteel zijn er 4 demofilmpjes beschikbaar, andere demo’s zijn in ontwikkeling. 

 

  

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/activiteiten/demofilmpjes
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/activiteiten/demofilmpjes
https://publicatie.familiekunde-landvanwaas.be/index.php?p=zorro-demofilmpjes
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Waaslanders in het Nederlands-Indisch leger 1824-1875 Deel 1 
Sanneke Cassiman 

“De eerste dode in elke oorlog is het gezond verstand” A. den Doolaard 

Zoektocht   

Omwille van mijn verwantschap met zijn moeder Maria Anna Cassiman, ging ik op zoek naar het 

overlijden van Carolus Ludovicus Peersman. Zijn overlijden in Montrado (Borneo) trok daarbij mijn 

aandacht.  Zo kwamen we eerst met de hulp van Facebookgroep Genealogie Waasland bij het Nationaal 

archief van Nederland terecht. Wat later ontdekten we het boek van Jaak Henri Poortman “Het vergeten 

verhaal van de Mennekens” en namen contact op met de auteur. 

Tijdens ons onderzoek bleek dat Carolus Ludovicus en nog 3 andere Waaslanders, die ook met mijn 

stamboom verbonden zijn, in dienst zijn getreden van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). 

We stelden verder nog vast dat wel meer dan 170 mannen uit het Waasland in de 19de eeuw in Indonesië 

in militaire dienst waren.  

 

Internationale situatie voor en tijdens de periode 1824-1875 

1792 - 1815  Frans Bewind, Napoleon verslagen 1815 in de Slag bij Waterloo 

1815 - 1830   Verenigd koninkrijk der Nederlanden o.l.v. Willem I 

25-08-1830    Belgische revolutie, opstand tegen Willem I 

04-10-1830    Ontstaan van België, grondwet 07-02-1831 

 

Geschiedenis Nederlands-Indië na 1600 in een notendop 

Nederlands-Indië was een Nederlandse kolonie, die het gebied omvatte dat we nu Indonesië noemen. 

De handel in specerijen en andere kruiden uit dit gebied was heel belangrijk. 

 

 

 

 
Replica van V.O.C.-schip Batavia. Het 
oorspronkelijke schip vertrok in 1628 naar Java. In 
1985 is de start gegeven aan een authentieke 

reconstructie.  

 

 

 

- In 1602 richten de Nederlanders de V.O.C. (Verenigde Oost-Indische Compagnie) op. 

- In 1641 werden de Portugezen verdreven door het V.O.C. Het begin van talrijke oorlogen. 

- Het houten Fort Meester Cornelis werd ca 1656 opgericht te Batavia en werd de grootste 

militaire school. Meester Cornelis was een deel van Jakarta, genoemd naar Meester Cornelis van Senen, 

een schoolmeester en prediker in de 17e eeuw. De huidige naam is Jatinegara. 

- In 1799, na het faillissement van het V.O.C. vielen de overzeese gebieden onder het gezag van de 

Nederlandse staat. Nederland verklaarde op 31-12-1799 Indonesië tot kolonie. 

- In 1811 kwam Nederlands-Indië in handen van de Britten (Britse Oost-Indische Compagnie) door de 

bezetting van Frankrijk in Nederland. 

- Het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische leger) bestond van 28-08-1814 tot 1950. 

- In 1816 werd Nederlands-Indië terug overgedragen aan Nederland. Nederlands-Indië was ook bekend 

als Nederlands Oost-Indië. 

- 1873-1913 de Atjeh-oorlog breekt uit, er sneuvelden meer dan 12.000 soldaten en 60.000 Atjeeërs. In 

1942 werd Indonesië bezet door Japan en capituleert het Nederlands Leger. Het einde van de tweede 

wereldoorlog is in zicht, in 1945 capituleert Japan. 
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- Op 17-08-1945 riepen de Indonesische leiders Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië 

uit, maar Nederland neemt opnieuw de wapens op. 

- Pas op 27-12-1949 werd Indonesië onafhankelijk na een jarenlange strijd met Nederland, maar liefst 

meer dan 5.000 Nederlandse militairen en 100.000 Indonesiërs kwamen om het leven. 

 

  
Oost-Indische archipel ca 1900 (Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam, LL.03763gk) 

 

Meester Cornelis Fort, foto National Library of Indonesia.1  

 

 

 
1 Tekenaar Johannes Rach periode 1770-1722. “Het gezigt van de Veldschans Mr Cornelis van de Rÿwegt af te 

zien Leggende 9e Paale Buyten Batavia” bron : (Link: Wikimedia) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rach_-_Fort_Meester_Cornelis.jpg
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Peersman Carolus Ludovicus (Persman) 
Soldaat bij het KNIL 

 

°18-10-1821 Sint-Niklaas  -  † 01-08-1854 Montrado leeftijd 33 jaar  

Zoon van Joannes Franciscus Peersman °12-03-1796 Tielrode † 21-04-1841 Sint-Niklaas, wever en 

baardscheerder in 1831 en Maria Anna Cassiman °10-08-1796 Lebbeke † 26/05/1863 Sint-Niklaas, Maria 

Anna is de dochter van Joannes Antonius,landbouwer en Maria Theresia Van Elsen 

Geboorteakte: (Link) 

Overlijdensakte: (Link) 

 
Gezin van de ouders: 

 
Militaire dienst in België 
Hun oudste zoon Petrus werd ingeschreven bij de loting in 1839, maar omdat hij te klein was werd hij 
vrijgesteld in 1842. Die kleine gestalte of ‘faut de taille’ zat in de familie, want ook Carolus Ludovicus 
was te klein om in dienst te treden van het Belgisch leger.  

 

Militaire loopbaan Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 

Volgens het KNIL was hij 1m61 en voldeed zijn lengte wel.  

Extract stamboek van Charles Louis Persman2 (link) 

10-06-1844: Deserteur in het Belgische leger (België werd onafhankelijk in 1830), komt aan in 

Maastricht engagement ingegaan met den dag van inscheping naar de Overzeese 

bezittingen zowel Oost- als West-Indië3  

18-06-1844: Bij het Koloniaal werfdepot aangekomen om zich te engageren als soldaat voor 6 jaar 

31-07-1844: Geëmbarkeerd (ingescheept) te Nieuwediep (Den Helder) aan boord van het Schip 

Admiraal Jan Evertsen. 

11-08-1844: Met het schip Admiraal Jan Evertsen uit Nieuwendiep (Den Helder) vertrokken 

30-11-1844: Aangekomen te Batavia en geplaatst bij het 13e bataljon Infanterie. Opleiding in kazerne 

Meester Cornelis (Batavia) 

 
2 advies en transcriptie van auteur Jaak Henri Poortman 
3 Suriname en Nederlandse Antillen 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PWM-9H7D?i=690
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SZ3-W1B?i=153
http://hdl.handle.net/10648/ba89fe46-2496-b5ef-b5e8-5dcf9ec5dbf3
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06-01-1848: Korporaal 

28-12-1848: Soldaat 

1849         :  2e strafexpeditie tegen Bali 

1850         :  3e strafexpeditie tegen Bali 

1850-1854 : Gevechten te Borneo (tegen de Chinese Kongsi’s een kleine republiek der Chinezen) 

07-08-1850:  Overgaan bij het Garnizoen Bataljon in Westerafdeling 11 om te worden gepasporteerd 

02-09-1850: Paspoort hier te lande toegestaan. (na min 5 jaar verblijf op Nederlands grondgebied 

kreeg een soldaat de Nederlandse Nationaliteit) 

17-09-1850: Te Batavia afgegaan na 6 jaar dienst 

18-09-1850: Hij tekent opnieuw voor 4 jaar als vervanger van Korporaal Deuss.  

Krijgsverrichtingen op Borneo 

01-08-1854: Overleden te Montrado (Borneo) aan boord van de Admiraal Jan Evertsen. 

07-12-1855: Dit zou zijn het einde van zijn dienstverband geweest zijn 

27-08-1855: Nalatenschap 05-05-1855 is aan de Weeskamer te Batavia afgegeven Zeestaat 10/15, er is 

Fl 10,53 nagelaten en in assignatie uitbetaald aan Buitenlandse Zaken ten behoeve van de 

erfrechthebbende.link.  

Of zij ooit dit bedrag hebben ontvangen, is twijfelachtig (zie boek JH Poortman blz. 155 

over weeskamers  

 
Documentatie Peersman 

 
Detail uit het stamboek schip Admiraal Jan Evertsen (11-08-1844) 

 

 

1 el 6 palmen en 1 duim en 2 strepen = 1,612 m 

 

              
Stamboek schip Admiraal Evertsen link Details nalatenschap stamboek Peersman 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C19e_eeuw%7C1850-1859%7C&query=persman&coll=ddd&sortfield=date&identifier=MMKB32:179908026:mpeg21:a00031&resultsidentifier=MMKB32:179908026:mpeg21:a00031&rowid=1
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/118/file/NL-HaNA_2.10.50_118_0089
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Krantentitel “de Javaanse courant” nr 86 van 27-10-1855 in Batavia (Java) 

 

Documentatie over het schip “Admiraal Jan Evertsen”:  
Kapitein C.P. Kuyper maakt met de “Admiraal Jan Evertsen” 3 reizen vanuit Nieuwediep naar Java  

11-08-1844: troepentransport van 3 officieren en 150 man-

schappen. 30-11-1844: aankomst te Batavia na 

111 dagen. (Bron:4) 

17-10-1855: troepentransport van 5 officieren en 119 man-

schappen. 30-01-1856: aankomst te Batavia na 

105 dagen. 

15-12-1856: troepentransport van 5 officieren en 150 man-

schappen. 08-04-1857: Aankomst te Batavia na 

115 dagen (Bron:5)  

Zeeroute: Nieuwediep - Batavia 

 
De schepen van B. Kooy: links de driemaster Neptunes, midden  

de Admiraal Jan Evertsen, rechts de driemaster Rese 6 

 
4 Meteorological observations Admiraal Jan Evertsen Nieuwediep to Batavia started at 12-08-1844 K.N.M.I. 
5 De Bilt, PANGAEA, Climatological observations from ship logbooks between 1750 and 1854 (link) 
6 Gegevens Stichting Maritiem Historische databank Emmen Nederland, foto geschonken door het Ministerie van Defensie in 

Den Haag De Haven van Nieuwendiep door P.A. Schipperus. Afbeelding geschonken uit de “Collectie Marinemuseum, Den 
Helder” 

https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.747204
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De Haven van Nieuwendiep door P.A. Schipperus7 

 

 
De Bonte Joannes Baptiste 
Soldaat bij het KNIL 

 

°23-12-1837 Sint-Niklaas - † 10-04-1873 te Kota Radja op Atjeh8  
Begraven op het kerkhof van Peutjoet (Peutjut) en vermeld op het eremonument. 

Geboorteakte: Link 

Gezin van de ouders: 
Zoon van Carolus Antonius De Bonte, pottenbakker (°Sint-Niklaas, 1802) en Joanna Isabella Van Dries 

(°Sint-Niklaas, 1815), gehuwd op 26-10-1836. Het gezin telde 11 kinderen, waarvan Joannes Baptiste 

de oudste was. 

 

 
7 Collectie Marinemuseum, Den Helder 
8 vermeld in het boek ‘Gevallen op het veld van Eer’ pag. 46 nr. 162 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PSY-998H?i=573
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Militaire dienst België: 
Op 06-05-1857 ingedeeld als milicien bij het regiment Gidsen. Op 14-03-1861 afloop van zijn dienst 

met certificaat van goed gedrag. In 1857 lag het Regiment Gidsen te Brussel.  

 

Stedelijke dienst Brussel:  
Op 04-07-1863 vrijwillig geëngageerd als pompier bij het brandweerkorps (sappeur9) bij de stad 

Brussel op 11-08-1865. Hij was er gedomicilieerd bij de brandweerkazerne van het Vossenplein10. 

Korporaal op 01-07-1867  

Afloop van dienst 27-07-1869 met certificaat van goed gedrag. 

 

Nederlandse dienst KNIL: 
Fuselier stamboeknummer. 62549 (link stamboek) 

Vrijwilliger te Breda op 05-08-1869, soldaat voor 6 jaar bij de koloniale troepen vanaf de dag van 

inscheping met 160 fl handgeld. Op 07-08-1869 aangekomen op het werfdepot.  

Vertrokken uit Brouwershaven met het stoomschip ’s-Gravenhage11 onder gezagvoerder Wiebe 

Alberts. 

De Bonte sneuvelt op 10-04-1873 tijdens de Atjeh-expeditie bij de 1ste bestorming van de missigit12. 

 

 

Uit het boek “De verovering van Atjeh’s groote missigit” 

 

 
9 Een sappeur of "bijleman” 
10 bron Danielle Hoslet Archiviste Stad Brussel 
11 Beschrijving schip: Stichting Maritiem-Historische Databank:  link 
12 Missigit = moskee 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/164/file/NL-HaNA_2.10.50_164_0243?query=
https://www.marhisdata.nl/schip&id=17723


144 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 50ste jaargang, nr. 6 november-december 2022 

 

 

J.B. De Bonte op het Ere monument te Peutjut Indonesië13,  

 

Documentatie over het schip “’s Gravenhage”:  
Op 28 augustus 1869 vertrok de ’s-Gravenhage” vanuit Brouwershaven met als bevelhebber Kapitein 

Wiebe en een detachement van 2 officieren en 125 manschappen. Zij arriveerden te Batavia op 19 

november 1869 na een reis van 83 dagen 

 
Opregte Haarlemse courant 31-08-1869 (Link) 

 

In de volgende Kroniek brengen wij Deel II : het levensverhaal van twee andere Waaslandse KNIL-

militairen Eduardus Van Landeghem en Gustavus Van Landeghem.  

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Tijdlijn voor deel I 

 

Soldaat Geboren Mil. Dienst België KNIL-dienst 
Haven/Schip 

Overleden Plaats 

Peersman 
Carolus Ludovicus 

18-10-1821 
Sint-Niklaas 

Afgekeurd 1840 01-06-1844 (22j) 
Nieuwendiep/Adm. Evertsen  

01-08-1854 
(32j) 

Montrado Borneo 
Indonesië 

De Bonte Joannes  
Baptiste 

23-12-1837 
Sint-Niklaas 

06-05-1857 Brussel 
Gidsen 

05-08-1869 (31) 
Brouwershaven/’s-Gravenhage  

10-04-1873 
(35j) 

Kota Radja Atjeh 
Indonesië 

 

 

 

 

 

 
13 met dank aan Richard Rhemrev, voorzitter Stichting Peutjut-fonds 

https://www.marhisdata.nl/gezagvoerder&id=125,
https://www.marhisdata.nl/gezagvoerder&id=125,
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=brouwershaven&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C19e_eeuw%7C1860-1869%7C1869%7C&page=151&sortfield=date&coll=ddd&identifier=ddd:010528961:mpeg21:a0009&resultsidentifier=ddd:010528961:mpeg21:a0009&rowid=10
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2. Kerkhof Peutjoet (Peutjut) te Kota Radja (Banda Atjeh) 
 

Duizenden militairen zijn begraven op de 

begraafplaats Peutjut, waarvan het 

begraafregister in de tweede 

wereldoorlog verloren is gegaan. Het is 

de enige nog aanwezige Militaire 

Begraafplaats van het KNIL uit de Atjeh 

Oorlog 1873-1942, een overblijfsel van de 

strijd tussen Nederland en de Atjeeërs. 

Het is het kerkhof van 2.200 gesneuvelde 

militairen van het KNIL, later zijn er ook 

veelal Nederlandse burgers waaronder 

vrouwen en kinderen begraven. Door een 

particulier initiatief is er een monumentale toegangspoort met marmeren gedenkplaten in gebruik 

genomen in 1893. De Stichting Peutjut-Fonds heeft nog altijd als voornaamste doelstelling de 

restauratie en het onderhoud van de begraafplaats link Peutjut-fonds / Link plattegrond Peutjut (Foto: Richard 

Rhemrev, voorzitter Stichting Peutjut-fonds) 

 

 
 

Bronnen  

Geraadpleegde artikels en websites bij deel 1 

Archief Nederland: link 

Bruinsma, J.F.D."De verovering van Atjeh's Groote Missigit.". Pyttersen Tz,1889.  Website: link Atjeh 

Het boek “Gevallen op het veld van eer” door Adriaan P. Intveld 

Het boek “Cassiman & Cassimons” 

Lijst schepen: Stichting Maritiem Historische Databank link 

De Nederlandse Krijgsmacht link 

Delpher.nl: kranten uit Indonesië link 

Centrum voor Familiegeschiedenis link 

Ish website: link 

Uit de oude koektrommel: link 

Collectieservice Stichting Wereldmuseum en nog vele anderen 

Met dank aan 

Schrijver Jaak Henri Poortman  

De heer De Bruijn Documentair informatiespecialist Militaire Geschiedenis Ministerie van Defensie  

De heer Marc Brans, documentatiecentrum WHI 

De heer Luc Van Thienen 

De heer Richard Rhemrev, voorzitter van Stichting Peutjut-Fonds 

Ministerie van Defensie in Den Haag 

Het Stadsarchief Brussel 

Universiteitsbibliotheek VU Amsterdam beeldbank 

 

 
 
  

https://www.peutjut-fonds.nl/
https://www.peutjut-fonds.nl/plattegrond/
http://www.nationaalarchief.nl/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKIT03:000160753:00009
https://www.marhisdata.nl/
http://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010503883:mpeg21:p001
https://cbg.nl/
http://www.krancher.com/
http://www.uitdeoudekoektrommel.com/
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Een stukje familiegeschiedenis van de Bazelse familie Janssens 
Christel Van Eynde 

 

Deze gezinsfoto van de familie 

Janssens-Vergauwen uit Bazel 

werd genomen door 

dorpsfotograaf Alexander Deyaert 

en daarna gepubliceerd in een 

katholiek tijdschrift. 

 

Centraal op deze foto zit, tussen 

vader Constant en moeder Maria, 

Prudent Joannes Janssens.  

 

Ook op de foto: Fideel, Alfons, 

Jozef, Albert, Frederik, Jules, 

Irma, Jacqueline, Maria, 

Gerardine, Frans, Karel, Leon en 

Gaston. 

 

 

 

Prudent werd geboren in Bazel op 22 december 1907 en vormt een tweeling met zus Maria Virginia. link 

geboorteakte. Gefascineerd door de preken van de missiepaters in de dorpskerk besluit hij in te treden bij 

de paters redemptoristen en wordt geprofest in Sint-Truiden op 21 september 1929. De priesterwijding 

volgt op 9 september 1934 in Beauplateau. In 1935 volgt dan een eremis in zijn geboortedorp. Hij sterft 

in Brussel op 18 december 1996. 

 

Priester Janssens heeft meerdere werken geschreven waarvan een groot 

deel zijn verschenen in de Annalen van de K.O.K.W., maar is vooral 

gekend om zijn heemkundig boek ‘Bazel in ’t zoete Waesland’ uit 1948.  

 

Brand! 

Het scheelde niet veel of er was van Prudent en de rest van zijn familie 

geen sprake geweest. Het gezin van zijn overgrootouders ontsnapte 

namelijk aan een grote persoonlijke ramp. Op 17 januari 1828 om 2 uur 

’s nachts breekt er brand uit in het huis dat Corneel Janssens in eigendom 

heeft. Corneel (32j) en zijn echtgenote Maria Wykmans (36j) wonen in 

de Daalstraat in Bazel en hebben bij het uitbreken van de brand 6 

kinderen: Maria (9j), Frans (7j), Cisca (5j), Domien (4j), Willem (2j) en 

Gust, een baby van 3 maand oud. 

 

Het verslag van de brand vinden we hierna in een brief die de gemeente richt aan de Commissaris des 

Konings. Corneel wordt hier in verkeerdelijk Matthys genoemd. Ondanks het verlies van heel het hebben 

en houden kan men toch spreken van een geluk bij een ongeluk. Alle gezinsleden zijn gered!  

  

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Q8-1Z4X
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Q8-1Z4X
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En dat de nood na 6 maanden nog groot is lezen we in een andere brief. Op zoek naar het nodige geld 

voor de heropbouw wendt Corneel zich tot de gemeente die op haar beurt de gouverneur aanschrijft. 

 

 
 

Inkomende briefwisseling hierover is er niet, maar wellicht is er toelating gegeven voor een omhaling 

en is er sprake van een zekere heropbouw, want de volgende 4 van de 5 kinderen worden ook op 

hetzelfde adres in de Daalstraat geboren. 

 

Kleine stamreeks van Priester Prudent Janssens 

 

I. Cornelius JANSSENS,  

geboren 23 juni 1796, Bazel, 

overleden 10 maart 1875, Bazel, 

gehuwd 8 oktober 1822, Bazel, met Maria Theresia WYKMANS,  

geboren 29 februari 1792, Aartselaar, 

overleden 19 juli 1862, Bazel 

 

II. Francis JANSSENS (°Wykmans),  

geboren 2 mei 1821, Grimbergen, 

overleden 25 augustus 1891, Bazel, 

gehuwd 31 januari 1861, Bazel, met Francisca VERGAUWEN,  

geboren 19 augustus 1834, Bazel 

 

 

 

 
17 january 1828  
M. de Komm. Des Konings 
In den nagt van heden om circa twee uren van den morgend, is er brand veroorzaakt in de 
woning van zekeren Matthys Janssens, aerbeyder alhier in de Daelstraet. 
Zijne gansche woning is door de vlam verslind, daer is niks overgebleven als eenige 
muragien. 
Het gansche huys met stroy bedekt zynde en zeer logt gemaakt kan de waerde van het 
verlies komen te belopen op 350 – 00 neerlandts. 
Volgens onderzoek is den brand daer ingekomen door eene kat die alzoo het schynd het 
vuur op den zolder zoude hebben gebragt. 
Alle de persoonen zyn door de hulpzaemheyd der gebueren gered geweest, maer het 
meeste gedeelte van hunne meubelkens zyn ook verbrand. 
Het huyzeken is niet verassureert… Daer was geen middel van blussen. In den teyd van een 
alve uur was alles afgebrand. 
 

18 augusty 1828 
Syn Excellencie den heer Staaldraad Gouverneur van Oost Vlaenderen. 

 
In den nagt van 17 January is er binnen deze gemeente een huiseken afgebrand van 
zekeren Cornelis Janssens arbeider binnen deze gemeente in de Daalstraet, welk huiseken 
hij in eigendom bezat, en door welken toestand hy in de grootste armoede is gedwongen 
in de onbekwaamheid van het zelve eroptebouwen.  
Dezen Janssens heeft zich nu tot ons gewend, ons verzoekende om aan uwe Excellencie af 
te smeeken de toelating om rond te gaan voor almoessen ten einde het zelve huiseken 
geheel of gedeeltelyk te kunnen opmaken. 
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III. Constantinus JANSSENS,  

geboren 20 januari 1863, Bazel, 

gehuwd 11 januari 1893, Bazel, met Maria Clementina VERGAUWEN,  

geboren 8 mei 1870, Bazel 

 

IV. Prudent Joannes JANSSENS,  

geboren 22 december 1907, Bazel, 

overleden 18 december 1996, Brussel 

 

Kinderen van Cornelius JANSSENS x Maria Theresia WYKMANS 

 

Cornelius JANSSENS, 23 juni 1796, Bazel - 10 maart 1875, Bazel  

gehuwd 8 oktober 1822, Bazel, met Maria Theresia WYKMANS, 29 februari 1792, Aartselaar - 19 juli 

1862, Bazel en hun kinderen : 

 

1. Maria Elisabeth (°Wykmans), 11 augustus 1819, Aartselaar - 8 mei 1892, Steendorp, 

gehuwd op 10 februari 1866, Bazel, met Casimir NYDENS, 1 januari 1821, Bazel - 11 januari 1901, 

Steendorp 

2. Francis (°Wykmans), 2 mei 1821 Grimbergen - 25 augustus 1891, Bazel, 

eerste maal gehuwd op 13 februari 1847, Bazel, met Albertine van DAELE 2 maart 1801, Haasdonk 

– 18 augustus 1859, Bazel 

eweede maal gehuwd op 31 januari 1861, Bazel, met Francisca VERGAUWEN 19 augustus 1834, 

Bazel – 20 april 1905, Bazel. 

3. Francisca, 9 februari 1823, Bazel, 

gehuwd op 11 februari 1852, Bazel, met Jan Baptist VERMEULEN, 23 juni 1829, Bazel 

4. Dominicus, 4 oktober 1824, Bazel - 18 juli 1900, Rupelmonde, 

gehuwd op 1 maart 1848, Rupelmonde, met Alida MALLENTJER 2 december 1820, Rupelmonde - 

11 september 1883, Rupelmonde 

5. Guillelmus, 24 juni 1826, Bazel - 21 januari 1906, Bazel, 

gehuwd op 24 mei 1865, Bazel, met Rosalia van GEYDT 2 februari 1833, Bazel - 24 november 

1906, Bazel 

6. Augustus, 27 oktober 1827, Bazel - 13 februari 1896, Steendorp, 

gehuwd 18 september 1865, Bazel, met Emmerentia de ROECK 10 april 1833, Bazel - 22 januari 

1894, Steendorp  

7. Eduardus, 14 juli 1829, Bazel - 31 januari 1830, Bazel 

8. Paulina, 21 juni 1830, Bazel - 4 juni 1831, Bazel 

9. Pieter 24 december 1831, Bazel, 

gehuwd op 25 november 1863, Rupelmonde, met Adriana van HOUTEGHEM 18 september 1819, 

Rupelmonde 

10. Eduardus, 2 april 1834, Bazel - 14 april 1834, Bazel 

11. Charles Louis, 28 april 1838, Bazel - 8 februari 1907, Steendorp, 

gehuwd op 11 november 1863, Bazel, met Barbara VEREECKEN, 29 mei 1838, Bazel - 4 maart 

1910, Steendorp, 

 

gehuwd op 30 juli 1864, Bazel, met Anna Catharina FRAWEEL 3 januari 1801, Puurs - 2 februari 1882, 

Bazel 

 

Met dank aan: 

De Heemkundige Kring Wissekerke 

Het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis  

De archiefdienst van de gemeente Kruibeke  
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De aangifte van nalatenschap als genealogische 
informatiebron 
Frans De Rycke 

 

Aangifte van nalatenschap 

In samenhang met de invoering van de Burgerlijke Stand als alternatief voor de Parochieregisters kwam 

de aangifte van nalatenschap in de plaats van de Staat van Goed. Deze aangifte van nalatenschap kan 

als een secundaire genealogische bron worden aangemerkt die voortbouwt op informatie opgeslagen in 

een primaire bron. Door de combinatie en interpretatie kan nieuwe informatie ontstaan die in oudere 

bronnen ontbrak. Primaire bronnen zijn o.m. de Parochieregisters en de registers van de Burgerlijke 

Stand. 

 

In genealogische publicaties komen de aangiften van nalatenschap weinig of nooit aan bod. Er wordt 

waarschijnlijk niet meteen gedacht aan de interessante informatie die ze kunnen bevatten. Met 

onderhavige case willen we hierin verandering brengen en de lezers de weg wijzen naar deze aangiften. 

 

De aangifte van nalatenschap is  een melding aan de fiscus van de bezittingen die aan de overledene 

toebehoorden (vastgoed, roerende goederen, enz.). De aangifte van nalatenschap is een verplichting 

die rust op elke erfgenaam om de fiscus op de hoogte te brengen van het (netto) vermogen van de 

overledene. Dus, wanneer iemand overlijdt, moeten de wettelijke erfgenamen (benoemd door de wet) 

en de legatarissen (aangeduid door een testament) van de overledene een aangifte van nalatenschap 

indienen. 

 

In de aanhef van de aangifte van nalatenschap worden de erfgenamen en de eventuele legatarissen 

geïdentificeerd. Uit genealogisch oogpunt is dit zeer interessante info : wie zijn de erfgenamen van de 

overledene, ook erflater genoemd, zijn/haar kinderen en/of andere begunstigden. 

  

Iedereen kent de FOD Financiën in België, al was het maar omdat deze overheidsdienst u elke lente uw 

belastingaangifte formulier toestuurt. Toch zijn de opdrachten van de FOD Financiën veel ruimer dan 

het aspect ‘belastingen’, en zijn de diensten van deze FOD veel nauwer betrokken bij het dagelijks 

leven dan vaak wordt aangenomen: 

• Het Kadaster bijvoorbeeld heeft als eerste een gedetailleerde cartografie gerealiseerd van het 

Belgisch grondgebied in de periode 1802-1854. 

• De Hypotheekkantoren staan sinds 1798 in voor de openbaarheid en rechtszekerheid van 

vastgoedtransacties. 

• De Registratiekantoren zorgen voor extra rechtszekerheid inzake contracten en overeenkomsten. 

• De Administratie der Domeinen beheert het roerend en onroerend bezit van de Staat en int 

penale boetes en schuldvorderingen van de Staat. 

 

Al deze besturen hebben gigantische papieren databanken aangelegd, die onontbeerlijk zijn om 

notarisakten en huizenplannen terug te vinden of de evolutie van Belgische steden en dorpen in de 19e 

en 20 eeuw te bestuderen. 

 

U wil op zoek gaan naar de geschiedenis van uw woning of dorp? U wil een stamboom opstellen of uw 

familiegeschiedenis uitspitten? Dan kan u gebruik maken van de contracten, erfenisaangiftes, tabellen, 

repertoria en steekkaarten op naam die gedurende meer dan twee eeuwen werden aangelegd door de 

diensten van de FOD Financiën. 
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Hoe geraken we bij deze papieren databanken van de FOD Financiën ?  

Dit willen we hierbij illustreren met een praktisch voorbeeld. 

Als geregelde gebruiker van de online site van het Rijksarchief heb ik me in de beginjaren van mijn 

genealogisch onderzoek vooral geconcentreerd op het gebruik van de pagina’s van de Parochieregisters 

en de Burgerlijke Stand. Later volgden nog de primitieve kadasterplannen. 

 

Nu op zoek naar de aangiften van nalatenschap. Eens je toegang hebt tot het online systeem van het 

Rijksarchief (wat helemaal gratis is) kun je eenvoudig op de pagina van de rubriek “Personen” de naam, 

de voornaam en woonplaats van de erflater invullen.  

 

In het voorbeeld betreft het : De Rycke Coleta, wonende in Overmere. Dit levert het onderstaande 

scherm op : 

 

 
 

Als in de kolom “Akte” de vermelding “erf” staat, betreft het een aangifte van nalatenschap. Klik 

vervolgens helemaal rechts op het “vergrootglas” en je krijgt het volgende scherm: 
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Met een print van de gegevens van deze akte kan je in de betrokken vestiging van het Rijksarchief, in 

dit geval in Gent, de akte in kwestie opvragen en foto’s nemen. Ik heb daar heel goede contacten met 

Marianne Sleegers (naam vermeld met toelating), een expert-genealoog, die geregeld opzoekingen doet 

in de Gentse vestiging van het Rijksarchief en met wie ik al jarenlang samenwerk. Ze bezorgde me o.m. 

de volgende foto’s van de aangifte dd. 06-07-1892 betreft de successie van Coleta De Rijcke, geboren 

op 11-05-1813 in Overmere. 

 

Coleta is overleden op 09-12-1891 in Overmere, 78 jaar oud, dochter van Martinus De Rycke en Francisca 

Pieters.  Zij trouwde op 10-05-1852 in Overmere met Josephus De Schrijver, geboren op 05-04-1815 in 

Overmere, zoon van Jacobus De Schrijver en Antonia Rasschaert, overleden op 06-05-1847 in Overmere. 

 

Wie zijn de aangevers van de nalatenschap ? De erflater is kinderloos overleden en haar ouders waren 

ook reeds overleden. Ze heeft een testament opgemaakt, ontvangen op 26-03-1884 door notaris Tibbaut 

te Overmere, waarbij ze haar broer Eduard De Rycke, landbouwer in Overmere, had aangeduid als 

universele erfgenaam. Eduard is evenwel overleden op 07-01-1892. Hierdoor kwam haar erfenis toe aan 

haar overige boers en zusters die in de aangifte zijn opgesomd (info uit de akte aangevuld met data van 

mijn opzoekingen), zijnde : 
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1. Franciscus De Rycke, Landbouwer in Overmere, Broekstraat, geboren op 12-05-1818 in 

Overmere. Franciscus is overleden op 27-10-1899 in Overmere, 81 jaar oud. Hij trouwde op 09-

08-1843 in Overmere met Sophia Spaens, geboren op 17-08-1814 in Lede, dochter van Jacobus 

Spaens en Petronella Vandenberghe. Sophia is overleden op 05-04-1883 in Overmere, 68 jaar 

oud. 

 

2. Petrus De Rycke, Landbouwer in Overmere, Broekstraat geboren op 29-06-1828 in Overmere. 

Petrus is overleden op 10-04-1912 in Overmere, 83 jaar oud. Hij trouwde op 03-05-1865 in 

Overmere met Clementina De Schaepmeester, geboren op 01-01-1839 in Overmere en aldaar 

overleden op 10-05-1910. Clementina is dochter van Laurent De Schaepmeester, geboren op 13-

12-1799 in Overmere en aldaar overleden op 23-02-1865, en Lucia Van Den Abeele, geboren op 

20-05-1810 in Kalken en  overleden op 14-02-1861 in Overmere. 
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3. Maria Josepha De Rycke, zonder beroep, verblijvende in het Burgerlijk Hospitaal in Overmere, 

geboren op 15-05-1834 in Overmere. Maria is ongehuwd overleden op 13-07-1909 in Overmere, 

75 jaar oud. 

 

4. Karel (Charles) Lodewijk De Rycke, geboren op 19-02-1821 in Overmere. Karel is overleden op 

01-04-1897 in Overmere, 76 jaar oud. Hij trouwde op 20-02-1857 in Ottergem met Joanna Maria 

Cobbaert, geboren op 15-03-1832 in Ottergem. Joanna is overleden op 20-04-1916 in Ottergem, 

84 jaar oud. 

 

5. de kinderen van wijlen Felix De Rycke, geboren op 18-05-1815 in Overmere. Felix, 

achtereenvolgend sergeant o.m. bij de depot van het 1ste Linie Regiment in garnizoen te Hasselt 

en tapper, is overleden op 10-07-1886 in Wetteren, 71 jaar oud. Hij trouwde op 31-08-1867 in 

Deurne (prov. Antwerpen) met Stephania Michaut, geboren op 29-10-1836, dochter van Carolus 

Benedictus Michaut, geboren op 20-08-1805 in Wetteren en aldaar overleden op 07-09-1875, 

gehuwd op 11-08-1836 in Wetteren met Theresia Brussens, geboren op 07-11-1817 in Wetteren 

en aldaar overleden op 04-09-1861. 

 

a. Eugenius De Rycke (Michaut), vuurstoker te Laeken, machinist bij de Staatsspoorwegen, 

geboren op 08-10-1855 in Wetteren, gewettigd in de akte van het huwelijk van zijn 

moeder met Felix De Rycke op 31-08-1867 in Deurne (prov. Antwerpen). Zijn woonstede 

is onbekend. 

 

b. Maria Catharina De Rycke (Michaut), dienstmeid wonende te Wetteren, geboren op 17-

09-1860 in Wetteren, gewettigd in de akte van het huwelijk van haar moeder met Felix 

De Rycke op 31-08-1867 in Deurne (prov. Antwerpen). 

 

c. Trinette De Rycke, dienstmeid wonende te Yperen (Ieper). Trinette heb ik nog niet 

kunnen traceren. Ze is meerderjarig op datum van de aangifte van nalatenschap van haar 

tante Coleta, dus geboren voor 06-07-1871. Haar vader en moeder huwden op 31-08-1867 

in Deurne (prov. Antwerpen) en toen was ze nog niet geboren. 

 

d. Leopoldina Hortence De Rycke, geboren op 26-03-1874 in Wetteren. Zij woont in 

Brussel, Rue Royale 67, femme de chambre, en trouwt aldaar op 24-04-1909 met Joseph 

Maillet, ° 27-11-1882 Termes, wonende in Ixelles, chauffeur mécanicien, zoon van Ernest 

Maillet en Marie Marguerite Albert. Hun huwelijkscontract is verleden op 23-04-1909 voor 

notaris Scheyven te Brussel. Leopoldina is op datum van 06-07-1892 nog minderjarig en 

wordt daarom vertegenwoordigd door haar toeziende voogd Jean Baptist Michaut, 

schoenmaker in Overmere, en door haar bovenvermelde broer Eugenius. 

 

Benevens bovenvermelde 4 kinderen zijn uit het huwelijk van Felix De Rycke en Stephanie Michaut nog 

volgende kinderen geboren die niet meer in leven zijn op datum van 06-07-1892 met uitzondering van 

de tweede in de hiernavolgende lijst: 

• Emile Joseph De Rycke (Michaut), geboren op 21-04-1866 in Hasselt, gewettigd in de akte van 

het huwelijk van zijn moeder met zijn vader Felix De Rycke op 31-08-1867 in Deurne (prov. 

Antwerpen). Omdat hij niet in de nalatenschap is opgenomen veronderstellen we dat hij op dat 

ogenblik overleden was. Zijn overlijdensakte werd nog niet gevonden.  

• Anna Catharina De Rycke, geboren op 30-11-1868 in Deurne. Van deze Anna Catharina werd 

eveneens geen overlijdensakte gevonden. Omdat ze niet in de nalatenschap is opgenomen 

veronderstellen we dat ook zij overleden was op het ogenblik van de akte. 
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• Hortense Valentina De Rycke, geboren op  01-06-1871 Overmere. Hortence is overleden op 26-

01-1872 in Overmere, 7 m. oud. 

• Leontine Marie De Rycke, geboren op 03-04-1873 in Wetteren. Leontine is overleden op  06-04-

1876 Wetteren, 3 j. oud. 

• Pieter Lieven De Rycke, geboren op 19-10-1877 in Wetteren. Pieter is overleden op 31-03-1885 

Wetteren, 7 j., 5 m. oud. 

 

Omdat we geen geboorteakte van Trinette De 

Rycke hebben gevonden veronderstellen we 

dat uit het voorgaande volgt dat 

mogelijkerwijze de meerderjarige aangeefster 

Trinette De Rycke dezelfde persoon is als Anna 

Catharina De Rycke, °30-11-1868 in Deurne. 

Zie hiernaast de geboorteakte van Anna 

Catharina.  

 

Besluit 

Dankzij de opsomming van aangevers in de 

aangifte van nalatenschap dd. 06-07-1892 van 

Coleta De Rycke kwam ik het gezin van Felix De Rycke en Stephanie Michaut op het spoor. Felix had een 

carrière als sergeant bij het Belgische Leger en was o.m. gekazerneerd in de depot van het 1ste Linie 

Regiment in garnizoen te Hasselt, een infanterieregiment (cf. zoon Emile Joseph, ° 21-04-1866 in 

Hasselt). Dit verklaart de wisselende woonplaatsen. 

 

De aangiften van nalatenschap geven ook een inzicht in het onroerend en roerende bezit van de erflater. 

Het onroerend bezit kan je opsporen in de primitieve kadasterplannen (cf. supra). Zo kunt u precies 

situeren waar het woonhuis (en afhangen) van je voorouders gelegen was. 

 

Bij deze gelegenheid wil ik ook een dankwoord richten aan Jeroen De Rycke die mij in deze heel nuttige 

info heeft bezorgd. Onze samenwerking duurt al jarenlang en is mede een motivatie om verder aan 

genealogie te doen. 

 

(*) tekst van dit artikel is deels ontleend van de online site van het Rijksarchief.  

 

Knokke-Heist, 11-09-2022 
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Gelegenheidsvondst: De huwelijken van Marie Colette 
Aendenboom uit Waasmunster 
Liliane Lenssens 

 

AENDENBOOM Marie Colette, ° Waasmunster 10-09-1864 (134)14, dagloonster 

 dv. François († Waasmunster 04-10-1871 (155)15) en Catherine Van Gyseghem (wt. Croix (Nord, 

F) 

 X Croix (Nord, F) 28-11-1891 (87)16 

 FIERENS Ferdinand, ° Sint-Niklaas 19-12-1863 (842)17, wever, † Danvers? (Engeland) 16-09-1904  

  zv. Pierre Jean (wt. Croix (Nord, F)) en Sophie Philippine Behiels  

(† Sint-Niklaas 24-12-1887 (681)18) 

 XX Wasquehal (Nord, F) 03-07-1922 (41)19 

 BERGÉ Joseph Louis, ° Tourcoing (Nord, F) 09-09-1864 (957)20, blikslager 

  zv. Charles Louis (° Aarsele) en Florentine Marie Péron (° Anseroeil) 

  (X Roubaix (Nord, F) 09-07-1888 (459)21 

   POULAIN Julie, ° Roubaix (Nord, F) 26-12-1866 (2917)22, verzorgster,  

† Lawrence (Massachusetts, USA) 07-04-1909 

   dv. Ferdinand (° Dottignies) en Marie Catherine Delecroix) 

 

  

 
14 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVR-9JXR  
15 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DYNS-7G2  
16 https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/6gfwcd3sbjp7/5a1774b4-e153-4ea5-8eee-2ab583b44423  
17 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-3678-4  
18 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XC5W-5YX  
19 https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/1bv02qf75pkz/eb7c3f37-4844-4d5d-b17e-e06dfcacfbd0  
20 https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/1t3h9fcdg25k/07f3673b-6dcb-4ff5-a29b-2b1385f69ba0  
21 https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/4hm5crktlgdf/de663148-98d1-400a-bffe-09b4d70f4311  
22 https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/hfxckrj8vsl3/2468bdd4-1638-4cbc-93a4-1e3ea0cf1b7f  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVR-9JXR
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DYNS-7G2
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/6gfwcd3sbjp7/5a1774b4-e153-4ea5-8eee-2ab583b44423
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-3678-4
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XC5W-5YX
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/1bv02qf75pkz/eb7c3f37-4844-4d5d-b17e-e06dfcacfbd0
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/1t3h9fcdg25k/07f3673b-6dcb-4ff5-a29b-2b1385f69ba0
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/4hm5crktlgdf/de663148-98d1-400a-bffe-09b4d70f4311
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/hfxckrj8vsl3/2468bdd4-1638-4cbc-93a4-1e3ea0cf1b7f
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Wat staet daer nu weer? 
Luc Van Thienen 

 

In deze bijdrage breien we een vervolg aan het artikel over onwettige kinderen uit vorige Kroniek. 

Collega-bestuurslid Pascal Janssens maakte er ons op attent dat hij -bij het indexeren van de  

Parochieregisters- vastgesteld had, dat de pastoor van Waasmunster bij een onwettig kind meestal de 

achternaam van de vader gebruikte en bijna nooit die van de moeder. 

Inderdaad, er is wat nuancering en verduidelijking nodig, omdat de precieze omstandigheden bij de 

bevalling van belang kunnen zijn of het onwettig kind de familienaam van vader of moeder krijgt. We 

diepen het onderwerp verder uit in deze bijdrage. 

 

Het verheugt ons trouwens altijd om reacties te krijgen op dit artikel, omdat het ons de mogelijkheid 

biedt het thema verder uit te spitten. 

 

Situatie 1: De vader is niet aanwezig bij de geboorte  

In het vorige artikel ging het duidelijk om een kind dat geboren werd in afwezigheid van de vader. De 

absentie van de man kan natuurlijk een normale oorzaak gehad hebben: het kind diende zich onverwacht 

aan, zijn werkzaamheden stonden in de weg, hij was ergens soldaat of verbleef in het buitenland. In 

dat geval vermeldden sommige pastoors dat dan wel expliciet. 

Maar de vader kon ook afwezig blijven, omdat hij zijn vaderschap geheim wou houden en niet wilde dat 

het bekend raakte. Want er kon ook overspel van zijn kant aan de orde zijn. 

In het Sinaaise voorval uit vorige Kroniek bleef de vader liever weg bij de bevalling en had hij 

aanvankelijk misschien ook liever dat zijn identiteit niet gekend was. Maar het kon niet anders zijn, dan 

dat men in het dorp algemeen wist, dat de moeder ongehuwd was. Er zat dus voor haar niets anders op, 

dan de naam van de verwekker bij de bevalling aan de vroedvrouw bekend te maken. Achteraf kwam 

het in Sinaai nog wel goed, want het koppel trouwde en de vader gaf zo zijn vaderschap toe door te 

huwen.  

Het is belangrijk om hier te vermelden, dat dit voor het kind zelf een wereld van verschil uitmaakte. 

Zonder wettelijke vader had het kind later ook geen erfrechten op het bezit van die ‘vreemde’ man. 

 

Situatie 2: De vader is wél aanwezig bij de geboorte 

Een andere situatie is bijvoorbeeld, wanneer een ongehuwd (jong) koppel een eerste kind verwekte –

een ongelukske zeg maar- waarbij men de zwangerschap wat laat ontdekte. Iets wat niet ongewoon was 

in … vorige eeuwen. Daarbij kwam het wel eens voor, dat het koppel niet meer gehuwd raakte vóór de 

geboorte. Men kwam dan tijd tekort voor een wettelijk huwelijk, zij het dan met een bruid-met-buikje. 

Maar in zo’n geval zou de vader meestal wel ootmoedig in de buurt zijn bij de geboorte van zijn jonge 

telg. Dan was het duidelijk wie de echte, wat voortvarende vader was. De pastoor schreef dan zonder 

problemen de familienaam van de vader naast deze van zijn zoon of dochter. Alhoewel het hier gaat 

over een kind dat beide ouders als hun kind zagen, toch was het evengoed ‘illegitimus’ of onwettig door 

het feit dat het koppel niet gehuwd was. Het kind kreeg wel de familienaam van zijn vader, maar mét 

het attribuut ‘onwettig’. 

 

Het essentiële verschil voor de naamgeving zat dus in het feit of de vader op het ogenblik van de 

geboorte, zijn vaderschap vrijelijk wilde toegeven. Anders werd de moeder bijna ‘verplicht’ zijn naam 

te ‘verraden’. Maar ook hier rijst een groot probleem; zij kon ook bewust een verkeerde naam noemen. 

En uit eigenbelang misschien iemand opzettelijk ‘beschuldigen’. Door deze onzekerheid krijgt het kind 

dan de familienaam van de moeder tot de mogelijke rechtzetting bij een vrijwillig aangegaan huwelijk. 

Hierna een voorbeeld uit de parochie Waasmunster.  

  



158 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 50ste jaargang, nr. 6 november-december 2022 

 

Casus Waasmunster: Petronella de Smet of Petronella Van Nieulant? 
 

Bij volgende geboorteakte gaat het duidelijk over de 2de situatie, waarbij de vader niet aanwezig is.  

We geven eerst het verhaal en onder het daaropvolgende hoofdstuk ‘bewijsstukken’ staan alle akten. 

 

Het verhaal 

1698: Margareta de Smet wordt moeder van een dochtertje Petronella. Zij verklaart tijdens haar 

barensweeën aan verschillende aanwezigen -waaronder de vroedvrouw- dat Andreas Nieulant de vader 

[zie a)] van haar kind is. Het kind zal dus de naam van de moeder moeten dragen tot het koppel huwt. 

Als gevolg hiervan vinden we in de klapper van het doopregister van Waasmunster dan ook geen naam 

van de vader, maar staat er “onwettig”. De moeder heet daar de Smet en het kind heet dus Petronilla 

de Smet. Ook de Zorro-indexeerder23 noemde haar De Smet, maar vermeldt wel als onwettige vader 

Andreas Van Nieulant.  Verder onderzoek naar een huwelijk Nieulant-de Smet in Waasmunster was dus 

nodig. We vonden echter (nog) geen huwelijk, noch in het Waasland, noch in het nabijgelegen Hamme. 

 

Maar wat blijkt? Bij haar overlijden in 1738 heet Petronilla wel degelijk Petronella van Nieulant fa 

Andreas [zie b)]. Waarvan de leeftijd van 39 jaar kan kloppen. Is er dan toch een huwelijk geweest na de 

geboorte van het kind?  

 

We ontdekten ook dat een zekere Margareta de Smet fa Joannes in 1704 overlijdt als echtgenote van 

Josephus van Naemen [zie c)]. Zij was toen 30 jaar oud en kan dus de moeder geweest zijn van Petronilla. 

“Pirrijntken”, een koosnaam voor elke Petronella werd op dat ogenblik ‘de facto’ een volle wees, 

hoewel haar natuurlijke vader misschien nog leefde. Zij was toen nog maar 6 jaar oud. In de 

overlijdensakte staat bovendien dat deze Margareta Smet, de vrouw was van Josephus Van Naemen. 

Het huwelijk Van Naemen-De Smet werd ingezegend in 1701 [zie d)]. Pirrijntken was toen maar 3 jaar en 

Joseph Van Naemen zou dan haar stiefvader zijn geworden.  Deze Margareta en haar man krijgen volgens 

het doopboek 2 dochters Judoca (°1701) en Joanna (°1702).  

 

We gingen vervolgens op zoek naar een Staat van Goed, die naar aanleiding van dit overlijden werd 

opgemaakt. Die stelde ons echter voor nieuwe raadsels. We hoopten hierin zwart op wit te lezen, dat 

Petronilla zou erven als kind van deze Margareta. Uiteindelijk was het toch haar dochter, als … we de 

juiste Margareta Smet of de Smedt voor ons hadden. Maar neen, de overledene had wel drie kinderen 

Josijne (3j.), Jenno (18m.) en Elisabeth (3m.). De namen Josijne of Judoca en Jenno of Joanna kloppen 

met de geboorteboeken. Maar van de jongste Elisabeth Van Naemen vonden we geen geboorteakte.  

Tot daar aan toe. 

Belangrijker is de vaststelling dat Petronella het mogelijk vóórkind van Margareta en de natuurlijke 

dochter van Andreas Van Nieulant, niet voorkomt in deze Staten van Goed. Hieruit moeten we besluiten 

dat het ofwel over een andere Margareta de Smedt gaat, ofwel … dat de kleine Petronilla al overleden 

was in 1704. Maar wie was dan de Petronella fa Andreas Van Nieulant, die sterft in 1738? 

Genealogische knopen kunnen soms moeilijk te ontwarren zijn.  

 

Toemaatje: Bij de volledige transcriptie van de 7 pagina’s Staten van Goed [zie e)], kwamen we verder 

te weten dat dit echtpaar een specerijenwinkeltje had met bakkerij. Er waren ook ‘diversche 

persoonen’ die samen met het cashgeld nog 4 ponden schuldig waren van aangekochte winkelwaren. De 

ligging van de winkel is niet opgegeven, maar de ‘hauder’ van het sterfhuis bezat wel twee bospercelen 

en een woning met schuur en stallingen, die een zekere Joos Geerinc huurde en bewoonde. Die woning 

lag op ‘Waegheslaege’ 24. Het echtpaar had ook leningen voor 40 pond grooten in Antwerpen en 

 
23 Zorro is de database van FV-LvW, waarin de akten uit het Land van Waas geïndexeerd zijn. 
24 “Waegheslaege”: het oude toponiem in 1704 voor Wareslage (anno 2022) dat gelegen is ten oosten van Waasmunster 
tussen de weg Waasmunster-Sombeke en de Durme. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XXD3-K9X?i=171
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XXD3-VKJ?i=180
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Dendermonde25, die nog moesten afgelost worden. Ook het bezit van een gouden ‘Agnus Dei’ springt in 

het oog, naast een gouden trouwring en zilveren oorijzer. (zie afzonderlijke bijlage SVG link) 

 

 

We zochten verder en bekeken ook de Staten van Goed van een zekere Andries Nieulandt (†1730), die 

in 1706 huwde met ene Elisabeth Maes. Indien Petronella de Smedt toch zijn wettige dochter was en hij 

haar ooit erkend zou hebben, dan had ze normaliter ook van hem moeten erven. Weliswaar als volwassen 

hoir26 en niet als wees, omdat zij dan al 32 jaar zou zijn. Maar ook dat blijkt niet uit die SVG. Andries 

Nieulandt-Maes had slechts 3 kinderen, waarvan de oudste Johanna Maria 23 jaar oud was en gehuwd. 

Petrus was 21 jaar en Joannes Baptist 17 jaar. Nergens is er sprake van een vóórkind Petronella. 

 

Besluit:  

Uit deze twee in detail onderzochte SVG blijkt nergens zwart op wit, dat de daarin betrokken Margareta 

de Smet enerzijds en Andries Nieulant anderzijds, ouders zouden geweest zijn van Petronella Nieulandt 

fa Andreas, die stierf in 1738. 

Er blijft nog één mogelijkheid over, dat Petronella na de dood van haar echte moeder, toch nog bij haar 

natuurlijke vader terecht kwam. En daardoor de facto nog erkend werd door Andreas Nieulant. 

Het blijft echter een raadsel, hoe de vork hier juist aan de steel zit. 

Wie de oplossing kent of vindt, mag het ons altijd laten weten. 

 

De bewijsstukken 

a) Doop Petronellade Smet (onecht kind van Andries Nieulant) °1698  FS-link 149 L-04 
Transcriptie 

Eadem die baptizavit G. Vanderveken. Vicep(astor) 

Petronillam filiam illigitimam Marga- 

retae De Smet, quae in paretis declaravit 

Franciscae Montaigne obstetrici alijsque 

presentibus patrem Andream Nieu- 

lant, natam eadem die circa secundam 

postmeridiem et susceptores, Mr. Daniel Vander 

straeten et Petronilla de Smet 

G. Vanden Dale pastor 

 

 

Transcriptie: Vertaling: 

Eadem die baptizavit G. Vanderveken. Vicep(astor) Dezelfde dag (01-02-1698) doopte G. Vanderveken, onderpastoor 

Petronillam filiam illigitimam Marga- Petronilla, de onwettige dochter van Margareta 

retae De Smet, quae in paretis declaravit De Smet, die bij de bevalling heeft verklaard 

Franciscae Montaigne obstetrici alii-jsque aan Francisca Montaige de vroedvrouw en aan andere  

pPresentibus patrem Andream Nieu- aanwezigen dat de vader Andreas Nieulant,   

lant (esse), natam eadem die circa secundam geboren op dezelfde dag rond het tweede uur  

postmeridiem et susceptores magister Daniel Vander na de middag. Doopheffers Meester Daniel 

straeten et Petronilla de Smet Vander Straeten en Petronilla de Smet 

G. Vanden Dale pastor G. Vanden Dale pastor 

 

Klapper Waasmunster: FS-link 

  

 
25 Antwerpen: Sieur Joannes van Winckele, Dendermonde: weduwe Pieter Temmerman 
26 Hoir: meerderjarig kind-erfgenaam of minderjarig gehuwd kind-erfgenaam 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/Kroniek%202022-06%20Wat%20staet%20daer%20-%20Onwettig%20kind%20-%20bijlage%20SVG%20(LVTh).pdf
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XXD3-V6G
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XC97-HFT?i=113
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Zorro detailscherm link (en klik op ) 

 
 

b) Overlijden Petronella dochter van een zekere Andreas Van Nieulant (†1738)  FS-link 162 L-04 
 

 

18 februarij 1738 sepulta  18 februari 1738 is begraven: 

est Petronella filia Andreae Petronella de dochter van Andreas 

nielant obiit heri Nieulant, zij stierf gisteren 

aetatis suae 39 annorum  haar leeftijd was 39 jaar 

J.N. De Wavrans Jacobus Norbertus De Wavrans 

 

c) Overlijden van een zekere Margareta de Smet: °06-10-1673 - †27-03-1704  FS Link 017 R-07 

Transcriptie 

 

Xxviiij martij sepulta est  

Margareta Smet fa Joannis 

et uxor Josephus van Naemen 

Obijt vigesima 7a eiusdem 

aetetis 30 annorum 

 

Transcriptie: Vertaling: 

Xxviiij martij sepulta est op 29 maart is begraven 

Margareta Smet fa Joannis Margareta Smet dochter van Joannes   

et uxor Josephus van Naemen en de vrouw van Josephus van Naemen 

Obijt vigesima 7a eiusdem Zij stierf de 27ste van deze maand 

aetetis 30 annorum op 30-jarige leeftijd. 

 

d) Huwelijk Van Naemen-Smet : FS-Link L-02  
Transcriptie 

Anno D(omi)ni 1701 16 augusti habita dispensatione  

super 3 bannis juncti sunt legitime mat- 

rimonio Josephus van Naemen et Marga- 

reta de Smet coram Jacobo et Georgio 

van Naemen ut testibus et me infrascripto 

ut parocho 

G. Vanden Dale pastor  

 

Transcriptie: Vertaling: 
Anno D(omi)ni 1701 16 augusti habita dispensatione  In het jaar des Heren 1701 16 augustus met dispensatie 
super 3 bannis juncti sunt legitime mat- over de 3 afroepen zijn wettelijk in het huwelijk verbonden 
rimonio Josephus van Naemen et Marga- Josephus van Naemen en e  
reta de Smet coram Jacobo et Georgio Margareta de Smet voor Jacobus en Georgius  
van Naemen ut testibus et me infrascripto van Naemen als getuigen en mezelf ondergetekende 
ut parocho als parochieherder 
G. Vanden Dale pastor G. Vanden Dale pastoor 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/2.0/view_geboorte.php?register=pr&gemeente=Waasmunster&naam_kind=*Sme*&voornaam_kind=&voornaam_vader=&naam_moeder=*Sme*&voornaam_moeder=Marg*&begin_datum=1680&eind_datum=1730&submit=Zoeken
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6XBK-1S
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XC94-958?i=16
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6FWS-36G?i=28
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e) Staten van Goed van een zekere Margareta Van Naemen-de Smet 

 

Joseph van Naemen als hauder  
gebleven ten sterfhuijse van 
Margriete Smedt fa Jans overleden  
binnen de prochie van Waesmunster 

 

We voegen aan deze Kroniek een tweede PDF toe met de volledige transcriptie van deze SVG. Link  
 

f) Huwelijk van een zekere Andreas Van Nieulant-Maes 01-02-1705 FS-link R-03 

 

Anno domini 1705 die 1a februarij 

contraxerunt legitimum matrimo- 

nium dispensante illustrissimo gandavensi  

in tribus bannis antenuptialibus 

Andreas Nielandt et Elizabetha  

Maes praesentibus Adriano Nieu- 

lant et Adriano Nieulant consan- 

guineis meque infrascripto 

  P.f. Zannequin 

  Pastor 1705 

 

Transcriptie: Vertaling: 
Anno domini 1705 die 1a februarij In het jaar 1705 op de 1ste februari 
contraxerunt legitimum matrimo- verbonden zich wettelijk in het huwelijk  
nium dispensante illustrissimo gandavensis  met dispensatie van de Gentse Bisschop 
tribus bannis antenuptialibus over de drie voorhuwelijkse afroepen, 
Andreas Nielandt et Elizabetha  Andreas Nielandt en Elizabetha 
Maes praesentibus Adriano Nieu- Maes aanwezig Adrianus Nieulant 
lant et Adriano Nieulant consan- en Adrianus Nieulant bloedverwanten  
guineis meque infrascripto en ikzelf ondergetekende 
 P.f. Zannequin   P.f. Zannequin  
 Pastor 1705   Pastoor 1705 

 

g) Staten van Goed van een zekere Andries Nieulandt-Maes  

 
ten sterfhuijse van Andries Nieulandt overleden 
binnen de prochie van Waesmunster t’saemen 
staende hun huwelijck verweckt drij kinderen  
waer van het audtste met naeme is Joanna 
Marie Nieuwland fa Andries alsoo in huwelijck 
sijnde met Jan Van Lokeren, Pieter Nieuwland audt … 
ende Jan Baptista Nieuland audt … 

 
 

 

  

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/Kroniek%202022-06%20Wat%20staet%20daer%20-%20Onwettig%20kind%20-%20bijlage%20SVG%20(LVTh).pdf
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6FWS-3XK?i=36
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Complexe afstamming van het huwelijk van Marc Sleen met 
zijn tekenpotlood 
Luc Chalmet en Griet Van Houwe 

 

Het zal op 30 december 2022 honderd jaar geleden zijn dat Marcel Neels geboren werd te Gentbrugge. 

Drie maanden na zijn geboorte verhuisden zijn ouders met hem en zijn drie oudere broers (Nestor, Adolf 

en Roger) naar Sint-Niklaas. Daarmee werd hij ook 

Waaslander en Sint-Niklazenaar. Er wordt terecht heel 

veel aandacht geschonken aan deze verjaardag want Marc 

Sleen (zoals hij door iedereen gekend is) was een 

fascinerend man. Hij was een top tekenaar van 

stripverhalen, maar verwierf ook bekendheid om zijn 

safari’s in Afrika en dierenreportages voor de toenmalige 

BRT. Wat de man in één leven heeft gerealiseerd is 

ongewoon en adembenemend. 

 

Wij willen hier een klein steentje bijdragen om de 

herinnering aan Marc Sleen levendig te houden. Zoals al 

zijn gags en stripverhalen frisse humoristische wendingen 

kunnen nemen en altijd opnieuw verrassen, zo ontdekten wij ook heel complexe relaties bij de 

stripfiguren die hij creëerde. We onderzochten voor u de genealogie van de stripfiguren van Marc Sleen. 

Wij hebben zeker niet de pretentie om compleet te zijn, en we nodigen onze lezers graag uit om ons 

het resultaat van bijkomende opzoekingen te bezorgen. 

 

Marc Sleen begon in 1944 zijn loopbaan als cartoonist bij ‘De Standaard’, vanaf 1946 ‘De Nieuwe Gids’ 

genoemd, waar ook bekende humoristen van toen actief waren: Gaston Durnez en Marnix Gijsen. Omdat 

we de precieze datum van het huwelijk tussen Marc Sleen en zijn Tekenpotlood niet hebben kunnen 

ontdekken nemen wij aan dat we 1944 als huwelijksjaar mogen bestempelen. 

 

Het huwelijk werd snel geconsumeerd en resulteerde in een rits van nakomelingen, hier opgesomd in 

chronologische volgorde. 

 

1. Neus (°24-12-1944, †22-04-1945) in De avonturen van Neus 

2. Piet Fluwijn (°24-12-1944, †07-01-1945), humorbalkjes in ‘Ons Volk’ 

Deze spruit is een versie zonder Bolleke. Verrassende wending: nog geen jaar na het wegvallen 

van Piet Fluwijn verschijnt hij opnieuw levend en wel, en deze keer heeft hij zelfs een zoontje, 

Bolleke (zie hierna). 

 

3. Tom en Tony (°10-06-1945, †24-10-1946), in De avonturen van Tom en Tony, verscheen wekelijks 

in het jeugdblad ‘Ons Volkske’, en werd in 2009 uitgebracht als stripalbum (2 delen). 

4. Piet Fluwijn en Bolleke (°27-12-1945, †14-04-1965 met verlengstuk van zijn leven tot 1974 in 

‘Pats’) in Piet Fluwijn en Bolleke (De avonturen van een vader en zijn zoon). Verschenen als losse 

cartoons in ‘Ons Volkske’. 

4.1. Bolleke (eerst ‘Bommeke’ en ook ‘Bolletje’ genoemd). Blijkbaar was Sleen nog in twijfel over 

de beste naam voor het kind van Piet. Dat is een fenomeen van twijfel dat ook in zijn later werk 

nog zal toeslaan. Overigens is het onbekend wie de moeder van Bolleke is. Ze is er wel, maar 

“ze komt zelden in beeld”. Ze volgt het klassieke gezinsmodel van die tijd: ze doet 

boodschappen, kookt en doet het huishouden, maar ze is naamloos. 
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5. Pollopof (°13-01-1946, †12-10-1952), korte gags van meestal 4 plaatjes, veschenen in ‘Ons Volk’, 

‘Overal’ en ‘De Zondagsvriend’. Vooral korte gags. Hij was een corpulent mannetje met bolhoed 

en Charlie Chaplinsnorretje en kreeg bijrolletjes in de verhalen van Nero. 

6. Krollewietje (°01-09-1946, †04-08-1949), een kaalhoofdig deugnietje, verschenen in ‘Het 

Nieuwsblad en hernomen in ‘’t Kapoentje’. 

7. Stropke en Flopke (°24-10-1946, †08-06-1950), komische avonturenserie verschenen in ‘Ons 

Volkske’ en ‘’t Kapoentje’. Ook hier weer eigenaardige wendingen want Flopke verschijnt 

aansluitend op deze reeks als hoofdpersonnage onder dezelfde naam maar hij ziet er heel anders 

uit. Daarom besluiten we, als genealogen, om hem als aparte nakomeling te duiden (zie hieronder). 

8. Detective Van Zwam (°02-10-1947- ), was de centrale figuur in de stripreeks De avonturen van 

Van Zwam, verschenen in ‘De Nieuwe Gids’ en vanaf 1950 in ‘Het Volk’.  

9. Nero, alias voor Schoonpaard en 

Heiremans (°02-10-1947- ),  

oorspronkelijk een bewoner van een 

krankzinnigengesticht die zich de 

Romeinse keizer Nero waant. Hij toont 

zich en stelt zich voor in Het Geheim van 

Matsuoka, eerste album uit de serie De 

avonturen van Van Zwam. Hij evolueert 

snel tot centrale figuur en vanaf 1950 

wordt de serie herdoopt tot De 

avonturen van Nero en zijn hoed in het 

10de album Moea-Papoea. Vanaf 1951, 

bij het verschijnen van het 12de album De 

Bronnen van Sing Song Li verandert de 

naam van de serie definitief in De 

avonturen van Nero en Co. Nero is gehuwd met Madame Nero (°08-09-1948, Het Rattenkasteel) 

nadat ze eerst Stanske genoemd werd. Haar voornaam blijkt Bea te zijn. 

9.1. Adhemar (°13-09-1959 in De Zoon van Nero), absurde nakomeling van Nero. Of Bea (Madame 

Nero) de biologische moeder is blijft ons een raadsel. Hij blijkt een wonderkind te zijn en 

doceert aan verschillende universiteiten. Zo ondermeer in Oxford. Hij is ook hoogleraar in 

Cambridge en professor aan de universiteit van Puyvelde (in het Waasland!). 

10. Jozef (Jef) Pedal (°02-10-1947- ) ook bekend als Jef met de Hamer, duikt ook voor het eerst op in 

Het Geheim van Matsuoka, eerste album uit de serie De avonturen van Van Zwam. Ook hij komt 

blijkbaar uit hetzelfde krankzinnigengesticht, en is geobsedeerd door het gebruik van een hamer. 

Jef is gehuwd met Isabelle. Isabelle (°10-01-1948) duikt op in Het B-Gevaar, en blijkt een 

dubbelleven te hebben want ze is ook de vrouw van Jan Spier (zie veder).  

10.1. Pierke Pedal (°08-09-1948), in Het Rattenkasteel, zoon van Jef Pedal en Isabelle. 

11. Pietje Palink (°28-04-1949, †27-04-1950), in De wondere avonturen van Pietje Palink. Er is 

onzekerheid over de data en over de kranten of tijdschriften waarin het verscheen. 

12. Jan Spier (°03-06-1949 ), in De Blauwe Toekan in de reeks De avonturen van Van Zwam. Hij is de 

uitbater van een frietkot en is erg sterk. Jan is de laatste afstammeling van Jan Breydel! Hij is 

slim, verstandig, dapper maar niet onkwetsbaar. Hij huwde in De Man met het Gouden Hoofd (17-

01-1950) met Minoetje, een Eskimovrouw. Later blijkt dat Jan 4 kinderen zou hebben, blijkt hij 

ook getrouwd te zijn met Isabelle, eerder de partner van Jef Pedal. Zijn vrouw wordt daarna 

afwisselend Isabelle en Minoetje genoemd. Wij zijn alvast erg verward, want op de tekeningen 

gaat het om steeds dezelfde figuur. Nog later wordt Jan Spier regelmatig gesignaleerd in het 

gezelschap van andere knappe vrouwen, dikwijls twee tegelijk… 

13. Madam Pheip (°01-04-1950 in De Hoed van Geeraard de Duivel in de reeks De avonturen van Van 

Zwam. Ze rookt pijp en is een ondernemende en dominante vrouw. In Moea-Papoea van dezelfde 

reeks adopteert ze Petoetje, een zwart Papoeakindje van het eiland Moea-Papoea. Ze huwt in 
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1951 in De Zwarte Voeten met een naamloze man (Meneer Pheip, zie verder), misschien vooral 

omwille van zijn geld. In De Ring van Petatje (23-02-1953) adopteert Nero het weesmeisje Petatje 

maar in De Rode Keizer (08-07-1953) blijkt dat Madam Pheip, samen met Meneer Pheip, deze 

adoptie heeft overgenomen.  Petoetje en Petatje worden hiermee de de eerste kinderen van het 

koppel.  

14. Doris Dobbel (°08-04-1950, †04-02-1967), gagstrip in ‘De Middenstand’. Doris Dobbel rookte dikke 

sigaren en is slager van beroep. Hij is gehuwd met een ijdele geldzieke vrouw. Hij is de voorloper 

van Oktaaf Keunink, die later wordt gecreëerd. 

15. Joke Poke (°06-05-1950, †21-06-1951), gagstrip over een jongetje, verschenen in ‘Ons 

Zondagsblad’ en ‘’t Kapoentje’. 

16. Flopke (°22-07-1950, †27-12-1952), in De Avonturen van Stropke, verschenen in ‘Het Volk’ en ‘’t 

Kapoentje’. Het is Marc Sleen die de naam ‘’t Kapoentje’ bedacht. Hij tekende er tot 1952 

duizenden pagina’s en illustraties voor. 

17. Meneer Pheip (°27-01-1951) doet zijn intrede in De Zwarte Voeten van de serie De avonturen van 

Nero en zijn hoed. Hij is liberaal burgemeester van Moerbeke-Waas en directeur van de 

suikerfabriek, wellicht verwant aan de familie Lippens. Hij spreekt een sappige mengeling van 

Frans en Nederlands. Hij is gehuwd met Madam Pheip (zie hoger) 

17.1. Petoetje (°05-09-1950) adoptiekind van Moea-Papoea, zie hoger 

17.2. Petatje (°23-02-1953), adoptiekind,zie hoger 

17.3. Claude (Clo-Clo), (°24-10-1975 in De Groene Gravin van de reeks De avonturen van Nero en 

Co. 

18. Fonske (°00-04-1951, †00-10-1960), kinderstripreeks, verscheen in ‘Doorbraak’. Fonske is 

overgestapt uit de reeks De Lustige Kapoentjes om een succesvolle solo-carière te realiseren. 

Frappant is wel dat bij die overgang de kleur van het haar van Fonske van blond naar zwart is 

geflipt. 

19. Oktaaf Keunink (°16-11-1952, †04-04-1965), een oudere man die graag kaart speelt op café, maar 

daarin beperkt wordt door zijn dominante vrouw Beva. Oktaaf is de opvolger van Doris Dubbel. 

Verscheen als gag reeks in ‘Ons Zondagsblad’. 

20. Oscar Abraham Tuizentloot (°21-01-1957) ontdekken we in De Granaatslikker van de reeks De 

avonturen van Nero en Co als knettergekke zeerover. Bij zijn kennismaking met Nero blijkt hij van 

Geel afkomstig te zijn. Hij zou daar meermaals als gek opgesloten worden. Hij zou een zus Dolle 

Dina hebben. Zijn moeder zou van Ijmuiden zijn. 

 

Verder onderzoek is nodig want nog meer figuren zijn uit dit huwelijk van Marc Sleen en zijn 

tekenpotlood ontsproten. We denken dan aan Kapitein Oliepul, Agent 74, Ricardo, Bompanero, Geeraard 

de Duivel en Matsuoka.  

 

We vermelden graag enkele heerlijke websites om meer te lezen over Marc Sleen en zijn 

verwezenlijkingen: 

 
- Marc Sleen Museum 

- Lambiek 

- Wikipedia 

- De Standaard 

 

  

https://www.marcsleen.be/
https://www.lambiek.net/artists/s/sleen.htm?lan=dutch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Sleen
https://www.standaard.be/plus/20161108/ochtend/optimized/52
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Oorkonde van ‘Beste Oud Schrift lesgever ter Wereld’ 
 

Naar aanleiding van de 20ste les in ‘Oud Schrift’ op donderdag 24 november 2023 werd onze expert in 

lezen van oud schrift een oorkonde van “Beste Oud Schrift lesgever ter Wereld” voorgelezen door de 

voorzitter van de vereniging: 

 

“Over een spreiding van jaren lang, te beginnen in 
2018, 2019, 2021 en eindigend vandaag in 2022, en 
telkens in vijf schijven, van elkaar gescheiden door 
eerst één week, later door twee weken, 
 
werden meerdere cohorten cursisten onderworpen aan 
de lezing van het Oud Schrift: met zijn structuren, zijn kapstokken, met 
zijn Franse, Latijnse en Nederlandse varianten, 
 
en werden zij geconfronteerd met akten van burgerlijke stand, 
parochieregisters, staten van goed, cavelingen, houdenisbriefve, oude 
landmaten, inhoudsmaten, lengtematen, munten, afrekeningen, 
wezenrekeningen, landboeken en nog meer. 
 
Zij werden hierin begeleid door genaamde Luc Van Thienen, in oorsprong 
van het land van Loon, maar thans woonachtig te Sinaai in het Land van 
Waas, die met enorme toewijding zijn kennis en kunde heeft gedeeld op een 
onnavolgbare wijze. 
 
Het resultaat is dat vanaf heden, 24 november 2022, de genaamde Luc Van, 
Thienen niet langer als dusdanig hoeft aangesproken te worden. Juister en 
eerbiediger is om vanaf nu te zeggen: De beste Oud Schrift lesgever ter 
Wereld. 
 
Quod est demonstrandum, met 
felicitaties van alle huidige en oud-
cursusten, en van alle bestuursleden 
van Familiekunde Vlaanderen, regio 
Land van Waas. 
 
Als teken van erkentelijk wordt hem een geschenk aangeboden dat hem in 
de heerlijke oorden van Valpolicella aan het Gardameer zal doen vertoeven 
in zijn dromen.” 

 

Elke gelijkenis met het TV-programma “de slimste mens ter wereld” is niet toevallig. 
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Agenda en nog veel meer 

Familiekunde Vlaanderen Land van Waas vzw 

Contactnamiddag  

Op 8 december 2022 bezochten we het nieuwe Stadsarchief Sint-Niklaas, verzorgd door Patty De 

Meester, bestuurslid FV-LvW en stadsarchivaris Sint-Niklaas. Het bezoek was ronduit spectaculair. Wie 

er niet kon bij zijn moet zich zeker bij een volgende gelegenheid vrijmaken. Er is ook vraag van andere 

gemeente-archieven om ook daar bezoeken te organiseren. We willen hier graag op ingaan, en zullen 

zo’n bezoeken inplannen in 2023. Hierover meer in de volgende Kroniek.  

 

Ondertussen, foto’s zeggen meer dan woorden. 

       
 

       
 

Ons programma 2023 wordt tegen eind januari gefinaliseerd en zal verschijnen in de volgende Kroniek. 

Noteer alvast 2 februari 2023 in je agenda als datum voor een contactavond in Sint-Niklaas waarin we 

genealogische knopen gaan bespreken. Hiervoor een oproep: Wie in zo’n knoop is vastgeraakt bij zijn 
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of haar opzoekingen van voorouders kan die aan ons opsturen, liefst voor 5 januari 2023. We zullen 

iedereen hierover verder informeren via e-mail. 

 

Verder plannen we nog: 

- Gebruik van (land)kaarten in de genealogie 

- Uiteenzetting over vondelingen 

- Uiteenzetting over canoniek (kerkelijk) recht en het belang ervan voor genealogie 

- Emigratie naar Canada rond de eeuwwisseling (1880-1920) 

 

Er is ook de erfgoeddag van 23 april 2023 met als thema “Beestig!”. We zullen hier aan deelnemen in 

samenwerking met het stadsarchief Sint-Niklaas. Hiervoor ook een oproep: wie actief wil meehelpen 

om onze vereniging in beeld te brengen op deze dag kan ons zijn of haar interesse doorsturen via mail,  

liefst voor 5 januari 2023.  

 

Cursussen: 

- Genealogie voor absolute beginners, in voorbereiding 

- Oud Schrift, vijfde jaargang, door Luc Van Thienen, in het najaar 2023 

 

Inschrijven voor onze activiteiten doe je door een mailtje te sturen naar onze secretaris. 

 

Vergaderen, Ontmoeten, Documentatiecentrum. 

Na de grondige renovatie werd het Huis Janssen, Zamanstraat te Sint-Niklaas, enkele weken geleden 

heropend. Met KOKW hebben we de afspraak dat we op de tweede verdieping vergaderingen en 

ontmoetingen zullen kunnen organiseren, wellicht vanaf de lente 2023. Onze vereniging gaat als 

tegenprestatie samen met KOKW het meubilair (stoelen en tafels) voor deze verdieping aankopen. 

 

Als de huidige plannen van de stad Sint-Niklaas geen verdere vertraging oplopen, hopen we op een 

heropening van ons documentatiecentrum in Annex2 van Huis Janssen tegen eind 2023. 

 

En nog een heel belangrijke oproep 

Familiekunde Vlaanderen Regio Land van Waas zal in 2023 initiatieven ondernemen om genealogie, 

stamboomonderzoek, voorouder-onderzoek, DNA genetische genealogie bij jongeren te introduceren. 

We hebben ook besloten om jongeren te stimuleren om actief te worden in de vereniging, tot en met 

het opnemen van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Wie zich aangesproken voelt, of wie suggesties 

heeft over hoe jongeren meer kunnen betrokken worden bij genealogie in onze vereniging, kan met ons 

contact opnemen via email. 

 

 

Familiekunde Vlaanderen vzw koepelvereniging 

Nieuwsbrief 

De “Nieuwbrief” van FV is een nieuw initiatief van de koepelvereniging. In zijn derde editie lezen we:  

“Eind oktober was er de belangrijke workshop over de toekomst van FV waarvoor alle leden van de 

Algemene Vergadering, aangevuld met geïnteresseerde bestuursleden van de regionale verenigingen 

werden uitgenodigd en ruim reageerden. Zoals de aanwezigen kunnen bevestigen, was dit een geslaagd 

initiatief dat op schitterende wijze door Luc Chalmet werd geleid. 

 

Dit enthousiasmerend verhaal moet nu een concreet vervolg krijgen. Er werden heel veel nuttige 

suggesties gedaan, maar alles kan uiteraard niet tegelijk gerealiseerd worden. Het DB stelt daarvoor 

de prioriteiten vast en in een notendop samengevat zijn dat: 

• het versneld uitbouwen van de koepel-zoekfunctie  

mailto:FV-Land%20van%20Waas%20-%20Secretariaat%20%3csecretariaat@familiekunde-landvanwaas.be%3e?subject=mijn%20genealogische%20knoop%20toegelicht
mailto:FV-Land%20van%20Waas%20-%20Secretariaat%20%3csecretariaat@familiekunde-landvanwaas.be%3e?subject=interesse%20meewerken%20aan%20erfgoeddag
mailto:FV-Land%20van%20Waas%20-%20Secretariaat%20%3csecretariaat@familiekunde-landvanwaas.be%3e?subject=inschrijven%20voor%20activiteiten
mailto:FV-Land%20van%20Waas%20-%20Secretariaat%20%3csecretariaat@familiekunde-landvanwaas.be%3e?subject=interesse%20in%20bestuur,%20en%20jongeren%20vrijwilligers
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• het aantrekkelijker maken van de website  

• gecombineerd met een publieke nieuwsbrief. 

Hiervoor zullen werkgroepen ingezet worden.” 

Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen. 

 

Lidmaatschap koepelvereniging: Oproep tot vernieuwing van lidmaatschap 2023 

In de Nieuwsbrief lezen we ook: “Op 30 september 2022 sloot het ledenbestand van 2021 definitief af 

op 3064 betalende leden. Er vielen 327 leden weg tegenover het jaar ervoor. Daarentegen zijn er ook 

246 nieuwe leden toegetreden. Dit resulteert in een netto-vermindering van 81 leden. 

We stellen vast dat de hernieuwingen lidgeld voor 2023 vertraagd binnenkomen. Vandaar dat de regio’s 

op een regelmatige wijze zullen geïnformeerd worden over de stand van zaken voor hun regio zodat zij 

dit van nabij kunnen volgen.” 

 

Voor onze regio Land van Waas tellen wij op dit ogenblik 64 hernieuwingen lidmaatschap 2023. Dat is 

slechts 41% van 156, het ledental van 2022 dat toegewezen wordt aan onze regio, een flinke daling. Wij 

hopen dan ook dat meer lidmaatschappen spoedig zullen hernieuwd worden. 

Hernieuwing lidmaatschap voor 2023 bij onze koepelvereniging, inclusief abonnement op het 

tijdschrift “Vlaamse Stam”, en steun aan onze regionale vereniging, bedraagt € 37 tot en met 15 

januari 2023, daarna € 40. Bedrag overschrijven naar rekeningnummer BE58 4141 1712 2179 van 

Familiekunde Vlaanderen vzw met de mededeling : Lidgeld 2023. Mocht u onlangs toch het gepast 

bedrag naar een bovenvermelde rekening overgemaakt hebben, dan hoeft u geen rekening te houden 

met dit bericht. 

 

Heraldisch College 

Bij het Heraldisch College (HC) van Familiekunde Vlaanderen kan je een eigen familiewapen laten 

ontwerpen en registreren. 

  

Het Heraldisch College bestaat thans 50 jaar . Voor deze gelegenheid worden nu alle - méér dan 500 - 

familiewapens die tussen 1973 en 2023 geregistreerd werden, uitgegeven in een mooi overzichtsboek 

‘Wapenboek van het Heraldisch College, 1973-2023’ . Het boek telt 300 bladzijden, formaat A4, in 

kleurendruk.  Dit boek zal, in een beperkte oplage verschijnen tegen 18 maart 2023. Het boek kan tot 

dan besteld worden aan een voorintekenprijs van € 45 (+ ev. verzendkosten), daarna  € 55.  

  

De lijst van voorintekenaars van voor 31 december wordt ook gepubliceerd in het boek. 

  

Alle informatie over dit Wapenboek  vindt u op de website www.familiekunde-vlaanderen.be, op de 

openingspagina onder ‘Laatste Nieuws’. Klik daar op het beeld met de zes familiewapens. 

  

Op de pagina die dan verschijnt vindt u ook informatie over een extra korting die wij nog toekennen 

voor wie in het verleden al eens een eerdere uitgave op A5 formaat (van 100 wapens) aankocht bij het 

Heraldisch College.  

  

Op die pagina vindt u ook de link naar de officiële folder over het boek, die u kunt afdrukken, met 

daarin alle informatie over het boek samen met de bestelbon. 

 

Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen 

Begin 2023 wordt het jaarlijkse Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen ingericht door het 

Heraldisch College. Het thema is  ‘Heraldiek’.  Het Congres gaat door op zaterdag 18 maart 2023 te 

Brugge in het St-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 (bij het station). Wij nodigen u hierbij dan ook 

uit. 
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Alle informatie over dit Congres vindt u ook op de website www.familiekunde-vlaanderen.be: in de zwarte 

strook bovenaan, klik op de knop ‘CONGRES 2023’. 

Programma: 

9:00 u. - 10:00 u.  Onthaal van de deelnemers met koffie 

10:00 u.  Openingsceremonie congres in het Auditorium 

- Wilfried Devoldere, voorzitter Familiekunde Vlaanderen 

- Johan Roelstraete, voorzitter Heraldisch College 

- een vertegenwoordiger van de erfgoedorganisatie Histories 

10:30 u. Eerste voordracht in het Auditorium : Vreemde vogels? De adelaar in de Spaans-

Habsburgse heraldiek na Karel V door dr. hist. Steven THIRY  

11:30 u:  Tweede voordracht  in het Auditorium : Heraldiek in revolutionaire tijden. De 

vernietiging van adellijke familiewapens in onze gewesten tijdens het Franse 

bestuur door prof. Paul JANSSENS  

12:30 u.- 14:00 u.  Middagpauze met broodjeslunch in de eetzaal van het St.-Lodewijks-college  

14:00 u.- 17:00 u.  Workshop aangaande het ontwerp van een persoonlijk familiewapen. Met in het 

Auditorium een korte voordracht door Johan ROELSTRAETE, voorzitter van het 

Heraldisch College. Daarna, in aparte lokaaltjes mogelijkheid tot persoonlijke 

discussie met enkele herauten van het HC om dit verder uit te werken. 

14:00 u.- 17:00 u.  Heraldische wandeling door Brugge (voor de ingeschrevenen) o.l.v. Benoit KERVYN 

de VOLKAERSBEKE    

17:00 u.- 18:00 u. :  - overhandiging van familiewapens aan  Dirk De fauw, burgemeester van Brugge, 

Maarten Larmuseau, docent, genetisch genealoog en Ronny Debbaut, 

hoofdredacteur Vlaamse Stam;  

- overhandiging verenigingswapen aan Histories, Vlaamse erfgoedorganisatie.  

18:00 u. Aansluitend: Receptie aangeboden door het Heraldisch College vzw in de eetzaal voor de 

ingeschreven deelnemers en onze genodigden 

 

Stadsarchief Sint-Niklaas 

Na de verhuis naar de nieuwe stadhuisvleugel slaat het stadsarchief op vlak van dienstverlening en 

publiekswerking een nieuwe richting in. Op maandag 14 november 2022 werd een gloednieuwe 

archiefwebsite gelanceerd, als het online 'geheugen van de stad'. De geschiedenis van de stad en de 

deelgemeenten, in verhalen, beelden en archiefstukken, wordt op die manier voor iedereen 

toegankelijk. 

 

Na het overbrengen van de kilometers archieven nam het stadsarchief begin oktober een nieuwe plek 

in de nieuwe stadhuisvleugel in. En nu neemt het archief ook online een nieuwe plek in. Het lanceert 
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immers de gloednieuwe website www.archiefsintniklaas.be. Daar biedt het de digitale bezoeker een kijk op 

de historische bronnen over Sint-Niklaas en de deelgemeenten. 

 

 
 

Ben je op zoek naar je voorouders of ben je benieuwd naar de geschiedenis van je huis? Op de website 

vind je alle info om je zoektocht aan te vatten. Meer weten over lokale geschiedenis? Het archief 

schenkt aandacht aan bijzondere stukken die het verleden van de stad onthullen. Volg dus zeker de 

nieuwsberichten. 

 

Erfgoedverhalen. Het archief is een verzamelplaats van vele verhalen over de geschiedenis van de stad. 

De voorbije jaren zette het archief zich in om diverse aspecten van het verleden te onderzoeken. Die 

resultaten worden nu met het publiek gedeeld in de vorm van verhalen en beelden. 

 

Enkele verhalen zetten aan tot herinneren en herdenken, zoals dat over de bombardementen in de 

meidagen van 1940 of de recente plaatsing van Struikelstenen als herinnering aan de slachtoffers van 

het naziregime. Verhalen over opmerkelijke stadsgenoten, belangrijke gebeurtenissen of jaarlijkse 

evenementen worden op regelmatige basis aan de website toegevoegd. Zo draagt het archief actief bij 

aan de erfgoedwerking binnen de stad. 

 

En wie houdt er nu niet van oude foto’s en filmpjes? De historische beeldbank van de stad presenteert 

een collectie van ruim driehonderd oude prentkaarten van straten, pleinen en gebouwen in de stad. Een 

nostalgische trip dus voor elke retroliefhebber. De website wordt het platform bij uitstek om de vele 

beeldcollecties van het stadsarchief in de toekomst te ontdekken. 

 

Bezoek het archief. De archiefwebsite wijst ook de weg naar de ruime studiezaal van het archief op de 

eerste verdieping van het nieuwe stadhuis. Bezoekers kunnen daar terecht om archiefstukken te 

raadplegen en te bestuderen. De studiezaal is vier halve dagen per week toegankelijk. Bezoekers 

kondigen hun komst aan via een digitaal aanvraagformulier. 

 

Rijksarchief en FamilySearch 

Digitalisering Burgerlijke Stand: scanateliers in Leuven en Bergen opgestart 

De Amerikaanse non-profitorganisatie Familysearch is de voorbije dagen in de Rijksarchieven van Bergen 

en Leuven begonnen met de digitalisering van de registers van de Burgerlijke Stand uit de periode 1910-

1950. Binnenkort zal in Beveren nog een derde scanatelier geinstalleerd worden. 

 

Dit betekent een belangrijke stap vooruit voor het genealogisch onderzoek. Bij de planning wordt niet 

alleen rekening gehouden met de wettelijk bepaalde raadplegingstermijnen (overlijdensakten na 50 

jaar, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar), maar ook met de stand van zaken in de 

overdrachten door de rechtbanken van eerste aanleg. In Leuven is men alvast begonnen met het 

arrondissement Leuven, in Bergen met Charleroi. 

http://www.archiefsintniklaas.be/
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Het Rijksarchief werkt al meer dan 

50 jaar op een constructieve wijze 

samen met Familysearch. Zoals in 

het verleden, zullen de scans ook 

gevaloriseerd worden op de 

website van deze organisatie, die 

als tegenprestatie het 

exclusiviteitsrecht op massaal 

hergebruik verkrijgt. 

 

Het Rijksarchief stelt de beelden ter beschikking via de eigen online zoekomgeving en kan ook beperkt 

hergebruik voor genealogisch onderzoek toestaan. Dat houdt onder meer in dat gebruikers op de nieuwe 

genealogische website gecontroleerd beelden zullen kunnen downloaden. De lancering van deze nieuwe 

website heeft vertraging opgelopen, maar we hopen ook hierover binnenkort positief nieuws te kunnen 

brengen. De nieuwe genealogische zoekomgeving kan inafwachting van de lancering online alvast in de 

leeszalen worden uitgetest. 

 

De digitalisering van de burgerlijke stand voor de periode 1910-1950 zal nog jaren in beslag nemen. 

Toch is er met de installatie van deze scanateliers in elk geval een belangrijke stap gezet in de 

uitbreiding van de genealogische dienstverlening van het Rijksarchief. 

 

Publiceren in onze Kroniek 
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  
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