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·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 9 februari 1993 

Jaargang XXI - nr. 1 
Januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03/776.88.34 

Cleys, pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht van dinsdag 
23 februari 1993 te 20 uur in de zaal 'Patio' van het Castrohof, de Castro
dreef 2 te Sint-Niklaas. 

De heer Frans Schelfhout zal spreken over I Hazadata' of genealogie met 
computer en dit voor beginners. (zie volgende bladzijde: enkel na reservatie !) 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Voordracht over -Haza-data- een genealogisch computerprogramma 

Momenteel zijn vele genealogen bezig met hun opzoekingsresultaten te verwerken met een 
daartoe gemaakt computerprogramma. Zo kennen we onder meer Roots, Haza-data, Pro
gen, Family-tree, Family roots e.a. Vermits vele genealogen het Haza-data programma zijn 
gaan gebruiken of overwegen van het te gaan gebruiken, vonden we het tijdstip nu 
opportuun om onze leden de kans te geven met dit programma kennis te maken. 
De heer Frans Schelfbout werd bereid gevonden om dit programma te komen demonstreren 
en toe te lichten. Door het feit dat we momenteel slechts één toestel ter beschikking hebben 
(tenzij we nog een tweede bijvinden), moeten we ons beperken tot maximum 15 
deelnemers. De voordracht richt zich tot beginnelingen. 
Wie wil deelnemen aan de voordracht moet zich telefonisch melden. Voor hen zal een 
plaats voorbehouden worden. Indien er zich vele kandidaten melden, gaan we over korte 
tijd een tweede sessie houden. Hierin zouden ook de gevorderden aan bod kunnen komen. 
Tel. 037768834 na 17 uur. 

Programmaoverzicht 1 ste semester 1993 

Donderdag 8 april voordracht met dia's en tentoonstelling door de heer Emiel de 
Herckenrode over de "Evolutie van een wapenschild" . 
Donderdag 13 mei voordracht door de heer Guido De Wulf over "Oude bouwaanvragen : 
bron voor familiegeschiedenis" . 

In memoriam 

Op 8 januari overleed de heer Paul De Cremer. Hij was bestuurslid van de VVF-gouw 
Oost-Vlaanderen en de afdeling Geraardsbergen. We bieden aan zijn echtgenote en familie 
onze oprechte deelneming in de rouw aan. 

Nieuwe publicaties 

"De inwoners van Sint-Niklaas einde 16de en begin 17de eeuw". (zie p. 4 en 5) door Luc 
De Backer. Prijs SOO ft. 
"De XXe penning van Vrasenejaar 1571, bevat tevens Meerdonk" door Willy Van 
Puyenbroeck. Verschijnt in maart of april. 

Vraag en antwoord 

Roger van Gaever zoekt familie van Gaever die rond 1560 uit Vlaanderen naar Friesland 
vertrokken zijn. Wie helpt? Adres: Herdersstraatje 2,9190 Stekene. 
J.C. Heyninck, Gentsesteenweg 139,2800 Mechelen zoekt verwante naamgenoten. 
Een deel van een kwartierstaat volgt op p. 3. 



Abonnement op VVP-Kroniet vu het Land van Was 

Wie hetvolgende nummer wil ontvangen moet goed onderstaande tekst lezen. 
Wie moet een bijdrage betalen 1 
- zij die geen lid zijn van VVP-oationaal 
- zij die niet in het Waasland wonen 
Wie lid is van VVP-nationaal en in het Waasland woont krijgt automatisch de VVF
~. . 

Voor België: 100 fr voor Nederland bij voorkeur contant. 
Te storten op rek. nr. 413-907S301-38 Lv.v. Gaston van Vlierberghe, O. L. Vrouwstraat 2, 
bus 10, 9100 Sint-Niklaas. 

21ste Natioual VVF-KOIIp'eI 

Thema ·Bronnen van voor de parochieregisters" 
Plaats "Stadhuis Oudenaarde" 
Datum "24 en 2S april 1993" 

Programma: Zaterdag - ret'enat over de pemaingkobierea door dr. Rm6 De Clercq 
- broaneII over VIaanderea in het uchief te Rijsel door de heer 

Kristophe Papin 

Zondag - tentoonsteUing en SIDds 
- referaat over btomUIefl van voor de parochieregisters 
- geleide bemeten 
- ret'enat over de "Reformatie in het Oudenaardse" door E.H. 

BlotJand, dominee 
- referaat over "het leven op het platteland" door de heer Rik 

Castelain, laureaat Provinciale prijs voor geschiedenis 

Dit is het voorlopige programma. Hierbij hoort uiteraard een banket. middagmaal. 
huldigingen e.a. festiviteiten. 
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DE INWONERS 

VAN 

SINT-NIKLAAS 

einde 16de eeuw tot begin 17 de eeuw 

Luc De Backer 

-VVF-Land Van Waas 

1992 

Ter inLeiding 

Zooh aallgekoNIJfd lil « illlttdt", ,.". Mt boek »De ilfWOlWf7 W'III SIIJt
Nlklaas lil J6tIO" ~ lil 1989 door FamJ/14 et Patria. W1IIt "" het 
voorafgaande d«Imet dIJtJrllt « ÛIWOMn W'III SlItt-NlklDtu IJtlNII het beglII 
WUI« ~en ttlt dmll640. Alle IfllIrurell dût lIIet lIt Mt boek 
vall 1640 wmU!1I Dpgenomen. wortUII lüerill WftI'JqeM!'1L EllkelllflllnMII 
wrdell hmromen en ~ W" eelt lIIOIledlr owrticht wil. lItoet de 
beide boeken raadfJllrelL 

Dit wrk bmaat uh /"We lfOIe dellll : dl! If!lIItMn In iJllabt!:tlscM wHgorde 
ell het 1IQ1Ite~ 
De gtfZinsüjst Lr opgewzt ZDtJb lil het boek WIlt 16#0. Doch hImuut wmlell de 
doop- ell hflltltllJbfmIi~n ~ 
lil het rqister wr«11 alII pn'$oonslUlllten Dpge1lDmelt buitelI dût der 
kindnrlL Dus wI vader. m«der. grootolldln, doop- en hflltltUJbfmlirelL 
Dit uitgeb"id l"fIÛIer bmtIDt uh drie kolommell: 
- eerst de ~fDr'lltlset!1* 1tQQI/t, d.w.z. tIJle varilurtert W'III /tQQ1ft en 
'\IOOI'1fQ(l1JI 'WItr'rk1t 1Q.IIt~. Dm de ~ toe te filtert $MI alII 
\lmValJten op te spomt; zo 'WItr'rk1t namert iJl.r Mndricb. .,lf4rieb • 
.,nderla. 1IelJlldricu. .,1'Idrla e.4. l'I'.II"It:urtlt gnud.formlseml tot 
heyndrla; «more.« maert. smoren rtlt -lltaert •••• de-: 
- ill « tweede kolom sttIDt « _ vermel4 %tIItIÛ In de ~er: 
- ill de derde kolom llindt .. « ptlfIIUJ wtItI1'Op« pn'$OOIl vermel4 "tItII. 
De uitgebreidheid WUI Mt l"fIÛIer ol « Indta lIJm 11 toe /tImllJJtbtuuhll te 
OIJt«kkell dût " dIItÛ!n wllldu niet zou Qrurelt /qJf!1L lRu lntIa met 
7616 "cords ol UJMIt Lr mede de oon.tJO.k WJIt het later wrschlJN!It WUI dit 
boek dan oonproltkeUJk lWU gepliJNL Ik bt!1I er troIIWtlS WUI owrtulgd dat 
het WdChtell de moelte wtJQTt/ was. 

Lllc De Backer 
DeCt!mbt!r 1992 



, . 

--... -- ... 

UNIFORM OOCNAAM PAG 
__ .Ame --........ 123 
-.D*yc -.D*yc 128 

"". Anna ... n der _deraa ........ 001 _.e...... ... _.e-.... 014 
..... F..-ys ... der vander •. F"""""'Y'I 083 

_ ...... ... __ Jan 
002 

... Janlllllder van der aa. JIII 001 
_ Mora.., 

... _.Mora 04! 

Jan van der aa 30. Jan van der vanderaa. J .. 001 ~.'-'11111 _-..rt.~ 069 

Catbarina abeels +04-10-1633 ... Jan II1II der _der ..... 011 -.e...... _.e-.... 126 
... Jan_der van der _. Jan 018 -.~ -.e-.... 126 
...... _der van der •• JIII 067 -.C- _.C- 013 

Janvandcraa +31-10-1630 ...... _der _deraa .... lUI -.- -.- 003 
la. Maeyken II1II der II1II der MI. Maeyken 125 -..-. -.'-' 082 

Magdalena smaren +10-09-1621 ... _""nder _der •. ,....,. 011 -.'- -.~ 003 

kind Anna "26-12-1620 Jan de maere en Anna van der aa ... Mana van der ... der aa. Mora 014 -..- _.'- 018 
la. MIna van der van der aa. MIWIa 017 --.'- -.'- 029 
abl>eloo.. Ad"""" -.~ 002 -.'- -.'- 033 

Gillis abbccl ._ . .IOannI -.'-' 075 -.'- -.'- ()40 

Pieryne guessen! + 1609 
_.WoIIem _.WiIOm 002 --.~ -.~ 003 
_.WiIIem _.WiIom 002 -."...... -.MIflII*e 081 

X 06-07-1604 Sint-QiUis _.Adriaen -.~ 001 -."- -."- 003 

kind Pctrus "OS-07-I606 Pieter maes en Lysbctte van schoote _.Adriaen _.Actn.I 002 _.s..a.en -.~ 003 
_.A-" -.~ 041 _.s..a.en -.~ 003 

·Weesbock SNOA nr. 1164 (" 204vso: 07-03-1609 _.A-" ""'.~ 125 -.~ -.~ 013 
_.A-" ""'.~ 129 _.s..a.en _.a.-n 021 -........ _.Ame 037 _.s..a.en -.~ 035 

Nicolacs abbcel +28-03-1634 -. CaIeI>ine -.CaIeIyne 064 -.s..a.en -.~ 038 

Elisabetb van kerdbove + 11-04-1649 -. CooIeIyne 
-.CaIeIyne 119 -.SYIN*' _.SYIN*' 031 

kinderen Beatrice "13-01-1598 Menen auwcnaen en Pieryne abeels 
_. ClIIhanna _.e-. 001 --.SYIN*I -'S,.... 102 
_. CoIIIlIIma 

_.C--" 009 _.EgidIu& -.cIII. EgocIiUa 003 

Jacobus "14-10-1601 Adriaen ven::auteren en Maeyken van kerckhove _.CIIhIIMa -.e--.. 009 _.J .. _.J .. 003 

Maria "08-02-1604 Jan van de voorde en Driesyne van cJeemputte 
._. CIIIIwina _.e--.. 011 -,.". .-.p 004 
_.Egidius -.EgIdIua 001 ...... c--.. ...... caIharInII 094 

Abrabam "06-03-160S Abrabam impcns en Beatrice van cJeemputte _.EgodiuS _.EgidIu& 061 ...... J .. ......Jan 074 

Laurentia"I9-08-I607 Jacop abbeel en Lauweryne auwenaens _.F""*'""I'I _.F~ 001 ...... - ...... JoInna 002 

'_.F""*'""I'I _.F~ 002 ...... L~ ...... L~ 018 
Andrisina"25-IO-I609 Adriaen abbcel en Catelyne van bogaerde ._.GÓII& _.GiIIII 001 ...... "- ...... PeItua 004 

Lysbette "15-08-1611 Joos pcenman en Catelijne cauwers _.Oilllll _.GiIIiI 002 --."- --'P- 025 

Mergriete"20-01-1614 Sakerias de cO$ter en Lauweryne fuesels _.01" _.GiIIa 027 ...... "- ...... - 029 
-.QIIiS YlIlI don abeel. GiIIiI 040 ...... - ...... "- 030 

·ZÎeookSN 1640 abeel. GiIIis _.GiIIiI 071 ...... - ...... - 129 
abeel. GoIIia _.GiIIiI 077 ...... s... --.s.n 094 _.Jaeob -.JM:Op 001 ...... -- --'Simoen 049 

Egidius abbeel _.Jaeob _.JICOP 029 -.- -.~ 004 

Emerenda van laere _.Jaeob -.- 0311 -."- -.'- 004 
_.Jaeob _.JICObua 0IJ1 -.~ -.JoayM 018 

kindcren Jacobus _ .J8CCb _.J _ 07S -.MIIIIII 
_. MII'I<In 130 

JOlDDes _.Jaeob _·JICOP 119 ....... L.-.. cr.-. \..udCMCa 114 

JOlDDa *1588 abeeI._ .-.- 010 -........-'- -'AdryIIon 030 

-.'-'-'" .-.~ 077 ............ - anIhonia. AdryIIon 120 
Frans *1592 ._.Jar-. 

-.~ 123 ............ A.--
_. AnIhIunot 004 

Amcl °1595 abeeI.-"" -.~ 057 -........~ anIIIeunIS. ~ 004 

Elisabeth "10-01-1599 Micbiel maes en Lysbette 'tsjonghen -.~ _.J_ 078 -........D*yc -.0IetyC 077 
.beeI. JoInna -.'-' 082 -.. .... _.GiIIiI 086 

Maria "1600 .beeI. Joenna _.'-' lC9 -....... .... ___ Jan 
004 

Egidius "17~-1604 Roelant vergauwen en Catelyne menens 
_.J_ -.'-' 119 -"""'.J_ ~.J_ 118 
abHI. JOII'nes 

_ .JoII\rM 
002 ..,."..."..~ 

anIhonia. J _ 041 

"'Wecsboek SNOA nr. 1164" 140: 22+1604 ,_.Joos _.J .... 053 -....... ...... -.- 004 
abeel. LY"bOI1. _.L~ 118 -....... ...... _.~ 004 
._. Mleylcen _.~ 011 ............ ~ -.p_- on 

Fransoys abbeel _.Mono _.Mana 069 -.~ 
_.Sac_ 

004 

MagdaJena van de poele +26-10-1645 _.Nletaes 
_ .NlCàIee 

001 ..,..,..e _ __ .E_ 021 
_ .Nic_ abbeeI.N _ 004 ..,..,.. MerIynII --.Mertyne 104 

kinderen Joanna "07-11-16tS ._.N"- _.Nyc_ 011 -.CIIIIIWM -.~ 043 

Jacobus °26-03-1618 Jacob van landeghem en Thomasyne duerinck ._.NIClaes _Noc_- 025 ..--. LIIInyoI -.~ 103 

+25-09-1943 
_.Nic_ _.N"'*- 121 ........ ~ -~ 

102 
-,PietyM -.PietyM 001 -.~ -. ....,...... 118 

-."*- -.p- 001 -.~ -.~ 130 

Pieter abbeel -."*- -.P ... 078 "--.Mana ........ - 103 
_ .5"""" _.S _ 129 arTIIIPI. _ .. crll'f1lglll1.J-.ymo 059 

Magdalena van putte +22.Q1-16S4 is verdronken gevonden _.T"-"en _.T_ 009 -vctco.- -.ycIot. 'MIIm 004 

x 12.Q5-1601 Temse acker. AmII .... " 
_IC~_._ 

014 _.Ame _.,.".. 128 

kinderen "26-02-1603 Jan van bogaerde 
acker. AnIon .. van _.AnIa'IIe OM _.Jor:ab -.- 005 

Joos ackef. e.rtoara van YlIlI _. e.rtoara 067 ......,.- _.J_ 005 
Petrus "29-07-1607 Pieter de maere en Joanna daens acker. Joenna_ """'.'-' 118 -.- -.- 11:? 

Jaspar "1613 ""ker. Lyabotte .... ... ""ker.L~ 114 - .... _.J .. 005 
acker.M." .... n _""ker.""'" 0118 - .... -.~ 005 

Joanna "24-06-1617 Pieter de beelie en lysbette swreen acker.NiclaH_ YlIlIacker •• ~ 002 _.JIII _.Jan 120 

Gillis "12-10-1621 Pieter van brande en Maeyken van mighem ack".NIClaes_ 
__ .N_ 

002 -..-. -.-- 081 

ack ... Nic:IiIos_ --.~ 041 _.JUÓIICI _.JudocII 110 
·Weesboek SNOA nr. 1165 (244 vso: 11-12-1633 acQr.Nic __ --.- oa3 -.~ -.~ 001 

"'zie ook SN 1640 _.Jan _.Jan 002 _.Mana -.- 005 

t.n 



L 
• t 

V. V. F. - KRO N , E ~ .. 
VAN fiET LAND VAN. WA~%'~ 
Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling ....... "·· .. 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde· 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 2 april 1993 

Jaargang XXI - nr. 2 
Maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 776.88.34 

Cleys, pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende lezing met dia's van donderdag 22 
apri11993 te 20 uur in de Castrozaal van het Castrohof, De Castrodreef 2, te Sint-Niklaas. 
De heer Emiel de Herckenrode spreekt over de ~Evolutie van een wapenschild' . 
Deze lezing wordt voorafgegaan door een tentoonstelling vanaf 19.30 uur. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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: .. t;~. :,."; .', ~;,,/' Votksnat sw..~, Grote Markt "e' oUÓENAÄitoÉ 
',} .. --.: ." . .- . . ,,'. 

PROGRAMMA 

ZATERDAGNAMIDDAG 24 APRIL 1993 

13.00 u Opening van het Kongres- en onthaalsekretarl •• t. 
Overhandiging dokumentatiemap. 

14.00 u Opening van het 28ste Netlonaal V.V.F.-Kongres door de heer Valère ARICKX. 
algemeen voorzitter V.V.F. 
Welkomstgroet door de heer Ren' VAN ASSCHE, voorzitter V.V.F.- Oost-Vlaande
ren en door mevrouw Eisa VANDERI\IIEERSCH-LANTI\IIEETERS, voorzitster V.V,F.
Oudenaarde-Ronse. 

14.15 u Referaat met dia's over -0. Pennlngkofllenln- door dr. mld. Ren' DE CLERCO, 
erevoorzitter V.V.F.- Oost-Vlaanderen en bestuurder V.V.F.- Nationaal. 

15.1 5 u Referaat over -Typologie van aecundalre bronnen uit het Ancien Régime- door de 
heer Kristof PAPIN. historicus en secretaris van V.V.F.- Westhoek. 

16.15 u HuId'tging en aansteNing tot ereburger van de alld Oudenaarde van de heer PauI 
VAN BUTSELE. erevoorzitter V.V.F.- Oudenaarde·Ronse en sekretaris van de 
Geschied· en Oudheidkundige Kring van Ronse. 

Overhandiging van de kwartierstaat van wiJlen ~_of1ijveraar MIIUI'ice 
SANTENS. aan zijn zoon Baron Marc SANTENS. 
Overhandiging van da stamreeks DE CROO aan de haer Senator H8ITI'I3n DE CROO. 
ge_zen mInister. 

1 7.00 u TOIspraak door Or. hlst. E. PERSOONS. AIglI'I)een Rijksarchivaris. 

1 7.15 u Ontvangst door het College van Burgemeester en Schepenen van Oudenaarde. 
Toespraak door de heer Ueven SANTENS. burgemeester van Oudenaarde. Receptie 
aangeboden door het Stadsbestuur. 

19.00 u Banket In restaurant "Ol Zalm-. Hoogstraat 4, Oudenaarde. 

l\IIenu: 
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28 ste NATIONAAL: KONGRES 

Tema :. 
"BRONNEN vóór DE PAROCIllEREGISTERS" 

ZATERDAG 24 & 
ZONDAG 25 APRIL 1993. 

STADIIUIS van OUDENAARDE (Volkszaal) 

Kongres-sekretariaat: Crislell Vil>",. Sint Lucasstraat 8 bus 10, 9700 Oudenaarde 

MeI de steun van : 

e 
Nationale loterij 

~ 
KREDIETBANK 

Genever,lokerl' 
FlLlIERS 

DlinZI 

.--_________ ...,-.::J 

Stad 
Oudenaarde 



INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Naam en voornaam : ............................................................................ . 

Straat en nummer: ............................................................................ . 

Postnr . .& woonplaats: ............................................................................ . 

Neemt deel aan het 28ste NATIONAAL V.V.F.- KONGRES 

met: .......... personen Ideeln.me 100 BER 

met : .. .... .... echtpallirlenl Ideeln.me 150 BER 

ZATERDAG 24 APRIL 1993 

o NAMIDDAGZITTING 
o Banketl1l met ......... .,.rsonen .In 1200 BEF/persoon -

ZONDAG 25 APRft. 1993 

o VOORMIDDAGZITTING 

o llu Geleid bezoek .In het St.dhuit vin Oudenurde 
o 12u \ 

of. Middaoma,1I21 "Huis vin Parma" .... IC 375 BEF -
o 13u / 

o NAMIDDAGZITTING 

o 13u 
o 14u 
o 14u 

Geleid bezoek nn een Kerk van Ouden.arde 
Geleid bcIzoek .. n een Kerk v.n Oudenaarde 
Geleid bezoek a.n het St.dhuis \lan Oudenaarde 

... Heden luiterlijk v6M 10 .pril19931 stOI'1 ik 
op rekening KREDIETBANK 443·5655181·90 
van het 285te V.V.F.- Kongre. 1993. 9636 Zw.lm. 

.................. BEF. 

.................. BEF. 

.................. BEF. 

.................. BEF. 

.................. BeF. 

Dltum Il handtekenino : .................................................... .. 

Opgelet I Alleen de ingeschrevenen ontvingen een kongres map en kunnen deelnemen aan de 
aktiviteiten; bijdrage 100 BEF (ol 150 BEF voor echtparen - 1 map'. 

111 Menu banket: 
12' Middagm.al : 

Zie progr.mma 11200 BEF • drink NIET inbeorepenl 
Koude schotel 1375 BEF· konsumptie en koffie inbegrepen'. 

Onder oe.loten en o-frankeerde omslaO te versturen .an : 
28ste V.V.F.· Konorel 

pla Krista VAN REGEN MORTEL 
Linde,tra .. 107 

9636Zw.1m 

ZONDAGVOORMIDDAG 25 APRIL 1993 

09.00 u Opening v.n het kongres- en onth .. lsekret.".et. 
Opening van de tentoonstelling met boekenstands v.n oene'loGlsChe, heem- en 
geschiedkundige verenigingen en v.n ·Gene.1og1e .& Computer'. 

09.45 u Welkomstgroet door de voorzitter. van V.V.F.- N.tlon •• I. V.V.F.- OOlt·VI •• nderen 
en V.V.F.- Ouden.arcfe..Ronse. 

10.00 u Refer.at over "Het leYen YIn boerwt .. burgen In het AncIen R4IgIme- door de heer 
Rik CASTELAIN. leraar. archlv.ris v.n het O.C.M.W. en voorzitter v.n de Geschied
en Oudheidkundige Kring v .. Ouden •• rde, laure.at v.n de Provlncl.le prijs voor 
Geschiedenis van Oost-Vla.nderen In 1984 • 

11.00 u Geleld bezoek aan het stadhuis v.n Oudenaarde. 

12.00 u 
of Middaomaal in taverne -Hul, YIn hrma-, Grote M.rkt 33 te Ouden •• rde. 

13.00 u 

ZONDAGNAMIDDAG 25 APRIL 1993 

13.00 u Geleld bezoek IIn de Sint-W.IburOlke'" vin Ouden.arde of de O.L. Vrouwkerk v.n 
Pamele. 

14.00 u Geleld bezoek aan de Sint-Walburg.kerk v.n Oudenaarde of de O.L.Vrouwkerk van 
Pamele. 

14.00 u Geleld bezoek IIn het Stadhuis v.n Ouden.ard •• 

15.00 u Referaat over 'De RefOl1Ntfe In het 0ucIenaerd .. - door Os. Joh.n BLOKLAND. 
dominee van de Protestant.e encl.ve te Sint-Marla-Horebeke IDe Geuzenhoe"'. 

15.45 u Referaat over -H~ I.v.m. de QUdIIedenIa van de tweede helft van de 188 
eeuw· door Drs. Ren' VERMEIR. 

16.30 u Groet van de zusterverenigingen uit binnen- .n buitenland • 

17.00 u Slottoespraak door de heer Valt,e ARICKX. natIon .. ' voorzitter V.V.F. 

PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN 

Inschrijvingen en betalinoen binnenland oebeuren uitsluitend op KREDIETBANK· rekeningnr. : 

443-5855181-90 
-2&te V.V.F.·Kongr.s· 

pis Krista VAN REGENMORTEl 
Llndeltrllt 107 

9638Zw.Im 
Tel: 055/49.87.58 

Stortingen uit het buitenland enkel op PCR ~1630099-21 
v.n: Criltea VILYN, St. LucI .. traet 8 bus 10. 9700 Oudenaarde. 
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Fragment VAN PUYENBROUCK 
te Sint-Niklaas 

In de hoofdcijnsboeken van het Waasland komt onder de census Amelberghe in 
Temse (deel 1 - blz. 47) het gezin Nildaas Van Puyenbrouck - Beatrice Coolman 
voor met drie kinderen, nl. Laureis, Nildaas en Adriaan. 

Van Beatrice Coolman kennen we meteen: 
de ouders: Adriaan Coolman x Margriete Cauwer 
de ouders van deze laatste: Jan Cauwer x Beatrix Woumans 
de ouders van deze laatste: Jacob Woumans x Lysbette Aclere 
de ouders van deze laatste: Adriaan Van Aclere x Margriete Polfliet 
de ouders van deze laatste: Nildaas (of Michiel) Polfliet x Amelberge 1.0018. 

We weten dat Beatrice Coolman moet geboren zijn rond 1565, gezien haar oudste 
zoon Laureis rond 1593 het levenslicht zag. Haar laatst vermelde voorouders moeten 
dus geleefd hebben in de eerste helft van de 15e eeuw, wat toch wel indrukwekkend 
lang geleden is. 

Met Niklaas Van Puyenbrouck hebben we niet zoveel geJuk. In de hoofdcijnsboe
ken kon geen aansluiting gevonden worden. Van Nildaas weten we alleszins dat hij 
in 1589 te Sint-Niklaas woonde en er belastingen betaalde. In 1602 bad hij eigendom 
aldaar: 2 gemeten en 125 roeden; bovendien pachtte hij 16 gemeten. Daarvoor 
betaalde hij bundergeld ten bedrage van resp. 12 scheHingen 1 grote en 2 pond 15 
schellingen (Sint-Niklaas Oud Archief or 277). Zijn derde zoon Adrianus werd op 
13 april 1605 te Sint-Niklaas geboren en een dochter Elisabeth werd op 1 juni 1610 
aan het gezin toegevoegd. 

Niklaas overleed in 1625. Als voogden van de twee mindeIjarige kinderen werden 
aangesteld Pauwels Van Puyenbrouck en Michiel Vercauteren (Weesboek nr. 2). 

2e eeneratie 

1. Laurentius Van Puyenbrouck 
Cl 

circa 1593 + STN 05.08.1665 
x STN 05.08.1623 Elisabetb Maes 
Kinderen: 
1. Margareta Cl STN 26.11.1623 + STN 13 .01.1692 

x STN 1648 Joos Van Aelst. 
Als weduwe van deze laatste staat ze in de Status Animarum 1687 vermeld, 
samen met haar zoon Jan. Ze woonde toen in de Nieuwstraat. 

2. Nicolaus Cl STN 09.10.1625 
3. Maria .. STN 25.03.1627 + STN 04.08.1649 
4. Elisabeth Cl STN 07.04.1629 
5. Judoca .. STN 19.08.1631 
6. Anna Cl STN 30.10.1634 
7. Catharina Cl STN 19.10.1637 
Deze inlichtingen werden geput uit de parochieregisters doch in de Status 
Animarum 1640 komen enkel de kinderen I, 5, 6 en 7 voor. 
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2. Nicolaus Puyenbrouck 
x STN 01.07.1628 Catbarina Maes 
Kinderen: 
1. Joannes 
2. Elisabeth 
3. Magdalena 
4. Nicolaus 
5. Judocus 
6. Judoca 
7. Barbara 
8. Catharina 

o 

circa 1600 

.. STN 27.06.1628 
o STN 21.07.1630 
.. STN 16.10.1632 
.. STN 02.08.1634 
.. STN 26.11.1636 
.. STN 08.12.1639 
.. STN 22.08.1642 
.. STN 25.12.1645 

Ook dit gezin treffen we aan in de Status Animarum 1640. 

+ STN 06.05.1648 
+ STN 24'()4.1648 

+ STN 12.12.1664-
+ STN 04.09.1639 
+ STN 24.08.1662 

3. Adrianus Van Puyenbrouck .. STN 13.04.1605 + STN 01.10.1664-
x STN 1629 Josina Van Schoote .. STN 08.05.1607 + STN 08.12.1678 

Het gezin is vermeld in de boofdcijnsboeken onder Vrasene - Petri Gandensis 
(deel VIII - blz. 965). De afstamming van de vrouw is dan ook dadelijk gekend: 
baar ouders: Olivier Van Schoote x Lysbette Zeghers 
grootouders: Balten Zegen x Lysbette Buel 
overgrootouders: Jan De Buel x KateJijne Pieters 
verder: Niklaas Pieters x Josine Scaverbeke 

Jan Van Schaverbeke x Beatrijs Hont 
Gil1is De Hondt x Amelberge ver Berchmoest 

Kinderen: 
1. Elisabeth 
2. Judocus 
3. Joanna 
4. Nicolaus 
5. Balthazar - zie 3e gener. nr 1. 
6. Oliverius - zie 3e gener. nr 2. 
7. Joannes 
8. Judoca 

.. STN 20.03.1630 

.. STN 08.03.1632 

.. STN 16.06.1635 

.. STN 01.11.1637 

.. STN 05.11.1640 

.. STN 14.12.1643 

.. STN 20.09.1646 
o STN 14.12.1649 

+ STN 16.04.1630 
+ STN 02.01.1666 
+ STN 19.10.1638 
+ STN 06.05.1648 
+ STN 10.04.1679 
+ BEV 23.10.1702 

In de hoofdcijnsboeken zijn enkel de kinderen 2, 4, 5, 6 en 7 vermeld. 

3e ~eneratie 

1. Balthazar Van Puyenbroeck 
x circa 1666 Maria Strijdonck 
xx circa 1678 Judoca Tijs 
Kinderen: 
I. Naamloos 
2. Qliverius 
3. Petrus - zie 4e gener. or 1. 
4. Anna 
5. Judoca 
6. Catharina 

o STN 05.11.1640 

.. STN 06.09.1668 

.. STN 06.07.1670 
o STN 12.01.1672 
o STN 07.11.1673 
o STN 03.02.1677 

+ STN 10.04.1679 
+ 1678 

+ STN 27.08.1667 
+ STN 22.04.1685 
+ STN 20.01.1743 

+ STN 17.93.1687 
+ STN 29.01.1678 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas I 

Datum van afgifte : 7 mei 1993 

Jaargang XXI - nr. 3 
Mei-juni 

Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever : 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
TeL 776 88 34 

V. V. F .. - KRO N I ElK 
VAN HET LAND VAN WA~ 

_ ...... 1 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vla8mse Vereniging voor Familiekunde· 

Cleys, Pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 

ok-"t/.J 
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van àoRdefdag 18 mei 
1993 te 20 uur in de Castrozaal van het Castrohof, De Castrodreef 2, te Sint-Niklaas. 
De heer Guido De Wulf houdt een lezing over de "Oude bouwaanvragen als bron voor 
familiegeschiedenis" . 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



2. OJivier Van Puyenbroeck " STN 14.12.1643 + BEV 23.10.1702 
x BEV 04.07.1671 Beatrix Maes 
xx MEL 29.01.1678 Paschavia Van de Vijver 
xxx BEV 07.04.1681 Marie Cattoor 
xxxx BEV 06.02.1694 Anna Meyntiens 
Kind: 
1. Judoca " BEV 05.01.1679 

4e "eneratie 

1. Petrus Puyenbroeek " STN 06.07.1670 
x TEMSE 19.10.1694 Anna Catharina Van Herek 
Kinderen: 
1. Joannes Franciscus " STN 09.09.1695 
2. Mathias " STN 15.09.1696 
3. Joannes Franciscus - zie 5e g.nr 1

0 

STN 03.03.1698 
4. Balthazar - zie 5e gen. nr 2. " STN 16.08.1703 
5. Anna Catharina " STN 23.02.1705 
6. Augustinus 0 STN 19.09. ) 706 
7. Petrus Livinus 0 STN 26.08.1708 
8. Andreas - zie 5e gener. nr 3. " STN ]8.12.1710 
9. Maria Francisca 0 STN 16.04.1713 
10. Josephus zie 5e gener. nr 4. " STN 25.04.1717 

+ STN 20.01.1743 

+ STN 24.09.1695 

+ STN 23.01.1776 
+ STN 14.09. ) 739 

+ STN 22.03.1711 

+ STN 1755 
+ STN 13.02.1736 
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In de Status Animarum 1705 treffen we Petrus als lakensnijder aan in de 
Nieuwstraal te Sint-Niklaas. met zijn vrouwen de kinderen 3, 4 en 5; tevens is 
er een 4 jaar oude Joanna Theresia, van wie de verwantschap niet duidelijk is. In 
de Status Animarum 1732 vinden we Petrus en zijn gezin terug met de kinderen 
5, 8 en 10 in de Apostelstraat; ook nu is weer een Joanna Theresia aanwezig 
maar nu met een leeftijd van J 9 jaar. Gelet op de ouderdom zou het hier wel 
kunnen gaan om de dochter Maria Francisca. 
Volgens de Status Animarum ] 739 waren de overlevende kinderen het huis uit 
en woonden de echtelingen op de Markt. 

5e generatie 

1. Joannes Franciscus Van Puyenbroeek 0 STN 03.03.1698 
x STN 1727 Anna Maria CruypJant .. 1704 
Kinderen: 
1. Monica .. STN 24.12.1727 
2. Joannes Baptist " STN 07.01.1730 
3. Joannes Baptist - zie 6e gen.nr 1. "STN 05.10.1731 
4. Judocus Blasius - zie 6e gen.nr 2. " STN 07.12.1734 
5. Gaspardus " STN 08.07.1737 
6. Petrus Augustinus - zie 6e g.nr 3. " STN 20.12.1742 

In de Status Animarum 1732 vinden we dit gezin terug. 

+ STN 23.01.1776 
+ STN 21.02.1793 

+ STN 07.09.1730 
+ na 1796 

+ STN 01.07.1778 



2. Balthazar Van Puyenbroeck " STN 16.08.1703 
x STN 1727 Maria Catharina ]vens 
xx STN 1735 Catharina De BJock 
Kinderen: 
1. Joanna Theresia " STN 07. 12. 1730 

x STN 1758 Carolus Josephus Verbanek 
2. Michael 0 STN 14.07.1734 
3. Joannes Franciscus 0 STN 04.10.1736 

+ STN 14.09.1739? 
+ STN 1735 

+ STN 12.04.1768 

+ STN 14.07.1734 
+ STN 29.10.1737 

In de Status Animarum 1732 treffen we Balthazar, met zijn vrouwen zijn 
dochtertje, aan in de Plezantstraat te Sint-Niklaas. De Status Animarum 1739 
vermeldt Balthazar opnieuw, nu met zijn tweede vrouw, zijn dochtertje en 
Judoca De BJock, 21 jaar oud, allicht een naast familielid van zijn echtgenote. 

3. Andreas Van Puyenbroeck 
x STN 1736 Anna De Wolf 

o STN 18.12.1710 
o 

circa 1698 
+ STN 02.04.1757 
+ STN 15.08.1768 

Volgens de Status Animarum 1739 verblijft dit gezin te Sint-Niklaas in de 
Peperstraat. 

4. Josephus Van Puyenbroeck " STN 25.04.] 7] 7 

Deze Josephus zou, volgens ernstige bronnen in Nederland, omstreeks 1740 naar 
Nederland vertrokken zijn waar hij in 1742 te Waalwijk huwde met Adriana Van 
deer) Ven. Via zijn tweede zoon WiJJem werd hij de stamvader van vele . . 
Brabantse naamgenoten, met brandhaard in Goirle bij Tilburg. 

6e generatie 

1. Joannes Baptist Van Puyenbroeck 
x ca 1755 Maria Angelina PJusquin 
xx Maria Matiné 
Kinderen: 
I. Joannes Baptist - zie 7e gen.nr 1. 

2. Maria Anna 
3. Maria Theresia 
4. Anna Catharina 

() STN 05.10.1731 + na 1796 
o 

Beaumont (Heneg) + STN 1788 

o Beaumont (Heneg) + STN 31.12.1799 
circa 1758 

o STN 13.04.1769 
o STN 23.03.1770 
o STN 01.12.1771 

Joannes Baptist werd met zijn tweede vrouw geteld bij de volkste1ling 1796 te 
Sint-Niklaas (D 297-blz. 36). In de overlijdensakte van zijn zoon Joannes 
Baptiste wordt als zijn heroep "operateur" vermeld, wat we zouden kunnen 
vertalen als heelmeester. 

2. Judocus Blasius Van Puyenbroek 0 STN 07.12.1734 
x circa 1769 Maria Anna Ter ..... 
Kinderen: 
1. Joannes Baptist Leonardus 
2. Jacohus Judocus 

o STN 29.12.]769 + STN 29.06.]770 
o STN 08.12.] 77J 
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3. Petrus Augustinus Van Puyenbroeck .. STN 20.12.1742 
x STN 1769 Amelberga Petronella Vemimmen 
Kinderen: 
1. Joannes .. STN 01.01.1770 
2. Joanna Maria Q STN 11.05.1771 
3. Franciscus Emmanuel Q STN 31. 12. 1772 
4. Theresia Francisca .. STN 16.01.1774 
5. Benedictus Josephus-zie 7e g.nr 2 .. STN 16.01.1776 
6. lsabella Theresia 0 STN 31.01.1777 

7e 2eneratie 

1. Joannes Baptiste Van Puyenbroeck: 
x STN 1785 OdiJa D'Hortant 
Kinderen: 
1. Joannes Baptist - zie 8e g. nr 1 
2. Anna Maria 
3. Odilia Josepha 
4. Lucretia Joanna 

o 
Beaumont 1758 
Lichtenberg 

STN 20.02.1785 
.. BEV 31.05.1791 
.. BEV 26.06.1793 
o STN 14.01.1798 

+ STN 01.07.1778 

+ STN 19.06.1773 
+ STN 28.04.1778 

+ STN 31.12.1799 

In de "Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen" van 
Frans de Potter en Jan Broeckaert wordt Joannes Baptiste vermeld aJs Jid van het 
"Comité de Surveillance" te Sint-Niklaas, dat in 1794 revolutionnaire standpun
ten verkondigde. 

Joannes Baptiste kwam tragisch aan zijn einde. Wie al enkele jaren ons Medede
lingenblad leest herinnert zich allicht een bijdrage van André Pannier, waarin de 
omstandigheden van de dood van Joannes Baptiste omstandig werden beschre
ven. Een aanleiding om de oude nummers nog eens boven te halen. 

2. Benedictus Josephus Van Puymbrouck 
.. STN 16.01.1776 

x STN 14.05.1806 Anna Theresia Meul 
.. STN 07.08.1778 + STN 06.04.1807 

Kind: 
1. naamloos .. STN 30.03.1807 + STN 30.03.1807 
xx STN 02.01.1812 IsabelJa Theresia D'Hert 

.. STN 19.12.1782 

Boekennieuws 
Verkrijgbaar uit voorraad: het nieuwste boek van Willy Van Puyenbroeck . "De 20e 
penning 1571 van Vrasene-Meerdonk". 140 p. met indices. 
Kwalitatieve en zeer verzorgde uitgave. Prijs 350 fr. Te verkrijgen bij de voorzitter. 
Er resten nog enkele exemplaren van "De inwoners van Sint-Niklaas einde 16de tot begin 
17de eeuw" door Luc De Backer. Prijs: 500 fr. 
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Een manuscript uit 1746. 

Onlangs vonden we in de bibliotheek een met de hand geschreven boek van 126 bladzijden. 
Het boek is van 1746, in het Nederlands en het Frans geschreven door Jean Francois Maes. 
Inhoudelijk wellicht niet zo interessant, maar het geeft een bee~e het tijdsbeeld weer alsook 
het taalgebruik uit die tijd. 
Op het voorplat staat volgende tekst : 

'Cene livre est a Jean Franchois Moes 1746' 
Cette livre apanient a Jeanfrancois Maes, demeurant a present au Liege chez Monsieur 
Laine. Sur peuruyse a cheval Blanc , Liege Ie 20 en octobre 1746. 

Dan volgt de tekst, links in het Nederlands, rechts in het Frans. 

1. lek soecke den Broeder, in het wit peirt, maer ick vinde hem niet, hij soeckt de suster, in 
het wit cruys, maar hij vindt haer niet, wij soecken het kind in den anbildt (aanbeeld), maar 
wij vinden het niet, soo wij sochten de broeders, de susters, ende kinders inde drij 
coninghen recht teghenover de beslaeghen kat dicht bijden gestevelden wolf (loup botté) , wij 
souden hun daer vinden, want sij gaen daer dickwils, het soude beter wesen dat sij ginghen 
naer de jesuïtten om het serrnon te hooren. 
2. Bringht het peirt naer den smet om beslaeghen te worden, van achter ende van vooren, 
het hinckt den smet heeft het vernagelt soo het niet hinghde, ick soude u niet versoecken, 
het daer naer toe te bringhen, gijl hebt niet noodigh het sadelen nochte toornen, doet hem 
maer den haelster aen, het sal sigh laeten leijden gelijck een lammeken, hebt de goetheijt 

mij te helpen ick sal u een ander keer plaisair doen, uwe broeders help en mij dickwils. 
3. Laet de honden los, geeft hun te eten aen elck een korst beschelmt broot. 
4. Sij sullen het afslicken gelijck suycker. lek soude hun niet dorven loslaeten want sij 
souden mij bijten sonder te blafven, want de reuers syn erger als de teven, hebt gijlieden 
mij jaegerstas gehaelt, om het wilt daer binnen te doen, ick moet mijnen snapon schoen 
maken, ende uyt malkanderendes stuck voor stuck, den loop is beroost van binnen en van 
buyten, ick sa] alles moeten smeiren, want soo ick daer mede schote, den loop soude 
somtijts borsten want de getrocken loopen sullen sigh eerder beroosten als de andere, het 
stof vergadert sigh daer binnen, ick sal u den mijnen leenen mits conditie dat gijl mij een 
paer velthoenders sult mede bringhen ick sal mij daer over bedunken soo ick hun kan saut 
op den steirt leggen dan suite gijl hebben. Ick weet niet of sijne breoders sullen kommen, 
want sij hebben mij niet geschreven hun vertreck noch wederkomste. lek tweijffele of sij 
sullen kommen, het heeft geregent drij dageen achter malkanderen sonder op te hauden, sij 
sullen niet konnen kommen noch te voet noch te peirt noch te water noch te landt, de 
weghen sijn soo diep dat de peirden inden slijck sou den gaen tot aenden buyck. Ick soude 
noch slechter sijn op de "waegen" want den raeden souden sincken inde speuren tot aende 
as, siet eens hoe ick soo beslijckt ben, geeft uwen mantel aende maeght om hem af te 
wrijfven want het staet te leegh om soo door de stadt te gaen. Ick soude wel willen, dat 
sijne broeders van dage quaemen. Ick sa! hun tegen gaen tot aenden wintmeuien. 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
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Tweemeendelijks tijdschrift van de afdelin~ • 
·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde· 

Cleys, Pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 

Datum van afgifte : 8 september 1993 

Jaargang XXI nr. 4 
September-oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van donderdag 23 
september om 20 uur in de Castrozaal van het Castrohof, De Castrodreef 2 te Sint-Niklaas. 
Luc De Backer zal spreken over de parochieregisters. De deelnemers kunnen volgen via 
overheadprojectie en fotocopieën. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Doel en inhoud van onze lezing over de parochieregisters 

De lezing richt zich zowel naar beginnelingen als gevorderden. Naast theorie over de 
parochieregisters gaan we ook praktijkoefeningen maken. Hiervoor krijgen de aanwezigen 
fotocopieën. Belangrijke delen zijn te volgen via de overheadprojectie. De deelnemers 
kunnen ook eigen akten met problemen meebrengen, die indien de tijd het toelaat kunnen 
besproken of gelezen worden. 

1. Bepaling 
2. Historiek: 

- 1563 Concilie van Trente : voor het eerst algemene maatregelen 
- optekening van de doopakten (met vermelding van peter en meter) 
- optekening van huwelijksakten (met vermelding van getuigen) 

- de begraafakten zijn later aangevat 
- het Besluit van 29 prairial an IV (17 juni 1796), in uitvoering van de wet van 1792, 

die voorschreef dat de gemeentelijke administratie van het kanton de parochieregisters zou 
afsluiten en binnen de drie maand zou deponeren bij de burgerlUke besturen. 

3. Bewaring: 
De meeste parochieregisters van de plattelandsgemeenten werden gedeponeerd op de 
rijksarchieven. Heel wat berust nog in stadsarchieven, op de gemeenten zelf, bij de 
geestelijkheid en uitzonderlijk bij particulieren. 
Te raadplegen werken zijn: 
- Het Rijksarchief in de Provinciën: De Vlaamse Provinciën 
- Het Rijksarchief in de Provinciën: De Waalse Provinciën 
- Repertorium der oude parochieregisters in België door Hervé Douxchamps en Raymond 
Tefnin. 

4. Tafels op de parochieregisters: 
Wanneer zijn deze gemaakt? 
De kwaliteit van deze tafels. 

5. Inhoud van de doop-, trouw- en begrafenisboeken 
Het taalgebruik 
Doopakten: in principe: voornaam dopeling 

naam en voornaam vader, moeder, peter en meter 
voor 1650: soms geen naam van moeder 
vanaf 1730: meer gegevens over ouders 
vanaf 1750 wordt dit algemeen 
aanduiding of kind geboren is uit wettelijk huwelijk 
doopgetuigen soms met verwantschap 
datum geboorte kan verschillen van doopdaturn 



Huwelijksakten: 
ondertrouw 
huwelijksakte 
dispensatie 
voor 1752 gewoonlijk zonder vermelding der ouders 

Begraafakten: 
vaak: zeer kort 
leeftijdsvermelding 
datum van overlijden en begraaf datum 
burgerlijke stand 
plaats van begraven 
aard van dienst 

6. Uit de parochieregisters halen wat erin steekt 
7. De status animarum 

Primaire bronnen voor de genealoog 

van 17-6-1796 tot 1880 
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Burgerlijke Stand: geboorten 
huwelijken 
overlijdens 

in gemeente- en rijksarchieven 

1880- tot heden 
in gemeentearchieven 

Parochieregisters doopboeken voor 1796 
trouwboeken (ondertrouw) in gemeente en rijksarchieven 
begrafenisboeken 

Bevolkingsregisters franse tijd 
hollandse tijd 
vanaf 1830 ... 

Status Animarum 
Het is de bevolkingsregister van de pastoor. 

van 1796 tot heden 
in gemeentearchieven 

voor 1796 

Hierin moest hij alle parochianen vermelden per gezin, met naam, voornaam, leeftijd, niet 
alleen de ouders en de kinderen maar ook alle personen die met het gezin samen leefden. 
Interessante vermeldingen waren: C 

CHR 
NONCHR 
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Genealogische Sprokkeling 

Het is niet de eerste maal dat men schrijft, dat in dag- en vooral in weekbladen soms 
genealogische gegevens kunnen ontdekt worden. Zo vindt men in de "Gazette van Beveren
Waes" verschillende weken na elkaar en o.a. op 12 augustus 1894 een oproep tot 
erfgenamen door notarius Bellemans, Kalkstraat, Sint-Niklaas. 
Het behelst de erfgenamen van juffrouw Joanna de Poorter, overleden te Sint-Niklaas in het 
gesticht "Ziekhuis " zonder testament. 
Verder vermeldt de oproep dat ze dochter is langs vaderlijke zijde van Jacobus Martinus de 
Poorter, geboren te Melsele op 19 december 1767 en overleden te Kieldrecht op 27 
december 1809 en dat Jacobus Martinus zoon was van Joannes de Poorter, molenaar, 
overleden te Melsele 2 juni 1773 en van Catbarina Theresia de Rijcke, overleden te Melsele 
op 14 september 1773. 
Joanna de Poorter was dochter langs moederlijke zijde van Anna Catharina Somers, 
geboren te Kieldrecht op 31 maart 1776, die zelf dochter was van Egidius Somers, geboren 
te Kieldrecht op 21 september 1737 en overleden te Kieldrecht op 18 maart 1794 en van 
lsabella Vercauteren van Vrasene. 
Ook werd nog meegedeeld dat Egidius Somers zoon was van Gaspard, overleden te 
Kieldrecht op 24 maart 1743 en van Anna Catbarina De Smedt. 
Misschien is er nu wel een VVF-lid, dat één van zijn gezinssamenstellingen kan 
vervolledigen. Altijd graag meegenomen om er bericht van te ontvangen. 

Piet Verheyen, Vesten, 3, 9120 Beveren 

In memoriam: Pastoor Jozef De Wilde 
Lid van de VVF sedert het begin. 
Ere-bestuurslid van de K.O.K.W. 
Hij werd geboren te Sint-Amandberg op 12 september 1906. 
Hij was onderpastoor te Sint-Niklaas en in andere gemeenten. In 1975 kwam hij terug naar 
Sint-Niklaas als rustend pastoor. Hij overleed te Zele op 27 juni 1993. 
Enkele belangrijke feiten uit het leven van eerwaarde heer Jozef De Wilde: 
- medestichter van Bibliotheca Wasiana (1942) 
- medestichter van het Verbond van de Kringen voor Geschiedenis van Oost-Vlaanderen 
- ontving "De Potter- en Broeckaertprijs" 
- publikatie over het "Ontstaan van de Wase Parochies" 
- publikatie over zijn kavelgeschiedenis 
- publikatie over Reinaert de Vos 'Van den Vos Reinaert ontsluierd' 



PUBLIKATlES TE KOOP 

Oude uitgaven (slechts 1 exemplaar) : 

Status animarum 1739 Sint-Niklaas (1979) 100 fr. 
Stekene : klapper op de staten van goed (1982) 150 fr. 
De weerbare mannen van het Land van Waas (1991) 200 fr. 

Nieuwe uitgave : 
Vrasene-Meerdonk 20e penning 1571 (1993) 350 fr. 

AANBEVOLEN LECTUUR VOOR DE GENEALOOG : 
+ 

Speuren naar je voorouders (N. Mispelou. bewerkt door Jan Vanderhaeghe). 
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Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen door Johan Roelstraete. 
Beide werken zijn te verkrijgen bij de auteur. 

REDAKTIE : 

Graag tekst voor onze kroniek. Wie wil er zijn steentje toe bijdragen ? 

VIJFHONDERD JAAR FAMILIEGESCHIEDENIS. 

Naar aan7eiding van de fami7ie-reünie MELIS - MELENS op 26 september 1993 
te OEDELEM, wordt een STAMBOOMBOEK uitgegeven. 
Het boek werd omstreeks 1977 begonnen door van wij7en Richard MELIS (+ 5 
oktober 1987) en werd door zijn zoon Arn07d voortdurend bijgewerkt tot op 
heden. 
Het stamboomboek bestaat uit een vierta7 de7en: 
de in7eiding geeft een korte beschrijving en een overzicht van het ontstaan 
van het stamboomboek, het tweede dee7 (de eigen7ijke stamboom) bevat 
gegevens van de betrokken personen van de fami7ie MELIS - MELENS, hierbij 
wordt de k70k teruggedraaid tot het einde van de 15de eeuw, het derde dee7 
bevat de bij7agen ( zoa7s bijvoorbeeld het ontstaan van Oede7em en de 
beschrijving van het Zandvoorde vanaf de jaren 1800 met o.a. de m07en van 
wij7en de heer Dec70edt), dit derde deel wordt bovendien rijke1ijk gen lus
treerd met oude foto's van het Zandvoorde van vóór en na de eerste we
reldoor70g, het vierde deel tenslotte bevat de "bidprentjes· van de HELIS 
en HELENS - leden van toen. 
De kostprijs van het in kunstleder ingebonden stamboomboek (700 blz.) 
bedraagt 1600 BEF en de verzendingskosten bedraagt 150 BEF. 
Degenen die zouden interesse hebben voor het betrokken stamboomboek, kunnen 
hun bestel7ing overmaken aan: 
Arn07d MELIS, Ernest Claes7aan 7, 8400 Oostende (Zandvoorde), rekening nr. 
755-1324720-44 , met de vermelding ·Stamboomboek MELIS - MELENS· 
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VAN HET LAND VAN 

Tweemaandelijks tijdschrift ven de efdelinc 

·Vlaamse Veraniging voor Familiekunde· 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 10 november 1993 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXI - or. 5 
November-december 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 

Oeys, Pierre 
Bisschop TriestIaan 40 
9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van dinsdag 23 november 
om 20 uur in de Castrozaal van het Castrohof, De Castrodreef 2 te Sint-Niklaas. 
De beer G. Demuynck, lic. houdt een lezing over de "Staten van goed". 

Op donderdag 2 december op hetzelfde uur zelfde plaats is het een les over oud-schrift. 
Luc De Backer zorgt voor de fotocopieën en de tekst. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierbergbe 
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In memoriam 
Op 1 november 1993 overleed op 67-jarige leeftijd de heer Willy Van Puyenbroeck. Hij 
was sinds jaren medebestuurslid van onze afdeling en vaste vertegenwoordiger hij het 
Gouwbestuur . 

In samenwerking met het Stadsarchief van Sint-Niklaas bewerkte hij de burgerlijke stand 
van Belsele 1796-1900. 
Zijn inzet, ijver en kennis werd door het bestuur ten zeerste gewaardeerd. Heel wat 
publicaties werden door hem gerealiseerd van 1986 tot 1993. In het totaal maakte hij 9 
bewerkingen van de penningkohieren en landboeken, I status animarum, 3 geregistreerde 
akten en 1 tafel van de H. Geest. Dit laatste boek werkte hij af nauwelijks twee weken voor 
zijn overlijden. In het bestuur kweet hij zich van zijn taak door vooral te zorgen voor onze 
public relations en het contacteren van voordrachtgevers. 
Ikzelf en mijn bestuur, wij bieden aan de familie van onze goede vriend en gewaardeerde 
medewerker onze oprechte deelneming aan. 

Op 29 augustus 1993 overleed te Antwerpen mevrouw Simone Staes-De Meersman na 
een langdurige ziekte. Zij was een toegewijd bestuurslid tot haar gezondheid het niet meer 
toeliet deze functie verder uit te oefenen. Onze oprechte deelneming aan echtgenote, 
kinderen en familie. 

Op 24 juni 1993 overleed onverwacht op 70-jarige leeftijd Arthur Galland, ere-kapitein
commandant (infanterie), bekende figuur in het gemeenschapsleven van Temse en de VVF
Land van Waas. Hij was een der eerste VVF-Ieden. In 1964 was hij in Temse de mede
stichter en eerste voorzitter van de Stichting Heraldiek Benelux. Van in 1975 maakte hij 
deel uit van de Raad van Beheer van het Gemeentemuseum. Arthur Galland was een 
veelbelezen man, die zelf ook gedichten schreef. 
Aan zijn echtgenote en zijn familie onze oprechte deelneming. 

Nieuwe uitgaven : 

- Vrasene-Meerdonk : 20e penning 1571. - 140 p. - 350 fr. 
- De Tafel van de H. Geest 1542 te Sint-Niklaas. - 100 p. - 250 fr. 
Beide werken zijn van wijlen Willy Van Puyenbroeck. 

Vraag en aanbod: 
De heer Ludo Hemelaer, Eupenlaan 36,9140 Temse verzamelt alle gegevens over de 
familienaam Hemelaer. Hij wil graag informatie uitwisselen met iedereen die de naam 
Hemelaer of varianten in zijn opzoekingen is tegengekomen. 

Bestuursmededeling 
Wie wil deelgenoot worden in de VVF? Eén vacature voor het Land van Waas. 
Wie wil in ons bestuur komen? Twee of drie kandidaten zijn welkom. 
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HERALDIEK EN/OF WAPENKUNDE 

Wie aan familiekunde doet, komt onvermijdelijk in kontakt met heraldiek. 

Wat is heraldiek ? 

Heraldiek, in onze taal wapenkunde, is : al wat met wapens te maken heeft. 
Wanneer we spreken of schrijven over wapens, bedoelen ~e het wapenschild. 
De bepaling van von Ulmenstein geeft dit zeer duidelijk aan : "Wapens zijn 
gekleurde, erfelijke of blijvende kentekens van een familie of gemeenschap, 
van zinnebeeldige betekenis en voorgesteld als het afweerwapen van een 
middeleeuwse krijgsman, namelijk met schild, helm, helmteken en dekkleden". 

De late Middeleeuwen waren de bloeiperiode van de wapenkunde. 
Het beoefenen van de strijdkunst is de oorzaak en ook de noodzaak van de 
wapenkunde. De verandering in strijdmethode van knots, slinger, speer 
tot zwaard, was verantwoordelijk voor de verandering van wapendekking • 
De ridders uit de Middeleeuwen waren zodanig beschermd door o.a. een 
harnas, dat ze niet meer te herkennen waren, zodat niemand nog wist waar 
vriend of vijand was. Tekens werden aangebracht op hun wapenschild, 
te beginnen met alleen een kleur. Tegenstanders namen een andere kleur, 
anderen voegden er een teken bij, en zo werd het wapen tot het kenteken. 
Hoe minder tekens men op een wapen vindt, hoe ouder het is. 

Op deze wereld is niets nieuw, ook niet in de heraldiek. 
Er werd heel wat vervalst. Zo ontstond er een nood aan wapenboeken, 
waardoor de herauten konden vaststellen of de deelnemers aan een toernooi 
zich niet vertoonden met het kenteken van iemand anders. 

Ook al verdwenen de oude strijdwapens , het toernooi bleef nog bestaan. 
Vbbr de aanvang van een toernooi (steekspel e.d.) moest elke deelnemer 
zjjn helm tonen aan de heraut, die dan in zijn wapenboek naam en kenteken 
kontroleerde. Die herauten waren in het begin leurders, minnezangers, 
die van streek tot streek trokken en die zeer goed de gewoonten en de 
kleuren kenden van de vreemdelingen of tegenstanders. Deze rondtrekkende 
lieden brachten het soms tot koninklijk heraut. 

De helmtekens (kopstukken) waren te zwaar en te groot en werden vervangen 
door veren van struisvogels, pauwen, fazanten enz. 
Hier komt eigenlijk wel een heel oude spreuk tot zijn recht : lIPronk nooit 
met andermans verenII. Die veren zullen wel betrekking gehad hebben op 
de versiering van de hoofddeksels tijdens de toernooien. M .a. w. dus : 
"Heeft u een wapen, houdt het dan in ere". Heeft u er geen, pronk dan 
ook niet met dit van een ander. Men kan immers op verschillende manieren 
zijn persoonlijk karakter, dat men toch ten dele van zijn voorouders heeft, 
benadrukken, ook zonder wapen. 

De wapens zijn nog niet verdwenen. In sport, handel, verenigingsleven enz. 
worden wapens en kleuren gebruikt als karakterisering. 
Denk maar eens aan de voetbalploegen. 

Indien u geen familiewapen heeft, kan u er misschien een vinden, maar 
kontroleer dan goed of het wel degelijk dit van uw familie is. 
Heeft u een sportmedaille of een ander kenteken, pluis het uit, ontleed het, 
en u doet aan heraldiek. 
Leer uw gemeentewapen kennen, het kan u dichter bij uw voorouders brengen, 
wanneer die lang op dezelfde gemeente gewoond hebben. 



Tijdens de opzoekingen moet men dikwijls de bezitters, heren van 
heerlijkheden en domeinen in de oude schriften raadplegen, en die 
hadden of hebben nog een wapen. Het wapen kan ons soms de weg 
wijzen naar die gronden en plaatsen waar onze voorouders in dienst 
stonden van die heren of abdijen. 

Er zijn meer burgerlijke dan adellijke wapens. Als iemand een wapen 
vindt dat betrekking heeft op zijn familie en dat misschien ook 
dezelfde naam draagt, dan wil dit nog niet zeggen dat hij van adel is. 
De adelbrief moet er steeds bij zijn om dit te bewijzen, en die moet 
ook steeds geldig zijn. In die adelbrieven staat de opvolging van titel 
en ook hoe het wapenschild beschreven wordt en wel zo, dat men 
zonder de kleuren te zien toch het wapen kan uitbeelden. Ieder detail 
is aangegeven (aantal tekens, plaats, richting, kleur ... ) en daar mag 
niets aan veranderd worden. 

In de heraldiek heeft men twee metalen: goud en zilver; 
en vijf kleuren : zwart (sabel), rood (keel), 

blauw (azuur), groen (sinopel) en purper (aangeduid door links
schuine lijnen). 
Om de kleuren te bepalen van niet geschilderde wapens (grafstenen, 
beeldhouwwerk, zwart-wit druk enz.) werd een systeem van streepjes 
en puntjes bedacht, die dan aan bepaalde kleuren beantwoorden. 
Wat voor ons rechts staat op het schild, wordt in de beschrijving 
links, en omgekeerd. 

Tot hier dan deze vluchtige behandeling van enkele van de vele en 
ingewikkelde facetten van de heraldiek, waarmee men vele bladzijden 
zou kunnen vullen en waarover dan ook reeds interessante werken 
verschenen zijn, waarin men de oplossing kan vinden voor de problemen 
die kunnen rijzen tijdens het onderzoek. 

De arcering wordt als volgt aangeduid 

goud, ook geel door puntjes 

zilver ,ook wit blanco 

rood door vertikale lijnen 

blauw door horizontale lijnen 

groen door rechtsschuine lijnen 

sabel door zwart of door gekruiste vertikale 
en horizontale lijnen. 
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Emiel de Herckenrode, Kouterstraat 68, 9070 Destelbergen. Tel. 09/228.86.32 
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VAN HET LAND VAN WAAS' 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde· 

.') . . ~.y' 

Oeys, Pierre 

Bisschop TriestIaan 40 
9120 Beveren 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 21 januari 1994 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXII - nr. 1 
Januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van donderdag 3 februari 
1994 om 20 uur in de Castrozaal van het Castrohof, De Castrodreef 2 te Sint-Niklaas. 
Om 20 uur heeft de jaarlijkse algemene vergadering plaats, die gevolgd wordt door een 
werkvergadering waarvoor iedereen wordt uitgenodigd om zijn kwartierstaat en andere 
overzichten mee te brengen teneinde onderling gegevens te kunnen uitwisselen. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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L.S.~ 

We beginnen dit nieuwe genealogische jaar met een algemene vergadering waarin we het 
bestuur openstellen en waarvoor zich bestuurskandidaten kunnen melden. 

Na de algemene vergadering gaan we de kwartierstaten van onze leden doornemen. In het 
verleden is steeds gebleken dat heel wat opzoekingen gemeenschappelijk zijn en bijgevolg 
deze bijeenkomsten nutig waren. Kwartierstaten en indices op kwartierstaten aangemaakt 
door middel van computerprogramma's zijn hierbij het nuttigst. 
Ook enkele bronnen zullen ter raadpleging beschikbaar zijn. 

Lidgeld 1994 

Wie moet deze bijdrage betalen ? 
- indien u niet in het Waasland woont; 
- indien u in het Waasland woont en geen lidgeld VVF-nationaal betaalt. 
Hoe betalen ? 
Gelieve 100 befte storten op rek. nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, O.L. 
Vrouwstraat 2, bus 10, 9100 Sint-Niklaas of te betalen op de vergadering. 

Publicaties 

Er is nog één boek "Vrasene-Meerdonk 20e penning" en "De tafel van de H. Geest 1542 te 
Sint-Niklaas" voorradig. 
"Huwelijken te Nieuwkerken inbegrepen de dopen tot 1650 " wordt herdrukt wegens de 
grote vraag. 
Bij de Heemkundige Kring Haaltert zijn de bewerking van de parochieregisters van 
Heldergem 1611-1800 te koop. p/a Geert Boelaert, Droeskouter 12, 9450 Haaltert. 

Vraag en aanbod 

Jacob Jans de Keijser x Teuntje Ariëns te Gorinchem. 
Kinderen Willem, Maarten, Andries, na 1620 Jan, Abraham en Zacharias. 
Zoek huwelijk en andere gegevens wellicht in Vlaanderen of Zeeuws Vlaanderen. 
Contacteer: A.C. de keijzer, Van Marjotstraat 68, NL 3381 CE Giessenburg. 

Jan van Ende x Anne Van Doosselaere 
Gevraagd geboorte en overlijden. Beiden waren gehuwd te Waas munster 25-2-1702. 
Er is wel een Staat van Goed te Waasmunster op 19-1-1724 bij het overlijden van Jan van 
Ende. Anne is een eerste maal gehuwd met Jacobus De Rechter op 29-6-1700 te 
Waasmunster. Hij overleed er op 14-12-1701. 
Contacteer: Jos. Van Eynde, P. Vandevoordestraat 24, 1070 Brussel. 
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Hierna volgt het eerste deel van de staat van goed. 

Waasmunster : bundel van staten van goed nr. 45 folio 251. 
Opgesteld de 19-1-1724 bij het overlijden van Jan van Hende echtgenoot van Anna Van 
Doosselaere. 

Staet ende inventaris van goederen bij ANNA VAN OOOSSELAERE houderighe 
gebleven ten sterfhuyse van JAN VAN HEN DE overleden binnen de prochie 
van Waesmunster in het huys genaemt De Oude Swaene en achterlatende 
zijn hoirs,drie kinderen verweekt bij deze houderighe,het oudste 
genaemt "ATHEUS oud omtrent 20 jaeren,het tweede JOOSINE oud omtrent 
17 jaeren,ende het leste genaemt CATHARINA VAN 8ENDE oud omtrent 15 
jaeren,welcken staet_is gemaakt ter presentie ende overtaen van 
ADRlAEN VAN HENDE ên "AT8EUS VAN 8ENDE beide wettelijcke staende 
vooghden over de voors weesen dit van alle baeten en crediten als 
schulden ervan. ~ 

(houderighe is eerst X geweest met JACQUES DE RECHTER) 
Dient te noteren dat den overledenen gene erfgoederen heeft achter
gelaten dan alleendelijck het huwelijek ghedaen,het naervolgende 
Conquest. : 

NIEUWE UITGA VEN van de vzw BmLIOTHECA WASIANA 

Op zaterdag 29 januari 1994 wordt de Catalogus van de Bibliotheca Wasiana aan de pers 
voorgesteld. Dit prachtwerk omvat meer dan 5(x)() boeken en 3(x)() documentatiemappen 
van en over het Waasland. De prijs voor dit nagenoeg 1(x)() pagina's tellend werk is nog , 
niet bepaald. Het is een uniek boek dat op onze volgende vergadering ter inzage en te koop 
zal zijn. 

Half december werd de kaart van de Antwerpse graveur en drukker Peeter Verbist herdrukt 
en te koop gesteld aan de gunstprijs van 200 ft op een oplage van 100 stuks ! Deze kaart 
wordt als volgt beschreven: "Caerte figuerative van 't Lant van Waes ende Hulster 
Ambacht alsmede De Rievier de Schelde, met de rechte gelegentheyt van de naest liggende 
landen van nieus verbetert anno 1656, gedrukt 't Antwerpen op de Lombaerde vest in 
America bij Peeter Verbist" . 
Nog enkele exemplaren zijn te koop. 

Ook op zaterdag 29 januari wordt een herduk van de kaart van Eugène Henry Fricx uit 
1706 - eveneens op 100 exemplaren gedrukt - aan de pers voorgesteld. Deze kaart werd te 
Brussel uitgegeven. Het is een kopergravure groot 43,5 op 57 cm. De beschrijving van de 
kaart is als volgt: "Carte tres particulière du Pays de Waes ou sont marqués les lignes 
depuis Anvers jusques à Gand". 



1994 MERCATORJAAR 

1994 is uitgeroepen tot het MercatOIjaar. Daarom geven we hieronder de levensschets 
van Mercator weer overgenomen uit de Nieuwsbrief Mercator 1994 een gemeentelijk 
initiatief van Sint-Ntklaas en Kruibeke. Wat er allemaal op het programma staat vindt u 
de volgende bladzijden. 

Levensschets 
Gerard Mercator (Gerard de Cremer) werd geboren op 5 

~ - maart 15 u te Rupelmonde in het Land van Waas .. Zijn 
leven lang zou hij zijn werk ondertekenen met Gerardus 
Mercator Rupelmundanus. wat zijn verbodenheid met zijn 
geboortestreek illustreert. 

Mercator studeerde wiskunde aan de universiteit van 
Leuven onder leiding van Gemma Frisius en behaalde er in 
1531 de graad van magister artium. Na een kort veiblijf in 
Antwerpen keerde hij in 15 H terug na:lr Leuven. W:lar zijn 
talenten tot volle ontplooiing kwamen. Hij kwam :lall de 
kost door het maken en verkopen van astronomische in
strumenten en als landmeter. maar ook door het vervaardi
gen van globes en kaarten. Daarnaast wijdde hij zich vooral 
aan wetenschappelijk onderzoek: zijn duel was, door de 
studie van het aardmagnetisme de zeekaarten te verbeteren. 
Daarnaast besteedde hij ook aandacht aan de kalligrafie. 

In 1544 werd hij ten onrechte beschuldigd van ketterij 
en gedurende zeven maanden in de gevangenis V:ln Je 
Waterburcht te Rupelmonde opgesloten. 

In I 552 verliet Mercator Leuven om zich in Duisburg in 
het Rijnland te vestigen. waar hij onder :lndere wiskunddcs 
gaf. Zijn Europakaart. de vrucht van ruim [6 jaar arbeid. 
werd in I 554 voltooid. Op die kaart bracht hij Europa 
dichter tot zijn werkelijke proporties terug. Mcrc:ltors be
roemde wereldkaart ad ltSllm ,zavigantium (ten behoeve 
van de zeevaarders) vcrscheen in 1569. De cilinderprojectic 
die crin werd toegepast. met naar de polen wc w:tSsendc 
breedtegraden, waarbij de lengte- en de breedtegraden el
kaar in een rechte hoek snijden, staat thans bekend als de 
Mercatorprojectie. Ze maakte het voor zeelui mogelijk de 
te volgen koers tussen twee punten rechtstreeks van dc 
kaart af te lezen. 

Mercator werkte bovendien ook aan een Kosmografie, 
een groots opgevatte filosofisch-natuurhistorische studie in 
verschillende boekdelen. Het eerste deel van de reeks, de 
chronologie. verscheen in 1569. In 1589 was een reeks van 
74 kaarten met bijhorend commentaar over Europa klaar. 
Bij ûjn overlijden op 1 december t S94 waren nog lang niet 
alle kaarten \·oltooid. Mercators zoon Rumoldus nam het 
werk van zijn "ader o"er, en gaf de 105 kaarten één jaar later 
uit onder de naam die Mercator zelf had gekozen: AtLtS 
(s;t'e cosmogral'IJic<ze medidatiolles de fabrica mundi tt 
l:.bric •• ti figllr" J. 
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OVERZICHT AGENDA VIERING MERCATOR 1994 

Maart 1994: 
5 maart· 5 juni 1994 

5 maart 1994 

26 maart 1994 

April 1994 : 

2 april - 5 mei 1994 

2 april-15 mei 1994 

25 april 1994 

29 april - 24 juli 1994 

Mei 1994: 

7 mei 1994 

8 mei -1994 

11 mei - 24 juli 1994 

Juni 1994: 

22juni-28juni1994 

Juli 1994: 

15 juli· eind augustus 1994 

29 juli. 28 augustus 1994 

Augustus 1994 : 

12-13-13-15-19-2Q..21-22 augustus 1994 

Tentoonstelling "Sterren in Beelden - Astrologie in de eeuw van Mercator" 
(Tentoonstellingszaal Sint-Niklaas) 

Inhuldiging Mercatorreus (Schelleke) te Rupelmonde 

Officiêle Start Mercatorjaar 1994 
Opening nieuw Mercatormuseum 
Plechtige Prijsuitreiking "Mercator Orteliusprijs voor geografie" (door 
Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen) (Sint-Niklaas
Rupelmonde) 

Tentoonstelling "Mercator in de kunst en de publiciteit" (Watermolen 
Rupelmonde) 

Tentoonstelling "Brabant in oude kaarten" in het kasteel van Gaasbeek 
(Lennik) 

Start reeks try-outs van de Theaterproductie "Hommage Gerardo Mercatore 
Rupelmundano" Museumtheater Sint-Niklaas door Theater Zonder 
Toegevoegd Zout (25-26-28-29/4 en 2-3-5/5: 14 uur) 

Tentoonstelling "Gerard Mercator en zijn tijdgenoten" in het Museum Plantin
Moretus, Vrijdag markt te Antwerpen 

Première Theaterproductie "Hommage Gerardo Mercatore Rupelmundano· 
Museumtheater Sint-Niklaas door Theater Zonder Toegevoegd Zout (7-13-14-
2Q..21-27-28/5 : 20 uur) . 

Inhuldiging Zonnewijzerroute Rupelmonde 

Intemationale tentoonstelling "Kalligrafie Tellus 94" (Watermolen 
Rupelmonde) 

Radio 3 in de Stad in Sint-Nlklaas-Rupelmonde 

Tentoonstelling "Cartografie en publiciteit'" (organisatie GEO) 
(Tentoonstellingszaal Sint-Niklaas) 

Tentoonstelling "Internationale Exlibris met thema Mercator" (Rupelmonde) 

Openluchtspektakel en dorpsanimatie Rupelmonde "Zie ik heb mijn werald 
opgetekend"(Rupelmonde) 



( . 

September 1914 : 

11 september - 16 oktober 1994 

3 september - 30 oktober 1994 

Oktober 1914 : 

1 oktober· eind november 1994 

11 oktober - .. december 1994 

21-22-23 oktober 1994 

7/8 oktober-" december 1994 

December 19M : 

2 december 1994 - 28 januari 1995 

permanent 

zomer 1994 

1994 

in de loop van 1994 

1993--1994 
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Tentoonstelling "Het ontstaan van het standbeeld van Mercator" in 
samenwerking met de K.O.K.W. Sint-Niklaas (waarschijnlijk in de Bibliotheek 
Rupelmonde) 

Muziekfestival "Orlandus Lassus" i.s.m. Festival van Vlaanderen 
(6 concerten) 

Tentoonstelling "Van Mercator tot Morgen - De aarde in beeld- in het 
Mercatormuseum Sint-Niklaas in samenwerking met het Davidsfonds 

Tentoonstelling ~eet- en navigatle-instrumenten- : ovefZicht van toestellen 
gebruikt voor navigatie en landmeetkunde ten tijde van Mercator (Infokantoor • 
Mercatoreiland Rupelmonde) . 

Congres IMCOS (International Map Colledors Society) in 'tEIzenveld te 
Antwerpen • 

Opening tentoonstelling "Papieren Eenheid· Kaarten van de Nederlanden 
sinds Mercator" te leuven 

Tentoonstelling "Uit het boekenbezit van Mercator" K.O.K.W in het Museum 
Sint-Niklaas 

Audio-visuele uitbeelding "Leven van Mercator" in gerestaureerde 
Graventoren Rupelmonde 

Tentoonstelling gekoppeld aan toerisme in het Scheepvaartmuseum 
Antwerpen 

Vlaggenroute te Rupelmonde 

Tentenkarilp te Rupelmonde 

Publicatie van nieuwsbrieven 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

V. V. F. - KRO N lEK. 
:'~~-VAN HET LAND VAN WAAS\: 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

-Vlaamse Vereniging voor Familiekunde- . 

Cleys, Pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 

Datum van afgifte : 10 maart 1994 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXII - nr. 2 
Maart-april 
Versch~int niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van dinsdag 22 maart 
1994 om 20 uur in de Frescozaal van het Castrohof, De Castrodreef 2 te Sint-Niklaas. 
De Vereniging "Computer en genealogie" houdt een lezing over "Computer en genealogie" 
met in 't bijzonder het "Ariadneprqiect". 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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L.S., 

Het is juist 10 jaar geleden dat de eerste gouwinstuif plaats had te Sint-Niklaas. 
Ook nu zullen de meeste deelnemers van toen weer van de partij zijn. Verschillende 

verenigingen van toen hebben hun deelname reeds toegezegd. 
Maar ook U kunt uw steen\ie bijdragen indien U interessant tentoonstellingsmateriaal heeft, 
publicaties of andere als grote stambomen, kwartierstaten e.d. 
Onthou alvast de volgende mededelingen: 

Tiende Provinciale instuifdag van de Gouw Oost-Vlaanderen 
op zondag 23 oktober 1994 
in het Castrohof te Sint-Niklaas (vlakbij de Grote Markt) 
van 10 tot 17 uur. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

permanente tentoonstelling met infostanden 

twee lezingen 
genealogische markt 

met als mogelijke deelnemers : 
VVF- Land van Waas en andere afdelingen uit de gouw; 
VVF-nationaal en de gouw; 
Computer en genealogie; 
Genealogische werkgroep Zeeland; 

Kon. Oudh. Kring van het Land van Waas; 
Het genealogisch aanbod van de Mormoonse Kerk. 

Dranken, broodjes en koude schotels zullen ter beschikking zijn. 
Meer toelichtingen in onze volgende Kronieken. 

Vraag en antwoord 

De Voorzitter 

Informatie over: Wie waren de ouders en de voorouders van Pieter De Jonghe fs. Jacob. 
Pieter is geboren in 1566 in het Waasland en overleden te Sint-Niklaas 18-9-1660. Hij was 
gehuwd met Joanna Vercauteren fa. Thomas. Het gezin is terug te vinden in de 
Hoofdcijnsboeken en de publicatie van de Inwoners van Sint-Niklaas in 1640 en de 
inwoners van Sint-Niklaas einde 16de en begin 17de eeuw. 
Vraag van De Jonghe, Christiaan, Pont-Noord 24 te 9840 De Pinte. 
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Publicaties 

Alle uitgaven van de VVF-Land van Waas zijn uitverkocht. 
De uitgaven van de Bibliotheca Wasiana, die vermeld werden in onze vorige Kroniek waren 
te verkrijgen in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas (tel. 776.14.82). 
De kaarten zijn echter reeds uitverkocht. De catalogus is wel te koop aan 750 fT. 
Deze catalogus omvat alle uitgaven van en over het Waasland die de Bibliotheca Wasiana in 
haar bestaan heeft verworven. Hij weegt nagenoeg 5 kg en is 1000 bladzijden dik. 
Versturen kost 250 fr. Dus afualen is het voordeligst en dit kan gebeuren 7 dagen op 7 tijdens 
de openingsuren van de Bibliotheek. 

DE VIERING VAN 50/75 JAAR BEVRIJDING IN SINT-NIKLAAS 

Een dubbele herdenking 

De wapenstilstand van 11 november 1918 maakte een einde aan de eerste wereldoorlog. 
Op zaterdag 9 september 1944, in de voormiddag, drong een voorhoede van het 44th Royal 
Queens Regiment via de Dendermondse Steenweg de stad Sint-Niklaas binnen. 
Het stadsbestuur heeft een globaal programma uitgewerkt, dat loopt van november 1993 tot 
september 1994, om zowel het einde van de eerste wereldoorlog als het einde van de Duitse 
bezetting in de tweede wereldoorlog te herdenken. 

Situering 

Op 17 mei 1990 werd op het Kroonmolenplein een monument onthuld voor de slachtoffers 
van de bombardementen op de stad. De inwoners werden via affiches en via de Stadskroniek 
uitgenodigd om de manifestatie bij te wonen. Ze waren die dag massaal aanwezig. 

Naar aanleiding van de onthulling werd het eerste deel uitgegeven van een reeks over de 
geschiedenis van de tweede wereldoorlog in Sint-Niklaas. Op enkele weken tijd werden 
2.000 exemplaren van deze publicatie verkocht. Een deel ging naar de leerkrachten 
geschiedenis van het hoger secundair onderwijs. Het was immers de uitdrukkelijke bedoeling 
van het stadsbestuur om de jeugd te betrekken bij het initiatief. De vierde brochure "Oorlog 
in de stad. Kroniek van Sint-Niklaas in 1943" is intussen in voorbereiding. 

Bij de dubbele viering "50175 jaar bevrijding" zal het stadsbestuur dezelfde klemtonen leggen 
dan in 1990. 
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DOELSTELLINGEN 

- Het uitgangspunt van de herdenking is het eerbetoon aan de slachtoffers 
van de twee wereldoorlogen en de herinnering aan de verschrikkingen van 
destijds. 

- Officiële herdenkingsplechtigheden hebben een trouw maar beperkt publiek. 
Het gevarieerd programma dat het stadsbestuur thans aanbiedt is erop 
gericht om het grote publiek te bereiken, zoals in mei 1990. 

- Bijzondere aandacht gaat opnieuw uit naar de jonge generatie. Het 
herdenkingsprogramma is een middel om jongeren te sensibiliseren rond 
verdraagzaamheid en bescherming van de democratie. 

Het initiatief heeft ook een duidelijke politieke betekenis in de brede 
zin van het woord. Het gaat om een waarschuwing tegen de gevaren van het 
extreemrechts gedachtengoed dat overal in Europa, en ook in ons land, 
opgang maakt. 

ORGANISATIE 

Het herdenkingsprogramma is een realisatie van de "Werkgroep 50/75 jaar 
bevrijding". Het omvat enerzijds een aantal officiële manifestaties, die in 
het teken staan van de hulde aan de bevrijders, en anderzijds een 
uitgebreid socio-cultureel aanbod rond het thema "oorlog in de stad". 

Alle verenigingen voor oud-strijders hebben de krachten gebundeld in die 
werkgroep, samen met een vertegenwoordiging van het stadsbestuur. Het 
betreft het Patriottisch Comité, de Nationale Strijdersbond, de Vlaamse 
Oud-Strijders, de Verbroedering van het Geheim Leger en de Poolse oud
strijders. 

De Werkgroep vergadert regelmatig sinds het voorjaar '93. Het stadsbestuur 
vroeg, op initiatlef van de Werkgroep, de Hoge Bescherming van Z.M. Koning 
Albert 11 voor al de plechtigheden en manifestaties die georganiseerd 
worden in het kader van de herdenking van 50/75 jaar bevrijding. 

Op vraag van de Werkgroep onderzoekt de Straatnamencornrnissie de 
mogelijkheld om een aantal namen te begeven die verwijzen naar de 
geschiedenis van de tweede wereldoorlog, bijvoorbeeld Bevrljdingsstraat, 
Weerstandersstraat enz. 

OFFICIELE PLECHTIGHEDEN 

De gebruikelijke optocht naar de monumenten en de hulde aan de 
oorlogsslachtoffers krijgt tijdens de Vrede feesten 1994 bijzondere 
aandacht. 

Op vier plaatsen wordt een speciale gedenkplaat neergelegd : het monument 
der gesneuvelden op de Houtbriel, het Pools monument aan de Parklaan, het 
Brits monument in het R. De Vidtspark en het monument van de weerstand in 
de Schoonhoudtstraat. 

Ook zal het stadsbestuur een gedenkpenning uitgeven. Het ontwerp is van de 
hand van de heer Marcel Willems. Het toont het logo van de Poolse en de 
Britse bevrijders, van de weerstand en van de brigade Piron. 

Een groep Poolse oud-strijders, die nooit eerder de stad bezochten, worden 
tijdens het Vredesweekend, van 3 en 4 september 1994, als eregasten 
ontvangen. Tevens zal er een delegatie aanwezig zijn van de Britse 
bevrijders. 

Het augustusnummer van de Stadskroniek zal in 1994 in het teken staan van 
<;n .. vnidi cr. 
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OVlm'l;IClfI' VAN HI~r PROGRAMMA 

De aanloop : 11 november 1993 

Dubbele tentoonstelling n.a.v. 75 jaar wapenstilstand (1914-1918) 
- Koningshuis 
- Naamstenen 1914 1918 

Educatief aanbod : voorjaar '94 
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Een audio-visuele evocatie over het dagelijks leven in Sint-Niklaas tijdens 
de tweede wereldoorlog, bestemd voor de oudste leerlingen van het secundair 
onderwijs. 

Wielersport in oorlogstijd : april 194 

Een tentoonstelling die geopend wordt aan de vooravond van de start van de 
Ronde van Vlaanderen op de Grote Markt. Er kan onder meer geput worden uit 
de rijke verzameling van voormalig wielerkampioen Staf Van Overloop. 

Week van de Bevrijding: 26 augustus - 2 september '94 

- Grote tentoonstelling over het dagelijks leven in Sint-Niklaas tijdens 
de tweede wereldoorlog, tot half oktober. 

"Bezette stad", lezing door prof. dr. Har).: Van den Wijngaert 

- Mini-filmfestival met "oorlog en vrede" als thema. 

Vredefeesten : 3 en 4 september 1994 

- Internationale ballonmanifestatie. 

- Ontvangst delegatie Poolse en Britse Bevrijders. 

- Optocht naar de momumenten met aanbrengen van vier gedenkplaten. 

- Aanbieden van gedenkpenning. 

Slotmanifestatie : zondag 11 september 

Bevrijdingsestafette voor wielertoeristen . 
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VAN HET LAND VAN WAAS~ .. 
. '. 

Tweemaandelijks tijdschrift ven de afdeling 

·Vleamse Vereniging voor Familiekunde. . 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 2 juni 1994 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXII - nr. 3 
Mei-juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 

Luc De Backer 
Luccastraat 14 

9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

Cleys. Pierre 
Bisschop Triestlaan 40 

9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van dinsdag 21 juni 1994 
om 20 uur in de Castrozaal van het Castrohof, de Castrodreef 2 te Sint-Niklaas. 
Dr. historicus Paul Vandewalle, ondervoorzitter van de afdeling Oostende houdt een lezing 
over "Belastingen en Volkstellingen". 
Deze lezing mag je niet missen. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Het i~ juist 10 jaar geleden dat de eerste gouwinstuif plaats had te Sint-Niklaas. 
oOt nu zullen de meeste deelnemers van toen weer van de partij zijn. Verschillende 
verenigingen van toen hebben hun deelname reeds toegezegd. 

13 

Maar ook U kunt uw steen~e bijdragen indien U interessant tentoonstellingsmateriaal beeft, 
publicaties of andere als grote stambomen, kwartierstaten e.d. 
Onthou alvast de volgende mededelingen: 

Tiende Provinciale instuifdag van de Gouw Oost-Vlaanderen 
op zondag 23 oktober 1994 
in het Castrohof te Sint-Niklaas (vlakbij de Grote Markt) 
van 10 tot 17 uur. 

Het programma ziet er als volgt uit: (onder voorbehoud) 

twee lezingen: - Een onuitgegeven 16de-eeuws renteboek van Boudelo 
- De volkstelling van 1803 te Sint-Niklaas 

permanente tentoonstelling met infostanden 
genealogische markt 

met als mogelUke deelnemers : 
VVF- Land van Waas en andere afdelingen uit de gouw; 
VVF-nationaal en de gouw; 
Computer en genealogie; 
Genealogische werkgroep Zeeland; 
Kon. Oudh. Kring van het Land van Waas; 
Het genealogisch aanbod van de Mormoonse Kerk. 

Dranken, broodjes en koude schotels zullen ter beschikking zijn. 
Meer toelichtingen in onze VVF-Kroniek van september-oktober. 

In Memoriam 

Op 12 februari 1994 is de heer Harm Nijenhuis plotseling overleden. Hij was onze 
rechtstreekse contactpersoon met de genealogische afdeling Zeeland, alwaar hij samen 
met zijn echtgenote een actief bestuurslid was van de Stichting Genealogisch Centrum 
Zeeland . Samen kwamen ze regelmatig naar onze vergaderingen. Hij werkte mee aan 
onze eerste provinciale instuif dag nu 10 jaar geleden en zegde zijn medewerking toe 
voor onze tweede provinciale instuifdag van oktober. We bieden bij het heengaan van 
deze gewaardeerde medewerker en lid, aan zijn echtgenote en familie onze oprechte 
deelneming aan. 



50175 jaar bevrijding van Sint-Niklaas: een herdenking (vervolg) 

Deze tekst werd integraal overgenomen van de tekst van de Persconferentie 
uitgegeven door de Stad Sint-Niklaas. Iedere verantwoordelijkheid wat de inhoud 
betreft, behoort tot het Stadsbestuur. 

Oorlog in de Stad : een overzichtstentoonstelling 

OMSCHRIJVING 
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Met het initiatief om een reeks brochures samen te stellen over de 
oorlogsjaren in Sint-Niklaas is een schat aan gegevens en documentatie vrij 
gekomen. 

Vooral het materiaal uit het stadsarchief, het archief van de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en het archief van Adolphe 
Cryns, die tijdens de tweede wereldoorlog politiecommissaris was, is zeer 
waardevol. Op basis van deze documentatie groeiden de brochures over 1940, 
1941, 1942 en 1943 uit tot unieke publicaties. 

Het opzoelcingswerk voor deze brochures ligt aan de grondslag van de grote 
overzichtstentoonstelling over de tweede wereldoorlog in Sint-Niklaas. Deze 
tentoonstelling is één van de hoogtepunten van het herdenkingsprogramma. 

INHOUD 

De tentoonstelling \-lOrdt opgebouwd rond vier thema 's. "Bezette stad" 
beschrijft de hoofdlijnen van de oorlog met aspecten als bezetting, 
vluchtelingen, terreur, collaboratie, verzet, bevrijding en repressie. 
"Gevaar uit de lucht" behandelt de bombardementen op de stad. "Economie 1n 
andere banen" schetst een beeld van de stedelijke nijverheid in 
oorlogstijd, de bevoorrading, winterhulp enz. In "Over leven in 
oorlogstijd" komt tenslotte het dagelijks leven van de gewone man 
uitgebreid aan bod. 

Het basismateriaal van de tentoonstelling bestaat uit ruim honderd zwart
wit foto's op groot formaat met korte onderschriften. Het gaat 
hoofdzakelijk om nooit eerder gepubliceerde documenten die een indringend 
beeld geven van de situatie in Sint-Niklaas tijdens de oorlog. 

Verder wordt er gewerkt met affiches, pamfletten, een maquette van Sint
Niklaas in 1940, rantsoenzegels, vlaggen, sluikbladen enz. 

De bézoekers krijgen een catalogus aangeboden. Er zijn rondleidingen 
voorzien van ca. 1 uur voor groepen en scholieren. 

PER10DE 
Vanaf 26 augustus tot begin oktober 

PLAATS 
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek 
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Over leven in oorlogstijd : audio-visuele evocatie 

OMSCHRIJVING 

De audio-visuele evocatie over het dagelijks leven in Sint-Niklaas tijdens 
de tweede wereldoorlog is het educatief luik in het programma. Het project 
richt zich naar de oudste scholieren, in het bijzonder de laatst jaars die 
de tweede wereldoorlog bespreken in de geschiedenisles. 

"Het stadsbestuur wil jonge mensen de mechanismen leren kennen die tot 
oorlog kunnen leiden". Zo werd in mei 1990 de actuele betekenis omschreven 
van de herdenking van de bombardementen op de stad. Op dezelfde manier wil 
het stadsbestuur thans het educatief aanbod aan de scholen in verband met 
de herdenking van de bevrijding motiveren. 

INHOUD 

Het project vindt plaats in de Salons voor Schone Kunsten, Stationsstraat 
85 te Sint-Niklaas. In dit herenhuis was tijdens de tweede wereldoorlog het 
Duitse hoofdkwartier ondergebracht. Meteen ligt hier een eerste 
aanknopingspunt voor het bezoek van de scholieren. 

Het aanbod bestaat uit drie delen : 
- algemene inleiding over de geschiedenis van de tweede l~ereldoorlog en 

toelichting bij het herdenkingsprogramma; 
diamontage van 30 minuten over leven in oorlogstijd; 
nabespreking met de leerlingen. 

De diamontage beschrijft belangrijke gebeurtenissen zoals de bezetting, de 
bombardementen en de bevrijding. Verder komt het dagelijks leven uitvoerlg 
aan bod met thema's als voedsel, ontspanning en arbeidsdienst. Tenslotte 
volgt een politiek luik rond verzet, collaboratie en repressie. 

De geluidsband bestaat enerzijds uit een ingelezen tekst gecombineerd met 
authentieke getuigenissen van stadsgenoten. 

Het fotomateriaal is afkomstig uit het stadsarchief, het archief van de 
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en diverse privé
verzamelingen. Uniek is de documentatie van Adolph Cryns, die tijdens àe 
oorlog politiecommissaris was. 

PERIODE 

Scholen kunnen inschrijven voor het project van midden januari tot eind 
juni 1994. Het geheel duurt ongeveer één uur. 

PLAATS 
Salons voor Schone Kunsten 
Stationsstraat 85 
Sint-Niklaas 



Bezette Stad : lezing 

OMSCHRIJVING 

Lange tijd lieten historici de geschiedenis van het dagelijks leven buiten 
beschouwing. Alle aandacht ging naar de hoofdrolspelers, naar de grote 
omwentelingen en evoluties, naar echte of vermeende breuklijnen. 

Zo ging het ook met de geschiedenis van de tweede wereldoorlog. Eerst 
werden in tal van publicaties en uitzendingen vooral de hoofdlijnen 
beschreven. Het ging voornamelijk over de rol van een aantal leidende 
figuren en over de inbreng van een aantal instellingen en organisaties. 
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Pas de laatste jaren wordt ook het dagelijks leven tijdens de bezetting 
systematisch bestudeerd. Prof. dr. Mark Van den Wijngaert is in ons land de 
gangmaker van dat Ondel"Zoek. 

INHOUD 

Mark Van den Wijngaert doceert hedendaagse geschiedenis aan de Katholieke 
Universiteit Brussel. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis van de 
tweede wereldoorlog, waarover hij heel wat publiceerde. DOOI de media wordt 
hlj regelmatig uitgenodigd om toelichting te geven bij gebeurtenlssen, dle 
een band leggen met de oorlog. Hij is ook voorzitter van het Navorsings- en 
Studiecentrul1i voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 

In 1988 lag de heer Van den Weyngaert aan de basis van de tentoonstelling 
"School lopen in oorlogstijd. Het dagelijks leven van middelbare scholieren 
tijdens de Duitse bezetting". Onder meer op basis van hel lustorisch 
onderzoek dat hij daarvoor verrichtte stelde hij een lezlng samen rond het 
thema "bezette stad", Aspecten als de voedselvoorziening, de censuur, de 
arbeidsdlenst, de jeugdbeweglng, het schoolleven, de wereld van amusement 
en ontspanning komen daarin aan bod. 

DATUM 

Dinsdag 30 augustus 1994, om 20u. 

PLAATS 

Stadhuis (feestzaal) 
Grote r-~arkt 1 
SlDt-Nlklaas 

De toegang is gratis. 



Oorlog en vrede: mini-festival 

OMSCHRIJVING 

Het stadsbestuur wil met het herdenkingsprogramma een breed publiek 
bereiken. Film is het medium bij uitstek om dat te realiseren. Drie 
schitterende speelfilms behandelen, elk vanuit een eigen invalshoek, het 
thema "oorlog en vrede". Het programma wordt aangeboden als een mini
filmfestival. 

INHOUD 

Toen ik kind was, was er een oorlog 
S. Saito, Japan, 1981 
De waanzin van de oorlog gezien door de ogen van de twee kinderen en hun 
geruisloze overgang, ondanks alle druk, van vijandschap naar vriendschap. 

Johnv got his gun 
Dalton Trumbo, V.S., 1971 
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Anti-oorlogsfilm over een Amerikaanse sold2.ë.~, die vreseliJk verminkt .1Ordt 
door een DUltse granaat en daarna toch opnlEuw contact opbouwt met zijn 
omgevlng. 

Pa~hs of Glory 
Stanley Kubrick, V.S., 1958 
Franse soldaten krijgen in 1916 de opdracht een zwaar verdedigde en 
onmogeliJk te bereiken heuvel in te nemen. De bevelvoerende generaal neemt 
zijn nederlaag niet en laat drie soldaten vcor het vuurpeleton verschijnen. 

PERIODE 
31 augustus, 1 en 2 september om 20 u. 

PLAATS 
Stadsschouwburg, R. Van Britsomstraat 21, Sint-Niklaas 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

-Vlaamse Vereniging voor Familiekunde- . 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 14 september 1994 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXII - nr. 4 
September-oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 

Cleys, Pierre 

Bisschop Trie~llaan 40 
9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van donderdag 22 
september 1994 om 20 uur in de Frescozaal van het Castrohof, de Castrodreef 2 te Sint
Niklaas. 
'Inleiding tot de familiekunde" door Luc De Backer. 
Deze lezing is vooral van belang voor de nieuwe genealogen. De deelnemers krijgen een 
basistekst. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 





Tiende Provinciale instuifdag van de Gouw Oost-Vlaanderen 
op zondag 23 oktober 1994 
in het Castrohof te Sint-Niklaas (vlakbij de Grote Markt) 
van 10 tot 17 uur. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

twee lezingen : 
- "Een onuitgegeven 16de-eeuws renteboek van BoudeIon door lic. Theo Penneman 
- "De volkstelling van 1803 te Sint-Niklaas" door Luc De Backer 

permanente tentoonstelling met infostanden 
genealogische markt 

gelijkvloers: 
VVF- Land van Waas en andere afdelingen uit de gouw; 
VVF-nationaal en de gouw; 
Kon. Oudheidkundige Kring van het Land van Waas; 
Hertog. Heemkundige Kring 'Het Land Van Beveren'; 
Patio(zaal) : verschillende soorten belegde broodjes 

lste verdieping: 
Computer en genealogie; 
Pro-gen; 
Het genealogisch aanbod van de Mormoonse Kerk; 
Haza-data; 
Eureka: Haza-data relatiegroep Antwerpen 

2de verdieping: 
bar (enkel dranken) 
zolder : plaats voor de referaten 

Dranken en belegde broodjes zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. 
Het Castrohof is een rookvrij gebouw. 
Vanaf 9 uur toegankelijk voor de standhouders. 
Lift en parking zijn beschikbaar. 
Aan de muren mag niets worden gekleefd: breng zelf ophangmateriaal mee. 
Het Castrohof is telefonisch te bereiken gedurende de instuif dag op : 
nummer 03/760.38.92 voor het gelijkvloers en de zolder 
nummer 03/760.38.93 voor de Iste verdieping 
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EEN KLEINOOD UIT RIJKSARCHIEF TE BEVEREN: 

Het 'Caerteboek der commune van Rupelmonde' 1799. 
(Oud Gemeentearchief Rupelmonde, nr. 78) c 

In een contemporaine perkamenten band met omslag werden vijf mooi 
~etekende en gekleurde kaarten van de Wase gemeente Rupelmonde 
lngebonden. Ze hebben alle dezelfde afmet~ngen, nl. 535 X 750 
~m.,e~ bestaan telkens uit twee aaneengekleefde plano-bladen. Er 
lS geen titelbladzijde of begeleidende tekst aanwezig, maar op de 
eerste kaart schrijft in de versierde cartouche in grisaille de 
maker Jacobus J. Du Caju: 'Caerte figurative der Commune van 
Rupel~onde Getrokken uyt de gonne van den Burger J.V. de Velde; 
gemaekt ten jaere 1759 ende verdeeld in dry ~yken agtervolgens de 
matrlce de rolle daer van zynde, door my onderschrêven Landmeter 
de date Eersten Messidor jaer zeven der fransche Republique'. 
Op de vier volgende kaarten bemerken we achtereenvolgens in 
detail de 'Wyk den Rupel, voor desen Rupelmonde Cauter', 'Wyk der 
Beemden, voor dezen Sgraven Broek', 'Den Buvsschaert' en de 'Wvk 
der \"elden voor dezen 't Poortgoed'. De wijken zijn ingedeeld in 
~enu~rrerde percelen waarvan de oppervlakte in roeden opgegeven 
lSo 

Op de kaarten is als het ware de beschrijving uitgebeeld die 
A.J.L. Van den Bogaerde anno 1825 in zijn werk Het distrikt St. 
Nikolaas, voorheen Land van Waas,3e deel, blz. 237-240, geeft : 
'Door eene zeer fraaije en aangename ligging heeft Rupelmonde 
inderdaad het aanzien eener stad: hetzelve heeft eene markt en 
verscheide fraai bebouwde en met steen belegde straten: verders 
heeft het eene haven, tot het lossen en laden der koopwaren, 
waarin de vaartuigen, tegen onweder en vorst bevrijd, liggen: 
insgelijks eene uitstekende kaai ..•. 
De weinige landen, welke dit gebied in zich bevat, zijn van 
tamelijk goeden aard en bestaan slechts uit eene oppervlakte van 
188 bunderen 31 roeden 30 ellen, waaronder 111 bunderen 28 roeden 
20 ellen in bouwlanden, 12 bunder en 77 roeden weilanden en 97 
roeden bosschen ..• 
De scheepvaart verlevendigt in het bijzonder deze gemeente : de 
vaartuigen beloopen op een aantal van 43, zonder de kleine 
vaartuigen, die ongemeten en aan geen lastgeld onderworpen zijn 
omtrent op 22 gerekend worden, dus in het geheel 65 vaartuigen. 
Die welke onder de eerste klasse begrepen zijn, kunnen tot den 
vervoer van koopwaren, zoo buitenlandsche als binnenlandsche 
voortbrengselen ('cabotage' geheten) ook voornamelijk tot den 
vervoer van bieren en tot het invoeren van verschen, droog en en 
gezouten viseh, enz. dienen : de kleinere vaartuigen, zoo als 
opene schuitjes, jollen en booten, tot de 2de klasse behoor ende , 
dienen, zoo tot den vischvangst in de rivieren, als tot den 
invoer van zeevisch in het klein en tot het overzetten der 
reizigers". 
'De landmeter J.J.D~ Caju had ongetwijfeld oog voor het 
decoratieve zoals niet alleen blijkt uit de geconterfeite 
zeilschepen en bemande roeiboten op de Schelde, maar ook uit de 
stijlvolle windrozen en sChaalaanduidingen die met de afbeelding 
van een opengespreide passer opgesmukt werden. Hij liet 
uiteraard ook niet na de huizen, hoeven, schuren en merkwaardige 
gebouwen te penselen. Het kasteel pronkt nog met zijn vele 
torens op de kaarten, hoewel dat in de archttiende eeuw in verval 
was geraakt en geheel geslecht, met uitzondering van de 
verschansing. In 1817 liet baron de Feltz, 'behuwdvader' van 
graaf Vilain XlIII op de plaats van het kasteel een torenachtig 
paviljoen bouwen, dat nu nog gedeeltelijk overeind staat. 



Datzelfde kasteel speelde een trieste rol in het leven van de grote Rupelmondse 
cartograaf Gerard Mercator. Van ketterij beschuldigd werd de geleerde kaart- en 
globemaker in 1549 verscheidene maanden in de gevangenis van de burcht 
opgesloten. Het kasteel deed volgens Van den Bogaerde slechts tot in 1647 dienst als 
gevangenis, omdat toen in Sint-Niklaas een "gevangenhuis" werd opgericht. 
Van den Bogaerde vermeldt voorts zeven steenovens en twee bierbrouwerijen, van 
welke inrichtingen we op de kaarten geen spoor vinden. Wat we wel kunnen 
aanwijzen is de 'aanzienlijke waterkoornmolen' en de 'kerk die midden op de 
marktplaats staat en in 1756 geheel in arduinsteen nieuw opgebouwd werd met een 
prachtigen voorgevel' . 
Van de geometer Du Caju wordt o.a. nog het 'Caerte-boek der Commune van 
Beveren' (Oud Gemeentearchief Beveren, nr. 284) bewaard. 

De drieëndertig kaarten zijn in de twintigste eeuw in een groot album gekleefd en 
geven ons een beeld van de "landmeetkunde" of "-kunst" bij het begin van de 
negentiende eeuw. 

Marc Cappaert 

Clemment te Beveren 
Wie met zijn kwartierstaat terechtkomt bij het gezin Jan Clemment en Anne Hertsens 
(ook Hartsens en Aertssens), die te Beveren huwden op 11 augustus 1652 en er 9 
kinderen hadden, zal waarschijnlijk weten dat Jan reeds een eerste maal gehuwd was. 
Dit huwelijk had plaats te Luik in de Sint-Aldegondakerk op 23 februari 1642 met 
Jenno de Bru (ook Brue en Breu). Drie kinderen werden gedoopt in de O. L. 
Vrouwekerk te Luik, namelijk: Catharina op 2-3-1643 

Elisabeth op 1-1-1645 (die huwt met Petrus Tieron of Thiron) 
Jan Louis op 2-8-1647. 

Het vierde kind wordt te Beveren gedoopt op 19 maart 1651. Wel merkwaardig: de 
peter is Jan De Smedt, meier te Bazel en meter Christina Maria Delplano, "vrouwe 
van het hof te Wellen te Beveren, m.a.w. alleszins in voornaam gezelschap. 
Vader Jan hield er een dagboek op na, waarin hij deze gegevens vermeldde. Ze zijn te 
vinden in het archief van het "Land van Waas", nr. 2016 berustend in het Rijksarchief 
te Beveren. 
Bij het overlijden van Anne Hertsens te Beveren op 31 december 1678 wordt er een 
staat van goed opgemaakt. (zie Oud Archief Beveren nr. 1228 p. 21) Hieruit maakt 
men op dat Jan kleermaker en lijdwaadbleker is. Zijn dochter Catharina is meid bij 
burgemeester Piers. De staat van goed sluit nochtans met een negatief saldo. 

Piet Verheyen, Vesten 3, 9120 Beveren. 



Oe Landboelcen uan Tielrode 
1542 - 1724 

Het • Jaarboek "an het Gemeentemuseum Y~n Temse" nrschij~t op 
JO R'ptembc>r. Het bc>'fat dit jaar een uitllebreide stache door Femand Vemmune 
onder de titel "De '..andboeken "an Tielrode 1542·1724". 

Deze studie bc>"at 154 bladzijden op A4 fo ...... at en Is dus dubbc>lzo lrootals 
de hierna voorwestelde yoorbftlden De Inhoud en vooral de klappers. die 64 blad· 
zijden bc>sIaan. maken .,.n het boek een uniek standaardwerk. 

Het boek wordt leil.a.treerd aan de hand van lloed bc>waarde orillnele 
documenten waarvan niet minder dan 120 over leden "an de ramilie Vemlmmen 
handelen. De klappers verwijzen naar 352 archiefstukken waarin Hn of meerdere 
Vemimmen lu Yemoemd worden. Het werk eindllt met de hemitgave "an de 
14 herwerkte kaarten .,.n het kaar1enboek uit 1114. De omalall hevat te~s"'tte 
twee prachtlIl' veelkleurlIlIl' foto's: de eerste "an een document waarbij Jan 
Vrmimmen nIias Bouwen in 1609 In het bezit "an een leen IHteld wordt, de 
tweede met een vet'lllrodni van zijn e .... n ..,estIlde groene I.~L 

De lleer Luc de Rrc:k, bargl'l'lllHSter "an Temse, verzorgt het voorwoord. 

Om U de Brote waarde .an dat wen 'fOOr de ramIllegeschiedenis aan te tonen 
leven we hierna een "erkleinde kopie "an: de InhoadsoPiave. de opsommlnl v~n 
de IIIt'raadpleelde archieven. enkele treffende alHreksels alt het boek, een klelD 
st. ait een der ZO 1I1l111t'brelde "lappen. twee "oorbeelden wa.rin respec:tlnelijk 
een en meerdere Vemlmmen In "ernwld worden, een lltamboom van de in het 
werk 0Jllenomrn Vernimmen en een der 24 ~public:eerde k .. rten. 

Het boek is te bekomen "oor de uiterst lale prij" "an 400 bnk. Belanl' 
stellenden It'bmiken bij voorkeur het hierbij F"oeId betalinpdoc:ument. Voor 
Nederland wordt een klein supplement voor nrhoogde "erzendkollten aan· 
gerekend. De priJll bed .... ,t 15 lIlde.. Daar de kosten bij een bc>tallnl "anuit 
Nrderland '.50 tot 15 lulden brdralen ateilen we voor deze 15 ,ulden onder 
It'sloten omslal te sturen naar Rt yaD Ra.Cekerk'· Markt" MI" .1)mse. 
We lIIeftn Iedereen de raad de betallnl ".ur ZO Kpteanber l~ te Yerriehten. Het 
boc:k kan op 30 Mptember biJ F1t'It'nheid .... n de otrlCiRe presentatie .fBehaald 
worden. Wie deze niet afhaalt bekomt het boek per posL De yenendkoslen, die 
meer dan 100 ..... nk bedragen. zijn In de I"tt'ds lalt' prijs Inbelrepen. 

Het Is de eerste maal dat er in een standaardwerk zoveel 
authentieke en waardevolle documenten over één en dezelfde 
familie getoond worden. Gezien de historiscbe Waarde van bet 
werk en de daarenboven onleloonljk lale prijs. twijfelen we er 
niet aan dat iedere Immens, Van Nimmen en Vernimmen het 
werk zal willen bezitten. 

Personen die het boek aan één ot meerdere familieleden 
willen schenken kunnen er meerdere bestellen. Ze worden 
verzocht bij hun betaling het aantal verlangde exemplaren 
duidelijk te vermelden. 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
Genealogie & Computer 

4e GENEALOGISCHE COMPUTEROAG 
op zaterdag 19 november 1994 te DILQEEK 

De tweejaarlijkse Genealogische Computerdag van de V.V.F. gaat door op zaterdag 
19 november 1994 van 10 tot 17 uur, in de feestzaal van het Ontmoetingscentrum 
WESTRAND, Kamerijklaan te 1710 Dilbeek (vlakbij het kasteel-gemeentehuis, via ring afrit 
13, rechts Nilloofsesteenweg, rechts Baron de Vironlaan nemen. Openbaar vervoer: bu~ .. M" 
te Brussel Noord tot gemeentehuis Dilbeek). 
Het programma omvat ook stands met documentatie van de VVF, VVF-Brabant, Genealogie 
& Computer, ARIADNE (2 schennen), de CD-ROMs .van de Monnonen, GENIKA, GENS 
DATA, HAZA-DATA en PRO-GEN. De pauzes tussen de lezingen door geven voldoende 
tijd om deze stands te bezoeken, die geopend blijven tot 17 u. 

PROGRAMMA 
- 10 u Opening van de stands in de clublokalen I en 2 (benedenverdieping). 

- 10.15 u 'Welkom ill Braballt", door Jos LAPORTE, Voorzitter VVF-Brabant. 

- 10.30 u "Historiek en /Ojaarrealisaties van Genealogie & Computer', openingsrede 
door Pieler DONCHE, voorzitter Genealogie & Computer. 

- 11.30 u "Voorstelling van de CD-ROMs van de Mormoonse Kerk', 

- 12.00 u Middagpauze, met gelegenheid om ter plaatse een lunch Ie gebruiken in een 
ander deel van de feestzaal (een verzorgde koude schotel (5 soorten vlee~). 
sla, tomaten, mayonnaise, brood, plus gebak en koffie). tegen 420 BEF 
vooraf te storten. Drankbons ter plaatse te bekomen tegen 40 BEF. 

- 14.00 u 'Voorstelling vatl de Afdeling Computergenealogie van de NGV en /taal' 
projectefl', door een bestuurslid van GENS DATA (o.a. Geus Data D/90). 

- 14.45 u 'Pafleelgesprek", met het bestuur en de leden van VVF-Genealogie & 
Computer, over de lopende en toekomstige activiteiten. 

» 
- 15.30 u "Het raadplegen en uitwisselen van genealogische gegevens via een modem· 

door Harry GOEGEBEUR en Eugène DARCHE, Sysops van onze 
Genealogische BBS te Antwerpen en te Leuven. 

Inschrijving door storten van 100 BEF (6 NLG) (inclusief een zeer verzorgde map), 
eventueel verhoogd met 420 BEF (25 NLG) voor de lunch op rekening nr 00/-2/9121 J-
59 van G&C· VVF Paul I>e Clerck, Naamsesteenweg 408, te 300 1 Heverlee (Leuven) ten 
laatste op 10 november 1994, met vermelding "Dilbeek 19 nov 94". Nederlandse 
deelnemers sturen ook een kaartJe (daar de giro de namen niet doorgeeft) met naam, 
adres, gestort bedrag en rekeningnummer. 
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Cleys, Pierre ~'~. ~ 
Bisschop Triestlaan 40 U ...... V1VV .. -......... 'HL 

9120 Beveren 

Datum van afgifte : I december 1994 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXII - nr. 5 
November-december 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 

u wordt vriendelijk ui~ellOd1gd·voór-oöZe voîgeïide vergadering van donderd&g IS 
december 1994 om 20 uur in de Castrozaal v. h •. Castrohof, de Castrodreef 2 te Sint
Niklaas. 
'Hamme en Moerzeke' een inleiding. Tevens gelegenheid tot raadplegen van de indices op 
burgerlijke stand, telling en staten van goed' 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 

Breng uw kwartierstaten mee ! 



Tiende Provinciale instuifdag van de Gouw Oost-Vlaanderen 
van zondag 23 oktober 1994 
Dank aan alle medewerkers en standhouders voor deze zeer geslaagde instuifdag. 

Lidgeld 1995 
Wiè moet dezez bijdrage betalen 1 
- indien u niet in bet Waasland woont; 
- indien u wel in bet Waasland woont maar geen lidgeld VVF-nationaal betaalt. 
Hoe betalen 1 
Gelieve 100 befte storten op rek. nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, O.L. 
Vrouwstraat 2, bus 10,9100 Sint-Ntklaas ofte betalen op de vergadering. 

Publicaties 

25 

De bewerking van de volkstelling van 1803 te Sint-Niklaas verschijnt begin volgend jaar. Dit is 
nog enkel afhankelijk van de uitgever. In onze eerste kroniek van 1995 zal alle infonnatie 
hieromtrent vermeld worden. 

'Gotthem: 1816-1830' door Claude Gekiere. 
Deel 1 inschrijvingsregister van de Nationale militie in 1816 (Hollands bewind). Deze lijst 
omvat de kandidaten met hun familiale toestand, geboorteplaats- en datum. 
Deel 2 is een staat van bevolking van de gemeente Gotthem op 1-1-1830. 
T verkrijgen door overschrijving van 300 ft (+ 60 ft portkosten) op rek. nr. 083-2731167-38 
van VVF-Deinze, p.a. Lijsterstraat 35,9810 Nazareth. 

Vraag en antwoord 
- Ludovicus Bernardus Lopez °Rupelmonde 19-8-1748 en +Waasmunster 1 Geneesheer. 
- Don Petrus Josephus Lopez e1 +Lier 9-7-1723 en x 6-3-1703 te Lier met A. C. Cuylen. 
Deze A.C. Cuylen °Lier 1683 en +1 
Vraag van mevr. M. Th. Janssens-Degems, Doomstraat 2, 9120 Beveren. Tel. 7752754 

- Vraag over Jeanne Cappaert en voorzaten. 
Jeanne Cappaert °Sint-Niklaas 21-1-1666 en +Sint-Niklaas1 
dochter van Steven Cappaert °Belsele 6-8-1635 en +114-6-1708 
Steven is de zoon van Jacob en Paschine Scheppere ° en + 
Jossine Stroobant haar vader is Pierre (O? en +130-10-1671), gehuwd in BelseIe in 1634 met 
Jeanne Van Laere (1 en +2-1-1666) 
Vraag van D. Van Naemen, Tabakberg 22,3080 Tervuren. 

Petrus Janssens x Anthonia van de Dorpel op 5-7-1767 te Stekene. 
Kinderen: Dominicus °Stekene 3-8-1769 en Ludovicus °Stekene 14-3-1773. 
Wie heeft meer gegevens of afstamming 1 
Vraag van Th. L. Janssens, Bestevaerstraat 2B, NL 1566 DG Assendelft. 

In memoriam 
Mevr. Miet Dieriekx weduwe Louis Cools overleed op 22 september 1994. Zij was VVF-lid 
gedurende vele jaren. Aan haar dochter Vera, ook VVF-lid en aan haar familie onze oprechte 
deelneming. . 



Persnl.ededeling 

Een ondersteunend werkinstrument voor historici en genealogen 

DEINZE NAZARETH-EKE ZULTE. 
Een documentengids voor historisch en genealogisch onderzoek. 

Samengesteld door Tony Vanhee. 

Een uitgave van de 
Vlaams Vereniging voor Familiekunde, afdeling Deinze. 

Verspreid over meer dan 900 nummers zijn in deze documentengids 
een paar duizend documenten uit het Kortrijkse Rijksarchief 
samengebracht, die alle betrekking hebben op het verleden van de 
deelgemeenten van Groot-DEINZE, Groot-ZULTE en NAZARETH-EKE, in de 
periode van ca. 1200 tot 1800. 
Vamdt àe bestaande inventarissen, steekkaarten, microfilms en 
computerbestanden bouwde de samensteller met het bronnenmateriaal 
een nieuwe, eigen enti tei t voor de genoemde gemeenten op. Zo 
ontstond een vierdelig corpus, waarin niet enkel gegevens voor de 
historisch geïnspireerde vorser aan bod komen, maar waar tevens 
plaats gemaakt is voor genealogisch onderzoek naar voorouders in 
het Leiegebied van Deinze en Zulte. 
Naast het inhoudelijke aspect maakt de gebruiker van de documen
tengids ook kennis met het classificatiesysteem van het archief en 
kan hij ter plaatse met behulp van het opgegeven referentienummer 
de nodige documenten onmiddellijk opvragen. 

Een losse greep uit de inhoud : 

1. ARCHIEVEN VAN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN. 

Blikvangers hier zijn vooral het omvangrijke archief van de 
KasseIrij Kortrijk en het Oud Stedelijk Archief van de stad Kor
trijk (O.S.A.K.). 

* KasseIrijarchief : een deel van Groot-Deinze, het volledige 
Groot-Zulte en een klein stukje van Nazareth maakten in het ancien 
régime deel uit van de kasseIrij Kortrijk. Dit archief bewaart de 
s!)orE'n v~.., de impact van de kasselri joverhe:i.d o!> da lokale gemeen
schappen en hun bevolking. Oorlogslasten wegens de aanwezigheid 
van troepen, berekeningen van de (financiële) transport, ontvang
sten, rekwesten van inwoners, bevolkingstellingen, rekeningen ••. 
elke parochie is ruim vertegenwoordigd in dit bestand en geeft 
belangrijke aspecten van haar lokaal leven bloot. 

* Oud Stedelijk Archief : omdat de stad Kortrijk uitgebreide 
gerechtelijke bevoegdheid bezat over zijn buitenpoorters en zelfs 
over de kasseIrijbewoners, overstijgt haar Oud stedelijk Archief 
met zijn fameuze weeskamer en poorterij ruimschoots het lokale 
belang van de stad zelf. In de eerste plaats zijn dit bestanden 
die vooral door de genealogen geraadpleegd worden. Bij de zoek
tocht naar hun oudste voorvader laten ze hen toe tot omstreeks 
1400 op te klimmen. 
Maar het O.S.A.K. biedt meer dan dit. Het archiefblok "Voorlopige 
nummering", geïnventariseerd op meer dan 15.000 steekkaarten, 
brengt verder rekeningen, interessante gerechtszaken met tal van 
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particuliere processen en economische informatie aan het licht. 
Daarnaast kan de onderzoeker ook het bestand van de wettelijke 
passeringen (akten en contracten) raadplegen, dat de contracten 
bevat die voor de schepenbank gesloten werden (verkoopakten, 
pachtcontracten, huwelijkscontracten, testamenten, benoemin
gen •.• ). 

2. ARCHIEVEN VAN KERKELIJKE INSTELLINGEN. 

Dit deel verrast door z1Jn hoeveelheid documenten uit het 
kerkarchief van het Harelbeekse kapittel sint-Sal vator, waarbi j de 
betrokkenheid van de Leiegemeenten uit het gebied Deinze-Zul te 
opvalt : heerlijke renten, ontvangstboeken, logementskosten voor 
militairen, processtukken, contracten •.• kunnen zowel het verleden 
van de parochies en de lenen als de geschiedenis van tal van 
families verrijken. De reden van deze documentaire rijkdom ligt 
bij de familie Courtens, die niet alleen de ontvangerij van het 
kapi ttcl van sint--Sal~,;ator beheerde, J.llététl: tevens functies van 
griffier, ontvanger en beheerder van instellingen in de kasseIrij 
waarnam. Bepaalde documenten klimmen hier op tot het eerste kwart 
van de 13e eeuw. . 

3. FAMILIEARCHIEVEN. 

Het R.A. Kortrijk beschikt over een aantal archieven van families 
en particuliere personen. Zo bevatten het Fonds d'Ennetières en 
het Fonds von Plotho ondermeer stukken over heerli jkheden in 
Zulte. 

4. VERZAMELINGEN EN FRAGMENTEN. 

Onder die noemer vindt men fragmentarische bestanden. Genealogisch 
interessant zi jn de verzamelingen van Slosse en J. Soete. Een 
opsomming van kaarten en plans en een aantal kleinere verzamelin
gen sluiten het corpus af. 

Het corpus wordt toegankelijk gemaakt door een register met een 
familienamen en een thematisch register per gemeente. Het geheel 
wordt ondersteund door een glossarium. 

Deze documentengids (131 blz.) is bedoeld als handleiding voor wie 
zich voorbereidt op historisch of genealogisch ·onderzoek over de 
deelgemeenten van Deinze, Zulte en Nazareth-Eke en daarvoor de 
archiefverzameling van het Kortri jkse Ri jksarchief wil raadplegen. 

Bestellen bij: V.V.F. - afdeling Deinze 

rekeningnummer 083-2731167-38 
Lijsterstraat 35, 9810 Nazareth-Eke 

met vermelding "Documentengids". 

Prijs : 400 frank + 100 frank verzendingskosten. 

*** INFORMATIE : Tony Vanhee, Reigerslaan 2, 9800 DEINZE 
09/386.83.12 
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ALGEMEEN RIJKSARCHIEF GENT EN RONSE 

LAND VAN AALST = Gebied tussen Schelde en Dender (hoofdzakelijk) 
Archief van de kerkelijke instellingen : 
- Y.~pittel VRn St.-Baafs p.n St.-Baafs~hoij; 
- Y.~~ittp.l van Sint-Maarten t~ Aalst; 
- Y.ar.m~lietenklooster te Aals~; 
- Abdij "Ten Rozen" bij Aalst; 
- Sint-Pietersabdij te Gent; 
- Kerkfabrieken ·.-an de steden en het Land van Aalst; 
- ~p.~ijnho~ van St.-Katharina; 
A~chie~ van de puhlip.krechteli~ke in~tellinger: 

- Ra~d van Vlaanderen(wil~ige rechtspraak in be~oep); 
- Wetachtige Kamer van VlaRnde~n (opnerste leenhof); 
- Kas~elrij Y/h Land van Aalst (leenhof); 
- Parochies en hee~11jlthed'en (echepenbanlten); 
- }!otar1eel archief (p;:elc:lasse~!'d: per sta.ndplaats lm naam v /d not~r1s) 
~~chie~ van adellijke personen en familiefondsen 

AflCHIT.PVINDPLAATSEN: Stad AALST beheert haar eigen archief; 
A.liA ~USSEL: Borchtlombeek, L1.edekerke· en Teral~ene; 
AR GENT: Gp.ntbruF,~e, r~dp.berr., Voelle J Merelbeke, Schelderode, Gont

rode, Gi jzenzele, l.!nssemen ~ 1), WeDtrem (?), Landsko'.tter, 
Moortselp., Rottelare , Melsen, Semmersake, Vurs1a , J.4unte, 
Gave re , Dikkelvenne, Raaigem, Scheldewindeke, Ealegem, 
Bavegem, Oordegem, Vlier7.ele, Serskamp, Smetlede, Impe, 
Erondep;em, 01:tergem, Wanzele,Wichelen, Schoonaarde, Gijze
gem, Mespelare, Wieze, Herdersem, Hofstade, Moorsel, Erpe, 
Mere, Nieuwprkerke, Erembodegem,\BaRrdegem en Meldert be
hoorden tot de Heerlijkheid ASSE) , WelIe, Haaltert, l'erksJe." 
Denderleeuw, Idder~em, Oke~em, Nederhasselt, Aspelare, Cutel 
Ninove, Annelterre, Pollare~ ~Meerbeke=hertqfom Brabant), 
Dend~rwindeke, Nei p;em, (Lieferinge had een recht dat veel 
gelijkenis vertoont met dat van St.-Pieters-LeeuwjBrabant): 
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~~ ~ONSE: Ronse, Ruien, Kwaremont, Berchem, Melden, Zulzeke, Etikhove~ 
Maarke-Kerkem, Opbrakel, St.-Martens-Lierde, WeldeJ1', Munk
zwalm, Sint-Denijs-Roekel, EIst, Schorisse, Nederbrakel, 
Zegelsem, Rov.ebeke, M~ter, SintMaria-Horebeke, Sint-Korni1s 
Horebeke, Nederzwalm, Hemelveerdegem, Paulatem, ~eerlegem, 
DikkeIe, ~eileRem, Hundelgem, Velzeke, Ruddershove, Elene, 
Zotte~em, St.-Goriks-Oudenhove, Michelbeke, Roborst, Strij
pen, ~rwp.tegem, Godveerde~em, Grotenber~, Leeuwer~em, Her
,;ele, Hil1ep:em, Oombergen ~ Sint-Lievens -Houtem, L".tt ~rhoutr 
Rurst-Bambrugge-Vlekkem, 7,~nnegem, »orsbeke, ResBPvem, A~ 
gem, Heldergem, Woubrechtep;em, S1nt-Lievens~Esse, S1nt
Antelinks, Steenhuize-Wijnhuize, Ophauselt, Voorde, 
Smeerebbe-Vlo~7.egem, Ide~em, 7,andber~n, Nieuwenhove, . 
Grimminge, Scndelbeke ,. 'Deftinge, Waarbeke, Nederbof"lare, 
Onkerzele, Geraardsberlren, Goeferdinge, 7,arlardin,re., ('ver-

. boelare , Moerbeke, V'iane, (Everbeek hoorde bij het Lam 
van Aat (Atb», en de huidige Waalse plaatsen Amou~ee en 
Russeignies. 

IJ'PLIOG"RAF!E: 
GoddinF., Ph., te droit privá dans les Pays-Ras m~ridionaux duo l'e 

au lee sil!cle, ~russ el 1967; 1.)00 F 
• )lp i ~ers, 'E.M., Het rJ1~rische ~rfrecht in de Nederlanden, dl lIJ: 

Het Oost-Vlaam~che Erfrecht, Haarlem 19'6; 
'rem ~1lle, W., Le droit des ~'!ns mari~s fm Flandre à, la, fin de 

l'ancien r~~ime, Brussel 19'0; 
N., Het Rijksarchief 1n· de Provinciën - Overzicht van de Fondsen en 

Verzame~ilaR;en, dep.l I: De VlaR.mse Provinciën, Rrussel 1~7r:;. 
~amensteller: .T.G. VAN' 7.F.mmRO"EG'K (1~~4) 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde- . 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 8 februari 1995 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

-Jaargang XXIII - nr. 1 
Januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

De heer Pierre CLEYS 
Bischop Triestlaan 40 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van donderdag 23 
februari 1995 om 20 uur in de Castrozaal van het Castrohof, de Castrodreef 2 te Sint
Niklaas. 
'Een belastingsbron uit het ancien régime. Pointingen en zettingen: een inleiding. Gevolgd 
door oefeningen oud-schrift' 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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2 
Publicaties 
De bewerking van de volkstelling van 1803 te Sint-Niklaas is afgewerkt. Het gehele werk: 
bevat 400 pagina's. Uitgeverij Familia et Patria zal dit boek uitgeven. In onze volgende kroniek 
volgt datum van uitgave en prijs. 

Genealogische repertoria parochieregisters : 
Repertoria gemaakt door E.H. Fr. Vemerckmoes zijn verkrijgbaar bij de heer René Van 
Assche, Krijgshpf3 /277 te Dendermonde 052.22.25.14. 
Het betreft de repertoria van de families te Lebbeke, Wieze, Denderbelle, Elversele, 
Buggenhout, Malderen, Opdorp en Opwijk. 

Archieven in Zeeuwsch Vlaanderen 
Hulst: in het nieuw gemeentehuis op de Markt : archivaris de heer Prinsen 

open op maandag en dinsdag, de ganse dag en de woensdag voonniddag 
gesloten: in de maand augustus 
uitgebreide bestanden van Hulst, Sint-Jansteen, Graauw, Nederlandse Clinge, Belgische 

De Klinge, Kieldrecht en Heikant Stekene tot circa de helft van de 20e eeuw 

Axel: in de kelder van het gemeentehuis 
open op maandag 
bestanden van Axe~ Kgewacht e.a. 

Hontenisse: naast het gemeentehuis 
open op donderdag 

IJl memoriam 

Op 29 januari 1995 overleed de heer Paul Rock, vierde oud-voorzitter van de VVF':"nationaal. 
Hij wasere-directeur-generaal bij het ministerie van Nederlandse Cultuur. We kennen de heer 
Paul Rock als een zeer beminnelijk man die veel gedaan heeft voor onze vereniging. 
Langs deze weg .bieden we aan zijn familie onze oprechte deelneming inde rouw aan. 

Op zaterdag 3 december 1994 overleed mevrouw Myriam De Cort echtgenote van onze 
voorzitter. Ze moest veel gezamelijke tijd ontberen wanneer haar echtgenoot met VVF bezig 
was. Op de provinciale instuif dag van oktober ll. zorgde ze voor het eten en de drank. 
We blijven haar dankbaar gedenken. Het bestuur biedt zijn oprechte deelneming in de rouw 
aan. 

PJanning programma voorjaar 1995. 

In april een lezing over de archieven van rechtbanken en hoven in Vlaanderen. 
In mei over de landboeken . 
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.Werken \/OOr haar guln en anderen waa hear leven •• 

Oankbaar dat verder lilden hear beepaard la gebleven 
geven wiJ U kaMla det. na een lange atrIJd. uit ons mIdden Is weggenomen, 

onze zorgzame moeder en toegewIjda echtgenote 

Myriam De Cort 

Geboren te Slnt-Nlldau op 18 februarI 1949 
en overleden te Slnt-Nlldau op 3 decambar 1984. 

WIJ nodigen U uit afacheld te nemen ven Myrlam tijdens de ultvurtplechtlghefd In de 
dekanale Hoofdkerk Slnt·Nlcolaaa. Grote Markt te Sint-Niklaae op llltel'llllg tO december 

1994 "'" tO.30 wr. 

Bijeenkomst met gelegenheid tot groeten In de kerk vanaf 10.15 uur. 

De crematie. gevolgd door de bijzetting zal pla_lnden In beelDten ktlng. 

Rouwadraaeen: 

I.uccaatraat 14. 9100 Slnt-NlkIus 

Dr. Verdurmenetraat 18, 9100 Slnt-NIId .. a 

Statlonaetraat 80. 9100 SInt-NIklau 

Myrlem w. 

de echtgenote ven 

Lue De Bleker 

de moeder van 

Hélime Oe Backer 

Valérle De Becker 

da dochter ven 

Willy en Luclenne Oe Cart·Ven Vllerberghe 

de echoondochtar van 

Angèle De Bleker.Ven Vllerberghe 

de zua wn 

BoudewIjn en Manuela Oe Cort-Bueacheert 

de schoonzus van 

Jan en Andree Slootmene-Oe Bleker 

louis en lrilne Van Camp-Oe Beeker 

Jean·Marc Kaufman en Jaannlne Oe Backer 

de tante wn 

Wolfgeng en Amo De Cort 

Anthony Slootmana 

Cédrle en E11y R-.d-Ven Camp 

Erlk en Krlatlen Hoebe ... Van Camp 

Anouk en Stephenle Kaufman 

de familie. Oe Cort. De 8ecker. Van Vllerberghe en Van Vlle~e. 



EEN ANDER KLEINOOD UIT HET RIJKSARCHIEF TE BEVEREN: 

De hoofdci;nsboeken van het Land van Waas. 16e en 17e eeuw. 
(Oud Gemeentearchief Beveren, nr. 1721 en 1722). 
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Voor het Land van Waas beschikt de genealoog over 
hoofdcijnsboeken w·aarvan er twee op het Rijksarchief te Beveren 
berusten Deze cijns- of 'gemick'-boeken bevatten namen van 
personen en hun afstammelingen, die zich onder de hoede van een 
bepaalde abdij of kerk gesteld hebben. Zo werden zij 
'vrijgewijden'. Als tegenprestatie moesten Zl) jaarlijks per 
hoofd een cijns betalen van twee deniers parisis. Voor een gezin 
van vier personen b.v. bedroeg de hoofdcijns vier maal twee 
deniers. Een gehuwde dochter uit een vrijgewijd gezin betaalde 
voor zichzelf en haar kinderen verder aan de bezitter van de 
hoofdcijns aan wie haar moeder de cijns schuldig was. Een 
gehuwde zoon uit een vrijgewijd gezin diende zijn eigen 
hoofdcijns -twee deniers- aan de genieter van de hoofdcijns van 
zijn moeder te overhandigen. Wie huwde moest zes deniers betalen 
en bij een overlijden waren de erfgenamen verplicht twaalf 
deniers neer te tellen. 

De twee hoofdcijnsboeken op het Rijksarchief te Beveren werden 
respectievelijk in de 16e en de 17e eeuw geschreven. Ze sommen 
de personen van verschillende gemeenten in het Waasland op die 
cijns verschuldigd zijn aan diverse abdijen en kerken zoals b.v. 
Sint-Baafs te Gent, Sint-Bertijns te Sint-Omaars, Sint-Pieters te 
Lobbes, Sint-Donaas te Brugge, Sint-Go~arus te Lier. 
Welke is nu de betekenis van de ter~ 'gemick-boeken'? In een 
hoofdcijnsboek van de Sint-Baafsabdij uit de 15de eeuw staat het 
woord 'guimitta' als synoniem voor 'census', cijns.Stallaert in 
zijn Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en 
andere uitdrukkingen vermeldt het woerd 'gemitte' en 'staen ten 
gemitte'. Hij noteert erbij dat de oorsprong van dit woord 
duister is maar dat het moet betekene~ 'dat men vrij geworden is 
door vrijkooping, mits eenen zekeren jaarlijken cijns of dienst'. 
In het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam 
vinden we als één van de verklaringen voor het woord 
'micken' 'schatting' in de zin van taxeren. Is nu 'gemickboek' 
een verbastering van 'gemitboek'? Of heeft het woord 'gemick' 
geleidelijk het woord 'gemit' vervangen? Of werden deze boeken 
in het Waasland vanouds 'gemickboeken' genoemà? In feite is de 
beste omzetting van de term 'ge=~ckboek' in meer modern 
Nederlands 'cijnsboek'. Dat komt trouwens perfect overeen met de 
inhoud, de 'gemickboeken' zijn financ~êle documenten. Heden ten 
dage zijn deze 'gemickboeken' echter vo~ral interessant voor het 
genealogisch onderzoek. Ze laten immers toe in bepaalde gevallen 
dit onderzoek door te trekken in tijd tot voor de klassieke doop
t trouw- en begrafenisregisters. Evenwel bieden de 
hoofdcijnsboeken geen volledige sta~boom daar ze alleen de 
vrouwelijke lijn geven. Toch vor~en ze een genealogische 
Fundgrube voor wie het geluk heeft er een voorouder aan te 
treffen. Men krijgt immers van de vro~w een resem voorouders in 
de vrouwelijke lijn zodat men in de 14e eeuw kan aanbelanden. 

In het 16e-eeuwse register (Oud Gemee~tearchief Beveren 1721), 
onderscheiden we gefolieerqe bladen die de oudste tekst bevatten 
en door één hand werden geschreven, maar later door andere handen 
van aanvullingen werden voorzien. Deze gefolieerde bladen werden 
doorschoten met bladen die 16e-eeuwse aanvullingen geven, echter 
ook dikwijls blanco werden gelaten. Deze laatste bladen werden 
niet gefolieerd of gepagineerd, dragen een ander watermerk dan de 
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gefolieerde bladen met de oudere tekst, en zijn alle van het 
kleine folio-formaat. De gefolieerde bladen daarentegen zijn in 
groot kwarto of in klein folio, van hetzelfde formaat. 

Het tweede register werd in de 17e eeuw samengesteld en bestaat 
uit gefolieerde bladen doorschoten met ongefolieerde, waarop 
aanvullingen werden genoteerd of die blanco werden gelaten. Dat 
boek vertoont notities tot 1796, is in folio en gebonden in een 
gehavende perkamenten band. Het telt meer dan 600 bladen en het 
oudste register, dat eveneens in een eigentijdse beschadigde 
perkamenten band , van kleiner formaat-groot kwarto- is gebonden, 
houdt meer dan 700 bladzijden in. De inhoud van deze 
hoofdcijnslijsten vindt men, samen met andere, verwerkt in de 
publikatie : Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas· van A. Van 
Geertsom en G. Roggeman, 1966-1972 (8 delen en 1 deel indices 
door C. Capelle). 

Marc Cappaert 

11 Belsele-OverHidens" sluitstuk dri~delig project 

'Familievorsers, vinden voortaan sneller ,hun weg 
. .' 

""-1 S-el-se-Ie-------,\ 

"Belsele-OverUjdens 1796-
1900" is het sluitstuk van een 
dri~delig project voor genealo
g~n uitgegeven door het stadsar
chief van Sint-Niklaas. Deze 
tienjaarlijkse tafels van de ge
boorten, huwelijken en overlij
d~ns in Belsele voor de periode 
1796 tot 1900 werden bewerkt 
door Bart Moenssens en Willy 
Yan Puyenbroeck. Het stad~r
chief stelt deze derde bewerkmg 
t~r beschikking van al wie zich 
met stamboomonderzoek .bezig
houdt. 

Yoor samensteller Willy Yan 

rijk hulpmiddel. Daarom beslo
ten stadsarchivarls Piet Yan Bou
chaute en Willy Yan Puyen
broeck deze tafels te verbeteren 
en aan te wIlen. Het document 
zou ook in ee~ handiger en analy
tischer vorm beschikbaar gesteld 
worden door middel van compu
terprints. Het project startte in 
1990. 
, Yan Puyenbroeck nam ~et in
formatica-gedeelte van dit pro
ject voor zijn rekening. Bart 
Moenssens, medewerker van het 
stadsarchief,las de akten na. Hij 
verbeterde en vulde ook de oor
spronkelijke tafels aan. . 

Het eerste resultaat van dit 
monnikenwerk verscheen in SCp" 

Puyenbroeek betekende deze 
uitgave meteen het orgelpunt 
van jarenlange genealogische ar
beid. Willy Yan Puyenbroeek 
overleed vorig jaar, nog voor de 
voltooiing van het volledige pro-
ject. P b k' A' Yan uyen roec Uit nt-
werpen was lid van de Ylaamse 
Yereniging voor Familiekunde 
afdeling Waasland., Sedert zijn 
pensionering legde hij zieh in het 
tweede helft van de jaren tachtig 
intensief toe op familiekunde. 

Hij publiceerde onder meer vijf 
bewerkingen van penningkohie
ren van Nieuwkerken en een 
bewerking van het landboek van 
Nieuwkerken van 1581. 

tember 1991 m~t de bewerking 
van de tienjaarlijkse tafels van de 
huwelijken in Belsele voor de 
periode 1796-~900. In juli 1992 
was de tweede klapper klaar: de 
geboortetafels. met als belangrij
ke aanvulling de geboortedata. 

"Kort voor de voltooiing van 
het derde luik, de bewerking van 
de overlijdenstafels, overleed 
Willy Yan Puyenbroeck op 1 
november 1993. Het drieluik 
dreigde onvoltooid te blijven. 
Stadsbibliothecaris Luc De Ba
eker zorgde er echter voor dat het 
database-programma van Yan 
Puyenbroeck kon omgezet wor
den naar het computerprogram-
ma van het archief. ' 

Yoor zijn eigen stamboomon
derzoek deed Willy Yan Puyen- ' 
broeek opzoekingen in het stads
archiefvan Sint-Niklaas. Tijdens 
zijn vorsingswerk stelde hij vast 
dat bij de opstelling indertijd van 
de tienjaarlijkse tafels van de 
gemeente Belsele door de griffie 
van de rechtbank van eerste aan
leg fouten geslopen waren. Deze 
fouten hadden betrekking op de 
SÇhrijfwijze van de namen, num
mer van de akte, datum van 
geboorte, huwelijk of overlijden. 
Een ander probleem was de 
slechte leesbaarheid van de foto
kopieën van de tafels. 

Yoor genealogen zijn deze 
tienjaarlijkse tafels een belan~-

Net als de twee vorige delen 
wijkt deze derde bewerkinu 
grondig af van de oorspronkeli J' 
ke tafels. Belangrijke aanvullin 
gen zijn de plaats van overlijden 
de overlijdensdatum, de geboor
teplaats en de leeftijd. 

Bart Moeusscns denkt eraaJ'! 
om in de toekomst ook de tafels 
van ~eboorten. huwelijken en 
overbjdens van Sint-Niklaas te 
bewerken. Omdat het gaat Oll'l 
een zeer uitgebreide burgerlijke: 
stand. zou men zieh beperken tot' 
de Fransc Periode, van 1796 tol:' 
1~ 

Info 
03n66.61.96. 

" stadsllcbie' 

GAZET VAN ANTWERPEN d.d. 17-18.12.1994 
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bestel! door oversctvIjVIng op postrekening 000-2007805-02 van 
hel Algemeen Rijksarchief met vermelding van het bestelnummer 
1995 ..... exemp1a(a)lten) van het boek Centrale instellingen tegen 
1250AIEF \OOI' belde delen samen (niet afzonderlijk verl<rljgbaar) 

EEN VERNIEUWEND REPERTORiUM 

Reeds jaren wordt het gebrek gevoeld aan een degelijk en exhaustief 
overzicht van de instellingen die tijdens het Ancien Régime hebben 
bestaan op het grondgebied van wat gemeenzaam de Zuidelijke 
Nederlanden wordt genoemd. Voor de centrale overheidsinstellingen 
tijdens de zogenaamde Habsburgse periode (eind ISde-eind 18de 
eenw) is een dergelijk repertorium nu beschikbaar. De tweedelige 
publikatie -de centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse 
Nederlahden (1482-1795)" bevat niet minder dan I 03 instellingen die 
alle worden bestudeerd volgens een consistent plan. Per instelling 
worden achtereenvolgens paragrafen gewijd aan de geschiedenis. de 
organisatie. de bevoegdheden en activiteiten. de literatuur en het 
archief over de instelling. de bronnenpublikaties en de 
archieftoegangen. Talrijke auteurs hebben zich niet beperkt tot een 
grondige en persoonlijke samenvatting van de recente literatuur. maar 
verrichtten nieuw of bijkomend archiefonderzoek naar steeds in het 
duister gebleven instellingen of onbekende aspecten van vertrouwde 
administraties. 

Uiteraard richt dit boek zich in de eerste plaats tot beoefenaars van de 
institutionele geschiedenis. Zelfs specialisten in deze discipline zullen 
bij de lectuur ongetwijfeld worden geconfronteerd met instellingen 

Y. waarvan zij het bestaan niet vermoedden. Daarnaast hoopt het 
repertorium voor studenten en beoefenaars van andere disciplines een 
handig werkinstrument te zijn, dat in een notedop de relevante kennis 
bundelt en de lezer via uitvoerige verwijzingen naar bronnen en 
studies verder oriënteerL 
De samenstellers zijn ervan overtuigd dat op die wijze hun publikatie 
mettertijd zal uitgroeien tot een onmisbaar naslagwerk dat niet meer 
zal weg te denken zij n uit de nationale historiografie. 

~ 
! 
~ 
~ 

I 
I 
I 
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DE 
CENTRALE 

OVERHEIDSINSTELLINGEN 
··VAN 

DE 
HABSBURGSE NEDERLANDEN 

(1482-1795) 

E. AERTS. M. MELDE, H. COPPENS. H. DE SCHEPPER, 
H. SOLY, A.K.L. TH liS & K. VAN HONACKER 

(EOS.) 

Algemeen Rijkslll'chicf 

1994 

• INHOUDSOPGAVE 

De soeverein en zijn vertegenwoordigers 

De soeverein 
De volksvertegenwoordiging 

Instellingen buiten de Nederlanden 
Instellingen in de Nederlanden 

Centrale Instellingen 

Politiek en justitie 
Economie en financien 

Oorlog en defensie 
Wetenschap en onderwijs 

Mevr. C. Delhovren 
Dienst Publikaties 

Algemeen Rijksarchief 
Ruisbroekstraat 2-8 

1000 Brussel' 
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V.V.F. - K~~ 
VAN HET LAND '\IA~ 

. 
Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. . 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas I 

J'2A~ 
Datum van afgifte : g kht aart' 1995 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIII - nr. 2 maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 

De heer Pierre CLEYS 
Bischop Triestlaan 40 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van donderdag 21 april 
1995 om 20 uur in de Cásti()ZaaI van heiCastrohof, de Castrooreef 2 te Sint-Niklaas. 
Dr. Karel VeIle, eerstaanwezend assistent bij het Rijksarchief, houdt een lezing over 
"Archieven van hoven en rechtbanken in Vlaanderen en de familiekunde". 
Deze exclusieve lezing gebeurt aan de hand van een 6O-tal transparanten. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Publicaties 
De bewerking van de volkstelling van 1803 te Sint-Niklaas is afgewerkt. Het gehele werk 
bevat 400 pagina's. Uitgeverij Familia et Patria zal dit boek uitgeven en de uitgave is voorzien 
in de maand mei. 

Openingsuren van het VVF-Documentatiecentrum te Melle 
Maandag 8.30-12 en 13.30-17 uur 
Dinsdag 8.30-12 en 14-17 uur 
Woensdag 8.30-12 en 13.30-17 uur 
Donderdag enkel op afspraak 
Vrijdag gesloten 
Zaterdag 9-12 uur 

. Gesloten op zon- en feestdagen en in de maand juli. 

Vraag en antwoord 
Gevraagd de voorouders van : François Goossens °26-4-1827 te Waasmunster 

zoon van Jean-Baptiste en Jeanne Behiels COWaasmunster ca. 1795) 
Vraag van de heer C. Goossens, Le jardin du Bourg, 13 Rue R. Vergin, F. 59130 Lambersart 

De heer Antoine Van Vlierberghe, Hoge Bokstraat 131 te 9100 Sint-Niklaas (tel. 777.19.31) 
zoekt personen die hun genealogie verwerken met MacIntosh. Inlichtingen hieromtrent zijn bij 
hem te bekomen. 

Gevraagd inlichtingen over Carolus Benedictus Rommel ° ca. 1742 en +Gent 10-11-1802. 
Hij was gehuwd met Carolina Judoca Drieghe °Wetteren ? 1745 dochter Vé\D Franciscus. 
1 dochter Maria geboren te Wetteren in 1788. Zijn er nog andere kinderen? 
Vraag van de heer Luc De Backer, Luccastraat 14,9100 Sint-Niklaas. 

Carolus Ludovicus Van Mele °1807 x Silvia Laureys °1809. 
Beiden woonden te Sint-Jans Molenbeek in 1863. Hun overlijden is er niet te vinden. 
Wie kan de telling van 1856 en later raadplegen of weet hoe 
Vraag van Luc De Backer. 

Verbeter en vul aan: 
In Vlaamse Stam 1995, nr. 1 bladzijde 38 "Kwartierstaat mgr. B. Mels" zijn enkele fouten 
geslopen, nl. bij de nummers 62-63. 
Egidius Verwilghen °Stekene 1-6-1723, zoon van Petrus en Maria Scheerens 
Hij overleed te Stekene op 18-12-1781 zijn echtgenote was toen 56 jaar. 
lex te Stekene 15-7-1760 
met Anna Francisca Noppe °Sinaai 10-7-1724 en +Stekene 11-7-1766 
2e x te Stekene 15-12-1766 
met PetronelIa Vinck 



Pointingen en zettingen 

De zetting is de som waarvoor een ingezetene ten laste van de gemeente gepoint was. 
Dit wordt ook taxatie genoemd. 

Wat wordt belast 'I 
- de eigendom 
- indien de eigendom verhuurd is dan wordt de huurder belast 

gevolgen: - persoonlijke belasting wordt verhaald op de eigenaar of huurder; 
- voldoet de huurder niet dan blijft de eigenaar buiten spel 
- achterstallige eigenaars mogen hun land belasten, verkopen, weggeven 

zonder dat de regeerders er de hand op kunnen leggen 
- de koper van dergelijk goed bekomt de eigendom zonder problemen 
- de hoir kan het landgoed als erfgenaam aanvaarden 

Berekening van de pointing 

9 , 

de belasting wordt vastgelegd in 4 criteria : - gestaatheid of staat van de persoon 
- rijkdom 
- negotie of handel 
- bedrijf 

GESTAATHEID 

= de min of meer betere stand die men bekleedde. 
Dit zijn o.m. : 
- de inwoners die winst trokken uit de dienstboden, kitechten, meiden, wevers 
- opsetenen : met bestialen 
- ambachtslieden en handwerkers die eigen baas waren zoals : 

timmerlui, wagenmakers, metsers, smeden, spinters, bezemmakers, delvers etc. 
- vooral: meiers, advocaten, greffiers, landmeters, notarissen, schoolmeesters ... 

Noot: , 
- er werd rekening gehouden met het aantal kinderen , 
- indien een eigenaar schulden heeft, dan worden deze afgetrokken bij de taxatie van 

zijn rijkdom 

RIJKDOM 

= zij die patrimonieel goed bezitten, gelijk waar gelegen 
- dit zijn gronden van erve, molens, huiZen, tienden, cijnzen, onbezette renten ... 
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NEGOCIATIE 

3 soorten handelaars: 
- koper en verkoper van paarden, granen, wijnen 
- inkopen in 't groot en klein verkopen aan winkeliers, kramers, kousenmakers ... 
- grondstoffen aankopen en prepareren tot ander gebruik als brouwers, bakkers, ploters, 
beenhouwers ... 

BEDRIJF 

= bebouwen en gebruiken van alle vast goed zoals zaailanden, molens, bossen, tienden, 
landschoven, helftwinningen ... 
De zetting op het bedrijf wordt betaald door de bedrijver, hetzij als eigenaar of huurder. 
- landen: 

- waarde bepaald door de prijzijen bestaande uit 3 categoriën 
- deze gronden zijn in hemelsbreedte geschat = met grachten en kanten inclusief 
- het is de basis voor de landboeken 

- bossen: oorspronkelijk niet belast, na 1550 wel 
- molens 
- tienden: de geestelijkheid werd niet belast, de pachter van de tienden wel 
-landschoven: recht op x aantal schoven van een bepaald land 
- helftwinningen: de helft van de vruchten voor de eigenaar en de helft voor de pachter 

AFDRIFT 

= bedrijf van goederen die gelegen waren buiten de plaats waar de bedrijver woonde 
De afdrijver moet de pointing betalen aan de gemeente waar het goed gelegen was. 
Overige lasten gestaatheid, rijkdom en negociatie blijft hij verschuldigd aan zijn 
woonplaats. 
De binnenkosten vallen ten laste van de opsetenen. 

Belast,,,g~ .. die de gemeenten moeten dragen 

De lasten' die een gemeente moest dragen bestonden uit gelden en leveringen in natura en 
dienden voor de veiligheid en het onderhoud van de staat, provincie en de gemeente zelf. 

bovenkosten : belastingen voor staat en provincie (ook uitzend van boven) 
binnenkosten: belastingen voor de prochie 



POL DEPAEPE 
OLIEBERGSTRAAT 3 
9870 OLSENE 

OLSENE,ll Maart 1995 

Betreft:Bewerkte Parochieregisters ANZEGEM 

Heren, 

Enkele weken geleden werden de Bewerkte Paro
chieregisters van Anzegem (Provincie West-Vlaanderen) vol
tooid.Deze publikatie werd samengesteld aan de hand van de 
originele registers die te raadplegen zijn in het Rijksarchief 
te Kortrijk.Akte per akte van geboorte,huwelijk en overlijden 
werd ingevoerd in een genealogisch programma en nadien dubbel 
gecontroleerd waarbij ook een persoonlijke interpretatie werd 
gemaakt van de familiestructuren.Het resultaat bestaat uit 4 
registers, samengebonden in 2 bundels van in totaal ongeveer 
750 bladzijden.Zij bestrij'ken de periode van januari 1660 tot 
oktober 1797 met een kleine onderbreking van 3 jaar tussen 
1663 en 1666.Zij zijn interessant als naslaqwerk voor personen 
die familiekundig onderzoek verrichten i~ de betreffende 
streek.De kostprijs voor het geheel bedraagt 1750 BEF.De ver
zendingskosten bedragen 150 BEF,wat het totaal brengt op 1900 
BEF.lndien Uw vereniging of instelling geinteresseerd is, kunt 
U dit bedrag overschrijven op rekeninqnummer 717-030,2775-16 
met vermelding PR ANZEGEM. Wil aansluitend ook onderstaande 
str,ook ingevuld naar mijn adres terugsturen teneinde U zo snel 
mogelijk te bedienen. 

Ik dank U bij voorbaat en verblijf hoogachtend, 

Naam van de vereniging of instelling: 
wenst exemplaren te bestellen van de 
registers-van Aniegem x 1750 BEF -

+ Verzendingskosten -
Totaal -

Verantwoordelijk persoon: 

Leveringsadres: 

Bewerkte Parochie
BEF 

150 BEF 

POL DEPAEPE 
OLIEBERGSTRAAT 3 
9870 OLSENE 

Betreft:Bewerkte Popp-kaart ANZEGEM 

Heren, 

OLSENE,ll Maart 1995 

Tegen het einde van de maand mei 1995 
wordt de uitgave verwacht van de bewerkte Popp-kaart van de 
gemeente ANZEGEM (Provincie West-Vlaanderen) .Deze uitgave zal 
bestaan uit een kopie van de originele kaart van Anzegem anno 
rond l845,vergezeld van 3 registers die de onderzoeker zullen 
helpen bij het opsporen van de vroegere eigenaars van elk 
perceel grond uit de toenmalige gemeente, de oppervlakte van 
elk perceel,de exacte ligging ervan,de aard van elk perceel( 
bvb. bos, water, landbouwgrond, huis, hooiland,enz.), de vroe
gere benaming van straten, het ontbreken van of de oorspronke
lijke aard van huidige wegen, en dergelijke.Deze uitgave is 
interessant als naslaqwerk voor genealoog en heemkundige.De 
kostprijs voor het geheel bedraagt 390 BEF.De verzendingskos
ten bedragen 100 BEF.lndien Uw vereniging of instelling gein
teresseerd, is, kunt U dit bedrag overschrijven op rekeningnum
mer 717-0302775-16 met vermelding Popp;..Kaart Anzegem.Wil aan
sluitend ook onderstaande strook ingevuld naar mijn adres 
terugsturen teneinde U zo snel mogelijk te bedienen. 

Ik dank U bij voorbaat en verblijf hoogachtend, 

Naam van de vereniging of instelling: 
wenst exemplaren te bestellen van de bewerkte Popp-kaart 
van Anzegem x 390 BEF - BEF 

+ Verzendingskosten = 100 BEF 
Totaal 

Verantwoordelijk persoon: 

Leveringsadres: 
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V. V. F. - KRO N , E K 
VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdelinc 

-Vlaamss Vereniging voor Familiekunde-

Afgift.;:kantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 2 juni 1995 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIII - nr. 3 mei-juni 

Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat ] 4 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-77688 34 

De heer Pierre CLEYS 
Bischop Triestlaan 40 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van dinsdag 20 juni 1995 

om 20 uur in de Haardzaal van het Castrohof, de Castrodreef 2 te Sint-Niklaas. 
Lue De Baeker houdt een lezing over de landboeken aan de hand van transparanten ... 

Gelieve uw VVF-Kroniek mee te brengen! 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Publicaties 
De bewerking van de volkstelling van 1803 te Sint-Nik/aas is afgewerkt. Het gehele werk 
bevat 400 pagina's. Uitgeverij Familia et Patria zal dit boek uitgeven. De uitgave is voorzien 
tegen eind juni. Kostprijs 750 fr. 

Lezing over de Landboeken 

Het ontstaan van de landboeken in het ancien régime is terug te vinden in het ontstaan van de 
burgerlijke parochies (vanafde 14de eeuw). De landboeken werden opgemaakt voor de hele 
parochie. Als basisdocument voor de opmaak van de belastingen zijn ze de voornaamste fiscale 
bron naast andere zoals de belastingkohieren, quoteboeken, pointingboeken e.a. 
Immers in het bepalen van de belasting was het grondgebruik het voornaamste criterium. 
Ze werden opgesteld door beëdigde landmeters, die er bijhorende (figuratieve kaarten) voor 
maakten. Op die kaarten werden de huizen, wegen, gebouwen, molens e. d. weergegeven. Die 
figuratieve kaarten waren vooral mooi om wille van het kleurengebruik. Hierdoor kon je ook 
het soort van perceel of percelen bepalen. 
In de landboeken zelf vinden we een toponiem ofwijknaam, beschrijving van alle percelen 
grond met hun nummer, bebouwd of onbebouwd, naam van de eigenaar, de pachter of 
gebruiker, de oppervlakte, de aard en de grenzen van de aanpalende percelen en dit op een 
bepaald tijdstip. 

De landboeken zijn de voorlopers van het huidig kadaster. 

Grote figuratieve perceelkaarten 

Kaart van de gemeente waarop voor de verschillende wijken de afzonderlijke kavels met hun 
nummer en oppervlakte (in gemeten en roeden) zijn afgetekend. 

De Quoteboeken 

De quoteboeken geven de grondgebruikers met de evolutie van hun grondgebruik gedurende 
jaren. De grondbelasting is gebaseerd op de belasting per bunder. 

Penn ingkohieren 

Lijst van belastingplichtigen die belasting betaalden op onroerende goederen als eigenaar of 
huurder. 

Zettingen 

Lijst van belastingplichtigen op basis van het aantal gebruikte bunders. 

Erfenisboeken 

In de erfenisboeken worden alle verhandelingen van de onroerende goederen opgetekend en de 
officiële akten van deze verhandelingen overgeschreven. Ze bevatten dus vooral de akten van 
verkoping, berenting en begiftiging. 



Nieuwe publicaties 

Uitgaven van de VZW Culturele Centrale en Heemkundige Kring Braem te Elversele. 
Deze boeken zijn te bestellen bij Luc Peleman Schuttershof 2,9140 Elversele. 

J4 

Tachtig is prachtig: biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers I Luc Peleman. 
Kostprijs: 250 fr. 

Het oudste wezenboek van het domein van de keure te Elversele (1541-1596) : een 
analyse van register 34 (Rijksarchief Beveren, Oud-archief, fonds Waasmunster-Elversele) I 
Marc De Wree. 
Kostprijs: 500 fr. 

BOEKEN-
& PLATEN-

MARKT 
SINT-NIKLAAS 

ZONDAG 18 JUNI 1995 
8.30u -13.00u 

WA'!' ? 

Tweedehandsboeken, -platen, -CD's, uitgevers
restanten, afgevoerde bibliotheekmaterialen, 
aan spectaculaire prijzen ; in samenwerking 
-met de Stedelijke Openbare Bibliotheek. 

WAAR ? 

in open lucht op de esplanade van de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek, H. 

Heymanplein. 

I DOS HBS 1I I 
iedereen is welkom als verkoper van eigen 
materiaal. ~el inschrijven bij 1 van de 
organiserende boekhandelaars (lOO,-fr.) 

ORGANISAnE & INLICHnNGEN 

DE BOEKANIER STA F'S BOEKEN 
Kokkelbeekstraat 32 
9100 Sint-Niklaas 

Kongostraat 88 
9100 Sint-Niklaas 
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V. V. F. - KRO N , E K 
VAN HET LAND VAN WAAS 

. 
Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

wVlaamse Vereniging voor Familiekundew 

!\fgi ftt;:kant'tj(if : Sint -t~iklaas 1 

Datum van afgifte: 5 september 1995 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIII - nr. 4 septemher-oktober 

Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 

9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

De heer Pierre CLEYS 
Bischop Triestlaan 40 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelUk uitgenodigd voor onze volgende vergaderingen van donderdag 21 
september, donderdag 12 oktober en donderdag 23 november 1995 telkens om 20 uur. 

De vergaderingen gaan door respectievelijk in het Castrohof - Stadshihliotheek- Castrohof. 
Raadpleeg hierover de volgende bladzijde. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Programma najaar 1995 

van de VVF-afdeling Land van Waas 

donderdag 21 september 1995 van 20 tot 22.30 u lezing over 
"De 16de eeuw: veranderingen in het maatschappUbeeld en de weerslag 
hiervan op de familiegeschiedenis" 

door lic. Patrick De Greef 

In de Castrozaal van het Castrohof : de Castrodreef 2 te Sint-Niklaas 

donderdag 12 oktober 1995 van 20 tot 22 u lezing over 
"Filips de Schone in het Land van Waas in 1497" 

door lic. Theo Penneman 
In de StedelUke Openbare Bibliotheek: H. Heymanplein 3 te Sint-Niklaas 

donderdag 23 november 1995 van 20 tot 22.30 u lezing over 
"De penningkohieren en in 't bijzonder de lOOste penning van Sint-Niklaas 
(1569)" 

door Stadsbibliothecaris Luc De Backer 
In de Haardzaal van het Castrohof: de Castrodreef 2 te Sint-Niklaas 

Deze drie lezingen werden speciaal uitgekozen rond het thema de 16de eeuw. 
Vele genealogen stranden met hun onderzoek bij het begin van de parochieregisters. 

18 

Het is van belang ook de geschiedenis en de levensomstandigheden uit die periode te leren 
kennen. Op die wijze kan men zijn familiegeschiedenis schrijven, uitgewerkt met 
historische achtergrond. 

Publicatie 

De uitgever Familia et Patria heeft beloofd het boek "De inwoners van Sint-Niklaas in 
1803" tegen het verschijnen van deze kroniek ter beschikking te zullen hebben. 
Het boek zal betaald en afgehaald kunnen worden in de Stedelijke Openbare Bibliotheek. 
Voor verdere toelichting zie volgend artikel. 



ARCHIVARIA 

"Archivaria" is het stedelijk archieftUdschrift van Sint-Niklaas. De hoofdredacteur is 
stadsarchivaris Piet Van Bouchaute. Er zijn inmiddels 6 nummers verschenen. De 3de 
jaargang begint met het nummer 7 en verschUnt in het n~laar van 1995. Abonneren hierop 
kan via het Stadsarchief tel. 766.61.96 alwaar u ook alle inlichtingen kunt bekomen. 
Het hierna volgend artikel komt uit het laatste nummer van dit tijdschrift p. 97-99. 

TWEE PILOOTBEWERKINGEN VAN 
DEMOGRAFISCHE BRONNEN UIT 
HET MODERN ARCHIEF VAN 
BELSELE EN SINT-NIKLAAS 
Bart MOEl\'SSENS 
Luc DE BACKER 

De laatste jaren neemt de beoefening 
van de genealogie een hoge vlucht. In 
veel families worden foto's, brieven, 
militiedocumenten, trouwboekjes en 
andere personalia van en over 
voorouders van generatie tot generatie 
overgedragen. Door deze famiJiereli
kwieën groeit vaak het verlangen om 
meer te vernemen over de eigen 
voorzaten. De genealogische queeste 
begint... 

Links: I'oorb/ad van het Be/see/st' ol'erlijdensregister van het j.,ar \'lIl (23 
september /799 - 22 september 1800). gedrukt bij)). Du Caju te Dender
monde (Modem Archief Belse/e, nr, S02). 
Rechts: voorblad van de tienjaarlijkse tafel op de overlijdens I'an Be/se/e uit de 
periode V-X (22 september lï96 - 22 september 1802) (Modem Archief 
Be/se/e. nr. S02), 

1/Az! .. I~ '~~ 
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m:>lO"':>-::>-"':>oo<>o<>-:>-o--">~c>~<>o--,:::-::>,,:;:,,,,;:.~ ... TI 

rl;;~AiTi~~;:+;i;m~··Ji I 
~ . vI] 
~ CANTON VAN BELCELE, 8 
o c 0 M M U N E Y Á N d3.:/cc/e.· -;.' . (J 

.l ItE GIS TERlf I q~~'~ir~'~w~s;~: 
ö .C~i~;~.IIJ~ '~'u <J6U .• ,~ Ju' F,..·~4e'4." ·r.~·· 

,..... . -
R E PU B L lEK. I 

i) 

i ~ TIC DUiD ........ enl' •• .oall •• '&I'& ••• J. 1- •• C"SL Ç-
X AA •••••••• ~ •••••• + •••••••••••• • ç 
~ ....... --. _______ ..-.."....~~~ë .... ~~ 

-ti»- . 
' . . 

:'TièIÏI:tariijkiè, tafels van de . 

'btrig~lijke stand vanBelsele 
, ~1 • ~ _ • '" < , 

(IJ9~1.9f!O) . '..: . 

Belangrijke bronnen bij elk stamboom
onderzoek zijn de registers van de 
burgerlijke stand: geboorte-, huwelijks
en overlijdensregisters. Op het einde van 
een jaar wordt een alfabetische tafel van 
de geboorten. huwelijken en overlijdens 
opgemaakt. De griffiers van de recht
banken zorgen voor tienjaarlijkse tafels 
in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd 
voor de rechtbank van eerste aanleg. het 
andere blijft in de gemeente. 

Omdat zijn voorouders in het \Vaasland 
\~ortelden. was genealoog Willy Van 

DE·, ", 

':~'·:·~::/i::}' 
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Puyenbroeck ( 0 Antwerpen, 14 juli 1926 
- t Antwerpen, 1 november 1993) voor 
zijn navorsingen vooral aangewezen op 
de in het Stadsarchief beschikbare 
bronnen. Hierbij stelde hij vast dat bij de 
opmaak van de tienjaarlijkse tafels van 
Belsele destijds fouten gemaakt waren 
inzake de schrijfwijze van namen, de 
nummering van de akte en de datering. 

Vermits de tafels vanuit familiekundig 
oogpunt onmisbare instrumenten zijn, 
rees bij Willy Van Puyenbroeck en 
stadsarchivaris Piet Van Bouchaute de 
idee om de tafels te verbeteren en aan te 
vullen, en in een meer up-to-date en 
tegelijk analytischer vorm beschikbaar te 
stellen door middel van een computer
print. Van Puyenbroeck nam het infor
matica-aspect van het project voor zijn 
rekening. Archiefmedewerker Bart 
Moenssens las de akten na en bracht 
verbeteringen en aanvullingen aan bij de 
oorspronkelijke tafels. 

Het project startte in 1990 met de 
bewerking van de tienjaarlijkse 
huwelijkstafels van Belsele uit de periode 
1796-1900. De huwelijksakten werden 
het eerst aangepakt omdat er minder 
zijn dan geboorte- of overlijdensakten. 
De oorspronkelijke tafels werden 
aangevuld met de huwelijksdatum, de 
geboortedatum - of de leeftijd - en de 
geboorteplaats van man en vrouw. De 
publikatie werd in september 1991 
,:oltooid. Onmiddellijk hierna werd een 
".lapper op de Belseelse geboortere
"isters voorbereid. Dit tweede deel, dat i:l juli 1992 uitgegeven werd, bevat een 
,.,lfabetische lijst van de borelingen, een 
:ijst van de gewettigde en een lijst van de 
erkende kinderen. Een wezenlijk 
verschilpunt met de oorspronkelijke lijst 
is de vennelding van de geboortedatum. 
Tijdens de herfst van 1993 was deel 3, 
met de bewerking van de overlijdens
tafels, bijna persklaar toen Willy Van 
Puyenbroeck stierf. Ondanks een 
slepende ziekte bleef hij met onver
droten ijver verder werken aan de 
afronding van de "Belsele-trilogie". 
Dankzij de bereidwillige medewerking 
van de weduwe Van Puyenbroeck
Bernaerts en de actieve bemiddeling van 
stadsbibliothecaris Luc De Backer kon 
het sluitstuk van het project in december 
1994 gepubliceerd worden. Ook deze 
bewerking wijkt grondig af van de 
originele tafels: zij neemt een aantal 
bijkomende gegevens op zoals de plaats 
van overlijden, de overlijdensdatum, de 
geboorteplaats en de leeftijd. 

De Sint-Niklase volkstelling van 1803 

De bevolkingsregisters zijn voor de 
genealoog een even waardevol 
hulpmiddel. Om een volledig overzicht 
van de bevolking te krijgen, moet men 
voor het ancien régime teruggrijpen 
naar de "status animarum" of de "zielen
boeken". Hierin noteerde de pastoor 
tijdens zijn rondgang in de parochie alle 
inwoners, gezin per gezin. Hij schreef 
hun naam en voornaam op en hun 
leeftijd. Personen die bij het gezin 
inwoonden, werden eveneens vermeld. 
De pastoor duidde aan wie mocht 
communiceren en wie al gevormd was. 
Voor de Sint-Niklaasparochie kennen wij 
acht zielenboeken, waarvan er vijf 
bewerkt en uitgegeven zijn. Zij dateren 
van *1640, *1687,1691/1693,1700, 
*1705,1710, *1732 en *1739 
(* = bewerkt). Daarna is het wachten tot 
de eerste burgerlijke volkstelling van 17 
fructidor jaar IV (3 september 1796) en 
de telling van 1803, beide georganiseerd 
tijdens het Franse bewind (1792-1815). 
Uit het Hollandse tijdperk (1815-1830) 
bezitten wij de telling van 1818. Anno 
1829 werd er bepaald dat er om de tien 
jaar een telling zou gehouden worden. 
In 1830 en 1838 vonden er nieuwe 
tellingen plaats. Bij Koninklijk Besluit 
van 30 juni 1846 werd een algemene 
volkstelling gedecreteerd. Het vormde de 
aanzet tot de moderne tienjaarlijkse 
bevolkingsregisters, met indices op de 
persoonsnamen; het zijn repertoria van 
alle inwoners die hun gewone verblijf
plaats hebben in een bepaalde gemeente. 

De Sint-Niklase volkstelling van 1803 
werd opgemaakt in het laatste trimester 
van het jaar XI Guli-september 1803). 
Op 10 \'endémiairejaar IV (2 oktober 
1795) werd een wet uitgevaardigd over 
de ordehandhaving in de gemeente. 
Hierdoor werd elke gemeente verplicht 
een lijst op te stellen van alle inwoners. 
Deze lijst moest de naam, de leeftijd en 
het beroep van alle inwoners boven 12 
jaar bevatten, en eventueel de datum van 
aankomst in de gemeente. Deze wet gold 
voor de tellingen van 1796 en 1803. Om 
praktische redenen ging onze voorkeur 
uit naar een bewerking van de telling 
1803: in de telling 1796 ontbreken 
namelijk enkele folio's. . 

De bewerking van de telling 1803 wordt 
uitgegeven door Familia et Patria te 
Roeselare. Deze firma is gespecialiseerd 
op het gebied van geschiedkundige -
vooral genealogische en heraldische -
uitgaven. Het boek zal in juni 1995 
verschijnen. Na een uitvoerige inleiding 
volgt de eigenlijke bewerking, waarbij 
geopteerd wordt voor een alfabetische 
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ordening van de straten, Per 
straat worden de gezinnen 
opgenomen zoals zij in de 
telling voorkomen, Van de 
gezinsleden worden, zo 
mogelijk, volgende gegevens 
vermeld: naam, leeftijd, 
burgerlijke stand, beroep, 
datum van inschrijving, 
vorige verblijfplaats of duur 
van het verblijf te 
Sint-Kiklaas, Van diegenen 
die weer uit de stad 
vertrokken zijn, wordt 
bekendgemaakt naar welke 
gemeente zij afgeschreven 
werden. De 400 pagina's 
tellende 'studie bevat een 
volledige namenklapper, 
zodat men in één oogopslag 
iedere inwoner kan situeren 
in zijn gezin en zijn buurt. 

Bo\'en: fragment uit de Sine-Siklase volkste/ling ,'an 1803, 
tll'eede folio recto, wijk A (SS, MA" m: IJ 55), In de I'erschil
lende kolommen I'indt men: huisnummers; Ilummers I'an de 
inwoners; namen I'all de inll'oners bOl'en J 2 jaar; leeftijd; 
burgerlijke stand of beroep: I'erblijlplaats (gehucht of straat); 
jaar I'an inerede in de gemeenee; duur l'3n het I'erblijf ell (hier 
moeilijk leesbaar) aalltal kinderen onder J 2 jilar. 

Onder: eerste blad uit de " \ 'isitatio, et descriptio hl/ius 
pilrochiae S" nicolai Wasi:/e anno I ij!)" r..Bezoek en 
beschrijl'ing \'an deze P,11'Oc/lie Sinc-Sikl;J;J,~ U'aas in hetja,~r 
I ij!}') I'.1n pastoor l'etnls BU,I'st (Swdsal'c/Jief. \'erZ.1l1lelillg 
kel'karcllief), Dit laatste zie/ellboek ",l11 de Sim-Sikl.1.1'p.1rochie 
uit het ,~ncien régime ,r{'Hi i11 J Yi!} bell'/'rkt door Luc De 
Baeker, 

--, (.) 
1"1 ~. __ 
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·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde- . 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas I 

Datum van afgifte: 9 november 1995 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIII - nr. 5 november-december 

VerschUnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

De heer Pierre CLEYS 
Bischop Triestlaan 40 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van donderdag 23 
november 1995 om 20 uur. Deze gaat door in de Haardzaal van het Castrohofte Sint
Niklaas. 
Het onderwerp voor deze avond is de l00ste penningkohier (1569) in 't bijzonder en de 
penningkohieren algemeen. 

De Voorzitter 

Luc De Backer 
De Secretaris 

Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Publicatie 

Het hoek 'De bevolking van Sint-Niklaas in 1803' is verschenen op 21 september bij de 
uitgeverij Familia et Patria. Het boek kan hetaald en afgehaald worden in de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek of besteld worden bU de uitgever : Iepersestraat 99, 8800 Roeselare 
tel. 051/21-19-59. 
Kostprijs 750 fr. Het boek bevat 400 p. met onder meer een namenindex en de in- en 
uitwijkingen tot 1820. 

Vraag en antwoord 

Vraag van mevrouw Rositta Rotthier-Van Haver, H. Verriestlaan 12, 9120 Melsele. 
Kan iemand meer gegevens aanbieden i.v.m. de ouders van Petrus van Haver of mü de link 
bezorgen tussen de beide delen. 

Petrus van Haver fs Petrus + 1740 Melsele 
verkoopt gronden te Sint-Niklaas op 18-7-1709 en op 28-4-1711 

x in 1707 te Melsele met 
Barbara de Neve 024-11-1686 Melsele 

+ 19-11-1715 Melsele 

xx in 1716 te Melsele met 
Joanna Judoca Ghijs 0 11-10-1686 Melsele 

+ 21-10-1727 Beveren 

Jacobus van Haver X Anna de Maere 
ouders van Petrus van Haver 0 12-3-1655 St -Niklaas 

+9-7-1682 St-Niklaas 
die gehuwd is met Barbara Vervloet + 11-5-1699 St-Niklaas 
en één kind hadden Petrus 0 17-7-1682 St -Niklaas_ 

Vraag van Freddy Hubrechtsen, Gerststraat 35 A, 8400 Oostende tel. 059-50.71.45 

Betreft de families Mingeroet en Van Puyvelde. 
Frans Xaveer Mingeroet werd op 4-12-1887 te Meerdonk geboren als (Van Puyvelde). 
Aloïs Mingeroet 0 Meerdonk 16-4-1841 x Pe1agia Thiron 0 Clinge 22-8-1838 
beiden gehuwd op 25-7-1863 Meerdonk. 
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Een algemeen bruikbaar 
genealogisch programma 

Johan Mulderij & 
Papenveld 1 
7475 DD Markelo 
Nederland 

Dinant Scholte in'! Hoff 
Roosdomsweg 12 
7475 AK Markelo 
Nederland 

Genealogie à la Carte 
Tel. 0547-362755 
(19.00 tot 21.00 uur) 
Fax 0547-363889 

Tel. 0547-363152 
(19.00 tot 2Ul() uur) 

PRO-GEN werd in 1989 voor Nederlandse en Belgische genealogen ontwikkeld. Het aantal gebruikers van PRO-GEN groeit 
steeds sneller en bedraagt nu al enkele duizenden. 

Dit blad toont enkele schermafdrukken en uitvoermogelijkheden van het programma. In de gevouwen PRO-GEN folder 
vindt u algemene informatie, de technische gegevens en een bestelformulier. 

Het hoofdmenu 
Vanuit dit menu kunt u alle functies van 
PRO-GEN oproepen. 

De bediening gebeurt in het hele programma 
door middel van de pijltjestoetsen of door het 
indrukken van een 'Sneltoets'. De andere toetsen 
die gebruikt kunnen worden staan op de onderste 
regel van het beeldscherm aangegeven. 

Invoer van gegevens 
Voor het inbrengen van de persoons- en 
relatiegegevens worden twee verschillende 
invoerschermen gebruikt. 

Bij elke genealogische gebeurtenis kan de bron, 
het aktenummer en de volledige brontekst 
worden vermeld. Daarnaast zijn er nog de info
velden die elk tot 16000 tekens kunnen bevatten. 

De gebruiker kan deze invoerschermen zelf 
aanpassen door er velden aan toe te voegen of 
eventueel te wissen. 

De persoons lij st 
Met behulp van deze lijst kunt u eenvoudig door 
het hele bestand bladeren en daarbij gegevens 
inzien, veranderen of wissen. 

Sorteren, selecteren en zoeken is mogelijk met 
elk gegeven uit het bestand. Ook kunt u op 
eenvoudige wijze veranderingen in achternaam, 
mogelijke patroniemen, doodgeboren kinderen, 
ongehuwde moeders en dergelijke opsporen. 

Binnen een gesorreerde lijst kan snel naar een 
bepaalde persoon gesprongen worden aan de 
hand van bijv. achternaam en voornaam. 

.. , , Ol' 

Bestand 
Opftlllakdef i n i tie 
PI" i nter-dr iver 
Printerpoort 
SChl.tfuitÖoer driver 
Ut tvoerbestand 

J:\FG23'"L."DATA'HAG-TEST ( 177 per .• lig rel. ) 
J:,PGZ3'HL'PGZ3A.DEF 
~:,PGZ3,"L,PRIITER'HrLASERi.rR" 
i..PTl 
D:,PGZ3'"L.'PRII1TER,WP50.PHI 

n • 177. 
Rec. S "aa ... 

C:,TEMP'FAMILIE.WP 

Info: 

C.,lacht: u 
Cod .. : 7 

Titel J: 

PRO-GEn Z.3 .. ( ., 
Blad ó van Z7 

Geboren OverlIjden Ouders 
t--~~------------------------i-------t-----~r---.-~I 

1765 circa 18Z0 3Z8 333 U GIJMII1K. Maria 
3Z0 M GIJl1lt'1K. 
308 11 ten GOESEI1DAH. Hendrick 
310 U ten GOESEI1DAH. Phllipsken 
138 U GOSELI11K. Hendr.n. 
110 U HAAfl. Jenne 
151 11 II11GE/'I. Jan 
153 U IIAGE/'I. Jann. 
155 V IIAGREIS, Anna Ge~r,:ruid 
116: 1J ItOGHEIS. nntla Geertruid 
128 U IIAGREIS. t'lrendind 

liJ1;mrljl)ffWá#ttWt i 
6 t1 HAGREIS~ B4rend ";An JohAn 

157 11 nAGHEI:;. "erend 
17 U HAGHEIS. 

153 U HAGR! IS. 
15Z 11 IIACR!IS. 

J M llAGHEIS. 

1630 voor 1692 
308 

17Z1-1770 
1703-170~ 11-01-1010 

10-03-1707 107 108 
01-08-1831 02-0Z-1871 81 85 
11-12-1795 09-~5-1871 107 lea 
fW:;:Olncr,";O'Ollmi:'1IIIim1llED 

I
IS-07-I~JO B ~ 
01-09-1790 107 10a 

,27-65-1917 18 19 
! 20-85-1781 107 lOB 
10-07-1011 6& B7 
OS-OS-I~J6 8 9 
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Genealogie à la Carte 
!!!!U&!!!!!!!!!!!5!i!&!!!!!E!!Q!!!S!!WU!5!eaUL!!!SiiQQ!5!!!!!!.(!!!2;!·.'N .... l!L......,..._H .. hV .. ___ .. ~W.~ ..... ~v.t22!_ .. &&aaytUZiZ.&!!Q !i !!!......., ........... W!S1!!!l!!!5!!!t!!!!;.S!i!5 

Het relatieschema 
In een grafisch schema worden drie generaties 
getoond. Met de pijltjestoetsen kan men door dit 
schema bewegen. ln de onderste helft van het 
scherm staan de gegevens van de persoon of 
relatie waarop de aanwijsbalk zich bevindt. 

M.b.v. de insert-toets kan men heel eenvoudig 
nieuwe personen toevoegen. De relaties tussen 
de personen worden daarbij automatisch gelegd. 
U geeft alleen maar aan of u een vader, moeder, 
kind of partner aan het schema wilt toevoegen. 

Uitvoerrnogelükheden 
PRO-GEN bied vele verschillende uitvoer
mogelijkheden, waarvan er hier enkele worden 
getoond. 

Grafisch schema tot 60 generaties 
De blokjes in dit schema kan men naar eigen 
wensen veranderen. 
De individuele bladzijden kunnen tot een groot 
schema aan elkaar geplakt worden. 

De personen uit zo'n schema kunnen ook als 
kolommenlijst of als index worden afgedrukt. 

Verhalende teksruitvoer 
Deze uitvoer is zeer geschikt voor uw 
familieboek. De tekst kan m.b.v. vele instel-
mogelijkheden 
aangepast. 

aan uw wensen worden 

Het is mogelijk om deze tekst naar schijf te 
sturen als WordPerfect of MS-Word bestand. 
Hierbij blijft de opmaak behouden en worden er 
bij alle namen indexmarkeringen geplaatst! 

Daarnaast zijn er nog vele uitvoer-mogelijkheden 
zoals kolommenlijsten, gezinsbladen, 
kwartierbladen, histogrammen, indexen, e.d. 

Meer voorbeelden van de uitvoermogelijkheden 
van PRO-GEN kunt u bij de PRO-GEN stand 
inzien. 

Jan HAGREIS x Geesken \lELTEn 

Hendrik~ nlEUwtnHUIS 

v ... 

n~~.. HAGBEIS. Arend Jan 
Roepnaa. 
Code 
Beroep 

Geslacht : 11 
3 kinderen relatie 

1511 

Geboren 2Ó-0~-183S A_bt Delden (ZcldaM) 
Gedoopt 
Doopget. 
Overleden 18-11-19e6 Goor 73 j .... r 
Begrarenis 
Adres 

r-I J 101---1 HACRE" J Zn .... ' .. 
Ll-W1-178'9 

~II I: 02---1 HACAE1$ J S.ro .. n", 
Qt-Q.,-l'7'!H!I -I u • 1-----1 "."~E'f ~!i!!Q~!lm ta t A4""Z-'IIZ 

1-•• 1 • 3 --1 iAGREl$ . '~tr! 1 '1.,2 ' .. ~n-12-ta'l I 1-. u •• -----1 
HAÇl\1:1I 

~9~9iZ-JI21 ... t9-Q4-I.,e8 

w laJ-ta"-1.82& w 1.3-'1'7-1166 

HL4 I t:XTERJ(AfE I I r"Rfl$ Haro .. ,n. lU.3 
2"-""-1'7"" '0 • 92-12-11'1& .i!i.!1111 'ot .8"'12:-1113 

'-,U ... --1 =:::Il:. rouid ~4-!!I-LII~ tot a:i-aZ-IS?4 

111. :5 
~ UEGECI'u:r i i 'u .• -{ UECEI\r:rF 

. t~!.!\t"-I Zl'l1 ·ot IU ... "'-t959 il!i2-Ïlii i L~t 20-QZ-IIZ3 

" liU-a:'-UI18 " 2:3-ta3-18". 

1-111. '---1 ~r~~I!~9,~ I tU." I UAHIHH 
+!)S "~-"3-'9?" ~!~aB~L~á!1~:~nfl-9J-18'1 

• ' , t'l"t-f'11llt: 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

arenteel van Berend te BOERI1AH Blad 1 

1.1 

D: ,PG23,HL 'DATA'HAG-TEST 
G6-95-1~~5 

Berend te BOEHl1An. 
Gehuwd voor de kerk op a9-95-1731 te Delden met Geslena HAGBEtZE. 
IiIJ wonend: .... rkvelde onder nede, 
Uit dit huweliJk: 
1. Jan ten HAGBEIS. geboren op 21-19-1738 te Stad Delden (zie 11.1J. 

11.1 Jan ten HAGREIS. geboren op 21-19-173B te Stad Delden. overleden op 
23-11-1807 te StAd Delden op ó~-Jarlge leeftijd. Aanglrte door Jan 
Hendrik ten DIJk. Overledene heert gewoond aan 't hagrels op het 
ZeidaM. Nalatend S kinderen. Woonplaats ...,t trouwen: A .. bt Delden 
(ZeidaM). Zoon vAn Berend te BOERMAH (zie I.ll en Geslena HAGREIZE. 
Gehuwd op 4J-:.rlge leeftijd op 3&-e6-11BZ te Stad Pelden Met de 
21-Jarlge Anna beertruld SCHOLTEn. ,eboren op aB-61-11ól te A_bt 
Delden. gedoopt op 22-03-11ól. overleden op 11-0S-1ae6 te A .. bt Delden 
op iS-jarige leertijd. Aangifte d .... r Jan Hendrik ten Dijk. ZIJ heert 
gewo .. nd aan het HAgreis op het Zelda •. "alatend 8 kinderen. Oud 59 
jaAr (!). ~onplaats met trouwen: Duurse gericht HaAksbergen. Dochter 
van Hendrik SCHOLTEH en Janna BOEHtnK. 
Aankondiging Z juni. 

;mm=v..rder on leea scher •• -., ·v..rder.!)=Extra reqel.;m=Stoppen 

raf!.ch overzicht personen levend in de periode lbGe tot ZGe9. BI .. d : 1 

2009 

Jan ALTINK 
Berend AVERIHCK 
Gerrlt AVERII1CM 
Gerrlt Jon AVERI~CX 
Anna Her .. lna AV[HllIX ........ 
Jannie van den B[LT 
Dlna Grada BELTMAlI 
BEREI1DSEI1 
Jan BERKEDAM 
Johann. Berendlna BERKEDAI1 •. 
Berend te BOERHAI1 
Jan Hendrik BOL!lIK 
Janna van 4e BOHGH 
Toni. BOSI.JINKEL 
Janna Wllle .. ino BOU~EESTER. 
Her.1 n4 BRASSE 
Arend Jon DRONNINKREEF 
Borend Jan ten BRON~II1KREEF 
Jon ten BflONI11l1KRrrr 

:::Verder 0 [eeu s:chcrM.'I>', 

1óOS 
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81 
18 

l1Ge 

78 ..••.. 

81 

laGe 
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1996 om 20 uur. Deze gaat door in de Leeszaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek te 
Sint-Niklaas. 
Het onderwerp voor deze avond is 'Bronnen voor genealogie en heraldiek aanwezig in de 
Bibliotheek' door bibliothecaris Luc De Backer. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Lidgeld 1996 

Wie moet deze bijdrage betaJen ? 
- indien u niet in het WaasJand woont· , 
- indien u wel in het Waasland woont maar geen lidgeld VVF-nationaal betaalt. 

Hoe betalen ? 

Gelieve 100 BEF te storten op rek. nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, O. L. 
Vrouwstraat 2, bus 10, 9100 Sint-Niklaas of te betalen op de vergadering. 
Voor Nederland 150 BEF. 

Publicatie 

Het boek 'De bevolking van Sint-Niklaas in 1803' is verschenen op 21 september bij de 
uitgeverij Familia et Patria. Het boek kan betaald en afgehaald worden in de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek of besteld worden bij de uitgever : Iepersestraat 99, 8800 Roeselare 
tel. 051/21-19-59. 
Kostprijs 750 fr. Het boek bevat 400 p. met onder meer een namenindex en de in- en 
uitwijkingen tot 1820. 

Vraag en antwoord 

Vraag van de heer Norbert Coullier, Casinostraat 20 te 9]00 Sint-Niklaas. 
Kan iemand meer gegevens aanbieden LV.m. de De Greijt(e), Egidius (Gillis) x Coninckx, 
Johanna. Hun zonen Andreas en Antonius zijn respectievelijk in 1656 en 1660 geboren te 
Sint-Niklaas. 

Programma lste semester 1996 

Dinsdag 20 februari 1996 'Bronnen voor genealogie en heraldiek' aanwezig in de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas'. De aanwezigen zullen een lijst krijgen met alle 
boeken over dit onderwerp. De kans wordt geboden om deze boeken te raadplegen. De 
Vlacc (Vlaamse centrale catalogus) op computer is eveneens beschikbaar. 

Dinsdag 23 april 1996 'Veranderingen in het maatschappijbeeld van de 18de eeuwen de 
weerslag hiervan op de familiegeschiedenis' door lic. Patrick De Greef. 

Dinsdag 28 mei 1996 'Het dagelijks leven van de Belgische soldaten in het Franse leger' 
door lic. Marcel Gerritsen. 
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Nieuwe publicatie 

De heer Edgar De Cooman, ere-notaris, Oudestraat 60 te 9800 Deinze tel. 09-282.53.93 
bezorgde ons een exemplaar van het boek "Stamboom van de families de Bock en Van 

Goethem". 
Het boek bevat 103 bladzijden en is prachtig gei1lustreerd. 

3 

Naast de stambomen in rechte lijn van beide voorname families, wordt ook een adressenlijst 
gegeven van de huidige generatie. Uiteraard zijn de namen De Bock en Van Goethem twee 

Wase geslachten. 

DEEL I 
STAMBOOM VAN DE FAMILIE de BOCK 

Avant-Propos ........... ....... ................... .............................................................•...............••....... 5 
Familie de Bock ....................................................................................................................... 7 

Schrijfwijze van de familienaam .............................••........................................................... 10 

R~I:I~~·ä·~·k·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;~ 
Simoen de Bock ................................................................................................................... 15 
Gilles 11 de Bock .................................................................................................................. 16 
Jan de Bock ..... , .. ,.................................................................... . ....... , ...... _ .......... " ............ 17 
Johannes Comelis de Bock .................................................................................................. 18 
Dominicusde Bock ............................................................................................................. 19 
Johannes-Baptiste de Bock ................................................................................................... 20 
Henri de Bock .................................................................................................. " ... H ....... 21 

Afstammelin!!en van Henri de Bock ......................................................................................... 22 

Afstammelingen van Victor de Bock ........................................................................................ 25 
Joseph de Bock x Mariette Faems ....................................................................................... 26 
Hubert de Bock x Anne-Marie (Annie) Dumon ................................................................... 27 

Afstammelingen van Clement de Bock .............. .. ............................................................... 29 
Achilles Schelfaut x Aimee de Bock .. .. ............................................................ 31 

DEEL 11 

STAMBOOM VAN DE FAMILIE VAN GOETHEM 

Recta Linea ............................................................................................................................. 69 
Stamboom van Goethem ......................................................................................................... 70 
Eugene Buysse){ Marie-Jeanne Van Goethem............... .. .................................... 75 
Charles !Carolus) Van Goethem){ Gabriëlle de Bock .................. ...................... . .. 76 
Frans De Cooman" Jeanne Van Goethem............. .................. . ... " ... " .. " .. . . ... " 77 

A 
VVK 

V 
In Gods mde is ViIIl om bmJ&qaan 

BROEDERTARSIS 

In memoriam 
Louis V AN DEN:BOGAERT 

De oudere leden onder ons zullen zich wellicht 
broeder Tarsis herinneren. Hij was gedurende 
vele jaren een trouw lid, die vele vergaderingen 
bijwoonde. Langs deze weg willen we de fa
milie en zijn meebroeders onze oprechte deel
neming betuigen. 

. . 
DIammtm JUblbris der iraedm meronymleten . .... 

Gdloml te Ekem:t-Oonk op 20 jwii 1910 is bij. gcm:rkt door ba Sakra· 
malt der ZImD. bij zijD mcddIroedma: Sint-Niklaas outsIapcn op 
12 septanba 1995. 
Dir melden u mrt imIige rouw: 
Ik Broc:dm Hiëronymietm. 
Rcné VAN DëN BOGAERT (tl-Rosi QUICX 1tI. 
Pttrus VAN DER JONCXHElD-Mar\i VAN DEN BOGAERT. 
David HERMANS (tl·F1ora VAN DEl'! BOGAERT. 
Ik aanmwante fami1it; 
de families VAN DEN BOGAERT. KLOECK. VAN SCHALUYNE~ (l1 WIJTS. 
Uitnodiging tot Ik UÎIVaanliturgic in Ik broedakI:rlt Ie Sint·NikJaas. op 
zaterdag :&3 september 1995 om 10 IL JO. 
Inrit Ian8s Ik speelplaats ViIIl de school waar kan gepatkmd worden. 
R«hts is Ik rouwkapel voor een afscheidsgroet vanaf 9 u. 45. 
Andm ~lcgenhcid lOl begroeting: vrijdag IS en zaterdag 16 september. 
telkens van 19 lOl 20 u.. in het monuarium van om ziekm!tui5. Dabu33r 

84. IJngs de rc-ceptic • 
.. Elk ltYcn is schoon \VuIVan de ~fdgtd.i(bte \'001' .tndertn was." 
Rouwadres: Gcnc:ralaat Hi~ronymieten. Dalstrilat Sol. 9100 Sint-NikJaas. 

Wase ratenis~n b\'ba. ttL 031776.05.03. 
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Family names of emiirants from the Waasland to the US (incomplete list): 
A mEN V Van Mele 
Adriaenssens De Backer Eeckelaert 
Andries De Baere 
Apers De Bakker P 
Audenaerde De Bergé Fermurthel* 
Audenaert De Beukelaer Fierens 
B De Beule Franck 
Baert De Bock Franssens 
Baetens De Boey Frissyn 
Barbieur De Bot Fruytier 
Batens De Bruin* G 
Baus De Bruyn Geldmeyer 
Bauwens De Caluwaert Gillis 
Bayens De Caluwe Goddaert 
Beck De Cauwer Goeman 
Beeldens De Clark Gyselinck 
Bildings* De cleene H 
Bildus* De Clerck Heirbaut 
Bleyenberg De Clercq Heirman 
Blommaert De Cock Hendricks* 
Boel De Coninck Hermans 
Boenne De Cook Herreman 
Boeykens De Craen Heyndrickx 
Bogaert De Dauw Hillegeer 
Bol lens De Decker Hoelebrand 
Bolsens De Dycker Hoenaert 
Bolssens De Geest Hoeykens 
Boon De Hert Hoskens 
Boone De Hooge J 
Bordui De Jaeck Janssens 
Bosman De Jonghe Jaspers 
Boykens* De Kerf Joossens 
Braem De Laet Jungbloet 
Broeekaert De Lannoy K 
Bruylant De Lee Kaessens 
Brys De Maere Kegels 
Buelens De Maeyer Klaus* 
Burghgraeve De Man L 
Burm De Meulenaer Lambrechts 
Buys De Mol Lampers 
Buytaert De Monk* Lapierre 
C De Munck Lardenoi t 
Callaert 
Camerier 
Cant 
Cappaert 
Cappeart 
Cathoir 
Claes 
Claus 
Cleys 
colpaert 
Cools 
Cool ss ens 
Coppens 
Coppieters 
Cordemans 
D 
Daelman 
Danssaert 
Dens 
Deyaert 
Didden 
Donekers 
Duerinckx 
Durinck 
D' 
D.'Hooghe 
D'Olieslager 

De Munk* Laureys 
De Nul Lauwens 
De Paepe Leyn 
De Poorter Lokermans 
De Praeter Lorie 
De Puysselaer Lossie 
De Puysseleyr Lowreys* 
De Ridder LUtz 
De Roeck M 
De Rop Madereel 
De Tonnelaere Madriel * 
De Vael Maes 
De Vogel Malschaert 
De Vos Marekx* 
De Vriendt Maris 
De Waele Matthyssens 
De Wilde Mees 
De Wispelaere Meessens 
De Witte Megroedt 
De Wreede Melis 
De Yonke* Merckx 
De Young* Meul 
Deluguerre Middag 

Midday* 
Mingeroedt 
Mortier 
Muel 
Mul 

Nelis 
N1mmegeer 
Nonneman, 
o 
Onghena 
Oosterling 
Opsomer 
p 

Paling 
Pass em1 er 
Pauwels 
Peeters 
Penne 
Penneman 
Persyn 
Peters 
Pieavet 
Piersens 
Piessens 
Piumbroeck* 
Poppe 
Pouwels* 
Provost 
Puimbroeck* 
Puylaert 
Puyleart* 
Puymbroek* 
R 
Raes 
Reyns 
Roeges 
Roegiers 
Rogiers 
Rombaut 
Rooman 
Rotthier 
Rot ti er 
Rouwens 
Ryckaert 
S 
Sack 
Santon 
Schaillee 
schaut 
Scheerders 
Seheers 
Schelfhout 
Schoonvliet 
Schuerman 
Shears* 
Siebos 
Sleeuwaert 
Smekens 
Smet 
Snoeck 
Staes 
Strobbens 
Stuer 
Suy 
T 
'Ihielman 
'Ihiesens* 
Thomas 
Tilleman 
Ti 11 ens 
Tillman* 
T1mmermans 

The list ineludes the maiden names of the wives. 

Vael 
Vaerewyek 
Venne 
Vincke 
Visehspoel 
Vlaeminek 
Voet 
Vonck 
VAN 

Van Achte 
Van Acker 
Van Aelst 
Van Aken 
Van Bogaert 
Van Bogget 
Van Brandt* 
Van Buel 
Van Butsel 
Van Canpenhout 
Van Cansinck 
Van Cauteren 
Van Damme 

Van den Eeden 
Van de Velde 
Van de Voorde 
Van den Berghe 
Van den Bosch 
Van den Branden 

Van Meygroot 
Van Mieghem 
Van Mullem 
Van Noei* 
Van Noie* 
Van Oppens 
Van OVerloop 
Van OVermeire 
Van Pembrook* 
Van Peymbroeek* 
Van Puymbroeck 
Van Puymbrouck 
Van Queckelberghe 
Van Raemdonck 
Van Ranst 
Van Rexroortel 
Van Remoortere 
Van Rexrortel* 
Van Rossem 
Van Rossen* 
Van Royen 
Van Stappen 
Van Steenbergen 
Van Steendam 
Van wesernael 
Van wiele 
Van \'Jolvelaer 
VER 

Van den Broeek Verbeeek 
Van den Eynde Verbeke 
Van den Nieuwenhuyzen Ver bra eken 
Van den Wyngaert Vereammen 
Van der Aa Vercauteren 
Van der Linden Vereecke* 
Van Driessche Vereecken 
Van Duyse Verellen 
Van Eetvelt Vergauwen 
Van Etvelt* Vergets* 
Van Eyck Verguts 
Van Eynde Verhaegen 
Van Gaveren Verhavert 
Van Geem Verheyen? 
Van Geertsom Verley 
Van Geetsom Vermeiren 
Van Gheem Vermeulen 
Van Goethem vermullen* 
Van Guyse 
Van Haelst 
Van Halst* 
Van Haute 
Van Havermaat 
Van Herrewegen 
Van Hese 
Van Hoey 
Van Hoeywegen 
Van Holst 
Van Hoost 
Van Immerseel 
Van Itvelt* 
Van Kerckhove 
Van Laere 
Van Lancker 
Van Landeghem 
Van Linden 

vemimmen 
Versmissen 
Verstraeten 
Verstuyft 
Vertenten 
W 
Wagenaer 
Want 
Wauman 
Wettaeh 
Weydeman 
weyenberg 
Weyn 
Windey 
Wynen 
Z 
Zaman 
ziebosch* 

Names marked with an * are alternative spellings in the US. 
In the US many names lost their *Van* or -DeW

• 

J .A. G. Picavet 
Doom 9 

9150 Kruibeke 
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VVF-GOUWEN EN AIi'DELlNGEN 

GOUW ANTWERPEN 
Ardelingen te Antwerpen, Mechelen en Turnhout
Ma lic. 

GOUW BRABANT 
Ardelingen te Bussel. Leuven. Tienen, Overijsc. 
Huldenberg. Dilbeek en Aarschot 

GOUW LIMBURG 
, Afdelingen te Hasselt. Sint-Truiden en Tongeren. 

lOOST-VLAANDEREN 
"Ardelingen te Aalst. Dein7.c. Dendcrmonde. Gent ('). 
Land \lUl Waas, Mccljesland. Mellc. Oudenaarde
Ronse. 
(') 1:Je VVf-(ltnl-I\I~lIe ",men 11Id dil 1I«Iltkundige Vereniging Mlje 

OOllde • (MeIIe) en cic Oemeenle Mollie. beheren Iwl 1)1K'1II11"nlallC'
('C'nlnlrn 1\1"11,,. Adra : Iln_llale.mweg 39' Ic 91311 M~lIol. '1'111. 
(09) 2S2.26.47. Open: ieclcre ma .• di..m woensd. v.9-12 en v.l3-16u 
~I cic 7.aterd. v. 9-12 u. Overige dagen op aÛ<praak. 
('fln,C'n-alor : A. Ik Bad!! 

WEST-VLAANDEREN 
Afdelingen te Brugge. Kortrijk. Oostendc, Roeselare. 
Ticlt en Westhoek ( lcper ). 

V.V.F.-GENEALOGIE & COMPUTER 
Pcr adres : P. Donche, Elisabetillaan 2/34 te 26()()· 
Bcrchem-Antwerpen. Tel. (03) 230.16.92 

; IIERALDISCH COLLEGE 
Pcr adres: J. Roelstraete. Krans\'ijver 41 te 8501-Heule 

LEDENADMINISTRATIE 
BESTELLINGEN 

ADRESWIJZIGING 
LIDMAATSCHAP 

CENTRUM VOOR FAMILJEGESCHIEDENI.\' 
Van Hcybeeckstraat 3 

B- 2170 - Antwerpen-Mcrksem 
Tel. : (03) M6.99.88 
Fa:\:. : (03) 644.46.20 

TE:LE:TE:I-<S T ---"" .. ----
In hel kadP.f van een gevoolige uilbreillilog van de lelelp.kslpr09r:un",,,·s. werd Mn 
onlP. Vf!«'IIiQinQ do mt)(l<!lijkhpi(j qp.bndlln. onder hel prOQtamm'l VRIJE TIJD. een 
mb,h'k FAMILIEKUNOE tTeleleksl pnginn G25) In "'''"HQrn. 0."" v",,,,.j'linQ I~ ,In 
eersle welke de kans krijgl. van dil moderne medium gebruik Ie maken. Om h.lar 
lellan van diens I Ie zlln. 

Oe V.V.F. liel dan ook niel na in lil sp,,'en op dil uniek aanbOd. Z"'qdll voor de 
nodige inrraslrucluur en organlQlie en kon dus indetdaad vana' 21.;)·1989 op 
anlenne. 

Per vraag .an maximum 100 woorden: lid 100 Fr_ niel·lid 200 Fr. - Voor onze 
N<!oorlandse lezers, lid 5 H.FI. en 10 H.FI. voor nieI4e<llln. Oe lekst van Uw 
Teletekst·vraag dient in UW briel duidelijk a/gebakend -.neld Ie staan. 

Adres: V.V.F.·OIensl Telelekst. Van Heybeeckstraal 3, 2170 Antwerpen· Merksem. 

UITGAVEN EN FORMUUEREN ·Tarlefï99.f 
Leden NIII._ 

Ge.zlnska.nen (G). Persoonakaanen lP), 
..... _Ing per mlnknum 25 slukS. per atul< : 

Kaft __ êên jaargang \/Iaa_ Slam 
IWIIrzendlng alechlS per 2 sluks) 

Kw.nlersl .. 1 boekvorm (KW 2!56) 
Kwanlenllaal &t (KW) 
Kwaniersl .. 1 glOOI modéI (KW :til (1 kleur + wil· 110 x 10 cm.) 
Kwan"""la.1 8 (KW 61 
Kwarl"""lale_ 111 
Kwanierslalenboek IV 

Klim In je slamboom 
Oude cljnlen. munlen. malen 
Oude landmaten in Vla_en 
Oud Schrllt 
~Iall_ (bey.1 2 KW 64. 100. 15 p. 

2 Fr. 
lBO Fr. 

lOCI Fr. 
15 Fr. 

175 Fr. 
2 Ft. 

4()() Fr. 
4()() Fr. 

lOCI Fr. 
BO Fr. 

. BO Fr. 
4()() Fr. 

2 KW 8 • rolderl 75 Fr. 
001 Tijdrelcto!ng 200 Fr. 
Kursu. Oud SchrllllA. Ghyselbrec/llj 150 Fr, 
Slamreek.(1 kleur + 1 wil) lOCI Fr. 
V.V.F.·Zellk'- 20 Fr. 
VIaamte Slam: lrOIgende YOIIedige Jaa'1l ..... ziln 1109 Vl/lCrllglJaar : 

1!I65, 1971 I/m 197 •• 19161/m 1961. 19113. 1985. 1966, 1967 

3 Fr. 
lBO Fr. 

120 Fr. 
20 Fr. 

200 Fr. 
3 Fr. 

!IOO Fr. 
!IOO Fr. 

lOCI Ft. 
BO Fr. 
I!O Ft. 

!IOO Fr. 

85 Fr. 
200 Fr. 
200 Fr. 
125 Ft. 
20 Fr. 

"'Ijlen: YOIledige jaafll3l'lJO" 1965 lol 1lIII0 I per jaatQang .. liOO Fr. 
_I 19611 per ..... g.ng .. 850 Ft. 
van~1 III'JO 1 per laargang • 950 Ft. 

losse 011....-.0: ..... 1965 en 19G6 .. I~ Fr. 
..... 196111m 1969 .. 100 Fr. ' 
_I 1910 lIm 19I1O .. 110 Fr. 
vanal 1961 .. 85 Fr. 
,_1 III'JO Ol 9!1 Fr. 
indices 11_ .. BO Fr. 

DoIze ullq.ven en lormulillfen zijn _kriiQbtat door voorallletaling. met toewoeging van 
. verz_Ingsko.len. OP rel\. ."·1171221-79 fan V.V.F. 8 • 2110 ANtwERPEN· MERKSEM. 

Bull.nland .. Iaden vlA Qlro op P.R.K. ~7382Q van V.V.F. Van HeybeeclUllraat 3, 
8· 2110 ANtWERPEN· MERKSEM. ol bij >0011\_ Inlemal ...... 1e Po.lwi ..... 
OPGELET: VEIIZENDlNG5- en ADMINISTRAnEVE KOSTEN: 
Hel over Ie maken bedra9 dienl als VOIgI wmoogd: BInnenland 8un_nd 
101 lOCI Fr. .5 Fr. 75 Fr. 
•• n lOl Fr. 101 200 Fr. 110 Fr. lOCI Fr • 
• "" 201 Fr. lol 300 Fr. 75 Fr. 125 Fr. 
.... 301 Fr. lol 0100 Ft. 110 Fr. 1110 Ft. 
.an .01 Fr. 101 1000 Fr. 125 Fr. 200 Fr. 
Voor besf.lllnqen _n de 1.000 Fr. ""","I men _el ""1 ... 101 .... de'.1IChI/1 en _hoogt 
dil mei bel I_I oan \18 YOOIQ •• nde ICIIq ..... 

V.V.I'. LlDMAATSCIiAPSBI.IDRAGE 1994 VlAAMSE Sf AM INBEGREPEN 
. (AI (8) IC! 
8el{l1II Nederland Andere landen 

u. .... lburg en EEG nlel EEG 
BEF NLO BEF BEF 

G_ I~ 950.- 68,- 1.220.- 1.lIOO.-
Sleunend lid 1.lIOO.- 90,- 1.620.- 1.000.-
8eschermend lid 2.!\OO,- I4&.- 2.828.- 2.000.-
(AI Ie Sloo1en oP rekenin9 .14-1171221-79 IKtedielbank • Merlc5en!l. 
1111 'e stoo1en oP rekening 18U6n567 bil de Rabct>ank Ie IIooaendaal, 

ol op de GI""""enlng 1105950 .... deze bank Lg ••• de rektInInv 
18U61557 lallêtln In gulden !I. 

IC! Ie 51001 ... oP """I-..tag 000092731l:l-62 Ol rnellnlemallonale 
pos'wI.seI. 

Alle rekentngen slaan oP naam van V.V.F. 8·2110 Anl_. _.em. 

VLAAMSE VERENIGING VOOR 
FAMILIEKUNDE 

Opgericht te Gent op IJ december 1964. Zetel te 
Antwerpen. Statuten \'erschenen in de Bij111gen aan het 
Belgisch Staatsblad van 26.5.1965. onder nr. 2486. 
Erkend op 28.2.1968 door het MiniSterie van Nationale 
Opvoeding en Nederlandse Cultuur als Nationale 
Vereniging voor Volksoplciding. 

Het is beslist de meest dynamischc vereniging in haar 
soon die hCI idec democra,!isering "all de beocrening 
van de ramilickunde cn samcnstelling van werkelijke 
ramiliegeschiedenis in binncn- en buitenland heen 
ingang doen "illdcll. Hct Icdelt.1antal schommelt rond 
de · ... 000. 

DOELSTELLINGEN * 

Het org.1niscrcn cn eoördineren van de huidige 
bedrijvigheid in "crband met de gçnealogie cn 
heraldick in Vlaandercn . 

Hel bevordcren en de propagering van het 
ramilieonderzock onder de brcde lagen \'an het volk; dc 
opleiding en dc aanmoediging tot het samenstellen "an 
werkelijke r.1miliegeschiedenis. 

Hel \'rijwaren en het veiligstellen "an ramiliearchier en 
historische documentcn. 

Hct insland houden \'an een Cenlrurn. voor 
ranlÎliekunde nood .. .nkelijk voor hct samenbrengen. 
inventariseren "an de door de vcreniging vcrwon'en 
\'cr7.nmelingen. 

(*) 11"1 1tt'lrcoR hlt'r ('('11 M'1C'cll" ,11' dC' dctC'bl"I/III!t"n !t"l'ubllcC'C'rt! 
111 IIrtlkt'1 J "RII dC' IIIRhll"ll. 
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Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
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Luc De Backer 
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Gaston Van Vlierberghe 



Nieuwe publicatie 
Onlangs verscheen de bewerking van de lOOste penning van El e I H' . . v rse e. lerover meer m 
volge?d artikel v:TSchenen in het Nieuwsblad van 9-10 maart. Wie het boek wiJ bestellen 
kan dlt door stortJng van 350 ft op reknr. 783-5248779-59 t.g.v. VZW Braem. Bij afhaling 
kost het boek 300 ft. 

Elverseelse belastingen 
in heemkundige studie 
Auteur Luc Peleman: "Ruim 85 procent van 
de huizen werd door eigenaars bewoond" 
ELVERSELE - Met "De 

honderdste penning te Elver
sele in 1569" krijgt de lezer 
een goed idee van de relatie
ve welstand van de Elversele
naren in die tijd. Auteur Luc 
peleman dook daarvoor in 
het Algemeen Rijksarchief in 
Brussel. "Tot nu toe werd die 
mogelijkheid te weinig on
derzocht," oordeelt peleman. 

De honderdste penning is een 
belasting die in de tweede helft 
van de zestiende eeuw, de Waas
landers het leven zuur maakte. 
Peleman situeert de penning in 
een roerige tijd, toen onze gewes
ten zuchtten onder de laars van 
de Spaanse hertog Alva. Waarom 
graaft Peleman zo diep in het 
Elverseelse verleden? "We trach
ten met deze publikatie een lacu
ne op te vullen," meent peleman, 
"De aangegeven pachtwaarden 
laten ons toe om de relatieve wel
stand van de bevolking te becijfe-

ren. En de gegevens over lenen, 
heerlijkheden en tienden bieden 
een interessant beeld van de 
maatschappelijke struktuur in 
die tijd." 

Bij een zoektocht doorheen dit 
ruim 150 pagina's tellend boek
werk van de Heemkring Braem, 
stoten we op een reeks gegevens 
die menig Elverselenaar de 
wenkbrauwen zal doen fronsen. 
Van de 90 hofsteden die de ge
meente telt blijkt 85 procent door 
de eigenaar bewoond. Ter verge
lijking: het Wase gemiddelde beo 
draagt 77 procent. De Elversele
naren bleken dus toen al een 
honkvast volk te zijn. Wie graag 
weet hoeveel behoeftige personen 
Elversele telde en hoe ze met 
naam en toenaam heetten, kan 
dat in de penning kohieren terug
vinden. Kerken en kapellen wa
ren vrijgesteld van de honderdste 
penning. Ook kasteelheren en 
huizen van kerkelijke hoogwaar
digheidsbekleders hoefden geen 

DF 1l0\DF.RDSTE PENNIXG TE 
EL\'EI~SELE I" 1569 

belasting af te dokken. De boeren 
waren toen relatief welstellend, 
maar boetten met de jaren meer 
van hun welstand in. Hun bezits
aandeel daalde van 30 procent 
eind zeventiende eeuw naar nau
welijks 20 procent 150 jaar later. 
Wie liever zijn gading zoekt in 
toponymische gegevens komt 
eveneens aan zijn trekken: "by
leuinghe" betekent "vruchtge
bruik" en "afsetenen" is zoveel 
als "inwoners van een naburige 
gemeente". 

"De honderdste penning te El
versele in 1569" bevat een histo
risch-maatschappelijke situering 
van de belasting ter inleiding. 
Daarna volgt een overzicht vari 
eigendom en huur, een index van 
familienamen en voornamen om 
het opzoekingswerk van vorsers 
te vergemakkelijken. Het boek 
kost 350 frank bij de Heemkring 
Braem, Schuttershof 2 in Elverse
Ie. (SL) 
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Sint-Genesius-Rode, (n)ooit van gehoord (!)? 

Sint-Genesius-Rode is gelegen aan de taalgrens, ten zuiden van de Brusselse agglomeratie. 
2277 ha groot (daarvan zijn 457 ha Zoniënwoud) telt de gemeente 
zowat 18.000 inwoners ( waaronder verschillende tientallen 
nationaliteiten). 
De gemeente dankt haar ontstaan aan een bosontginning 
(waarschijnlijk in de 11 de E), m.b. een roding of rooiing van een 
stuk Zoniënwoud. 
Door de eeuwen heen heeft dit Zoniënwoud voor werk gezorgd 
waardoor ook de bijnaam van de Rodenaren 'Bezembinders' en 
Spaanderboeren' er gekomen is. 
Ook papier- en meubelindustrie leverde werk aan heel wat 
dorpsbewoners. 

Terwijl de man zijn bezems bond en de spaanders bundelde, bakte 
de vrouw taarten; a11es kon dan in Brussel aan de man gebracht 
worden. 
Vandaag laat niets dit nog vermoeden, zeker niet de riante villa's die er sinds WO II kwamen in de 
residentiële wijken. In tegenstelling tot andere industriële gemeenten in de ZennevalJei is Rode een zeer 
groene 'slaap' -gemeente. 

Het Zoniënwoud (4383 ha) waarvan 457 ha in Sint-Genesius-Rode ligt, is sinds 2 december 1959 
beschermd natuurgebied. 
Het woud strekt zich niet enkel uit over de taalgrens, maar ook over de 3 gewesten van ons land: 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

Naast het Zoniënwoud behielden ook 
L andere plekken van de gemeente hun 

'.I-_-..-:_~=---'-- landelijke charme: o.a. 

. -...... : -~ 

de Kwadebeekvallei, Zevenbronnen, ... 

Landschappelijk maakt Sint-Genesius-Rode deel uit van het heuvelachtige en beboste gebied tussen 
Zenne en Zoniën. 

Deze streek tussen Zenne en Zoniën is nog steeds voor een groot deel 
van Vlaanderen een (bijna) onbekend gebied. 
Velen in Vlaanderen kijken verbaasd en verrast op als men zegt dat 
Vlaanderen reikt tot voorbij Brussel en dat Sint-Genesius-Rode een 
Vlaamse gemeente is (weliswaar geplaagd met faciliteiten) die 
geprangd ligt tussen Vlaanderen, Brussel en Wa11onië. 

Sint-Genesius-Rode heeft een zeer specifieke en zelfs unieke geografische ligging in ons land: de 
buurgemeenten van Sint-Genesius-Rode behoren tot 3 verschillende gewesten en 4 verschillende 
taalregimes : 
1) In het zuiden: Braine L' A11eud en Waterloo: Waals-Brabantse gemeen

ten met een eentalig Frans regime. 
2) In het oosten: Hoeilaart, in het westen: Beersel: Vlaams-Brabantse 

gemeenten met een eentalig Nederlandstalig regime. 
3) In het noordoosten: Linkebeek: net zoals Sint-Genesius-Rode een 

Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente, m.a.w. met een 
faciliteitenregime. 

4) In het noorden: Ukkel en Watermaal-Bosvoorde: tweetalige Brusselse 
gemeenten. QI.In.fA 

Deze zeer speciale ligging maakte en maakt van Sint-Genesius-Rode een sleutelgemeente in de 
Belgische communautaire politiek. 
Niet de ligging op de taalgrens, maar de nabijheid van Brussel met inwijking van daaruit naar Rode 
heeft in Rode zelf een taalprobleem geschapen. 
(Om dit beter te begrijpen, venvijzen wij graag naar het brokje geschiedenis, en meer nog naar de in 
bijlage gevoegde toespraak van Vlaamse Schepen Anne Sobrie, hier in Sint-Niklaas gehouden op 11 
juli 1995). 



De gemeenteraad heeft 25 leden (10 Vlamingen (nI 7 CVP en 3 Rode 
2000 (coalitie tussen SP (2) en VLD (1» en 15 Franstaligen (IC-GB 
(PSC-PS-PRL-FDF) 
Het Schepencollege bestaat uit een Franstalige Burgemeester (IC-GB 
(PSC», 4 Franstalige schepenen (IC-GB) en 1 Vlaamse schepen 
(CVP). 
Het OCMW (in de faciliteitengemeenten eveneens rechtstreeks 
verkozen) heeft 11 leden waarvan 7 Franstaligen (waaronder de 
voorzitter) IC-GB) en 4 Vlamingen (3 CVP en 1 Rode 2000 (VLD) 

Het inkomen per hoofd van de bevolking in de hoogste van het land. Dat wordt in de eerste plaats 
veroorzaakt door de verschillende ambassadeurswoningen, Eurocraten en directeurs en kaderpersoneel 
van multinationale bedrijven. 

Gordelgemeente van het eerste uur. 

Sint-Genesius-Rode, gezien vanuit geschiedkundig oogpunt 

Rode moet ontstaan zijn tijdens de grote ontginningen van de llde tot 13de E. 
Tot in de 17de E bleef het dorpje eigendom van de hertogen van Brabant. Samen met de huidige 
buurgemeenten Alsemberg en Linkebeek werd het later (tot aan de Franse Revolutie) een heerlijkheid, 
in leen gegeven aan particulieren. 
In 1825 werd Rode, ten gevolge van de administratieve verdeling van het Zoniënwoud een duizendtal ha 
groter. Tussen 1831 en 1836 verkocht de Société GénéraJe (in 1822 eigenaar geworden) meer dan de 
helft van het woud aan kopers die hun perceel ontgonnen. Zo werd Rode een nieuw akkerland en een 
tiental pachthoven werden opgetrokken. 
De spoorlijn Brussel-Luttre-Charleroi (aangelegd in 1843-1874) en de tramlijn Brussel-Middenhut 
(1910) zorgde ervoor dat de Brusselaars dit rustige plekje, op nauwelijks 12 km van het centrum van de 
stad, ontdekten. 
Vanaf het begin van de 20ste eeuw werden percelen als bouwgrond verkocht aan Brusselaars op zoek 
naar kalmte en zuivere lucht. Makelaars in onroerend goed, gesteund door het toenmalig 
gemeentebestuur, moedigden kandidaten aan zich in Rode te komen vestigen ... 
Nieuwe villawijken schoten als paddestoelen uit de grond. De bevolking nam zienderogen toe: 1926 (in 
1839),3587 (in 1880), 4632 (in 1900), 5913 (in 1920),7574 (in 1939), 10943 
(in 1960). 
Spijtig genoeg waren het in hoofdzaak Franstalige inwijkelingen en bij het vastleggen van de taalgrens in 
1962-1963 stelden zij hun eisen zodat Sint-Genesius-Rode een faciliteitengemeente werd. 
Bij de vastlegging van de taalgrens werd Rode 5 ha kleiner: Rode stond Carante en Chenois af aan het 
Waals-Brabantse Braine L' Alleud; Rode kreeg een stukje, toen onbewoond gebied, zodat de 
Eigenbrakelsesteenweg de grens kon worden tussen beide gemeenten (nu ook tussen Waals- en Vlaams
Brabant en dus ook tussen Wallonië en Vlaanderen). 
De bevolking nam verder toe: in 1974 waren er 15186 inwoners, nu zijn het er zowat 18000. 

Boesdaelhoeve 

Brabantse hoeve, grotendeels daterend uit de 18de E. 
Door de verkaveling van de omliggende landbouwgronden verloor 
de hoeve haar functie als boerderij. Om de gebouwen van verder 
verval en volledige ondergang te redden moest een nieuwe bestem
ming gevonden worden. Vermits de Vlaamse Gemeenschap 
eigenaar was, moest het gaan om een bestemming ten dienste van 
de gemeenschap en liefst ook van de plaatselijke bevolking. 

Na heel wat voorbereidingen gebeurden de restauratie- en 
aanpassingswerken van 1982 tot 1987. 
Sedertdien is de hoeve een bijgebouw van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel, terwijl ook de Rijksacademie van 
Alsemberg, wijkschool Sint-Genesius-Rode hier gehuisvest is. 
Ook lokale verenigingen hebben toegang tot de Boesdaelhoeve. 



4 MEI 1996 

'ALLE WEGEN LEIDEN.NAAR RODE' 

Uitstap naar Sint-Genesius-Rode georganiseerd door de Culturele Rapd 
i.s.m. het Stadsbestuur van Sint-Niklaas . 

9 uur : 

10 uur: 

10.30 uur : 

12 uur: 

12.30 uur: 

14 uur : 

PROGRAMMA 

vertrek voor het Stadhuis 

aankomst te Rode in de Boesdaelhoeve 
Officiële verwelkoming door mevr. Sobrie, Vlaamse 
schepen van Sint-Genesius-Rode 

optreden van verschillende Sint-Niklase verenigingen 
officiële opening van de tentoonstelling van de 
'Belseelse Kunstvrienden' . 

rondrit 

Lunch (Brabantse koffietafel) 

Keuzemogelijkheid 
OF 
- bezoek aan het Kasteel van Beersel gevolgd door een 
bezoek aan het Geuze- en Kriekmuseum met , 

mogelijkheid tot degustatie 
OF 
- wandeling naar het Hallerbos 

- Sequoiawandeling (±.. 4 km) 
- Reebokwandeling (± 8 km) 
- grote wandeling tot in de Zevenbronnen (± 15 km) 
deze wandeling start vermoedelijk in de voormiddag 

Bij regenweer zou het bosmuseum bezocht worden. 
De bussen komen samen in het Geuze- en· Kriekmuseum. 

18 uur: 
19 uur: 

Vertrek naar Sint-Niklaas 
Aankomst te Sint-Niklaas 

. Prijs: 450 fr. (busreis, middagmaal en 1 consumptie inbegrepen) 

INSCHRIJVEN VOOR 26 APRIL OP DE DIENST CULTUUR. MARINA ANDRIES 
TEL. 03/760 . 91.56. 

; ::j 
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VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift Van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde- . 

Afgiftekantoor : Sint-Nildaas 1 

Datum van afgifte : 21 mei 1996 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIV - nr. 3 mei-juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 

De heer Pierre CLEYS 
Bischop Triestlaan 40 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van dinsdag 28 mei 1996 
om 20 uur. Deze gaat door in de Frescozaal (lste verdieping) van het Castrohof te Sint
Niklaas. De heer Marcel Gerritsen spreekt over 'Het dagelijks leven van de Belgische 
soldaten in het Franse leger' . 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Programma bte semester 1996 

Dinsdag 23 april 1996 'Veranderingen in het maatschappijbeeld van de 18de eeuwen de 
weerslag hiervan op de familiegeschiedenis' door lic. Patrick De Greef. 

Dinsdag 28 mei 1996 'Het dagelijks leven van de Belgische soldaten in het Franse leger' 
door lic. Marcel Gerritsen. 

*Lodewijk De Raet 
°Brussel 17-2-1870 en + Vorst-Brussel 24-11-1914. 

Raet, Lodewl'k de (Brussel 17 febr. 1870 
- Vorst 24 nov, 1914), Belgisch econoom, 
werd door zijn talrijke geschriften, waar. 
van de meeste onder de titel Over Vlaam
sche Volkskracht(3d1n" 1906-1913)wer-

den gebundeld, de grondlegger var. de 
zgn, economische richting in de Vlaamse 
Beweging, De economische opgang van 
Vlaanderen beschouwde hij als een nood. 
zakehjke voorwaarde voor de verster' 
king van Vlaanderens politieke mactt el, 
culturele emancipatie, Onder Zijn Impuls 
kwam de Tweede Hogeschoo!commlssle 
tot stand (1907), waar hij als verslagge· 
ver pleitte voor radicale vernederland. 
smg van de Gentse universiteit. Zijn eco· 
nomlsche viSie op de Vlaamse Bewegmg 
lag ten grondslag aan de oprichting van 
het Vlaamsch Handelsverbond In 1908, 
dat de rechtstreekse voorloper werd van 
het Vlaamsch EconomISch Verbond 
(1926), Wegens zijn verdienste als pio· 
mer van de University Extenslo!] (zie 
*Volksuniverslteit) in Vlaanderen werd 
de *StlchUng Lodewijk de Raet naar nem 
genoemd. 

L1T, Over Vlaamsche Volkskracht. Un de g~' 
schniren van Lodewijk de Raet imel een mIei' 
dmg van Max Lam..beny en slotbeschouwingen 
over Vlaamsche Volksltracht van heàen door G 
Eyskens; 1939); M, Lambeny, Lodewijk de 
Raet. de grondlegger van een Vlaamse Vo/.kspo 
JjIJek(1961);Th. LuykX, M, LambenyenFr Wll' 
dlers, GeschJederus van de economIsche be' 
wustwordlng m Vlaanderen. Veemg jaar Vlaams 
EconomISch Verbond(967), 

* Uit : Winkler Prins encyclopedie. 
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<J Raet, Lodewijk 
de, 

'een brokje genealogie' 

Zoon van Augustinus Joannes °Sint-Niklaas 18-10-1845 van beroep meubelmaker. en van 
Maria, Theresia Bessems Q Antwerpen 5-1-1846. 



Augustinus woonde met zijn ouders in de Ankerstraat 189 en met zijn gezin in de 
Regentiestraat. 
Op 17-2-1869 wordt zijn dochter Anna Maria Augusta geboren te Sint-Niklaas. 
Het gezin vertrekt naar Brussel op 7-7-1869, alwaar op 17-2-1870 Lodewijk wordt geboren. 

Zoon van Augustinus Bernardus °Sint-Niklaas 15-1-1811 van beroep schoenmaker en 
overleden te Sint-Niklaas 24-7-1876 en van 
Maria Coleta Van Loo °Lokeren 14-5-1808 en +Sint-Niklaas 5-3-1880. 
Kinderen : Emmanuel Petrus ° SN 23-6-1836 x Maria Ludovica Van Bunderen 

Florimond Gisleen ° SN 7-11-1839 x Gislena Heyninck. 
Coleta Josepha ° SN 27-10-1842 x Joannes Ferd. Van Garsse. 
Auguste Joannes (zie hoger) 
Leonie °SN 14-9-1848 en +SN 4-4-1849. 
Leonie Marie °SN 5-10-1850 en +SN 19-2-1910. 

Zoon van Philippus Jacobus °Sint-Niklaas 20-7-1770 van beroep penserij verkoper en 
overleden te Sint-Niklaas 14-11-1833 en van 
Rose Verhamme (x 24-8-1803) °Sint-Niklaas 20-10-1782 en +Sint-Niklaas 2-9-1839. 
Hij was in Iste huwelijk (x 4-11-1791)gehuwd met Anna Catharina De Sutter ° en + Sint
Niklaas. Ze woonden volgens de telling van 1803 op het Hergen. Zijn beroep was 
domestique voiturier. In de telling van 1830 (Anker straat) staan volgende kinderen vermeld 

Maria Antonia 23 j. 
Hortense Josefa 30 j 
Emmanuel Petrus 25 j 
Jozef 24 j 
Augustijn Bemard 18 j 
Verginia Antoma 17 j 

ZOOn van Joannes Franciscus °Temse 3-3-1733 van beroep mulder en overleden te Sint
Niklaas 25-6-1800 en van 
Elisabeth Meul °Sint-Niklaas 9-2-1727 en +Sint-Niklaas 7-6-1791. 
Zij huwden op 5-6-1768 te Sint-Niklaas. 
Kind : Philippus Jacobus ° SN 20-7-1770. 

Zoon van Jacobus en van 
Catharina Goddaert °Temse 18-7-1698 en +Temse 20-11-1751 
Zij huwden te Temse 6-2-1725. 
Kinderen: Guilielmus ° Tielrode 12-12-1725 

Elisabeth ° Temse 19-10-1728 
Bemardus °Temse 14-7-1731 
Joannes Francisus °Temse 3-3-1733 
Joannes Baptiste °Temse 23-12-1735 
Joanna Catharina °Temse 31-12-1736 
Susanna Maria °Temse 23-3-1740 
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Vraag en antwoord. 

Egidius van Puyvelt 0 Lillo op 1-1-1701 
Hij was de zoon van Jacobus en Maria Van den Reysen. 
Hij huwde te Lillo op 27-10-1724 met Catharina Cuypers 
Vraag: Wie heeft er inlichtingen over Jacobus van Puyvelt en Maria van Reysen. 
Antwoord naar: Ivo Dekeyser 

Jozef Copstraat 13 
2660 Hoboken 
tel. 828 1551 

Nieuwe publicatie 
Zopas verscheen het "XIIle Kwartierstatenboek" een uitgave van de Genealogische 
Vereniging Prometheus. Inlichtingen bij het Secretariaat, Lorentzweg 1, NL 2628 Cl Delft. 
Hieronder volgt een overzicht van de verschenen kwartierstaten. 

GEPUBLICEERDE KWARTIERSTATEN 

Albers·Merkx Molendijk-Van der Ploeg XI 
Van Batenburg-\luyzert Morien-Spendel XI 

Van den Berg-Erkelens \lII Nagregaal-Vlasveld 

Den Boer-Laros \1 Noordam-Van Rees XI 

Bosman-De Vries lIl. V Noordermeer-Peters VII 

Van den Burg-Leeuwenhoek II Nuhn-Rietbergen II 

Caspers-Spies XIU Van Oordt-Gelderblom XII 
Van Daalen-Van der List I Den Otter-Van der Hulst 

Duivenvoorden-Blom Postma-Van Diggelen IX 
Feikema-Vooren De Raad-Streithorst XIII 
Frank-Vellekoop II Reichardt-Herweijer VI 
Van Gent-Ebben \11 Reuvers-Borggreve VIII 

Goudappel-Van Es I Rolvink-Snoep I1I, V 

Gravesteljn· Van Eijk Rottier-de Kerf XIII 

Groen-Nietvelt Van Rijn-Jongrien U 

De Haan-De Koning XlII Slijkerman-Berghout lIl, V 

Heemskerk ·Groenheyde 1\', V Steinmeier-De Nie I 
Heerings-Nooijen 1\', V Swinkels-Rijnders 

De Hek-Van Ooslerhoud XII T asseron-Van Griethuysen IV. V 
Van Hemert-Sorel XI Tol-Van Leeuwen I 

Herweijer-Boudewijn XII Touw-Trouw XII 

De Hoog-Lekkerkerk 111. V Valk-Monster 111, V 

HUlchison-Kleijweg X Varekamp.Moerman IV. V 

Janssen-Van den Berg IX Verbooij-Hoozemans I 

Klunder· Van Berkel Vernoef-Hopstaken VIII 
Krijbolder-van Stralen XIII Verouden-De Ridder IJ 

Van der Krogt-\' an der Sman 1\"" V Visser-Kriek 
Kwekel-Van der Hor 11 Van Vlaardingen-Vö!ker X 
Langejan- Van Korujnenburg I \ïug-Zur Kleinsrniede 
Van der Leer-Berger X Van Wijngaarden-Christen VII 
Van der Lely-Bodde Bouman IX. XIII 

Lieburg-De Koning VIII 

Van der Lubbe.\' an der Laan 11. V 

Van der Meer-Segeren I 

14 



Op 1 juli 1696 werd in Sint-Niklaas door pastoor Jan van Nieulande het 
huwelijk ingezegend van Joannes Heirbaut en Maria Piessens. 
Uit dit echtpaar werden zes kinderen geboren waarvan één jongetje op zijn twaalf
de levensjaar overleed. De vier zonen: Andreas, Matthias. Petrus en Augustinus 
Heirbaut liggen aan de basis van een opmerkelijke Wase familie. Elisabeth, de 
enige dochter. trouwde met Petrus Rombaut. Zij werden de stamouders van een 
aanzienlijk deel van de Wase naamdragers Rombaut en hun nazaten. 
Door de kinderrijke gezinnen en de honderden huwelijken is de familie Heirbaut 
verbonden met de ontwikkeling van vele. vooral Wase families. 
Tijdens de 18de eeuwen de eerste helft van de 19de eeuw verspreidden zich de 
familietakken Heirbaut en Rombaut over vrijwel alle gemeenten van het Land van 
Waas. Op onze dagen zijn de afstammelingen uitgezwermd tot in de verste uithoeken 
van de wereld. 

Hel boek 'Heirbaut. een Wase familie' geeft op een overzichtelijke wijze de 
afstamming van het echtpaar Heirbaut-Piessens van 1696 tot 1996 en is gekruid met 
anekdolen en historische opstellen. Het is het resultaat van jarenlange opzoekingen in de 
archieven. De genealogische gegevens van de jongste generaties. die meer dan 
tweeduizend afstammelingen omvatten. werden bijeengebracht door tientallen 
medewerkers die tijd noch moeite hebben gespaard. Oude familiedocumenten en foto's 
werden in overvloed aangeboden. 
De samenwerking van velen die de realisatie van dit boek mogelijk maakte. geeft er een 
bijzondere dimensie aan. 

Woord H10raf 
Heirbaut. een naam met \ele \'(Irianten 
Heirbaut. een familiege~chiedenis 
Stamvader Heirebaut Jmmnes 
Eerste generatie 
Tweede generatie 
Daar komen de Fran~en r 

Derde generatie 
Vierde generatie 
Onze familie en de Boerenkrijg in Hmlsdonk 
Onze familie en de hongersnood met 
v"lk~opM(md 

Heirbaut ook een geslacht van molenaars 
Vijfde generatie 
Ze kapten wilgen klnmpjt!s r 

Zesde generatie 
Zevende generatie en \'erderc afstamming 
Noten 
Geraadpleegde werken 
Alfabetisch register der al\tammelingen 
Index van de echtgenoten 
Index \,tIl persoonsnamen 
Lijst der voorintekenaars 

Enkele namen van families die door huwelijk met Heirbaut of Rombaut verwant 
zijn of er van afstammen: 
Behiels. Boeykens. Bolsen,. Borms. Braem. Bressinek. Bryssinck. Covcns. De Belcyr. 
De Belie. De Blanger. De Bloek. De Bock. De Cauwer. De Graeve. De Maeyer. De 
Rijck(e). De Schepper. De Vlieger. De Witte. D'Hollander. Dhondt. Dhooghe. Foubcrt. 
Herreman. Heyndrick:\.. Maes. Meersman. Meeus. Meul. Moerdijck. Neeis. Peleman. 
Rooms. Rotthicr. Smet. Stollaerd. Temmerman, Tersago. Thoen. Van Damme. Van. den 
Ecden. Vandcrmeulen. Vandommeie. Van Eyndc. Van Goethem. Van Gulck. Van Hoof. 
Van Laerc. Van Lemmens. Van Puymbroeck. Van Rcmo0l1er(e). Van Royen. Van 
Santberghe. Van Stappen. Van Stcerteghem. Van Stdjdonck. Vcrbekc. Vercautercn. 
Vcrcruysscn. Verhelst. Verhuist. Vermculcn. Waterschool. Wauman. Wauters. Wcyn. 

... , .... 

-. 

Omvang: 
ca. 600 blz,. ca. 25 illustraties 

Formaat: 
:22.7 x 15.7cm 

Druk en afwerking: 
houtvrij 115 gr }.IC halfmat 
genaaid en gebonden. 
band in brilliantalinnen 
stofwikkel in twee: kleuren 

Drukkerij: 
Scheerders van Kerchnve N, V .. 
Sint-Niklaas 

Uitgever: 
André Vanderme:ulen 
Slagmolenstraat .w. 9100 Sint-Niklaas 

Prijs: 1500.· BEF (exclusief \'erzendingskosten) 
Voorintekenprijs : 1250.- BEF Hot 31 mei 1996) 

verschijnt : september 1996 

De namen der \'oorintekenaars worden in het boek opgenomen. 

Voorintekening gebeurt door onderstaande strook in te vullen (drukletters a.u.b.) 
met de gepaste storting vóór 31 mei 1996 te bezorgen aan André Vanderrneulen. 
Slagmolenstraat .w. 9100 Sint-Niklaas 

naam: voornaam: 

adres: 

postcode: gemeente: tel. : 

bestelt exemplaren van het boek Heirbaut, een Wase familie 

betaalt heden op rekening 737-6206300·89 t.n.v. Boek Heirbaut. Sint-Niklaas 

x 1.250 BEF= (tot 31 mei 1996) 

x 1.500 BEF = (vanaf 1 juni 1996) 

x 100 BEF: (verzendingskosten) 

Totaal: BEF 

- zal deze bestelling afhalen op het familiefeest van 14 september 1996 
- zal deze bestelling afhalen bij de auteur tussen 16 en 22 september 1996 
- wenst de toezending van deze bestelling en betaalt 100 BEF extra per boek 
(schrappen wat niet past) 

Datum: Handtekening: ........ 
U"1 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

"Vlaamse Vereniging voor Familiekunde" 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 9 september 1996 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIV - nr. 4 september-oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

De heer Petrus CLEYS 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 BEVEREN 

u wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van dinsdag 24 
september 1996 om 20 uur. Deze gaat door op de Spaanse Zolder (2de verdieping) van 
het Castrohof te Sint-Niklaas.(U kunt de lift nemen) De heer Karel Lemmens spreekt over 
"Munten voor 1800 in het graafschap Vlaanderen en Brabant". 

Om 19.45 uur heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Programma 2de semester 1996 

Di~,s~g 22 oktob:r om ~O uur lezing in de 'Witte Zaal van de Cipierage (Grote Markt) over 
de TIJd van toen met dIa's door de heer Désiré De Boeck. 

Donderdag 28 november om 20 uur lezing in de Castrozaal van het Castrohof over 
"Vierschaarvonnissen in de 17de eeuw" door de heer Marcel Koeken. 

Vraag en antwoord. 

Vraag 1 
Apolonia Vanden Berghe dochter van Petrus en Francisca Wauters 

vrouw van Augustinus Ambrosius Verhille "Bailleul ca. 1788 

Gevraagd : - geboorte (Hulst of Hontenisse 1), huwelijk, overlijden 
- gegevens over haar ouders 

Vraag 2 
Catharina (van) Negelkerke dochter van Comelius (ex Capelle) en Judoca Persoon (ex 
Kemzeke) 

°Sint-Gillis 27-2-1789 
vrouw van Dominicus van Vlierberghe 
zouden naar Sint-Niklaas zijn verhuisd in april 1862 

Gevraagd : overlijden en gegevbens over har ouders 

Vraag 1 en 2 van de heer Marcel Pieters, Kriekerij 6, 9160 Lokeren. 

Vraag 3 
Laurentius Raemdonck x Pascasia de Veugeleer op 5-6-1691. 
Hun zoon Matheus is geboren te Lokeren op 9-1-1694 en was gehuwd met Laurentia 
Bruggeman. 

Gevraagd verdere afstamming van Laurentius. 
Vraag van de heer T.M. Raemdonck, Scheeplonerstraat 45, 9000 Gent. 

Nieuwe publicatie 

Op 1 september werd het boek "Heribaut, een Wase familie" ten stadhuize gepresenteerd. 
Het bevat bijna 5000 afstammelingen van het gezin Heirbaut-Piessens gehuwd in 1696. 
Naast verschillende Wase families is vooral de tak Rombaut uitgebreid weergegeven. 
Het boek is te verkrijgen bij André Vandermeulen tel. 031776.67J)4. . Het is een prachtige 
uitgave en ten zeerste aan te raden. Prijs 1500 fr. Zie pagina 15 van onze vorige Kroniek. 
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ALZOO TOT BASEL ••• 

Dat genealogie van alle tijden, rangen en'standen is weten wij onderhand wel. Evenzo dat elke 
beoefenaar ervan ook zo zijn motieven heeft, Heden ten dage wordt stamboomonderzoek 
meestal bedreven omdat het een boeiende, tevens leerrijke hobbyIbezigheid is. Immers, wie is 
niet geiilteresseerd in zijn afstamming en wie g~raakt al zoekend en snuffelend hierin niet in de 
ban van -minstens- de plaatselijke of kleine geschiedenis. Dit enerzijds. 

Anderzijds kunnen er ook diverse redenen zijn om zijn afstamming na te gaan of te laten op
zoeken. Actueel gaat het dan meestal om erfeniskwesties. Vanaf de invoering van de burgerlij
ke stand tot nu levert dat weinig problemen op, alhoewel ... . Voordien was het wel wat an
ders, wat wij soms tot grote alteratie aan den lijve ondervinden. 

In de "Gazette de Gand" -"N.o 1798"- van "Jeudi 4 Maerte 1811" lezen wij volgend bericht 
dat niet alleen waarde heeft als curiositeit maar misschien ook van nut kan zijn voor degene 
die, net als zijn voorvader, op zoek is naar de samenstelling van zijn identiteit. 

"Alzoo tot Basel, canton van Temsche, arrondissement van Dendermonde, is overleden zeke
ren Jan Baptiste Reyntjens, die zoon was van Judocus Reyntjens en van Marie van Heim; 
welken Judocus zoon was van Judocus Reyntjens, die over/eden is binnen de commune van 
Basel ten jaere 1725, en uyt welken act van overlyden men bevind, dat den gezeyden Judocus 
Reyntjens zoude geboren zijn in het jaer 1642, zonder dat men kan bevinden waer hij geboren 
is, zoo beloft den onderschrevenen eene premie van twaelf francs aen den heer maire die het 
extrait van zyne geboorte in order zal konnen bezorgen. 
Men presumeert dat hy zoon was' van Judocus en Elisabeth Beyts. 
Zig te adresseeren bij de weduwe J. Merckx, in de Koeystraete, n. 0 625, tot Gend. " 

Walter Vanhese. 

Gouwdag op zondag 20 oktober 1996. 

Mogen we aan onze leden de deelname aan deze gouwdag en vooral aan het middagmaal 
ten zeerste aanbevelen. Gezien de centrale ligging van Kalken (Laarne) willen we een 
poging doen om net zoals in West-Vlaanderen elk jaar een bijeenkomst te houden op 
dezelfde plaats. 
Gelieve de gouwsecretaris op voorhand te verwittigen van uw deelname aan de lunch en dit 
om praktische (culinaire) reden. 
We zoeken ook nog een vertegenwoordiger voor onze afdeling op de gouwdag. 
Wie is er kandidaat? Neem contact op met de voorzitter. Dank u. 
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Gouw Oost-Vlaanderen _____ _ 

12DE fXJSTVLA4I1SE INSTUIFf)IJ{; 

UJ.IRoIE (KALKEN) .. za.DI6 20 a<.Ta:/ER 1$:1j 

DE JAARLIJKSE INSTUIFDAG VAN OE V. V.F.-GoI.M {K)ST-VLAJJNJEREN HEEFT DIT JAAR 
PLM TS CP ZCNJAG 20 OKTtBER 1 $:Ij IN OE FEESTZAAL REIGERSNEST.. KALKENJCRP 49 

TE 9270 KALKEN. Ta (09) 367.65.10 EN FAX 367.88.73 . 

DE TOEGANG IS GRA TIS • IEDEREEN (XtITVANGT EEN UITGEBREIDE M4P f"ET 
GENEALOGISCHE .. HEE!f(lJM)IGE EN HISTa:?ISCHE fXXt.I'ENTA TIE • 

WAT BIEDT DEZE INSTUIFDAG ? 

- 9.3Ou CNTH4AL t'ET Ka=FIE • 

- lOU vrxR:RN::Hr : It LOCALE GESCHIEDENIS .. GESLAAGD Ht.H:LIJK TUSSEN 
FAI1ILIE- EN HEEl'1<UMJE" .. 

[)()(R Ra3ERT IVYS .. voa:?ZITTER VAN HET VEReONO OER 
KRINGEN VaR fEEr1K.UfllJE IN {K)ST-VLAANDEREN 

- l1u INFO- EN EfEKeElElRS • DE VOCGEfllJE STAflIJEN ZIJN ZEKER M/lJhlEZIG : 
• ALLE V. V.F. AFDELINGEN VAN {K)ST-VLAAfllJEREN 
• V. V.F. -GENEALOGIE & CCX'PUTER MET INFCRf1ATIESYSTEEM AAIAONE 
• DEf'lKJNSTRA TIE VAN VERSCHEIDENE Ca-FUTERf'R(X;RAmA t S 
• TALRIJKE HEEl'1<UfllJIGE VERENIGINGEN UIT 

HET GENTSE EN HET LAfIIJ VAN DENoERf'f)folJE 

- 12.3Ou f1It:1JIJl11AAL • CP HET MENU STAA T : 

- 14u 

WITL()()f=SOEP f'ET ROC1'1 
PARELHOEN f"ET ARHAGNACSAUS 

KOFFIE f1ET CAKE 

DE PRIJS BEDRAAGT 6ClJ FR • TOT UITERLIJK 17 OKTaJER KUNT U 
INSCIRIJVEN BIJ OE GOUWSECRETARIS F. WALDAf..,"'K" JOZEF VAN OE 
VELDESTRAAT 7 TE 9270 KALKEN. TEL EN FAX ([)9) 367.80.92 . 

INFO- EN EJ:EKEM3ELRS . 

- 16.3Ou EINDE VAN DE INSTUIFDAG . 



Dit Liber Amicorum wordt aangeboden aan Herman Maes 
ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. 

Dit Liber Amicorum biedt de lezer een caleidoscoop aan 
waarin vrienden van Herman Maes elk een kleurrijk facet ontwikkelen 
dat correspondeert met de veelzijdige persoonlijkheid van de gevierde. 

Inhoud 

Voorwoord door W. Jonckheere, voorzitter KO.K Deinze. 
René De Clercq: ................................................................................................................. .. 
Herman Vos: ........ 
Marcel Bots: .. 
Piet Boyens: ........... .. 
Patrida Carson: ......................................................................................................................... .. 
Maurits Coppieters: 

Huguette De Bleecker-Ingelaere: 
rohan Decavele:.... .. 

Karel De Clerck: ................. .. 
Marianne Dossche:. 

Roger Geerts:. 
Walter Giraldo: . 
Walter Gobbers: ........ .. 

'\ndré Meheus: ..... . 
Luc Stockman: ........... .. 
"'iet Tommissen: ............................................... . 
~af Van den Abeele:. 
:::hris Vandenbroeke: 

veerle Van Doome: ... . 
:rina van Goeree: ................................................................. . 
30b van Hooland: ... . 
)swald Van Ooteghem: ... 
viarcel Van Spaandonck: 
rony Vanhee: .... 

~ijst van de intekenaars 

Biografie van Herman Maes .. 
Herman. 
Een vertrouwelijke memorie. 
Het land van beloften. 
William Morris and Flanders. 
De stad Sint-Niklaas. 
Politieke en sociale stadsgezichten. 
Wanneer ik aan Herman Maes denk 
Ketterse baljuws voor de rechter 
in de 16e eeuw. 
Klaagzang van de universiteiten. 
Een gids voor Deinze. Lokale informatie in de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek van Deinze. 
Kunstenaars uit het land van Beveren. 
Vota scripta: volksdevotie nu. 
"De leeuw van Vlaenderen" en "La légende 
d'Ulenspiegel": concurrerende epen voor 
Vlaanderen. 
Kanttekeningen bij de sociale geneeskunde. 
Het Goed te Reibroek te Lotenhulle. 
Op verkenning met Paul Ligeti. 
Drie Latemse Oostlandreizigers. 
Astene. 
Pilootgemeente voor mortaliteitsstudie. 
De taak van de musea. 
Vriendschap ongetwijfeld. 
De Vlaamse administratie na de stille revolutie. 
Het lied van Herman Maes. 
De culturele krijger en de onmacht. 
Selectieve bibliografie van Herman Maes. 

Redactie: Nele De Volder, Pau1 Huys, Willy Jonckheere, 
Isabelle Torck, Tony Vanhee. 

Technische gegevens: 
Formaat: 15x21cm 
Omvang: ca. 270 blz. 
Papier: maco mat 115 gr. 
Druk: Nevelland 
Verschijnt: september 1996 
Prijs: 700 Bef. 
lntekenprijs tot 15 juli: 500 Bef 
Beide prijzen zijn exclusief verzendingskosten 130 Bef 

Bestelling: Nele De Volder, Kerselaarslaan 32,9800 Deinze, tel. (09) 3861214 
of Wim Maes via fax (09) 386 64 70 

Het Liber Amicorum kan afgehaald worden n.a.v. de Academische Zitting in het 
Museum van Deinze en Leiestreek op zaterdag 28 september 1996 om 15.30 u. 

........... ~ ............................................................................................................................................................................................... . 

Intekenstrook (IN DRUKLETTERS AUB) 

Naam: ... 
Voornaam: 
Adres: 

Telefoon: 

Wenst in te tekenen op het Liber Amicorum Herman Maes 
en stort 500 Bef 

630 Bef inclusief verzendingskosten 
op het nummer 442-7608648-95 van K.O.K. Deinze 
met vermelding Liber Amicorum 

Wenst opgenomen te worden in de lijst van de intekenaars 
(strook terugsturen voor 15 juli 1996) 

JA, als volgt (naam, plaats) 
NEEN 

Datum: Handtekening: 

... N .. 
o 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

RVlaamse Vereniging voor FamiliekundeR 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 15 oktober 1996 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIV nr. 5 november-december 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-77688 34 

Oe heer Petrus CLEYS 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van dinsdag 22 oktober 
1996 om 20 uur. Deze gaat door in de Witte Zaal van de Cipierage (Grote Markt 45) te 
Sint-Niklaas. De heer Désiré De Boeck vertelt over de RTijd van toen" aan de hand van 
dia's. 

Let op voor onze volgende vergadering volgt er geen uitnodiging ! 
Donderdag 28 november 1996 om 20 uur in het Castrohof spreekt de heer Marcel Koeken 
over de "Vierschaarvonnissen in de 17de eeuw". 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Iets over lotinglijsten in kranten en archieven 
21 

De jonge mannen die aan de loting moeten deelnemen kunt u niet alleen terugvinden in de 
archieven maar ook in de oude kranten. 
Als voorbeeld nemen we de lijst uit "Het Land van Waas: nieuws- en annonceblad" ,jaargang 
56 nr. 3 van zondag 17 januari 1897. 
In deze lijst staan 304 jongelingen vermeld, allen geboren in 1877. De loting zal plaats hebben 
op 2 februari 1897 om 8 uur 'smorgens in de achterbouw van het Stadhuis. 
Controle in het Stedelijk Archiefvoor de lichting 1897 leert ons dat er 52 uitgestelden waren, 
302 ingeschrevenen, wat het totaal brengt op 354. Het te leveren getal manschappen was 63. 
7 militianen zijn vervangen geweest door het Departement van Oorlog. In juni, juli en 
augustus hebben de inschrijvingen plaats gehad. Van de 302 ingeschrevenen (in de krant 304, 
wellicht dubbele inschrijvingen of overledenen) waren er 274 van Sint-Niklaas geboortig, 28 
uit andere gemeenten. 

- Resultaat van de loting: 
24 finale vrijstellingen 
60 voorlopige vrijstellingen 
54 dienstplichtig verklaarde mannen van wie het nummer gevraagd is 
159 dienstplichtig verklaarde mannen van wie het nummer niet gevraagd is 
5 voorlopig ontslagen van dienst 

- Van de 354 personen uit de lichting : 
van de uitgestelden : 3 vrijstellingen en 1 overleden 
45 voorlopige vrijstellingen 
3 dienstplichtig verklaarde mannen 
67 lezen en schrijven onkundig 
19 alleen kunnen lezen en schrijven in een onvolkomen graad 
38 kunnen lezen en schrijven 
150 kunnen lezen en schrijven en cijferen 
28 onbekende graad 

Voor Sint-Niklaas heeft men per jaar doorgaans een lijst van inschrijvingen en een 
alfabetische lijst. Een voorbeeld uit de lijst van inschrijvingen volgt. 
De twee delen moeten naast elkaar gelezen worden. Zo krijgt u 12 kolommen inlichtingen 
over de personen in de lotinglijst ge betekent waarschijnlijk geloot, 0 vrij. 
Daeleman is 1,60 m lang, de geboorteplaats van zijn ouders, hun namen, verblijfplaats en hun 
beroepen worden gegeven. In kolom nummer 11 staat de wijze van dienstneming (als 
vrijwilliger of als plaatsvervanger). Bij De Backer wordt in deze kolom zijn lichamelijk 
gebrek vermeld. 

U kunt merken dat heel wat persoonlijke gegevens langs deze weg kunnen gevonden worden. 

Wordt vervolgd 



HET LAND VAN WAAS / nieuws- en annonceblad. 

Jaargang 56 nr. 3 van zondag 17-1-1897. 

• 
Lij.~l ua jong,'iillfJ:tt' eli.: lied moeleu nemel1 aall 

de l/liil/fJ vall 2 Fl'bni~ ... i 1897.' 
I Aelbrecht Franciscys Ht:nri. ... 
2 Aelbrecht JosephLudovlca.. 
3 Aelbrecht Petrus ~l'honse; . . 
4 Albertyn Emilius ]lllianus Augushnus. 
5 Arens Arlhur Leonard; 'H'_ . 

6 Audepaert Aloys Glslenus. 
7 Baerl Joscph Franciscus: . 
8 Bauwens Aloys Franciscus. . , 
9 Bauwens Petrus ]oseph. :1 .. 

Ia Bogaert Dominicus Franci~cus. 
11 Bogaerts Joscph Antonius: 
12 Bombeke Alberlus. 
13 Boodts Eduard Carolus. 
14 Bosteels Henri ]oseph. : 
15 Broeckaert Leo I.udovicus Franciscus. 
16 Brokken Frederic. 
17 Bruggeman Petrus Eduard. 
18 Bruwiere Emilius Petrus. 
19 Bunnens Carolus Stephanus. 
20 Buyl Peli.,us Joannes. 
21 Bytebiet'Jfoseph Franciscus. 
22 Cappaert Carolus Ludovicus. 
23 Cappaert Petrus Joannes. 
24 Cazler Raymond Jacob. 
25 Christiaens Petrus joannes. 
26 Cog-en Julianus Josephus. 
Z.7 Col man Lodewyk Alfons. 
28 Cornelis Arthur Franciscus. 
29 Cosyns Arthur Joseph. 
30 Crombez Gustavus Ernest Leonie. 
31 Daeleman Antonius' Augustinus. 
32 De Backer. Joannes Baptist~. 
33 De Beule Alphonse Franclscus. 
34 De Beule Lee Adolph. . 
35 De Block Aloys Gislenus. 
36 De Boed PetrusJoannes. 
37 De Bondt Arthllr Ludovi~us Julianus. 
38 De Bonte Angelus FranclscuS. 
39 De Bosschere Lean,ler Joseph. 
40 De Bruyne Augusle. 
41 De Bruyne Antonittll Joachim Jos~ph 
42 De Bruyne Antonius Josep.h Mane. . 
43 De Caluwé Carolus LtldoV1CllS Maria Glslenus. 
44 De Canne Franci~us Vital. . 
45 De Camver ,\n!omns AugusUnus. 
46 De Cock Henri Franciscus. 
47 De ende: Julianus Stephanus. 
48 De Cock Petrus August. 
49 De Corte Carolus Joseph. 
50 De Dauw ArthurGuillielmus. 
51 De Dauw Joannes Andreas. 
52 De Gent Henri. . 
53 De Grave Frederic Julianus. 
54 De firave Petrus Antonius. 
55 De Greef Gustavlls Livinus. 
56 De Loose joannes Franciscus. 
57 De Mart('laere Alfons Jo.eph. 
58 De Meester Carolus LUUOV1CUS. 
59 De Meester 11 .. ori Jio'Tlmdscus. 
60 De Meulenaer Albêrt Stè'phanus. 
61 De Meulenn.er Frn.nd~cus. 
62 De Mey Leo Alphonse Ivo. 
63 De Pauw Alphonse Aloys. 
6.1 De Pauw Rernard. 
6.5 De Pauw Carolus Ludovicus. 
66 De Pauw Flnrimolld. 
67 De Pelsmaeker loseph Alphonse. 
611 De Permenti"r Henri. 
6<) De Pesserocy Hubert Marie Antonius. 
70 De Prycker Carolus I.udovÎcus. • 
71 De Prycl."r p"trus Nikolaas 
72 De Ract Frand,cus Gislenus Marie. 
73 Dene Oasilius JOSf"ph Marie 
74 Dprrc Tulill" Antoniu3 f'lnrentius. 
7S De SchePI'('r lulius Fernallli Emilius Alvhonse. 
76 De S.'hepp('r r .enl~,l<l Emilius JI(arie. 
77 n .. SdlryVf'f Alphonse. 
7li De S .. h v"r Al ,hons Franciscus. 

80 De Schryver joseph. 
81 De Smet Clemens. ' 
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82 De Smet Jnlianus Nicolaas . 
83 De Stobbelee!.'e Alexande!.' Richard Vital. 
84 De Sutter Alphons. " 
85 De Sutte!.' Eugenius. 
86 De Sutter Franciscus. 
87 De Sutter Gustavus Laurentius. 
88 De Vos Amandus. 
89 De Vos Petrus Aloys 
90 De Waele Philip Joseph. 
91 De Winne Gregorlus Leander. 
92 De 'Vitte Franciscus Joannes. 
93 De Wolf Emilius joannes Franciscus. 
94 De Wree Petrus Aloys. 
95 Dhaen Joannes Franciscus. 
96 Dhaene Carolus Ludovicus 
97 Dheurter loannes Benjaminu9. 
98 D'hondt Cesar. 
99 D'hondt Toannes Benedict. 

100 Dhondt Petnts. . 
101 Drowart joannes Franciscus. 
102 Dua Frandscus Petrus. 
103 Engelen Florimond Antonius. 
104 Engels Henri Jutius Ludovicus. 
105 Faresyn Al'thur Polldol'uS Tulianus. 
106 Fels Julianus Eduard josepn Gisleen. 
107 Fierens Petrus Joannes. 
108 Fonteyn Fl'anciscus'Eduard. 
109 Fonteyne Séraphinûs DésiTé Rosalie. 
IlO Foubert Frederic joseph. 
III Foubert Petrus Joseph. 
IIZ Francq Ludovicus Carolus. 
Il3 Frissyn Henry. 
II4 Fritsché Leonard Là\u:ent. . 
115 Geerinck Antoniusl<'ran('i~cus. 
II6 Geer!s Paul Carolus.]oseph. 
117 Goetgeluk Armand"Florimond Leo Gislenus. 
lI8 Goethals Alphonse: . 
II9 Goossens Leon Marie Gislenus. 
120 Heirbaut Arthur Carolus. 
121 Heirman Edmond Marie Gislenus. 
122 Hcirman Theodorus Clement. 
123 Herman Alphonse ]oseph. • 
12-1 Hermans Gaspard Carolus. 
125 Hermans Henri Seraphinus. 
126 Herreman Emilius Joannes. 
127 Heynderickx Alfons August . 

. 128 Heynderickx joseph Leopold. 
129 Hcynderickx Petrus Charlotte. 
130 He)'lldnch Henri Franciscus. 
131 Heyninck Arthur Leopold. 
132 Hoebeke Petrus joseph. 
133 Huys Eduard Arthur. 
X34 Janssens Carolus Alfons joannes Marie. 
IJ5 Joos Gustavus. 
x36 Joris Franciscus Aimé. 
137 Knitel Franciscus 10seph Marie.. 
138 l'\oklenlJerg Arthur Edual'd. 
139 Lamot Alphonse. 
1,,0 Lam'luet Haymond Guillic1mus Arthur Victor. 
I.jI Lens 1oseph. 
142 Lneman Petrus jozef. 
143 Ly beert Henricus Gislenus. 
144 Lyssells Alfred joseph Leopold. 
145 Macs Alphons Fidelis. 
146 Maes Anl"deus. 
147 Maes Emilius. 
I.j8 Mites l'relleric Stephanus. 
I{<) Matthys Aloys. 
150 J\1('irsman Petrus Julianus. 
I5t ~lets FrancÎsctls joannes. 
I5~ Metsers Hectof Henri Marie. 
153 Mcts('rs Hcnè Carolus Marie. 
154 MeY(l'oyt G"sta\'us Carolu~. 
t55 lI1idlicls Petrus. 
156 Muorthamer Petrus Alo)'s. 
157 N.!irind'l( All'h.m~e Emilius. 
I5li Ni..:,!,,!! P"trlls t\1I;:1t~tinUS. 
15<) Noens Ant"nius LuJovicus. 
160 Noclls Henri Au~lt,tinus. 
161 N0l'P!! Isidorus Franciscus. 



23,\ Van der Kden Joseph. 
235 Van der Meulen Carolus Ludovicus. 
236 Van der Stylen Carolus LudovicU5. 
237 Van der Stvlen Fran!'Îscus. 
238 Van cler V .. ken Franciscus Carolu5 LudQvicus. 
239 Van tier Vreken Camillu5 
240 Van de Vyvcr joseph Carolus. 
241 Van DO<'ren HonorelIs Julianus. 
242 Van Gccsbergen FranCÎscus. 
243 Van Goethem Alfred AUll'uste juliaan. 
2-14 Vau Goethem Joanncs Baptiste. 
245 Van Halven Franrisrus joseph Leonard. 
246 Van Havere J05eph Aloys. 
2-17 Van Hcekc Carolus Ludovicus. 
248 Van Hoeyweg-cn Franciscus. 
2\9 Van Hoof Henri joseph. 
250 Van HOI:e Carolus LudovicU5. 
251 Van Hove Theotlorus. 
252 Van Kercho"e Carolus Ludovicus. 
253 Van Kerchove Thcophilus. 
25-1 Van Lamleghem FranCÎscu!l. 
255 Van Lomberghen Albert. 
256 Van Oppens Felix Joseph. 
257 Van PoeC'k Arthnr Franciscus Mane. 
258 Van Pouckc Petrus Aloys. 
25<) Van Puy"elde Clement Leopold Aimé Marie. 
260 Van Puyvekle Le'J Henri Ludovicus Marie. 
261 Van Remonr! .. re Alphrms Aloys. 
:.:62 Van Spittac1 Carolus Ludovicus. 
,263 Van Stappen Henri. 
26~ Van Steelant Augustinus. 
265 Van Stee!ant Petrus Pau\. 
266 Van Steen Petrus Aloys. 
267 Van Steenherghen Aloys Alfons. 
26/\ Van Steenlandt FrancÎscus Aloys. 
269 Van V!ierberg-he joseph Clement. 
270 Van V!ierberg-he Michal!1. 
271 Verbeke Alphonse Aloys 
272 Verbraeken Aloys Alphonse. 
273 Verbraeken Isidorus Alphonse. 
27-1 Verbraeken Petrus Joannes. 
275 Verbrugg-e Cesar Marle Joseph Charlotte. 
276 Vercauteren Carolus Ludovicus. 
277 Vercauteren Eduard Camillus Gislenus Marie. 
278 Vercruyssen Toannes Henri. 
279 Vergauwen Aloys. 
280 Vergallwen August Au!;Ustinus. 
281 Vergauwen Leo August. 
28::! Verl('ucht Au"ust. 
2R3 Vergult Raphaël Theooorus Marie. 
28-1 Verlee Eduanl. 
285 Vermeulen Albert Joseph. 
2S6 Vermeulen Leo FrancÎscus Gislenus. 
2S7 Verniers Toseph 
288 Verniers 'Vilmer Frandscus joseph Made. 
289 Vlaeminck Carolus Stephanus. 
290 \Vagemnns FrancÎscus. 
291 'Vante Eduartl Franciscus. 
292 'Vante Guillielmus Leopoldus. 
293 'Vaterschoot Emilius loseph Marie. 
29-1 \Vaterschoot Petrus Franciscus. 
295 Wauman Aloys Cornelius. 
296 \Vauman Franciscus Gislenus. 
297 \Vauman Lmlovicus. 
298 Wem joannes Guillielmus Josephus. 
299 Wil10ch Guilielmus. 
300 \Vilssens Theophilus Franciscus. 
301 Winde:: Theophilus Henri Edmond. 
302 Wuyta' kAlfons ]oseph. 
303 'Vuytack FrallC'iscus. 
30-1 Wymeersch Camille. 

STAO SIXT-NIKOLAAS. 

16:.1 Nys A!pb'nse Andreas LudovÎcus. 
163 Onghcna Fk.ribert Vid!'r Antooll J •. 'seph ~Iarie. 
164 l'aniez Carolus Theodoor. 
165 I'annier Gislcllus Antonius. 
166 l'ardaclI Isidoor. 
167 l'elllleman Carn!tIS L\ldovicus. 
!fjS Permenticr l~natius. 
169 Fille('y" Franciscus Joannes. 
170 Pincé Frecleric Franciscus. 
171 l'incé Ludovicus Albert. 
171. Polfliet Alphense. 
173 Praet Franciscus Joseph. 
174 Pre\'cnier Emilius. 
175 Provost Arthur Gislenus. 
176 Reel Franciscus joseph. 
177 Hheel Frederic. 
178 Rietvelde Joannes Franciscus, 
179 Rodrig-o Octavianus Cordulius. 
180 Rodriglls Eduard. 
181 Reels Petrus lI'ranciscus. 
182 Roels Petrus Franciscus. 
183 Rogiers All'hnnse August. 
184 Rooms Edmond Eduard. 
185 Humes Richarcl GrelZorius jozef ::Haric. 
186 Sabl<m Juannes Arthur 
187 Schittek .. t Carolus Ludo\'icus, 
188 Schullrman Frederic Franciscus. 
189 Schuurman Joseph Camillus. 

,190 Se!;hers Leo. 
191 Seghers Petrus Ludovicus. 
19:! Sens Franciscus Joseph Antonius. 
193 Smet Augustinus Aloys. f 
194 Smet Casimir. 
195 Smet Franciscus Stephanus. 
196 Smet Theophilus. 
197 Smet Vita!. 
1911 Smitz Andreas Henri. 
199 Snel ]oseph. 
200 Soetens Antonius Aloys. 
201 Spanoghe Frederic Henri Nathalis. 
202 Speclernan Arthur Joseph. , 
203 Staes Petrus ]osep'h. 
204 Steels Petrus J oannes. 
ZoS Steens~p.ns Franciscus. 
206 Steenwege Carolus Antonius. 
207 Steenwegen Henri. 
208 Steveninck Aloys Ludovicus. 
209 Strieleman Petrus joseph. 
2ro Terreur Alphonse. 
21I Terreur Alphonse jordanus. 
212 Thibaut Ludovicus Carolus. 
213 Thielens Albert !\Iarie Aloys. 
214 Thomas Gislenus. 
215 Thys Petrus Frandscus. 
216 Tinck Carolus Ludovicus. 
217 Truyens Leopold joseph. 
218 Vaele Adolphe Antonius. 
219 Van Avermaet Petrus Franciscus. 
220 Van BuynJer Franciscus. 
221 Van Buynder Joannes Antonius. 
2:!2 Van Cauteren josephus. 
223 Van Cauwenberg Albert AJoys. 
224 Van Cleemput Carolus Ludovicus. 
225 Van Oaele Augustinus Fidelis. 
226 Van Oaele Edmond August. 
227 Van Oaele Ludovicus Joseph. 
228 Van den Flerghe Alphonse Antonius. 
229 Van den Berl;he Basilius Oominicus. 
230 Van den Flosch Alphonse. 
23( Van den FlossC'he Constantin A101s. 
232 Van den HO\'en AlfreJ Laurent. 
233 Van der Florcht Carolus Ludovicus. 
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REGISTER V AN INSCI-IIIIJVING 
der personen, die op de dagteekening van den ptea Januari 18'p ;t:î' geNopen zijn deel te nemen aan de 

, loting voor de lichting der militie, krachtens éfé' art. 6, 7 en 9 del' ·,vet. 

Bepalingen dor wet op de militie, belrektcetijk de insohriJving. 

A 111'. 6. Alle Belg is verplioht, in het JAAr waarin hij den ouderdom van negen
tien jnren ten vOUe bereikt heeft, zich to doon in8ehrijven, ten eindo deel te nemen 
BAU de lotin,lp'oor de lichting vall het eontingcnt !leB volgenden jaars. 

lJegene \he, jeg<>na ecn welk,lnnig hmd verplichtingen hebbende door nanwer
villgll\Vetten opgelegd, de hOHuallighoi.1 vnn l!el~ T.QU vorkrijgen zonder dezolve 
'rel 'ruld te hctioon, zal zich moeh'u do.m inschl'lJven in hot jaar waarin hij dezo 
hoeunl1igheid zal bekomen, ÏlH1Îen hij vüor het einde van ditjnar de drie on twintig 
jaren niet ten ?Olie bereikt heeft. 

ART. 7. Do in Delgiè resÎ(le:n'ende vreemdolingen 2ijn onderworpen MUl de 

iu8ChlrijdY~ng :,.. DI" b ,. t"d .1 th d 'd 1 10 11 len zO m e gIe ge orol\ 2:1JII IJ 0118 ",11 ullno 011 ors er res! oor< en j 
2<' Indieu hunno familie sedert moer dan drie jaren in België resideert. 
De vre8l\Jlleling;en ,lie vau gceno bcpnalde nationaliteit bewijzen, moeten ûeh 

doen inlMlhrijvell1l1 het jllàr wall.lin zij hunne llc~elltiel1 jaren terl volle bereiken. 
Do neemdelingen. die vnn o~l1e hcpnnlde IlntlOllalitclL bewijzen, moeten zich 

11l1\.'\,·decl1 iUlehnjvon in hetjMr, yulgelllle op datgene, wa:u"În de o.a.nwervillg>lwet, 
l11n hun land bun Nme verplichting lIv/egt WM' IIIUl zij niet vohlo.nn llobb .. n; zij 
zijn or niet toa verplicht iIHlien :tij, in lJelgië niet gebOl'on zijnde gedul'endu dl\t 
hunne oudors er resideerden, tot eeue natie behooren die de llolgen val1 don 
krijgtluienst Trijlant. 

1Je vreemdelingen zijn niet tol de inschrijving gehouden indien do verplichting 
l.iet outstllllll is Toor het einde van lIet jaar waa.rin zij hunne drie en twillti~ jareu 
ten volle bereikt hebben. 

ART. 8. Het Toorgaande artikelzo.l toegepo.st worden ongeminderd do uil voering 
nn tie intornationalt! overeenkomRten. 

ART. 9. De inschrijving knn altijd VOon ambtswege door don Burgemeester 
gc,It\:l1l worden 

Zij heefl plaat.s, voor lll'getlen witll' ouderdom niet vastgesteld kan wor{len, op 
bel tijdatip, waarop zij, volgens de o11enharo rueening, vel'ondcl'stllid """I'doll dca 
veI'eiBObten ouderdom Ie hebben bereikt om nnn de lotiu!! deel to llel1lell. 

ART .• 1 [. De iuschrij'l"'ing heeft pll1.'\ts iu de gemeente df'r werkelijko residentie 
Uil d_vadeet des illgl'sdu'evelleu; vall ue moeul'f hij gohrcke van den vnder; va.n 
clo .. 1'04If: ... 1 lJi:j gebreke 'f3.11 de moeder; VIIJI tleu ingc8chreveu" zol V('11 imliell tie 
VI\,IQI",.'- m.>eJtir 011 de 'Yoot:û overleuen, in interdictio of zonder hokentie residentie 
jn Ilolgiii z.i.iu. inllioll hij ziJue een en lwiutig jaren ten volle heert boreikt of indi~n 
hij'(olNmvd ie, 

lle 1't'O'Î,lc&ie wl'rdt TMt"l""stehl dOOI' ccn j:lQr voortdurige hewoning' iu dezelfde 
!!,eul6eUto ell wonU ma.lr 'fI'r!Oren dour cello vool'tt1urigo bewouillg ""11 JOllzelfdcn 

. UIIUT in e_ aud.lro gemeente. 
Wanlleel' de rl",illl'utie niet vo.sl,gestlJld kan worden, gesehietlL de illschrijvill~ in 

du geull'entc wlllkc de IIll\tstll woonplants iB, 
Bel kind, 'I?ij l"cblstl'eeli8 door eelle gemeente, 'tzij i\.oorllen:clvlll' godahllÎzen 

of dellZe1r. wet.llluj~hHi.bLurecl opgenOmtlll, würdt ill ucze g"l1lcenlo ingcB:lhrovcn. 
AII1'. 12. lJ6 illschrij,'iug gcsehitlut op het nanzoek van .Ion vader, van do 

IDO<!I.ler, van den vll'.gd of "all dali ingeschrevene zelven, volgens de onderschei-
di .. gen V .. lg!\Mtf'1d iu III!l vOQrgl\l\n!le artikel. . 

tl_ne. reden Btell "A .. do inschrijving 'YJ'jj, 
Wordt al. Mhwrblijycr, besohouwd, degene die nie~ oJl de alpbabetiscbe lijst 

ingllllChrt·v"11 i, vó';r do Iluitiug vormold in het artikel·1v der wet. 

ONDERRICHTINGEN 

Er wordt in elke gemeente Tan den la tot den 31 December een 
register goopend, bestemd om de inschrijving te ontvangen dergeuen 
die, op de dagteekening van den 1" Januari daaropvolgende, zich 
zullen bevin~en in een der gevallen voorzien bij de artikelen 6, 7 en 9. 

Den la:1.tsten zondag van November, worden de inwonertl, bij 
middel van plakkaten, verwittigd van de opening van dit regilttcr, 
dat gosloten zal worden den 31" December, te 4 uren 's namiddags, 
door het proces-verbaal Van den Burgemeester. het getal der inge
schrevenen vaststel1ende. 

Op het Qogenblik der inschrijving verwittigt deze magistraat do 
bolanghobbenden dat de lotelingen, die eene "rijlf,elli'Il! of eeno 
ontslagillg ZOUUOII te vragen hebben, gegrond op ti", ,taat "47& 
/o1'11dt' de?' familie (art. 27 3· en 4- der wet &p de militie; wetten 
vnn au Juui 1870 (art. 28), va.n 29 ft Augustus 1883 (art. 2) en van 
27" December' 1 l:?84} , onder S&1'«,I', 11411. "'"41 (art. 16 en 91), 
mondelingt of sChriftelijk danrVll,l1 moeten de verklaring doon, 
'tzlj aan den AN'o#àissement8commitlarit, op deR d4g "4. de 
""eing, onmiddellijk na deze verrichting, 'tzij aan /tet getlU,.M
bestuur, binnen de tien dagen volgende op ria loting. Bij herinnert 
ter zolfder tijd da.t de ouders of voogden van degenen, welke zieh 
willen doen vervangen, verplioht zijn, vóór den 1" Febru3.ri aan 
hot Ministerie van Oorlog eeD aanvraag te sLuren, en er het bewijs 
bijvoegen van de storting der som vaR 200 Irs. in de kas van den 
ontvanger del' regisU'atie van het resst>rt waarin zij honne WOOft

plaats hebben (art. 64'). 
Vooraleer eene inschrij ving van ambtswege te doen, zal de 

Burgemeester zich verzekeren dat de in te schrijven persoon In 
leven is on zich in de voorwaarden bevindt van het art. 6 or Tan 
het art. 7 in verband met het art. 8. 

Do Arrondlssement.. ... commissaris moet, onmiddellijk na de loting, 
het register van inschrijving overhandigen aan bet lid van het 
geme~ntebestllur of alln uen gemeellte-secretaris, die deze verrich
ting zal bijgewoond hebben. 
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VAN HET LAND VAN ""WA-AS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdelinc 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde· 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 31 januari 1997 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXV- nr. 1 januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

De heer Petrus CLEYS 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 13 
februari 1997 om 19.30 uur voor onze jaarlijkse algemene vergadering. 
Van 20 tot 22 uur gaat het over genealogische en heraldische bronnen. 
Zowel de algemene vergadering als de werkvergadering gaan door in de Leeszaal van de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

U kan tal van genealogische en heraldische werken raadplegen. Nieuwe werken worden 
voorgesteld. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Programma voor het eerste semester 1991. 

Donderdag 13 februari 1997 om 19.30 u. Algemene vergadering en werkvergadering 

Donderdag 24 apri11997 van 19.30 tot 21.30 u. geleid bezoek en werkvergadering in het 
Oostvlaamse Centrum voor familiekunde te Melle. 

Dinsdag 10 juni 1997 van 20 tot 21.30 u. lezing door de heer Edg. Seynaeve over 
"Militaire archieven". 

Programma voor het tweede semester 

Donderdag 18 september om 20 uur : nog te bepalen. Heeft u een suggestie, doe ze dan. 

Donderdag 16 oktober om 20 uur voordracht door de heer Johan Blockland over de 
"Reformatie in Vlaanderen". 

Donderdag 20 november om 20 uur voordracht door de heer Marcel Koeken over "De 
vierschaarvonnissen in de l7de eeuw". 

Nieuwe boeken 

Sint-Niklaas: kohieren van de 100 ste penning van de Keure anno 1569 en de 20ste 
penning van het Beverse anno 1571/ door Luc De Backer. 143 p. 350 fr. 

Genealogie van Petrus Van Vlierberghe / door Gaston Van Vlierberghe. Dit is het vijfde 
een laatste deel uit de reeks. 63 p. 300 fr. 

Lidgeld 1997 

Wie moet deze bijdrage betalen '! 

indien u niet in het Waasland woont; 
- indien u wel in het Waasland woont maar geen lidgeld VVF-nationaal betaalt. 

Hoe betalen ? 

2 

Gelieve 100 BEF te storten op rek. nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, O. L. 
Vrouwstraat 2, bus 10, 9100 Sint-Niklaas of te betalen op de vergadering. 
Voor Nederland 150 BEF. 

2 



Genealogische studie 

door 

Fernand VERNIMME. 

Op een van de voordrachten, gehouden voor de leden van de VVF te Sint-Niklaas, 
nodigde onze voorzitter Luc De Backer de leden uit een eigen bijdrage voor ons maandblad te 
leveren. Graag willen we hieraan onze medewerking verlenen en een stukje ter beschikking 
stellen uit een werk dat we over een drietal jaren willen publiceren. 

o 

o 0 

Iedere genealoog wordt vroeg of laat onwederroepelijk geconfronteerd met het feit dat 
zijn stamreeks eindigt. Enkelen slagen erin het genealogisch onderzoek in een andere 
gemeente verder te zetten. Velen zoeken en blijven zoeken, helaas zonder resultaat. 

Voor wie het spoor bijster raakt is een stukje geluk zeker welkom. Met geluk kan 
helaas zelden rekening gehouden worden. Wie verder wil moet ontegenzeggelijk andere 
bronnen aanspreken en aan de hand van vroeger en later ontdekte documenten de reden van 
de verhuis verduidelijken. 

Het verzamelen van documentatiemateriaal is van onschatbare waarde bij het samen
stellen van een volwaardige familiegeschiedenis. Vertel maar eens aan een familielid, zonder 
meerdere overtuigende schriftelijke bewijzen voor te leggen, dat een van zijnlhaar voorouders 
op een bepaalde dag huwde en met zijn wederhelft have en goed verliet om zich een 50 of 
100 kilometer verder in een volledige vreemde omgeving in het avontuur te storten. Klinkt 
het niet eenvoudiger en natuurlijker dat hij/zij om een welbepaalde beroepsbezigheid 
verhuisde en aldaar een schoonheid of adonis ontmoette. 



2 .Jan Vemimme OPlespoord 
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Jan Vernimme leefde te Brugge op het einde van de 17-de, het begin van de 18-de 
eeuw. 

Over het leven bij zijn ouders, zijn omgang met zijn grootouders, nonkels en tantes, 
grootnonkels en groottantes, neven en nichten, over het leven in zijn geboortedorp, zijn 
school, de vragenstellende pastoor, de u-steeds-starend-aankijkende schepenen, de sluwe 
meier en de autoritaire baljuw, de hooghartige "heeren Mijnheeren ende juffrauwen 
Mevrauwen" van diverse heerlijkheden, over zijn huwelijk, zijn kinderen, de beroepen die hij 
uitoefende, zijn reizen naar de oude geboortegrond, over de processen die hij voerde en de 
gevolgen ervan, over het leven te Brugge met zijn vele kleurrijke heden verdwenen vrije 
beroepen, over de vele historische momenten die in zijn leven meer ellende dan welstand 
brachten ..... over dat rijkgevuld leven waarmede een lijvige trilogie gevuld kan worden zult u 
niets althans zeer weinig vernemen. 

Deze studie beperkt zich tot de aanloop en evolutie van een stukje diepgaand familie
onderzoek. Ze vertelt aan de hand van vele op diverse plaatsen teruggevonden documenten 
waar zijn wieg stond, wanneer, waarom en hoe hij zich te Brugge vestigde, waar hij te 
Brugge woonde, welk zijn beroep was, over hoeveel kontante geldmiddelen hij bij zijn 
overl.. ... beschikte ..... Stop!.. .. werd het woord "overlijden" verkeerdelijk neergeschreven!. .... 
Zou Jan nog leven? .... .. 

De archiefstukken volgen elkander niet in chronologische volgorde naar datum maar in 
volgorde als ze ontdekt werden op. U zult ook opmerken dat nieuwe vondsten herhaalde 
malen de besluitvorming wijzigden. 

De documenten, in Gotisch schrift geschreven werden, om de leesbaarheid te 
verduidelijken, van alle onreinheden gezuiverd en van voetnoten in Latijns schrift voorzien. 
Velen zijn makkelijk, anderen zeer moeilijk te lezen. Wie zijn kennis van het Gotisch schrift 
wil aanscherpen kan best iedere tekst eerst ontcijferen en neerpennen om vervolgens zijn 
resultaat aan de tekst in de voetnoten te toetsen. 

De ,eraadpleeade documenten bevinden zich in: 

BABr: Bisschoppelijk Archief Brugge. 
BSBr: Burgerlijke Stand Brugge. 
ChV: "Chronyke van Vlaenderen: derde en leste deel (1600 tot 1725)1'. 
GATe: Gemeentearchief Temse. 
GATe - Fonds Pllaet: Oud-Archief van de familie Pilaet dat zich in het GATe in een 

speciaal fonds bevindt. 
GSSlc: Genealogical Society Salt Lake City, Utan, U.S.A. 
HC - Sint-Baafs: Hoofdcijnsboek van de Sint-Baafsabdij van Gent 
OATi: Oud-ArchiefTielrode, bestudeerd in het Rijksarchief Gent, zich momenteel in 

het Rijksarchief Beveren-Waas bevindend. 
RABr: Rijksarchief Brugge. 
SABr: Stadsarchief Brugge. 

o 
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De Familie Vemimmen 3 

Edgard Vernimme fs François IV (fs François 111) 1 stelde samen met andere 
familieleden en met behulp van meerdere bewaarde en teruggevonden overlijdensberichten en 
bidprentjes een eerste gerangschikte familielijst op. 

CyrilIe Vemimme fs Oscar (fs François IV)2 maakte van deze lijst een kleine stamboom 
en wist met behulp van een bediende van het Gemeentebestuur van Brugge in de stamreeNS 
door te dringen tot François I, echtgenoot van Anna Tailliu. 

3 

Febnmrius 1754 
Februari 1754 
Die 13a post proclamationem Contraxerunt matrimonium 
Op de dag van de 13-de, na roepen, hebben het huwelijk aangegaan: 
franciscus Vemimme et Anna tailliu ambo ex 3a 
Franciscus Vernimme en Anna Tailliu, beiden uit de 3-de 
portione Sante Salvatoris Coramme et testibus joanne de 
Wijk van Sint-Salva/or. Dit geschiedde in tegenwoordigheid en 

Vestele et Andrea devestele 
Vestele en Andrea Devestele. 

getuigenis van Joanne de 

Deze stadsbediende wees hem erop dat verder onderzoek te Brugge geen zin heeft. De 
familie Vemimme is afkomstig uit het noorden van Frankrijk. Alle officiële documenten en 
boeken werden gedeeltelijk gedurende de Franse Revolutie, gedeeltelijk onder de oorlog 
1914-1918 verbrand4• 

1 Edgard, Alphonse, Antoine Vemimme zoon van François IV en Justina Alley, geboren te Brugge op 13 juni 
1882 en er overleden op 5 januari 1965 was gehuwd met Léonie, Marie, Sidonie D'Hooghe, dochter van Eugène 
en ldonia De Ceuninck (OBrugge 29.11.1875 - tBrugge 24.09.1962). 
2Cyrille, Eugène, Alphonse Vemimme zoon van Oscar en Augusta D'Hooghe, geboren te Brugge op 13 maart 
1897 en op 3 maart 1972 te Brugge-Sint-Andries overleden, was op 3 oktober 1923 te Brugge gehuwd met 
Bertha, Maria Coene, dochter van Pieter en Ludovica De Spiegelaere, geboren te Brugge op 24.12.1897 en er op 
19.04.1987 overleden. 
3 BSBr - Huwelijken 1754 - Kerkregister Sint-Salvator - 3-de Portie: 13 februari 1754 .. 
4 Voor meer bijzonderheden over de familie Vemimmen uit Dendermonde waarvan een staak zich op het einde 
van de in de 16-de eeuw in Noord-Frankrijk vestigde zie o.m. de 16-de bundel van de "Société d'Etudes de la 
province de Cambrai" en de 20-ste jaargang 1866 van de" Annuaire de Noblesse de Belgique". 



4 .Ian Vemimme Op&espoord 

Het was een verrassing bij een eerste onderzoek de geboorte- en huwelijksakten van de 
ouders van François [ aan te treffen. Zijn vader Antonius Vemimme huwde Francisca Cortij 
op 19 maart 1726 in de kerk van Sint-Jacob. 

SIO<lIl ....... • 

, --,-~
30F~ 

;' J slIii,ï- I .' 
30Ft.:. : 1..-.- 1 
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martius 1726 
Maart 1726 

STAD BRUGGE ~ 
U1TTf1EKS8. uit de REGISTERS van de BURGERUJKt: STAND?;..;~"tl "'.:;/;. 

.I 'd d Is brift / • ,..... Yoor een'IUI en a c ;·S·..., .... ,;·),::-'.· .- \ 
BruggIl. _ 7 JU Ll 1986 .. (J \~:~~.~ ~) 

08 Ambt.- van de BurgllrllJke Stand. .\.~, ~~'f7::7~{1'::/ 
I-A •• ,~ .... ,,:; 

De Ambtal18lr gemacht.,.... ~ 
bachtenlI art • .cs Burg. Wetboek 

--
M.Versc:haave 

19a Contraxemnt matrimonium Coramme antonius 
De 19-de is gesloten het huwelijk tussen Antonius 
vemimme I et francisca Cortij cum dispensatione 
Vernimme en Francisca Cortij met dispensatie 
Super tempore clauso et tribus proclamationibus 
Daarenboven in de gesloten tijd en na het afleggen van drie roepen 
Testibus francÏsco danijnck et ignatio van poucke 
Hebben getuigd: Franciscus Danijnck en 19natius van Poucke. 

I BSBr - Huwelijken 1726 - Kerkregister Sint-Jacob nr. 17: 19 maart 1726. 
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De heer Petrus CLEYS 
Bisschop Triestlaan 40 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 11 april 1997 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXV- nr. 2 maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Lwc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 24 april 
1997 om 19.30 uur in het Oost-Vlaamse VVF-Centrum voor Familiekunde te Melle. 
Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle. 
Gezien de beperkte ruimte in het centrum zijn er beperkingen. Lees daarom de 
volgende bladzijde! 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Programma voor 1997. 

Donderdag 24 april 1997 van 19.30 tot 21.30 u. geleid bezoek en werkvergadering in het 
Oost-Vlaamse Centrum voor familiekunde te Melle. 

g 

Bezoek te Melle : gelieve te bellen 776.88.34 of tijdens de kantooruren 776.14.82 indien u 
wenst deel te nemen. Bij een teveel aan deelnemers wordt kort na 24 april een bijkomende 
avond belegd. 

Dinsdag 10 juni 1997 van 20 tot 21.30 u. lezing door de heer Edg. Seynaeve over 
"Militaire archieven" in het Castrohof te Sint-Niklaas. 

Donderdag 18 september om 20 uur: "Inleiding tot de familiekunde" een initiatie door Luc 
De Backer voor alle nieuwelingen leden en niet-leden zijn even welkom. 

Donderdag 16 oktober om 20 uur voordracht door de heer Johan Bloc1dand over de 
"Reformatie in Vlaanderen". 

Donderdag 20 november om 20 uur voordracht door de heer Marcel Koeken over "De 
vierschaarvonnissen in de 17de eeuw". 

In Memoriam 
Op 23 maart overleed een van onze eerste leden de heer Leo De Witte. 
Langs deze weg bieden we mevrouw De Witte en familie onze deelneming in de rouw aan. 
Naast uitgebreide familieopzoekingen publiceerde hij ook de staten van goed van Stekene. 

Gezocht 

D'Hondt, Egidius ° rond 1689 en +Sint-Niklaas 3-2-1745 en gehuwd te Sint-Niklaas 16-1-
1712 met Amelberga van Ende °Sint-Niklaas 2-9-1665 en +St-Niklaas 28-12-1731. 
Antwoord aan Patrick D'Hondt, F. Burvenichstraat 75 9050 Gentbrugge. 

Busschaert-Buysschaert in de 17de eeuwen 18de eeuw. Rond 1740 inwijking in Haas~onk. 
Uit welke gemeente(n) zijn zij afkomstig? 
Antwoord aan Luc De Backer. 

32e Nationaal Congres te Leuven 

Op 26 en 27 april 1997 heeft het Congres plaats te Leuven in het mgr. Sencie-instituut 
Blijde Inkomststraat 21. 
Het thema van het Congres is "Militaire archieven als hulpbron voor de familiekunde". 
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Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het meer dan moedig gedaan. 

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden, 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

In de vrede van de Heer werd opgenomen 

de heer 
Leo DE WITTE 
ere-onderwijzer Broederschool 

lid Vlaamse vereniging voor Familiekunde 
lid van de bond der Vlaams gepensioneerden 

echtgenoot van mevrouw 
Marie-Louise MELS 

geboren te Stekene op 25 maart 1909 
en godvruchtig overleden te Sint-Niklaas op 23 maart 1997, 

gesterkt door het Sacrament der Zieken. 

De uitvaartliturgie, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op 
Paaszaterdag 29 maart 1997 om 11 uur inde parochiekerk Christus Koning, Heistraat 
te Sint-Niklaas, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats Heirnolen. 

Bijeenkomst aan de kerk. 

Gelegenheid tot een laalste groet wordt U geboden in het funerarium, Onze-Lieve
Vrouwstraat32, woensdag en donderdag van 19 tot 20 uur. 

De namis wordt opgedragen op zondag 27 aprU19970m 10.30uurinde parochiekerk. 

WEES HEM INDACHTIG IN UW GEBEDEN 

9100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek 34, 
9100 Sint-Niklaas, Colmarstraat38, 
9100 Sint-Niklaas, Kardinaal Cardynlaan 71, 
9111 BelseIe, Tuinlaan 91, 
9111 BelseIe, Hoge Bokstraat 36. 

Dit melden U : 

Marie-louise MElS, 

luc en Monique DE WITTE CORNEUS, 
Herwig en Veerle DE WITTE - SCHITTEKAT, 
Ivan en lieve DE ROP - DE WITTE, 
Jef en Bea DE lANGHE DE WITTE, 

lan en HUde DE WITTE - ROGlEST, Andreas, Stefaan en Sarah, 
Ann DE WITTE en verloofde Stefan VYVERMAN, 

Raf DE WITTE, 
Wim DE WITTE, 
Eva DE WITTE en verloofde Geert DE DECKER, 

Geerl en Els EGGHE DE ROP en Aline, 
Koen en Els DE ROP DE GEEST en Pieter, 
Dirk en Kathleen DE ROP - STOCKMANS, 

Tim DE lANG HE en verloofde Els VAN MElKEBEKE, 
Roei DE tANGHE en verloofde Mien SMET, 

zijn echtgenote, 

zijn kinderen, 

Karen DE tANGHE, zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen, 

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Karel en Anna TUtKENS - DE WITTE, 
Koen en Gisèle lANSSENS - HANKAERT, kinderen en kleindochter, 
Marc en Yvonne lANSSENS VAN den BRANDEN en zoon, 
Kamiel (t) en Elodie MELS - DE VREESE, kinderen en kleinkinderen, 
Vital (t) en Anna VAN BASTELAERE - MEtS, kinderen en kleinkinderen, 
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Jozef en Margriet MEtS - VAN HOORICK, 
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Erniel en Maria ONGENA - MEtS, 
Gilbert en Paula MEtS· VAN HOORlCK, kinderen en kleinkinderen, 
AHon. (t) en Angela MEtS - RAMAN, kinderen en kleinkinderen, 
teon (t) en Celine DE GROOTE - MEtS, kinderen en kleinkinderen, 
Petrus en Julia MEtS DE GROOTE, kinderen en kleinkinderen, 
Hubert en Gaby (t) DE MOt - MEtS, kinderen en kleinkinderen, 

zijn schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten, 

De families DE WITTE, MEtS, VAN GUYSE en FERKET. 

Met dank aan de thuisverpleging Wit-Gele Krui •. 



De Familie Vemimmen 5 

Zijn geboorteakte is meer relevant: hij werd op 1 april 1702 geboren uit Jan Vemimme 
en Marie Anne Garshas en de dag daarna in de kerk van Sint-Jacob gedoopt. 

Aprilis 1702 - la natus et 2a baptizatus est anthonius filius 
April 1702 - De l-ste is geboren en de 2-de is gedoopt Anthonius, zoon 
Joannis Vernimme et marie anoen garshas 
van Joannes Vemimme en Marie Anne Garshas, 
coniugum susceptores anthonius de graeve (!) et judoca bertoy 
echtgenoten. Doopheffers: Anthonius de Graeve en Judoca Bertoy. 

De geboorteakte van Francisca Cortij2, in officiële burgerlijke documenten Franchoijse 
genoemd, mag niet ontbreken. Voor de oudere generaties had deze naam een magische 
kracht. Gedurende drie eeuwen komt, vooral bij mannelijke Vernimmes, François en Frans 
veelvuldig voor als eerste, tweede of derde naam. 

3 

mcnsc 111 ar r-f O. 

1700 - mense martio - 19 nata et bapta est francisca filia Joannis Cortijen 
1700 - maart - De 19-de is geboren en gedoopt Francisca, dochter van Joannes Cortij 
et Adrianen Jonclrneere coniugum susceptores francisco de 
en Adriane Jonckheere, echtgenoten. Doopheffers: Franciscus de 
Roo et Cornelia Mansvelt. 
Roo en Comelia Mansvelt. 

I BSBr - Geboorten 1702 - Kerkregister Sint-Jacob 12-13-14: 1/2 april 1702.· , 
2 Zou haar meter Comelia Mansfeld een illustere voorvader hebben? Kan een lezer uit Brugge daar meer over 
vertellen? 
3 BSBr - Geboorten 1700 - Kerkregister Sint-Salvator - 2-de portie: 19 maart 1700. 
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6 Jan Vemimme OPlespoord 

De huwelijksakte van Jan Vemimme was snel gevonden. Hij huwde op 6 december 
1689 met Maria Garsie. Het huwelijk werd niet in de kerk ingezegend. De pastoor van de 
parochie van Sint-Gillis heeft zich naar hun huis begeven en heeft het huwelijk aldaar 
voltrokken. 

Decembris 1689 - Iunati sunt cum dispensatione in eclibus privatis 
December 1689 - Verbonden zijn met dispensatie in privaat huis 
super tribus bannis et tempore clauso 
daarenboven met dispensatie van drie roepen en in de gesloten tijd 
Ioannes vernimen et Maria garsie testes Guili-
JQannes Vemimmen en Maria Garsie getuigen zijn 
=helmus Denijs et magister Petrus Pierlns 
Guilihelmus Denijs en magister Petrus Pierins. 

De "Acta nr. 41", bewaard in het Bisschoppelijk Archief te Brugge, vermeldt op 5 de
cember 1689 de bisschoppelijke toestemming om buiten de kerk te mogen huwen. 

2 

s 
1yJ..r/~~~ Cvpn ~ g~ vi. ~auf d~\o 

,..... 
C' ~ •• '" 

Dispensatus super tribus hanois et tempore clauso cum •••• 
Daarenboven met dispensatie voor de drie roepen en het recht te 
huwen in de gesllJten tijd ..... 

•••.• item cum Joannes 
••••• eveneens Joannes 

Vemimmen et Maria Anna Gartie I cum facultate pungend 
Vernimmen en Maria Anna Game met de hinderende toestemming 
.......... Matrimonio etiam extra Ecclesiam I item cum •••••• 
het ~uwelijk aan te gaan buiten de kerk, eveneens ••••••• 

I BSBf Huwelijken 1689 - Kerkregister Sint-Gillis nr. 17: 6 december 1689. 
2 BABr - ACja Nr. 41 - 9 november 1686 àjuli 1690, blz. 548 - met hand geschreven kopie. 
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De Familie Vemimmen 7 
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Na deze twee grote successen kwam de ontnuchtering. 

De ouders van Jan Vemimme worden noch in de boeken der geboorten, noch in deze 
van de huwelijken, evenmin in deze van de overledenen aangetroffen. De geboorteakten van 
Jan en Marie Anne zijn nergens te vinden. Meer nog, zowel van Jan en Anthone Vemimme, 
als van Marie Anne Gartie en Franchoijse Cortij ontbreken de overlijdensakten. 

Na drie volle dagen nutteloos zoeken viel de beslissing. Alle verdere opzoekingen op 
de Burgerlijke Stand te Brugge werden definitief stopgezet. Het opmaken van een complete 
stamboom vertrekkende met Jan Vemimme werd voor onbeperkte. tijd uitgesteld. De 
familiestudie zou zich beperken tot een met broers en zusters uitgebreide stamreeks van de 
eigen familiestaak. Daar de meeste leden van deze staak zich te Brugge als beenhouwer 
vestigden en de meeste vrouwelijke leden met een slager huwden werd besloten het 
onderzoek te Brugge met enkele dagen te verlengen ten einde in het stadsarchief documenten 
te raadplegen en fotokopieën met betrekking tot hun beroepsbezigheden te verzamelen. 

Bij het wachten op fotokopieën stelde een bediende op het stadsarchief voor de 
inventaris van de "Staten van Goed" te raadplegen. Groot was onze verwondering toen bleek 
dat er een drietal bewaard werden: het sterfhuis Anthone Vernimme echtgenoot van 
Franchoijse Cortij, het sterfhuis Jan Vemimme echtgenoot van Pietemelle Van Heuns, het 
sterfhuis Pieternelle Van Heuns "huijsvrauwe" van Jan Vemimrne. 

Het vinden van de drie "Staten van Goed" bracht de familiestudie in een ware 
stroomversnelling. Ziehier, aan de hand van enkele voorbeelden de meestmarkante ontdek
kingen. 

De inleiding van de "Staet ende Inventaris" 1 van het sterfhuis Jan Vemimme, door zijn 
zoon Anthone opgesteld, vertelt dat hij in december 1625 overleed. De juiste dag van zijn 
afsterven wordt nergens vermeld. Hij was poorter van Brugge en had twee zonen: Anthone 
uit zijn eerste huwelijk met Marie Anne Gartie, Joseph uit zijn tweede huwelijk met 
Pieternelle van Heuns. Op te merken valt dat zij nu eens "Van Heijns\ een andere keer "Van 
Hems" genoemd wordt. 

1 SABr - Staat van Goed nr. 8403: Jan Vernimme nr. (AB 1) - 1726 - (voor document zie volgende bladzijde). 
Smet ende Inventans 
van alle ende Jeghelijcke 
de goederen soo meuble 
als immeuble ba.eten 
actien ende Creditten 
melsgaeders Commeren 
ende Lasten bleven 
ende bevonden ten 
Sterfhuijse van Jan 
vernimme overleden 
poorter der Stede 
van Brugghe opden 
.......... Decembre 
17-honden vijfentwintigh 
(wiens Ziele Godt 
almachtigh genad4;h Zij) 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde· 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 30 mei 1997 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXV- nr. 3 mei-juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

De heer Petrus CLEYS 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 10 juni 
1997 om 20 uur in de Castrozaal van het Castrohof, de Castrodreef te Sint-Niklaas. 

De heer Edg. Seynaeve spreekt over militaire archieven. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Programma voor 1997. 

Donderdag 18 september om 20 uur : "Inleiding tot de familiekunde" een initiatie door Ll 
De Backer voor alle nieuwelingen leden en niet-leden zijn even welkom. 

Donderdag 16 oktober om 20 uur voordracht door de heer Johan Bloc1dand over de 
"Reformatie in Vlaanderen". 

Donderdag 20 november om 20 uur voordracht door de heer Marcel Koeken over "De 
vierschaarvonnissen in de 17de eeuw" . 

Deelgenoot gevraagd 

VVF-Land van Waas heeft nog een plaats vacant van deelgenoot. Wie lid is van VVF
nationaal komt hiervoor in aanmerking. 
Deelgenootschap geeft recht op het bijwonen van de algemene vergadering van de VVF n 
stemrecht. Het is uit de deelgenoten dat de beheerders-nationaal worden gekozen. 

Verslag van de vorige vergadering: bezoek aan VVF-centrum te Melle. 

Wie wat te zoeken heeft over het gebied rond Gent kan hier terecht. Zeer aangenaam is d 
mogelijkheid om opzoekingen te doen via copieen van de paroehieregisters i.p.v. via 
microfilms. Deze methode is sneller en handiger. De afwezigen hadden eens te meer 
ongelijk. Het centrum bezit ook een collectie boeken, rouwbrieven, doodsprentjes en and 
documenten. Dit centrum is een bezoekje waard! 

Nationaal Congres te Dendermonde. 

Het Nationaal Congres heeft volgend jaar plaats te Dendermonde op 25 en 26 april 1998. 
Data om nu reeds te noteren. 

Penningkohieren 

Momenteel zijn we de penningkohieren van Sint-Pauwels aan het bewerken. (uitgave tegl 
december). Wie heeft nog copieen ter beschikking van een nog niet bewerkte gemeente v 
het Land Villl VI, aas? We zouden het ten zeerste op prijs stellen indien wij deze ter 
beschikking ZQHd~n krijgen. 
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1 In rand: Ghepresenteert voor oversiener 
ende schepenen van Weesen der 
Stede van Brugghe bij Anthone Vemimmen 
filius Jan inde qualiteijt als inden text den 
selven naer affirmatie overghevende aen 
Jan Anthone Delpierre Vooght ordinaire ende 
aen Anthone Vernimmen als hedent geswooren 
Vooght van JosephVemimmen bij Pieternelle 
Van Heems deselven 14 Junij 1726 

.Jan Vemimme OPKespoord 



De Familie Vemimmen 
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1 SABr - Staat van Goed nr 8403: Jan Vemimme, echtgenoot Pietemelle van Heems (AB2) - 1726. 
weIcken Smet heeft ghedaen maeeken 
ende Stellen in Ghesehrijfte Anthone 
Vemimme filius Jan verweekt bij (Jan 
Vernimme) die den overleden t'sijnen eersten 
huijwelijeke heeft verweekt bijde Voornoomde 
(Marte Anne Gartie) sijne overleden huijsvrauwe 
ende a1soo gherechttot d'een helft van 
Sijne achterghelaeten goederen I Voorts de 
Selve overgevende aen heer ende meestere 
Bertholomeus herbij 

9 



10 .Jan Vernimme OPlespoord 

1 SABr - Staat van Goed nr. 8403: Jan Vemimme. echtgenoot Pietemelle van Heems (AB3) - 1726. 
ende (Jan Anlhoone) Delpierre in qualitetijtvan 
gheswooren Vooghden van (Joseph) Vemimmen 
filius de Voornoomden Jan in tweeden 
huijwelijcke geprocreert bij Pietemelle Van 
Heuns dese!ve weese gherecht tot 
de Wederhelft van s'overledens naerghelaeten 
goederen, de Selve voorts overghevende 
aen mijnheeren oversiender ende Schepenen Van 
weesen der Stede van Brugghe inder manieren 
naervol ghende 



De Familie Vemimmen 11 

De "Staat van Goed" van Jan Vernimme onthult dat hij na het overlijden van Marie 
Anne Garsie op 53-jarige leeftijd met de 24-jarige Petrone1le van Hems in het huwelijk trad. 

Het huwelijk werd op 15 september 1711 in de kerk van Sint-Jacob ingezegend. 
Anthone Eenmans en Jan Masijn tekenden als getuigen. 

September 1711 
September 1711 
15 joannes Vernimmen et petronilJa van 
de 15-de (is gehuwd) Joannes Vernimmen en Petronella van 
Hems testes anthonen Eenmans et joannen masijn 
Bems. Getuigen: Anthone Eenmans en Joannes Masijn. 

Petronilla, Theresia van Heijms werd op 11 mei 1687 in de derde wijk van de parochie 
van Sint-Salvator gedoopt. Ze is de dochter van Jan van Heijms en Marie dela Waerde. 
Pieter van Hems is haar peter, Catharina Lawaerde haar meter. 

2 

1686 
11 maij Baptis est petronilla theresia /61ia Joa= 
de 11-de mei is gedoopt Petronilla, Theresia, dochter van Joa= 
=nien van Heijms et marien dela Waerde Coniugum 
=nis Van Beijms en MaTie Delawaerde, echtgenoten. 
susceptores petrus van Hems et Cathar(ina) Lawaerde 
Doopheffers z.ijn Petrus van Hems en Catharina Lawaerde. 

1 BSBr - Huwelijken 1711 - Kerkregister Sint-Jacob nr. 14 - 15 september 1711 
2BSBr - Geboorten 1686 - Kerkregister Sint-Salvator, 3-de Wijk - boek 9a - 11 mei 1686. 
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De heer Petrus CLEYS 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 25 

september 1997 om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

De heer Luc De Backer, stadsbibliotheearis geeft -een inleiding over familiekunde-. 
Iedereen is welkom. 

\ Donderdag 16 oktober volgende voordracht' 

:\ Zie volgende pagina. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Programma voor 1997 

Donderdag 16 oktober om 20 uur voordracht door de heer Johan Bloekland over de 
"Reformatie in Vlaanderen". in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

Donderdag 20 november om 20 uur voordracht door de heer Marcel Koeken over "De 
vierschaarvonnissen in de 17de eeuw". in de Castrozaal van het Castrohof te Sint
Niklaas. 

Vraag 

Ik ben op zoek naar de microfilms van Elversele (deelgemeente van Temse). Wie kan ze 
mij -uiteraard tegen vergoeding- bezorgen ? 
Graag een seinije aan : Luc Peleman Schuttershof 2, 9140 Elversele (tel. 052/463999) 

21 

- Wie kan mij inlichtingen bezorgen over een brand die zou plaats gehad hebben omstreeks 
24-12-1892 in de fabriek van E. Coullier-Farezyn, Kokkelbeekstraat te Sint-Niklaas. 

- Zoek huwelijksdatum en -plaats van Joannes Callaert x Joanna Philips, hun zoon Joannes 
Franciscus werd geboren te Lebbeke op 22-7-1756. 
Antwoord graag aan : Norbert Coullier, Casinostraat 20, 9100 Sint-Niklaas. 

Vraag om inlichtingen over het gezin en de ouders van Gillis Franciscus De Meester x 
Anna Catharina De Permentier beiden gehuwd op 21-5-1793 te Sint-Niklaas en uitgeweken 
naar Vrasene. (antwoord aan de redactie) 

Vraag om inlichtingen over het gezin en de ouders van Jacobus van Cleemput x Andrea 
De Schepper. Hun zoon Paulus werd geboren te Waasmunster in 1691.(antwoord aan de 
redactie) 

Laurentius van Goethem + Vrasene 23-5-1777 (64 jaar oud) x Catharina De Backer. 
Beiden gehuwd op 8-6-1745. Gevraagd de ouders van beiden. (antwoord aan de redactie) 

UITNODIGING 

Gouwdag Oost-Vlaanderen 

te Laame-Kalken op 5 oktober 1997. 
Zaal Reigersnest van 10 tot 17 uur 
Menu aan 600 fr. 



Klinkt de naam 'De Vogel' jou ook bekend in de 
oreu? Dat is niet zo verwonderlijk want Urbain 
Van Remoortere vond honderden 'De Vogels' in 
het Waasland. Vier jaar lang zocht hij naar de 
stamboom van vrouwtje Betsy De Vogel. Hij 
achterhaalde de roots van haar familie tot in 
1739. 

Urbain Yán Remoortere achterhaalde defamilie De Vogel tot in het jaar 
J 739. Yán daarui ontdekte hij 300 gezinnen 'De Vogel' als nazaten. 

FOTORS 

MELSELE - Met de stamboom gierigheid naar mijn eigen 
van familie De Vogel is Urbain 
niet aan zijn proefstuk toe. 
Gedreven door zijn passie delfde 
hij al in het verleden van de fami
lies Van Remoortere, Staut en Van 
Havere. 

De voorbije jaren spoorde hij 
honderden nazaten van voorvader 
Joannes De Vogel op. Via internet 
werden zelfs telgen in Amerika 
teruggevonden. Een lijvig boek 
van maar liefst 760 bladzijden en 
een groot, familiefeest zorgden 
voor de apotheose van dit monni
kenwerk. 
"Reeds 25 jaar ben ik bezig met 
het uitzoeken van stambomen", 
vertelt hij. "Het begon uit nieuws-

'roots' .H 

Heel wat uren kropen in het zoek
werk naar familie De Vogel. "Ik 
ben naar meer dan 200 gezinnen 
geweest om namen, foto's, doods
prentjes en andere herinneringen 
te verzamelen. Daarnaast heb ik 
ook veel tijd doorgebracht in ver
scheidene archieven: rijksarchie
ven, gemeentearchieven, pa: 
rochieregisters, enzomeer." 

Urbain Van Remoortere achter
haalde de stamboom van de fami
lie De Vogel tot in 1739. Toen 
trouwde Joannes De Vogel met 
Anna Rothier. Ze kregen acht kin
deren. Het landbouwersgezin ves
tigde zich in de Priemstraat in 

Melsele. 
"De boer die daar nu het land be
werkt vindt nog steeds stenen van 
de hoeve", weet Urbain. 

Amerikaanse tak 
Urbain Van Remoortere ontdekte 
dat uit het eenvoudige gezin De 
Vogel uit de achttiende eeuw een 
enorme struik nazaten gegroeid 
is: "Meer dan 300 adressen van 
gezinnen 'De Vogel' zijn opgeno
men in mijn boek en enkele dui
zenden familieleden zijn achter
haald." 

Heel toevallig kwam Urbain ook 
,in contact met een zijtak in 

Amerika. "Ik wist dat in 1912 ie
mand van de familie naar 
Amerika getrokken was, maar dat 
spoor liep voor mij dood. Tot en
kele jaren geleden een oproep op 
internet verscheen van een klein
zoon van de uitwijkeling. Ook hij 
was op zoek naar zijn • roots'. Dat 

. leidde tot een groots familiefeest .. 
met 350 De Vogel's. Ook de:.;,! 
Amerikaanse tak was verlegen

,woordigd. 

"Ik correspondeerde met onze fa
milieleden in Amerika. Twee jaar 
keken zij uit naar dit bezoek aan 
België. Ze leerden zelfs neder-' 
lands, om met de rest van de fami
lie te kunnen spreken." 

Anecdotes 
Het boek over familie 'De Vogel' 
is geen droge opsomming van na
men en datums. Ook de levens
omstandigheden van de voorva
deren worden, door Urbain be
schreven. 

"Weten hoe je familie toen leefde, 
welke kIeren ze droegen en wat ze 
aten, dat maakt dit boek juist zo 
boeiend", vindt hij. Zo is in het 
boek bijvoorbeeld een oude post
kaart uit de oorlog opgenomen 
van grootvader De Vogel. Deze 
was toen krijgsgevangene van de 
Duitsers. 

Urbain kan wel uren anekdotes 
vertellen die hij ontdekte in de fa
miliegeschiedenis.ln 18 I 8 leefde 
bijvoorbeeld Egidius De Vogel. 
Hij was 68 jaar toen hij zijn laat
ste kind kreeg van zijn derde 
vrouw. Zij was toen 34. Hyppoliet 
De Vogel sprong dan weer in het 
oog omdat hij diende voor Prins 
De Ligne op het Kasteel van 
Antoing. 

"In onze familie vind je echt alle 
lagen van de bevolking'terug. Uit 
de levensloop van de familie De 
Vogel kan je echt heel wat van de 
algemene geschiedenis leren", al
dus Urbain. 

!lilde Verhels{ 

.. .. 

• 



Biografisch repertorium van priesters van het bisdom 
Gent 1802-1997 

Het repertorium bevat een korte biografische beschrijving van meer dan 
7000 priesters van het bisdom Gent. Het betreft die seculieren die in 
functie waren vanaf het Concordaat in 1802 en vóór 1997 overleden zijn. 
Voor elke priester bevat de biografische nota gegevens over geboorte, 
opleiding, loopbaan en overlijden. Een uitgebreide index van plaatsnamen 
zorgt voor een vlotte ontsluiting. 
In de negentiende en twintigste eeuw speelde de priester een belangrijke 
rol in de maatschappelijke, binnenkerkelijke en lokale ontwikkelingen. 
Tot heden ontbrak een handig biografisch instrument. Dit biografisch 
repertorium vult deze leemte aan voor de onderzoekers en geïnteresseerden 
in de Oost-Vlaamse geschiedenis. Het verschijnt als nummer 53 van de 
Reeks inventarissen en repertoria van KADOC Leuven. 
De publicatie van dit repertorium is een inititatiefvan de Geschiedkundige 
Vereniging Het Land van Aalst en het Oostvlaams Verbond van de 
Kringen voor Geschiedenis, naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan. 

Technische gegevens 

Omvang: 2 din., ca. 800 blz. 
Formaat: 21 x 29,7 cm 
Uitgever: KADOC Leuven en Bisdom Gent, i.s.m. met het Oostvlaams 
Verbond van de Kringen voor Geschiedenis en de Geschiedkundige 
Vereniging Het Land van Aalst. 
Redactie: Luc Schokkaert (ed.), Agnes Thirion, Hannelore Vandebroek, 
Linda Vandevelde, Sabine Van Reybroeck, Anne Vermeire, e.a. 
Inleiding: Z.E.H. Kan. Ludo Collin. 
Woord vooraf: Dhr. Geert van Bockstaele. 
Prijs: 1450 BEF (eventuele verzendingskosten: + 160 BEF). 

Bestelformulier, te bezorgen aan: 

Ondergetekende, 

Naam en voornaam: 

Biografisch Repertorium 
p.a. Bisdom Gent 
Bisdomplein I 
9000 GENT 

Postnummer en gemeente: 

bestelt ......... ex. van het Biografisch repertorium van priesters van het 
bist/om Gent 1802-1997, en stort het bedrag op nr. 446-0122851-92 van 
Biografisch Repertorium, Bisdomplein I, 9000 Gent. 

• Ondergetekende wenst het exemplaar afte halen: 

I. Bisdomplein I, 9000 Gent 0 

2. Geraardsbergen, stadhuis: enkel op 11 okt. 1997 van 11.30 tot 13.00 u. 0 
3. Op het secretariaat van: 

a. Het Land van Aalst, Bevegemstraat 14, 9620 Zottegem 0 

b. Kunst- en Oudheidkundige Kring van Deinze 

c. Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde 

d. Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 

e. Heemkundig Genootschap van het Meetjesland 

f. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde 

g. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse 

h. OudheIdkundige Kring van het Land van Waas 

I. Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde 

• Ondergetekende wenst het exemplaar thuis te ontvangen en betaalt een 

supplement van 160 BEF portkosten. 

Handtekening, 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
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Vijf nieuwe aanvullende inventarissen voor Sint-Niklaas, BelseIe, Nieuwkerken en 
Sin aai 

De uitgave van de "Inventaris van het Oud Archief'! in 1957 was een eerste stap in de 
ontsluiting van de archieven van de stad Sint-Niklaas. Veertig jaar later vonnen de 
aanvullende inventarissen op de bestaande inventarissen van het Oud en Modem Archief van 
Sint-Niklaas en de deelgemeenten Belseie, Nieuwkerken en Sinaai het voorlopig sluitstuk van 
jarenlang ordenen en beschrijven van de bestanddelen van deze archieven. Het belang van een 
nauwkeurige inventaris mag niet worden onderschat. Als "( ... ) systematisch ingedeeld geheel 
van de beschrijvingen van de bestanddelen van een archief,2 ontsluit de inventaris de 
archief collectie voor een breed publiek van studenten, leerkrachten, genealogen, 
(amateur)historici, en andere vorsers. Het is de verdienste van J. Denys, J. Buntinx en André 
Stoop dat zij met hun inventarissen van het Oud en Modem Archief de stevige fundamenten 
legden voor de latere inventarisatieprojecten. Voor de samenstelling van beide inventarissen 
deed stadsbibliothecaris-archivaris wijlen André Stoop een beroep op twee eminente 
specialisten: 1. Denys en 1. Buntinx respectievelük conservator en adjunct-conservator van 
het Rijksarchief te Gent. Naast de archiefbescheiden van de "Keure" en de heerlijkheden het 
"Beverse", Puiembeke, Paddeschoot, Aarschot, Walburg, Hertselaar, Hof ter Straten, 
Varenbeke, Amelveld, Walgoed, Mandekens, Duwaarde en Mosbroek, beschreven zij 
minitieus de bestuursdocumenten en stukken m.b.t. de rechtspraak van het Hoofdcollege van 
het Land van Waas, de "mindere wetten van het Land van Waas", de minuten van notariële 
akten, archieven van particulieren en losse stukken. De 2310 inventarisnummers omvatten 
naar chronologie de tijdspanne van de zestiende tot de achttiende eeuw. 
Drie jaar na de samenstelling van de "Inventaris van het Oud Archief' rondde het 
driemanschap Denys, Buntinx en Stoop de beschrijving van het Modem Archief tot 1950 aë. 
De einddatum - het jaartal 1950 - is de chronologische grens tussen het geïnventariseerd 
archief van na het Ancien Régime tot en met de eerste helft van de twintigste eeuwen het 
decimaal gecodeerd Modem Archief na 1950. 4867 archiefnummers werden ondergebracht in 
vijftien hoofdstukken met de titels: "Archief', "Algemeen Beheer", "Burgerlijke Stand", 
"Bevolking", "Financies", "Militaire Zaken", "Onderwijs en Cultuur", "Domein", "Sociale 
Diensten", "Eredienst", "Inwendige Orde", "Openbare Gezondheid", "Productie en distributie 
van goederen - verkeer", "Varia" en "Gedeponeerd Archief'. 

Op I januari 1977 fusioneerden de gemeenten Belseie, Nieuwkerken en Sinaai met de stad 
Sint-Niklaas. Als gevolg van de fusie belandden de deelgemeentearchieven integraal of 
gedeeltelijk in het archief depot. Nieuwkerken bracht zowel haar Oud als Modem Archief over 
naar de archief dienst. De oude archieven van Belsele en Sinaai verhuisden naar het "Geraard 
Duivelsteen", het depot van het Gentse Rijksarchief . Na de overbrenging van de 
deelgemeentearchieven naar de splinternieuwe bibliotheek op het Hendrik Heymanplein 
drong zich ook een inventarisatie van deze collecties op. Met de hulp van de jonge historici 
Katrien Van der Gucht, Magda Van Branden en Jan Windey nam wijlen André Stoop de 

I "Inventaris van het Oud Archief' door J. Denys, 1. Buntinx en A. Stoop, Sint-Niklaas, Stadsbestuur, 1957, VI, 
122 p. 
2 "Lexicon van Nederlandse Archieftennen", 's Gravenhage, Stichting Archief Publikaties, 1983,62 p. 
3 "Inventaris van het Modern Archief tot 1950" door 1. Denys, 1. Buntinx en A. Stoop, Sint-Niklaas, 
Stadsbestuur, 1960, IV, 172 p. 
4 Thans berusten deze archieven in het depot van het Rijksarchief in Beveren-Waas. 
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(inventarisatie)draad weer op. Er werd in snel tempo gewerkt. In een tijdsbestek van vijf jaar 
verschenen de inventarissen van de deelgemeenten : Nieuwkerken (1979), Sinaai (1982) en 
Belsele (1984). Voor de opbouw van deze inventarissen volgden de auteurs de structuur van 
de "Inventaris van het Modern Archief tot 1950". Toen de inventaris van Belsele persklaar 
was, had André Stoop als stadsarchivaris een belangrijke doelstelling bereikt : het aanreiken 
van toegangen op de archieven van de stad Sint-Niklaas en haar deelgmeenten . 

De renovatie van de linkervleugel van het stadhuis in het begin van de jaren negentig bracht 
een stroom omvangrijke neerleggingen op gang. De diensten Burgerlijke Stand en Bevolking, 
Militie, Financiën, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening leegden voor de 
verbouwingswerken hun oude kasten, bureaus en voorlopige archiefbewaarplaatsen. Hoewel 
de meeste deponeringen betrekking hadden op het Modem Archief na 1950 sijpelden geregeld 
documenten binrien van vóór 1950. Nochtans had stadssecretaris André Braeckman in een 
dienstnota van 14 april 1959 en een tweede nota van 12 februari 1960 aangedrongen op een 
zo spoedig mogelijke overdracht aan het stadsarchief van alle dossiers gevormd vóór 1950 
zodat ook deze stukken zouden kunnen worden opgenomen in de "Inventaris van het Modem 
Archief tot 1950". De grote hoeveelheid dozen, registers, pakken, omslagen en portefeuilles 
Modem Archief van vóór 1950 die de afgelopen dertig jaar in het archiefdepot werden 
gedeponeerd, tonen aan dat Braeckmans dienstorders door de diensthoofden niet strikt werden 
opgevolgd. Uit bureaukasten en -laden kwamen jaren later nog honderden dossiers i.v.m. het 
gemeentepersoneel, de gemeente financiën, onderwijs en cultuur, domein, Wereldoorlog 11 
enz. Deze "laattijdige" neerleggingen bewijzen dat de stedelijke administratie toentertijd nog 
niet erg archief-"minded" was.Tot voor enkele jaren bezorgden enkele diensten nog 
negentiende- en vroegtwintigste-eeuws archief. Voor de deelgemeentearchieven deed zich een 
gelijkaardige situatie voor. Jaren na de uitgave van de inventarissen van Belsele, Nieuwkerken 
en Sinaai kwamen nog stukken van vóór de fusie op de rekken in de archiefkelder terecht. Het 
aantal strekkende meter onbeschreven archief groeide jaar na jaar aan. Bijgevolg boden de 
bestaande inventarissen van het Oud en Modem Archief van Sint-Niklaas en de 
deelgemeenten niet langer een volledig overzicht van alle bewaarde archieven. Om aan het 
euvel van fragmentarische inventarissen te verhelpen, startte stadsarchivaris Piet Van 
Bouchaute met de hulp van archief medewerker Bart Moenssens een meuw 
inventarisatieproject op. 

De inventarisatie verliep in verschillende fasen. In een eerste fase werden de ongeordende 
stukken beschreven op steekkaart. Vervolgens werden alle dozen, registers, omslagen, pakken 
en portefeuilles uit het Modem Archief na 1950 "gescand" op de aanwezigheid van stukken 
van na het Ancien Régime tot 1950. In bevestigend geval werden deze bescheiden gelicht uit 
het Modem Archief na 1950 en gevoegd bij de stukken van de aanvulling. In een derde fase 
werd bij alle administratieve diensten navraag gedaan of zij nog archief van vóór 1950 in hun 
bezit hadden. In een laatste fase werden aan de hand van de bewarings- en vernietigingslij sten 
van het Algemeen Rijksarchiet de stukken die voor vernietiging in aanmerking komen, 
geselecteerd. Het betreft vooral archiefbescheiden die hun administratief belang verloren 

5 "Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven, richtlijn en advies, deell, Burgerlijke Stand, Bevolking, 
Militie, Financiën" door Griet Maréchal, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1986, 117 p. en "Bewaring en 
vernietiging van gemeentearchieven, richtlijn en advies, deel 11", door Griet Maréchal , Brussel, Algemeen 
Rijksarchief, 1990, 134 p. 
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hebben en vanuit historisch oogpunt niet in aanmerking komen voor later geschiedkundig 
onderzoek, of stukken waarvan de gegevens integraal voorkomen in een andere bron. 

Omwille van de uniformiteit werd de structuur van de bestaande inventarissen nagevolgd en 
werden de titels van bestaande hoofdstukken, rubrieken en subrubrieken overgenomen. In 
enkele gevallen werd de oorspronkelijke titel van een rubriek uitgebreid en werden nieuwe 
rubrieken ingelast. In de aanvullende inventarissen van het Oud en Modem Archief van de 
stad Sint-Niklaas werden de deponeringen van archieven door particulieren en verenigingen 
niet opgenomen. Deze schenkingen zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke 
inventaris. Om deze reden komt in de aanvulling op het Modem Archief tot 1950 hoofdstuk 
XV "Gedeponeerd archief" niet voor. Aan de originele "Inventaris van het archief van de 
gemeente Belseie" is evenwel een nieuw hoofdstuk XIV "Gedeponeerd archief' toegevoegd. 
Hierin wordt een omslag beschreven, geschonken door de heer Laureys op 24 juli 1992 (zie: 
infra). 
Uitgezonderd de aanvulling op de "Inventaris van het Oud Archief" die enkel eindigt met een 
inhoudstafel, sluit het corpus van de andere aanvullende inventarissen af met een 
trefwoordenlijst en een inhoudstafel. Namen van plaatselijke politici, onderwijzend personeel, 
schenkers en legatarissen zijn steeds opgenomen in de trefwoordenlijst. Dit geldt ook voor de 
namen van straten, lanen, pleinen, wijken, rijks- en provinciewegen. Ook lokale gebouwen, 
plechtigheden, feestelijkheden en historische gebeurtenissen (bijvoorbeeld de Tweede 
Wereldoorlog) werden als indexgegeven geselecteerd. 

Tweeëntwintig van de 24 stukken die in de aanvullende inventaris van het Oud Archief 
worden beschreven, waren wellicht nog niet aanwezig in het archiefdepot in de jaren vijftig 
toen Denys, Buntinx en Stoop hun werkstuk voorbereidden. Een andere mogelijkheid is dat 
deze bescheiden aan de inventarisatiewerkzaamheden van de auteurs ontsnapten. Twee 
stukken m.b.t. de rechtspraak werden zeer waarschijnlijk in het verleden uit een pak of 
register gelicht. Het gaat om een stuk van 1730 over de verbanning van Louis Van 
Landeghem uit het Land van Waas wegens wandaden (aanv. inv. Oud Archief nr. 2329) en 
het proces van 1787-1788 tussen Joannes De Vleeschauwer en Jan Francies Verest (aanv. inv. 
Oud Archief nr. 2331). De kopieën ("extraicten") van doop-, huwelijks- en overlijdensakten 
uit de parochieregisters vormen het hoofdbestanddeel van de bijvoegingen. Wanneer deze 
kopieën in het bezit van het stadsarchief kwamen, is niet met zekerheid vast te stellen. 
Behalve zeven katernen "extraicten" van 1632 tot 1671 (aanv. inv. Oud Archief nr. 2334) zijn 
de overige kopieën allemaal afkomstig uit de parochieregisters van de Sint-Nicolaaskerk. 
Verder bestaat de aanvulling op de "Inventaris van het Oud Archief' uit een pak 
verzoekschriften aan de schepenen van de Vierschaar van Sint-Niklaas en Nieuwkerken als 
oppervoogden (aanv. inv. Oud Archief nr. 2330), een "pointing en setting" van 1683 voor de 
heerlijkheden Puiembeke, Paddeschoot en Aarschot voor de betaling van de brandschat voor 
de Franse koning (aanv. inv. Oud Archief nr. 2332) en een fraaie figuratieve kaart door 
landmeter J.F. Maes van de goederen van barones en "douairière" Vecqmans gelegen in de 
heerlijkheid van Verre, "prochie, ende Dyckagie van Vracene" (aanv. inv. Oud Archief nr. 
2333) . 

De aanvulling op de "Inventaris van het Modem Archief tot 1950" telt 1411 delen, omslagen, 
stukken, pakken en tekeningen. Behalve deze" genummerde bescheiden worden in de 
aanvullende inventaris enkele tientallen stukken beschreven zonder inventarisnummer. Het 
zijn archiefbescheiden die overwegend behoren tot de periode na 1950 maar waarvan de 
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begindatum vóór 1950 valt. Dergelijke stukken blijven onder een decimale code bewaard in 
het Modem Archief na 1950. De aanvullingen voor Belsele, Nieuwkerken en Sinaai tellen 
respectievelijk 107,475 en 296 nummers. De hoofdmoot van de nieuwe inventarissen vormen 
de stukken i. v.m. het algemeen beheer (de gemeenteraad, de burgemeester, het 
schepencollege, het gemeentepersoneel, de organisatie der gemeentediensten, de bestuurlijke 
briefwisseling, de verenigingen van gemeenten, de plechtigheden en feestelijkheden e.a.), 
financiën (de boekhouding, de begrotingen, de rekeningen, het kadaster, de belastingen, de 
leningen e.a.), onderwijs en cultuur (bewaarscholen en lager onderwijs, middelbaar onderwijs, 
beroeps-, huishoudkundig- en landbouwonderwijs, kunstonderwijs, studiebeurzen, 
stadsschouwburg, bibliotheken, cultureel leven, volksontwikkeling, ontspanning, sport e.a.), 
het domein en openbare werken (het domein, de wegen, de wegvergunningen en 
wegconcessies, de bouwvergunningen, de waterlopen, de dienst Openbare Werken, de 
urbanisatie, de kerkhoven, de stedebouw, de ruimtelijke ordening e.a.) en de "Sociale 
Diensten" (de Commissie van Openbare Onderstand, goedkope woningen en gezondmaking 
van woningen, arbeid en sociale voorzorg). De overige hoofdstukken hebben betrekking op 
het gemeentewapen, het gemeentezegel en het grondgebied, de burgerlijke stand en 
bevolking, "militaire zaken" (militielichtingen, militievergoedingen, opeIsmgen en 
leveringen, garnizoen, burgerwacht, passieve luchtbescherming, betrekkingen met de Duitse 
overheid, oorlogsgevolgen), de eredienst, inwendige orde (politieverordeningen, uitvoering en 
toezicht, de brandweer e.a.), de openbare gezondheid (toezicht op de geneeskunde, strijd tegen 
besmettelijke ziekten, toezicht op eetwaren, gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke 
inrichtingen, de gezondheidspolitie der dieren, de reinigingsdienst e.a.) en de productie en 
distributie van goederen en het verkeer (landbouw, nijverheid en handel, markten en foren, 
verkeer, bevoorrading e.a.). Enkel in de aanvullende inventaris van het Modem Archief tot 
1950 van Sint-Niklaas komt een hoofdstuk "Varia" voor. Hieronder vallen enkele kadastrale 
kaarten van Sint-Pauwels (aanv. inv. Modem Archief nr. 6271), Stekene (aanv. inv. Modem 
Archief nr. 6272), Kemzeke (aanv. inv. Modem Archief nr. 6273) en Temse (aanv. inv. 
Modem Archief nr. 6274). De aanvulling bij het deelgemeentearchief van Belsele bevat een 
nieuw hoofdstuk "Gedeponeerd archief' met een omslag aankondigingen van programma's 
van feesten, ontspannings- en ouderavonden, concerten, toneelvoorstellingen, rerum 
novarumvieringen, prijsuitdelingen e.a. uit de periode 1917-1954 (aanv. inv. Modem Archief 
Belsele nr. 2967). 

De nieuwe inventarissen beschrijven heel wat interessante stukken. De fraai geïllustreerde 
gulden boeken van Sint-Niklaas (geen inv. nr.) en Nieuwkerken (aanv. inv. Modem Archief 
Nieuwkerken nrs. 1966 en 1967) bevatten mooie tekeningen gemaakt n.a.v. plechtige 
ontvangsten en feestelijkheden. De kadastrale kaarten en atlassen van de landmeters P.e. 
Popp, Van der Naillen, Van Impe en P. Gerard (aanv. inv. Modem Archief Sint-Niklaas nrs. 
5136-5191) zijn onontbeerlijk voor de studie van de stadsontwikkeling en de historiek van 
woningen in de negentiende eeuw. Een handgeschreven kroniek i.v.m. het nieuw stadhuis 
(aanv. inv. Modem Archief Sint-Niklaas nr. 4976) bevat verslagen van de inhuldiging, 
plechtige ontvangsten, tentoonstellingen, conferenties e.a. voor de jaren 1878-1925. Andere 
belangrijke stukken voor de (bouw)geschiedenis van het neogotisch stadhuis zijn de plannen 
die Pieter Van Kerkhove in 1875 ontwierp voor de wedstrijd uitgeschreven voor de bouw van 
een nieuw stadhuis (aanv. inv. Modem Archief Sint-Niklaas nrs. 5804-5811), het grondplan 
getekend door Edmond Serrure in 1874 (aanv. inv. Modem Archief Sint-Niklaas nr. 5803) en 
de tekeningen uit 1896 van het meubilair voor de gemeente raadszaal door architect August 
Waterschoot (aanv. inv. Modem Archief Sint-Niklaas nrs. 5814 en 5815). De honderden 
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omslagen, stukken, delen, pakken en tekeningen van de Stedelijke Nijverheidsschool en de 
Academie voor Schone Kunsten (aanv. inv. Modern ArchiefSint·Niklaas nrs. 5391-5703) zijn 
waardevolle bronnen voor de historiek van het kunstonderwijs in onze stad. Behalve de 
pakken tekeningen van 1896 tot 1950, de kaarttekeningen en de staalontledingen van de 
afdeling weefkunde omvatten deze schoolarchieven documenten m.b.t. de rekenschap, 
stamboeken, aanwezigheidslijsten, cursussen, jaarverslagen, stukken van de 
bestuurscommissie, dossiers over het onderwijzend personeel, palmaressen van 
prijsuitdelingen e.a . 



\' \ 

...... " ....... . 
". 

V. V. F. -
... " ..... ~." ...... .. < ... - .. _ .. 

VAN HET LAND VA'N WAAS 
. 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 5 februari 1998 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVI- nr. 1 januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 

De heer CLEYS Pierre 
Bisschop Triestlaan 40 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 19 februari 
1998 om 20 uur tot het biiwonen van een voordracht door lic. Theo Penneman over 'Minder 
bekende genealogische bronnen uit het Stadsarchief te Sint-Niklaas' 

Plaats: De Haardzaal van het Castrohof de Castrodreefte Sint-Niklaas 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Lidgeld 1998 

Wie moet deze bijdrage betalen? 
- indien u niet in het Waasland woont; 
- indien u wel in het Waasland woont maar geen lidgeld VVF-nationaal betaalt. 

Hoe betalen? 

Gelieve 125 BEF te storten op rek. nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, 
O.L. Vrouwstraat 2 bus 10 te 9100 Sint-Niklaas. 
Voor Nederland 10 NLG (niet via de bank owv de kosten) 

Programma eerste semester 1998 

Donderdag 19 februari 1998 
'Minder bekende genealogische bronnen uit het Stadsarchief te Sint-Niklaas' 
Voordracht door lic. Theo Penneman 
Verantwoordelijke begeleiders : Gaston Van Vlierberghe en Marc Cappaert 
van 20 tot 22 uur 
Castrohof, (Haard zaal) de Castrodreef2 Sint-Niklaas 

Donderdag 23 april 1998 
'Immigratie van schaapherders vanuit Nederlands Limburg en Noord-Brabant' 
Voordracht door de heer Piet Verheyen 
Verantwoordelijke begeleiders: Gaston Van Vlierberghe en Marc Cappaert 
van 20 tot 22 uur 
Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas 

Dinsdag 9 juni 1998 
'De kleren maakten de man' 
Voordracht door lic. Marc Nevens van de VZW Post Factum 
Verantwoordelijke begeleiders: Gaston Van Vlierberghe en Luc De Backer 
van 20 tot 22 uur 
Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas 

33ste Nationaal Congres 

Heeft plaats te Dendermonde op 25 en 26 april 1998. 

Centraal thema : 

Land- en kaartboeken als hulpbron voor familiekunde 

2 



Vraag en antwoord 

De heer Roland Daneels, Villa Claire, Avenue de Verdun 9, 06500 Menton, Frankrijk 
verzamelt alle 'Daneels' met varianten om een reusachtige stamboom op te maken. 
Men kan ook antwoorden versturen naar de heer C. Daneels, Karel Martelstraat 58, 1040 Brussel. 
Tel. en e-mail van de heer Roland: tel. 0492410016 en e-mail daneelsroland@minitel.net 

De heer Gilbert Van Bel zoekt verdere gegevens over 
Andreas De Cock x Christina Van Vlierberghe 

zij hadden een zoon Eduardus De Cock x Anna Bussens (x30-6-1854) 
°2-2-1821 Belsele °16-4-1827 Belsele 

en andere kinderen waaronder een Bart De Cock die uitweek naar Rijsel. 

Uit de oude doos 

Ten jare duizend negen honderd en zes, den negenden maart, ten drij ure des middags, voor ons Michel 
De Smedt, schepen en gedelegeerde ambtenaar van de Burgerlijken Stad der stad Sint Nicolaas, provincie 
oostvlaanderen zijn gekomen Josephus Van Heck, oud vier en vijftig jaren, dienstknecht en Evaristus 
Bouckaert, oud dertig jaren, dienstknecht, beide alhier woonachtig en geene nabestaanden van den 
overledene, dewelke ons verklaard hebben dat heden ten twee ure des voorrniddags, in het gesticht van 
den heiligen Hieronymus, gestaan in de Nieuwstraet alhier, overleden is een onbekenden persoon van het 
mannelijk geslacht, van den ouderdom omterent zeventig jaren, komende van Brussel uit het hospitaal 
Sint Jan, de pvermedenedroeg bij zijne in,komst ene oude versleten velouren broek en vest, eene oude 
klak, een paar halve kousen en een paar zware werkmansschoenen. Hij was klein van gestalte, doch niet 
gebogen; had een vollen grijzen baard en hoofdharen; het aangezicht rond, doch mager; grijze ooogen, 
kleine neus, mond, voorhoofd en ooren gewoon. Geheel zijn voorkomen sprak van ontbering en 
verwarlozing. Overigens dat hij geene kenteekkens op het lichaam had en niet bij zich had eenig schrift 
ofteeken bestemd om hem te doen erkennen. Na voorlezing, hebben de komparanten benevens ons 
onderteekend. 
1. Van Heck E. Bouckaert M. De Smedt 

"Archivaria nr. 8" is ter perse 

Het achtste nummer van het stedelijk archieftijdschrift "Archivariatl is momenteel in druk. Het nummer bevat 
vijf bijdragen en is weer uitvoerig geïllustreerd. In het openingsartikel bespreekt Piet Van Bouchaute de 
geschiedenis van het Volkshuis in de Verrnorgenstraat. Het Volkshuis is in 1925-1926 gebouwd naar een 
ontwerp van de weinig bekende Berchemse bouwmeester Robert Soebert. Het is een merkwaardig voorbeeld van 
vroege art deco-architectuur. De tweede bijdrage, geschreven door Bart Moenssens, behandelt de recente 
publicatie van vijf aanvullende inventarissen van het Stadsarchief Sint-Niklaas. De bewerking van de de oudste 
penningkohieren van Sint-Niklaas door Luc De Backer wordt vervolgens belicht door Luc Peleman. Daarna 
komt een stukje familiegeschiedenis van de hand van Lutgart Van den Broeck. Zij beschrijft het wedervaren van 
de kinderen uit het huwelijk van haar grootouders Jan Alfons Van den Broeck en Maria Theresia Rombaut. 
"Archivaria" m.8 besluit met een terugblik op twee historische tentoonstellingen in de wandelgangen van het 
stadhuis: "Sint in de stad" (eind 1996) en "Balloon '97" (september 1997). Wie na de lectuur van de artikels naar 
meer hongert, kan zijn voordeel doen met de gebruikelijke bronnen- en literatuurlijst achteraan. De redactie is 
inmiddels al volop bezig met de voorbereiding van het nummer 9, waarin onder meer het lot van de verzetsheld 
Richard Van Britsom aan bod komt. 



12 .Jan Vernimme Opgespoord 

o 

o 0 

Aan Anthone en Joseph Vemimme, beiden geen 24 jaar oud, werden na het overlijden 
van hun vader "Heer ende Meester" Bertholomeus Herby I en Jan Anthone Delpierre als 
voogden toegewezen. Hun benoeming werd op 3 januari 1726 in het "Weeserie Ferieboec" 
ingeschreven. 

2 

I Uit later gevonden documenten blijkt dat Heer ende Meester Bertholomeus Herbij onderpastoor op de Sint
Jacob-parochie was. 
2 SABr: Weeserie Ferieboec nr. 205 - jaar 1726: datum 3 januari 1726. 

Actum den 3 Januarij 1726 present 
den Heer van Bouchaute 

Eodem is ghecompareert heer ende Magistere BertholQlfmeus 
Herbij ende Joannes Anthone Delpierre die swoeren 
vooghden van Joseph Vemimmen gheprocreert bij 
PietemeIIe van Hems 

Eodem swoeren de voomoomde Comparanten Vooghden 
van Anthone Vemimmen geprocreert bij Marije 
Anne (Gartie). 



De Familie Vemimmen 13 

Dit wordt voor Joseph in het "Wezerij Consenten boek 1718-1729" bevestigd. 

Het "Wezerij Consentenboek" bevestigt op 14 juni 1726 dat Anthone, inmiddels 
gehuwd, de voogdijschap over zijn halfbroer van "Heer ende Meester Bertholomeus Herbij" 
overnam. 

2 

I SABr - nr. 209/8404: Wezerij Consenten 1718 à 1728 - blz. 217 - (2FQ). 
heer ende meeste re Bertholomeus Herbij ende Joannes Delpierre 
swoeren vooghden van Joseph Vemimmen (Verminnen geschreven) filius Jan verweekt bij 
Pietemelle van Heuns ter liquidatie vanden Staet van goede 
ten Stertbuijse van sweesens moeder gesloten den 14-e Junij 1726 
het slot van desen Staet is baetelijek gevallen ter Somme van 
92 pond 1 schellingh 9 grooten gebleven onder de vooghden met Last van Zeker als naer Costuijme 
Blijvende voorts ghemeene d'(h)elft van een Stuekxken Lant geleghen 
inde prochie Thielroode belast in 'tgeheele met twee renten 
gelijck in de voorenstaende anregistre is blijckende sonder meer. 

2 SABr - nr 209/8403: Wezerij Consenten 1718-1729 - blz.216V. 
Jan Anthone Del Pierre ende Anthone Verminnen gesworen vooghden van Joseph Vemimmen filius Jan 
verweekt bij PietemeIIe van Heems ter liquidatie vande Staet van goede van sweesens Vader gesloten den 
14-en Junij 1726 bij slote van weleke Staet eomt suijver voor de Weese de somme van 28 pond 6 grooten 
blijvende voorts gemeene lI4-de van Stueken Lant belast in'tgeheele met twee renten d'eene van vijf 
ponden grooten tsjaers d'ander van 16 schelling 8 grooten tsjaers losselijek den penninek 20 sonder meer. 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 16 april 1998 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVI- nr. 2 maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-77688 34 

België-Belgiquc 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS I 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer Petrus CLEYS 
Bisschop Triestlaan 40 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 23 april 
1998 om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas . 

'Immigratie van schaapherders vanuit Nederlands Limburg en Noord-Brabant' 
Voordracht door de heer Piet Verheyen. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Programma 1998 

Dinsdag 9 juni 1998 
'De kleren maakten de man' 
Voordracht door lic. Marc Nevens van de VZW Post Factum 
Verantwoordelijke begeleiders: Gaston Van Vlierberghe en Luc De Backer 
van 20 tot 22 uur 
Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas 

Donderdag 17 september 1998 
'Wat betekent mijn familienaam ?" 
Voordracht door de heer F elix Waldack 

Oktober 1998 
Genealogische vormingsavond 

November 1998 
Genealogische vormingsavond 

33ste Nationaal Congres 

Heeft plaats te Dendermonde op 25 en 26 april 1998, 
Centraal thema : 

Land- en kaartboeken als hulpbron voor familiekunde. 

Volgende Genealogie VAN RIET werd door ons in de publikatie van E.H. Verberd,moes "MALDEREN" en in 
de parochieregisters en de burgerlijke stand van de stad SINT ~N1KLAAS opgezocht. Deze afstammingsreeks 
leek ons zodanig interessant voor nazaten van Jacobus (van) Riet uit Malderen en die in het Waasland zijn 
terechtgekomen, dat we ze ingekort langs deze weg wensten te publiceren. 

JACOBUS RIET X PIERIJN VAN DE SANDE X 30.01.1606 Malderen 
t 30.10.1669 Malderen 

PASCHIER VAN RIET X ADRIANA WILLOCKX X 
• 18.08.1608 Malderen 
t 27.04,1676 Malderen t 17.09.1676 Malderen 

JOANNES VAN RIET X MARIA VAN GUCHT X 07.11.1665 Malderen 
• 08.03.1638 Malderen • 20.09.1642 Malderen 
t 14.09.1698 Malderen t 22,10.1693 Malderen 

PASCHASlUS VAN RIET X JOANNA VERLINDEN X 01.12.1696 Malderen 
• 25.10.1667 Malderen 

JOANNES VAN RIET X ANNA CA THARINA ENGELS X 05,02.1747 Sint-Niklaas 
• 28.10.1714 Malderen • 30,05.1724 Sint-Niklaas 
tOl ,02.1788 Sint-Niklaas t 16.02.1793 Sinl-Niklaas 

AUGUSTINUS FRANCISCUS VAN RIET X ISABELLA CLARA VAERENDONCK X 25.02.1794 Sint-Gillis-Waas 
• 23.05.1767 Sint-Niklaas • 30.04.1765 Sint-Gillis-Waas 
t 12.07.1831 Sint-Niklaas t04.10.1816 Sint-Niklaas 

DOMINICUS VAN RIET X LEOCADIA VAN MARCKE X 22.01.1834 Sinl-Niklaas 
• 16.08.1802 Sint-Niklaas • 17.07.1813 Sint-Niklaas 
t 30.04.1885 Sint-Niklaas t 27.03.1871 Sint-Niklaas 

JULIANUS VAN RIET X MARIA COLETA DE COCK X 29.11.1865 Sint-Niklaas 
• 18.03.1841 Sint-Niklaas • 12,03.1847 Sint-Niklaas 
t 18.01.1925 Sint-Niklaas t 0704.1900 Sint-Niklaas 

Regi De Meirsman 
Jozef Moerloos 
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14 .Jan Vernimme Opgespoord 

De inleidende tekst van de "Staat van Goed" van Pietemelle van Heuns vertelt dat ook 
zij in december 1725 overleed. Ook hier ontbreekt de juiste datum van overlijden. 

'SABr - Staat van Goed nr. 8404: Pieternelle Van Heuns, echtgenote van Jan Vernimme (AAI) - 1726. 
Staet ende Inventari van alle ende jeghelijcke 
de goederen soa meuble als lmmeuble 
baeten actien ende Creditten mitsgaeders 
Commeren ende Lasten bleven ende bevonden 
ten Sterfhuijse van Pietemelle van Heuns 
overleden huijsvrauwe van Jan Vernimmen 
opden decembre 1725 (wiens ziele godt almachtigh 
ghenadigh zij) 

g 



De Familie Vemimmen IS 

De "Staat van Goed" van Jan Vemimme venneldt dat, gezien beide echtgenoten kort na 
elkander overleden, hun gemeenschappelijk bezit samengebundeld wordt. 

lSABr - Staat van Goed nr. 8403: Jan Vemimme, echtgenoot van Pietemelle van Heuns (AB4) - 1726. 
Alvooren geeft den rendant te kennen dat ghedeurende de minoriteijt vanden 
rendant de voomoomde vooghden hebben gemaeckt Staet van goede ten sterfhuijse van de 
tweede huijsvrauwe van s'rendants overleden vaeder de welcke voor hem was Commen 
te overlijden ende ghelijck de Selve Sijnde overleden oorts naer malcanderen Soo ist 
dat inden voornoomden Staet Sijn ghebroght alle de goederen die hun te Samen 
hebben ghecompeteert 



16 Jan Vemimme Opgespoord 

In de "Staat van Goed" van het sterfuuis van Pieternelle van Heuns vermelden de 
"Erfelijke Baten" dat de erfgenamen een 11 partij ken lant" 1 verwerven. Het land is gelegen in 
het Land van Waas te Tielrode, heden een deelgemeente van Temse. Het behoort voor de 
helft toe aan Gillis Donckt en voor de andere helft aan de erven Jan Vernimme. 

De helft van die helft, aldus een vierde, is eigendom van Anthone Vernimme. Hij heeft 
het geërfd bij het overlijden van zijn moeder Marie Anne Gartie. Het ander vierde komt, na 
het overlijden van Jan Vernimme, voor de helft toe aan Anthone en voor de ander helft aan 
zijn halfbroer Joseph. 

2 

1 Het "partij ken lant" bevat vijf akkers. Voor meer bijzonderheden en de juiste ligging 7je: "De Landboeken van 
Tielrode 154::2-1724" door Femand Vemimme - Uitgave" Jaarboek 1993" van het Gemeentemuseum Temse. 
2 SABr - Slaat van Goed nr. 8404: Pietemelle van Heuns, echtgenote van Jan Vemimme (AA 17) - 1716. 

Baeten van Erfachtig(h)eden van Landen ten desen Sterfbuijse competerende I 
Alvooren competeert te:1 desen Sterfbuijse d'helft van een partij eken Landt dies de wederhelft 
Competeert aen Anthone Vemimme Soone vanden overleden verweekt in Sijn eerste huijwelijck 
gheleghen inde prochie van Thielroode Lande van Waes dies d'ander helft voorder ghemeene 
is met Gillis Donckt. - Belast int gheheele 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 28 mei 1998 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVI- nr.3 mei-juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

Belgiê-Belgique 
P.B. 

91 00 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

De heer CLEYS Pierre 
Bisschop Triestlaan 40 

V.V.F. - KRONIEK 9120 BEVEREN 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 9 juni 1998 om 
20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas. 

"De kleren maakten de man" voordracht door lic. Marc Nevens van de VZW Post Factum. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Programma 1998 

Donderdag 17 september 1998 
"Wat betekent mijn familienaam ?" 
Voordracht door de heer Fe1ix Waldack 

Oktober 1998 
Genealogische vormingsavond 

November 1998 
Genealogische vormingsavond 

Vraag en antwoord 

Vraag van de heer Norbert Coullier, Casinostraat 20,9100 Sint-Niklaas. 

12 

1. Zoek de voornaam van citoyen De Greyt die gevangenisbewaarder was van de Cipierage in 
Sint-Niklaas in 1797-1798. 

2. Zoek de geboortedatum van 1. B. Soetens die in 1763 de smeedijzeren trap heeft gemaakt 
van de Cipierage in Sint-Niklaas. 

Vraag van mevrouw Mieke Stolwijk, Drakenstraat 44, 1435 KC Rijsenhout NL. 
Zoek gegevens over de familie Selis die gewoond heeft in Stekene. 
Eventueel afkomstig uit Spanje? 

Vraag van Luc De Backer 
1. Zoek afstamming van Van Wolvelaer Egidius- Rottier Joanna: zij hadden kinderen te 

Nieuwkerken van 1660'tot 16'67 
2. Idem voor Van Goethem Andreas- De Potter Elisabeth kinderen te Nieuwkerken van 1648 

tot 166l. 
3. Zoek het huwelijk van Bauwens, Petrus, Joannes °Hamme 1776 met Roosen Ferdinandine 

°Dikkelvenne 1774. Kinderen te Sint-Niklaas 1801-1809. 
4. Zoek verdere gegevens over Rommel Carolus Benedictus °1742 te Gent? en Drieghe, 

Carolina Judoca °Wetteren 1745? Carolus stierf te Gent in het Huis van Misericorde op 10-
11-1802. 

In memoriam 

Op 8 mei 1998 is mevrouw Lydia Verschraegen echtgenote van de heer August De Baets te 
Melle overleden. De heer De Baets was jarenlang voorzitter van de Gouw Oost-Vlaanderen. 
We bieden hem en zijn familie onze oprechte deelneming in de rouw aan. 



De Familie Vemimmen 17 

De grond is belast met twee losbare renten de "penninck-twintig" in voordeel van 
Guilliame De Rijcke: de eerste van 5 pond grooten vervallend iedere 23 maart, de tweede van 
16 schelling 8 grooten vervallend iedere 13 mei. Deze twee renten vertegenwoordigen een 
hypothecaire schuld van 116 pond grooten kapitaal. 

l SABr - Staat van Goed nr. 8404: Pieternelle van Heuns, echtgenote van Jan Vernimme (AA 18) - 1726. 
met twee renten d'eene van vijf ponden grooten siaers ende d'ander van sesthien Sehellijnghen acht 
grooten tsiaers Losselijek den pennijnek twintigh Vallende t'e1eken 23-en maerte ende 13 meije 
in proffijte van Guilliame de Rijeke I Inweleke helft scheede van Lant den overleden 
gherecht is gheworden uijtten hoofde van marij Anne (Gar/ie) sijne eerste huijsvrauwe / 
Deselve partije Wort 

13 



18 

14 

Jan Vemimme Opgespoord 

Dat "partijken lant" wordt verpacht aan twee personen. Andries Buijtaert betaalt een 
pacht van 7 pond grooten, de weduwe Beij 5 pond grooten per jaar. Ze zijn betaalbaar iedere 
kerstsavond. Buijtaert blijft nog één jaar, weduwe Beij nog 2 jaren pacht verschuldigd. 

1 SABr - Staat van Goed nr. 8404: Pietemelle van Heuns, echtgenote van Jan Vemimme (AAI9) - 1726. 
in pachte ghebruijckt int gheheele bij twee diversche Persoonen te weten bij Andries 
Buttaert ten prijse van seven ponden grooten bij Jaere die Schuldich Staet tjaer 1724 ende 
voorts bij de Wedewe Beij (!) ten prijse van vijf ponden grooten Siaers die Schuldich is twee 
Jaeren pacht verschenen kersavont 1724 ende 1725 daer van niet en is ontfaen ende is den 
gheheelen pacht baete ten desen Sterfhuijse omme dat den overleden heeft ghehadt het incommen 



De Familie Vernimmen 19 

Een kleine berekening vertelt dat de netto-opbrengst voor Anthone 3 pond 2 schelling 
grooten, voor Joseph 15 schelling 6 grooten per jaar bedraagt. 

De "Staat van Goed" van het sterfuuis Anthone Vernimme venneldt dat de helft van de 
grond in Tielrode niet aan Gillis Donckt maar aan een Gillis d'Hondt toebehoort2. 

3 

I SABr - Staat van Goed nr. 8404: Pieternelle van Heuns, echtgenote van Jan Vernimme (AA20) - 17'2.6. 
van sijn voorkijndt ten causen het selve tot sijn overlijden is gheweest mindetjarigh memorie. 

2 Gillis d'Hondt is gehuwd met Elisabeth Vernimmen, zuster van Jan. 
3 SABr - Staat van Goed nr. 10.060: Anthone Vernimme, echtgenoot van Franchoise Cortij (AC 14) ) 1734. 

De besittighe gheeft te kennen datter ten desen Sterfhuijse is Competerende vuijt den 
hoofde van S'overledens vaeder ende moeder d'helft van een partij ken Lant gelegen 
inde prochie van Thielroode Lande van Waes dies d'ander heIrt gemeene is met Gillis d'Hont 

15 
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Mgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 10 september 1998 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVI- nr. 4 september-oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer CLEYS Pierre 
Eglantierlaan 26 B8 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 17 
september 1998 in de Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas. c"", ;t(.7' *, ..... "L 

"Onze familienamen" voordracht door de heer Felix Waldack. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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74DE aJST-VLAAI1SE INSTVIFDAG 

LAARNE (KALKEN) ;, ZavoAG 78 [}(TCfJER 7998 

DE JAARLIJKSE INSTUIFDAG VAN DE V. V. F. -Gol.M COST-VLAANDEREN HEEFT DIT JAAR 
PLM TS CP ZONDAG 78 OKTCBER 7998 IN HET {)Jo GEf1EENTEHUIS (VOORDRACHT) , 
KALKENDORP 3 , EN IN DE FEESTZML BREUGHEL (INFO- EN BOEKENBEURS) , 
KALKEN DORP 28 EN KERKAKKER TE KALKEN . 

TOEGANG IS GRA TIS • IEDEREEN ONTVANGT EEN UITGEBREIDE t1AP f1ET 
GENEALOGISCHE, HEEI'1KUNDIGE EN HISTORISCHE DOCUf1ENTATIE • 

WA T BIEDT DEZE INSTUIF DAG ? 

- 9.3OU avTHAAL l1E1 KCFFIE , IN HET WO GEf1EENTEHUIS 

- lOu VCXRff?ACI-{T : " HET ONDERVlI.jS rxx:R DE JAREN HEEN" 
fJCCR PRoF. fF. KAREL DE CLERCK , G&IOON HOOGLERAAR 

UNIVERSITEIT GeiT - V4.KGROEP PEOAGCGIEK 

- 7 1 U INFO- EN Bf.EKENBELRS , IN DE FEESTZAAL BREUGHEL 

c\I.' V. V. F. VAN AALST , DEINZE , DENDERf1()N[)E , GENT-I1ELLE 
LAND VAN WMS , flEET JESLAND , ()JoENAARDE-RONSE 

c\I.' GENEALOGISCHE WERKGROEP ZEEUWS-VLMNOEREN 
~ V. V. Gouw COST-VLAANDEREN f1ET DIGITML ARCHIEF 
* V. V. F. -Gouw ANTWERPEN I'1ET INFORf1A TIES YS TEEM ELREKA 
« V. V. F. -GENEALOGIE & Ca-PUTER f1ET INFORt1A TIESYSTEEM fJRIIVVE 
*' Cct"PUTERCRGANISA TIES VOCI'? ZaEL Dos , WlNOCJV.IS ALS NAc 
-I/I! TALRIJKE HEEMKUNDIGE VERENIGINGEN UIT 

HET GENTSE EN HET LAND VAN DENDERMONDE 

- 72.30u NIWAGf1AAL . HET UNIEKE HERFSTMENU BIEDT U : 

- 74u 

.APERITIEF 
PfXIPOENSOEP 

KONIJNEBOUTJES It BREUGHEL 11 

TAART EN KOFFIE 

Vca:? SLECHTS 5g) FR KUNT U (roT UITERLIJK 72 OKTOBER) 
INSCHRIJVEN BIJ DE GOUWSECRETARIS FàIX WALDACK , JoZEF VAN DE 
VELDESTRAAT 7 TE 9270 KALKEN. TEL EN FAX (09) 367.80.92 . 

INFO- EN ElEKENBELRS . 

76.5OU EINDE VIW DE INSTUIFDAG • 
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. Vrij van. zegel (art.l98) Veran.tw. Uitg. Félix Waldack 
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11. 1I.F Gent - Digitqq/ Atchief 
Reeds verschenen in deze reeks 

De Ruyver Luc 

Kalken - Sint Denijsparochie 
Dopen 1797 - 1900 
Huwelijken 1604 - 1900 
Overlijdens 1604 - 1900 

Meys Marcel 

Overmeire 
Status animarum 

Williame Patrick 

1687 

995 Fr. 
995 Fr. 

1.495 Fr. 

245 Fr. 

Destelbergen - O. L. Vrouw ter Sneeuwparochie 
Dopen 1803 1900 745 Fr. 
Huwelijken 1803 - 1900 495 Fr. 
Overlijdens 1803 - 1900 745 Fr. 

Begijnhoven Sint Elisabeth Gent en Sint Amandsberg 
Overlijdens 1701 1900 495 Fr. 

Deze uitgaven zijn te bekomen: 
door voorafbetaling, met toevoeging van een bedrag van 200 fr. per boek voor 
verzendingskosten, op rekeningnummer 000-1656964-10 van V. V.F. Gent - Digitaal Archief, 
Amand Casierlaan 20, 9030 Gent-Mariakerke, met duidelijke vermelding van welke boeken 
( gemeente en welke akten) u wenst te ontvangen. 
U kunt de boeken ook afhalen in het Oost-Vlaams V. V.F.-Centrum voor Familiekunde, 
Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle, na telefonische bestelling vooraf: 1i 09/252.26.47. 

Niets uit deze uitgaven mag door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere 
wijze ook worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 

ISNN 0771-7601 
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Vanaf 1 juli ook uw 
bibliotheek op Internet! 

Deze bibliotheek werkt mee rnet hel Ovinob
project: het Oosl-Vla;Hlls InformatieNetwerk 
van Openbare Bibliotheken. 

Hel uitgangspunt van hel project is de 
inform<ltieve en documentaire dienstverlening 
van de openbare bibliotheken <li1n het Oost
Vlaamse publiek uit te breiden en versneld te 
lalen verlopen: 

De eerste reztlis<ltie van Ovinob is de 
Provinci<lle Centrvle Catalogus. Ie vindt de 
stand van z<lken op de kaart hiernaast. De 
Catalogus bevatte op 30 april 199B reeds ruim 
400 000 beschrijvingen van boeken, tijd
schriften, ccl-rom's, ... 

Je kan de Provinciale Centrale Catalogus 
ri1i1dplegen om te welke bibliolheek welk 
werk Ier beschikking heeft, zowel via de 
publieksscherrnen in cle bibliolheek i1ls nu ook 
via Internet (zie elders in deze folder). 

Voor 199B heeft Ovinob nog plannen ... 

Hel interbibliothecair leenverkeer tussen de 
Ovinob-clceinelllers wordt ge<ll1l0rnatiseerd, 
zodat je sneller een werk kan ontlenen dat niet 
in je eigen bibliotheek ter beschikking is. 

Voor meer informatie kan je terecht aan de 
balie. 

\\ 
\ '\ 

) 

2 
MALDEGEM 

\ , 
( 

I 

1. Ovinob-bibliolllC'ek : de volledige Gltalogus is opgenomen in de Provinciale Centrille Ci1tillogus 

BEVEREN 

2. Ovinob-bihliothef'k : rif' volledige cal;dogus wordt in de loop Vim 199B opgt'nOn1f'1l ill elf' Provinci,dl' (-enl/dlt' 

C;:J!i1!ogus, tot diln zijn cnk(·1 de i1i1nwinsten sinds 1 oktober 1997 opgenolllt'11 

3. de bibliotheek werd uitgenodigd om in dc loop Vi11l 199<l OVillOb-bibliotllcck tc worckl1 

N 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 30-10-1998 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVI- nr. 5 november-december 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer CLEYS Pierre 
Eglantierlaan 26 B8 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 5 november 
1998 om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas. 
De heer Frans De Block demonstreert en geeft uitleg bij het software programma 
HAZA-DATA 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Nieuwe uitgave 
De twintigste penning te Sint-Pauwels in 1571 door Luc De Backer. 
Volledige weergave van de kohier met indices op persoonsnamen, de eigenamen en de 
toponiemen. Aanvullend een socio-economische ontleding met vermelding van de grootste 
grondgebruikers en de grootste eigenaars. Prijs 200 fr. Te bekomen bij de auteur ofin de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek aan de infobalie. 
Tegen nieuwjaar is de uitgave van 1574 voorzien. 

Opendeurdagen 
Te Melle in het Gemeentelijk Museum, archief en documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 
393-395, 9090 Melle. 

Zaterdag 7 en zondag 8 november van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. 

Vraag en antwoord 
Harry van Hooydonk, Lage Vosbergstraat 7, 2840 Rumst zoekt: 

Petrus Van den keybus °Wuustwezel1777 +? 
X wellicht voor 1824 met Anna Van Nimmen °Kruibeke? +? 
1 kind of meer nl. Karel °Doel 1824 en +Doel 1914 x Joanna Geldermans 

Dankzij de inspanningen van het Melse Gemeentebestuur werden bepaalde ver

bouwingswerken uitgevoerd aan de gewezen onderwijzerswoonst naast het oud

gemeentehuis langs de Brusselsesteenweg. Op de eerste plaats diende het Ge

meentelijk Museum, dat algemeen bekend staat om haar mooie collectie laat

middeleeuwse archeologica, te kunnen beschikken over meer ruimte. Momen

teel wordt er hard gewerkt aan een permanente tentoonstelling rond enerzijds 

het werk en leven van de Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935) en ander

zijds met betrekking tot het ambachtelijk gedeelte van de pijlenmakerij van de 

familie Gijselinek (die in deze sector ettelijke generaties actief was te Melle) .• 

Deze beide. nieuwe afdelingen moeten uitgroeien tot bijkomende aantrekkings

punten voor ons Gemeentelijk Museum. 

Bovendien, en dat was algemeen geweten, barstte het Gemeentelijk Archief en 

Documentatiecentrum reeds jaren uit haar voegen. Het groeiend volume aan 

beschîk.baar archief en documentatie alsmede het jaarlijks stijgend aantal bezoe

kers noopten ons om een aangepaste oplossing te zoeken. Er werd een nieuwe 

zeer functionele leeszaal gebouwd. 

Om u kennis te laten maken met de vernieuwde behuizing enlof met de werking 

van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, het geheugensteun

punt bij uitstek van onze gemeente, zetten we onie deuren binnenkort 

open. De medewerkers aan dit initiatief zullen u graag een woordje uitleg geven 

en uw gebeurlijke vragen beantwoorden. Inhoudelijk wordt dit centrum ge

schraagd door de Heemkundige Vereniging De Goode en de Vlaamse Vereni-

voor Familiekunde (VVF) - afdelÜJ.gen GentIMelIe. Aanwezigebesruursle

den zullen u graag waar nodig enige toelichting geven over de werking van hun 

respectievelijke verenigingen. Deze opendeunràgen worden georganiseerd op 

zaterdag 7 en zondag 8 november eerstkomend. We hopen.ook u op een van de

ze dagen te mogen begroeten. Alvast van harte welkom! 

INFO: 09/252.26.47 



IDA VAN HEN BROECK 
Geboren te I lamme 1935 

BUIten de publicatie van gedichten 
is dit haar debuut. 

'DE IIEMEL WEENT' 
omspant de periode 1895 - 1940 
en bevat een làmiliekruniek 
en een oorlogskroniek 1914 - '18 
van haar vader Jozef Van den Broeck, 
geboren te Sint-Niklaas 1889, . 
en gestorven te Hamme 1957. 

Dit boek is een aangrijpend en ontroerend 
'document-llumain', een verhaal van hard
werkende, eenvoudige mensen, die veel geluk, maar ook veel verdriet hebben gekend. 

De moeder Muria-Theresia, een liere zeer gelovige vrouw, zette haar stempel op dat 
gro ct gezin. De begrippen f'{'r1ijkheid, hulpvaardigheid en plicht kregen haar ne!,!en 
kinderen meI dc moedermelk binnen. 
Laler nitJesl vader Jan zeven maal alscheid nemen van \'ijfzonen en twee dochters, die 
Vlaanderen verlieten voor Chicago. Alleen het weten dat ze dnar elkaar ontmoetten en 
hielpen moet de pijn wat verzacht hebben. 
Jozef V!\n den Broeck, zesde zoon van Jan en Maria-Theresia, kwam in 1914 als vrij
williger terug naar l1elgië om zijn Vaderland te verdedigen. I lij hield tijdens de oorlog 
e~n dagboek bij, en overleefde die vier jaar hel, ll1a<ir was te dicht bij een onlplolTtng 
geweest. I lij werd volledig doof. In die stille wereld herwerkte hij zijn dagboek 101 een 
kroniek'om zo die gruwel te vergeten. En gelukkig was er zijn niet allatende hUlllor. 

De oorlogskroiliek brengt ons naar de Westhoek en geert ons een duidelijk beeld hoe hel 
leven was van een frontlijnsoldaat, de loopgraven, vervoer en bevoorrading, verstandhou
ding mei oversten, sluipschutters, c0ll1l1llmicatie ... en gelukkig ook rust en ontspanning. 

I Iet dagboek eindigt plots ... 
Ga zelf eens op verkenning naar de Westhoek. Ieper, Poperinge en de vele kerkhoven 
geven u een ,antwoord. . 
I let bock is een eerbertoo!1 aan alle gesneuvelden. 
De Eerste Wereldoorlog werpt nog steeds een diepe schnduw over de 20sle ecu\\'. liet 
verloop en' de gevoigel1 ervan hehben een belangrijke stempel gedrukt op de wereld 
waarin wij nu leven. 

UITNODIGING 

De olliciële voorstelling van het bock vindt plaats 
op zondag 8 november 199R te 10.30 uur 

in de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, H. IleYlllunplein3, 
conferelltiezaal2de verdiep. 

De inleiding wordt verzorgd door Eddy Allcock, moderator, 

Gastspreker is Lieven Dehandschulter, 
schepen van Cultuur van Sint-Niklaas. 

Na de olliciële voorstelling kunt u uw gesigneerd exemplaar 
in ontvangst nemen. 

Tijdens de receptie is cr gelegenheid tol napraten in de cafetaria. 

Technische gegevens: 

Auteur 

Versch ij llingsdatul11 

Formaat 

Omvang 

Papier 

Druk 

Afwerking 

Beperkte oplage. 

Ida Van den Sroeck 

begin november 1998 

160 x 225 111111 

224 pagina's 

90 gr.licht houthoudend roomkleurig editiepapier 

of1:<;et 

garengenaaid, gebonden, harde kaft 

met goudopdruk en kleurenwikkel 

Prijs: voorintekenprijs 650 Bf. (vóór 15 november) 

Na 15 novemher 750 HF. 



20 Jan Vernimme Opc:espooro 

Ziehier als documentatie het slot van de afrekening van de erfenis die op 6 juni 1726 
met toestemming van Jonkheer Roelant de Gras en Jonkheer Dixmuede Morphie, schepenen 
van wezen van de stad Brugge, aan de wees Joseph Vemimme toegewezen werd. 

1 SABr - Staat van Goed - nr. 8403: Jan Vernimme, echtgenoot van Pieternelle Van Heuns (AB 19120) 1726. 
Opden 6-en Junij 1726 compareerde in camer Anthone Vernimme den welcken de 
deughdelijckheijt van desen staet onder eede heeft gheaflïrmeert mij present 
Secunda Somma van Lasten 1 pond 17 schellingh 4 groolen 
Totale Lasten 93 pond 19 schellingh 1 grooten 
De Baeten hiervooren 150 pond 1 grooten 
Dus meer baete dan Lasten 56 pond 1 schelJingh grooten 
Comp! d'helft voor de weese 28 pond 6 grooten 
Aldus ghesloten bij Joncheer Roelant de Gras ende Joncheer Dixmude de 
Morphij schepenen van weesen der Stede van Brugge onder de protestatie 
Coslumiere ten daeghe maende en Jaeren als inde presentatie mij present als grefrier 
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De Familie Vemimmen 21 

De bespreking van de drie "Sta~en van Goed" ~ordt beslo~~n met enkel.e klei~e.re 
aanhalingen uit de staat van het sterfhUlS Anthone Vemlmme. Ze ZIJn op eerste zich welmg 
relevant maar spelen een niet te onderschatten rol bij de verdere ontwikkeling van onze 
studie. 

Anthone Vemimme is op 16 mei 1734 als poorter van Brugge te "Schipdaele"l over
leden. 

2 

I "Schipdale" is een strook land gelegen buiten de poorten maar binnen de palen van Brugge tussen de 
Smedenpoort en de Ezelpoort. De benaming ·Sceptale" wordt voor het eerst op het einde van de 13-de eeuw 
aangetroffen. In de 14-de eeuw vermelden de beschikbare documenten ·Sceeptal" en ·Sceeptale". Vanaf de 
jaren 1700 komt het woord "Schipdaele" steeds meer in gebruik - Voor de verklaring van het woord raadplege 
men Gysselinck en Karel de Rou. Voor meer bijzonderheden over "Schipdale" en "Schipdale-brug" zie Maurits 
Coomaert in zijn boek "De Topographie, de Geschiedenis en de Toponimie van Sint-Pieters-op-de-Dijk". 
2 SABr - Staat van Goed nr. 10.060: Anthone Vemimme, echtgenoot van Franchoise Cortij (ACl) - 1734. 

Staet ende Inventaris van alle de goederen Soo mueble als immueble haeten actien ende 
Crediten mi tsgaders Commeren ende Lasten bleven ende bevonden naer de doodt ende 
overlijden van Anthone Vemimme filius Jan geprocureert bij Marianne (Gartie) 
overleden toe Schipdaele poorter deser stadt van Brugghe op de sesthienden meije 
Seventhien hondert vierendertich (:wiens Ziele godt genadigh sij:) 
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Mgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 2 februari 1999 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVII- nr. 1 januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Eglantierlaan 26 B8 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 18 februari 
1999 om 20 uur in de Castrozaal van het Castrohofte Sint-Niklaas. 

De heer Georges Vervoort spreekt over "Van B. Geesttafel tot OCMW". 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Lidgeld 1999 

Wie moet deze bijdrage betalen ? 
hij die niet in het Waasland woont 
hij die wel in het Waasland woont maar geen lid is van VVF-nationaal 

Hoe betalen? 
Gelieve 125 BEF te storten op rek. nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, 
O. L. Vrouwstraat 2 bus 10, 9100 Sint-Niklaas. 
Voor Nederland 10 NGL (niet via de bank owv de kosten) 

Programma 1999 

Donderdag 22 april 1999 : vormingsavond genealogie met de computer en het programma 
"Pro-gen" door de heer Paul De Clerck. 
Zaal : de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

Vraag: Wie kan voor deze vergadering beschikken over een toestel dat het beeldscherm 
projecteerd op groot scherm ? 
Het zou heel wat gemakkelijker zijn voor de voordrachtgever en voor onze leden om de uitleg 
te volgen. Eventueel via uw werkgever. Bel mij zo u een toestel beschikbaar heeft. 
Dank bij voorbaat. 

Vraag en antwoord 

Gezocht Albertina van Guyze fa Judocus en Maria Ferket °Stekene 1753. 
Zij zou gehuwd zijn in 1773 met Livinus Derweduwe. 

Graag enige aanknoping. Vraag van J. Derweduwe, Kerkhoflaan 92, 2400 Mol. 

Wie heeft een postkaart, foto of tekening van het 19de eeuwse huis dat gestaan heeft op de 
hoek van de Gasmeterstraat en Driekoningen, aan de vroegere bareel te Sint-Niklaas? 

Vraag van Bemard Daeleman, Abdij, Vlasmarkt 23, 9200 Dendermonde. 

2 



Vraag van Luc Peleman , Schuttershof 2, 9140 Elversele. 

Petrus Ludovicus de Kimpe werd te Elversle geboren op 13-11-1867. Hij belandde achtereenvolgens te 
Berlare en te Overmere, en verhuisde op 22-5-1895 - ondanks zijn 28 lentes en nog steeds ongehuwd -
naar Duffel. Via de bevolkingsregisters zou ik hem graag verder volgen. Wie kan mij hierbij helpen? 

Joannes-Baptist VereIst is een iewat mysterieuze figuur die te Elversele aan de kost kwam als onderwijzer 
alvorens krankzinnig te worden. Zijn geboorteplaats en -datum heb ik nog niet kunnen achterhalen. Toen 
hij op 25-10-1732 te Nieuwkerken trouwde met Joanna- Catharina van herweghen, was hij blijkens de 
huwelijksakte afkomstig van Tielrode (waar hij evenwel niet geboren is). Zijn vader heette Michiel. 
Te Elversele had hij 5 kinderen: Joanna Aldegonda °1734 

Joannes-Franciscus °1735 
Petrus Antonius °1737 
Joanna Amelberga °1740 
Carolus °1742 

Blijkens de staat van goed die te Elversele werd opgemaakt ten behoeve van deze kinderen, moet Joannes 
Baptist VereIst circa 1748 overleden zijn te Geel. Wie kan deze te Geel? terugvinden? 

STAD SINT~NIKLAAS 
van 31 januari tot 28 februari 1999 

AJL§ ]D)J6 V(Q)§ 

JD) JE ]P) À§§][J6 JP)JR.JE1EJKlr 
(R16YNAERT I) 

Tentoonstelling in de Reynaertzaal van de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek 

van Sint-Niklaas, H. Heymanplein 3 

Rondleidingen op aanvraag. 

Gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren 
van de Stedelijke Openbare Bibliotheek 

Info: 'It (031776.14.82 

Intergemeentelijk project 
Het Land van Re nnert 

3 



22 Jan Vernimme O"espoord 

De kosten verbonden aan het schatten van de meubelen en de "winkelgoederen" werden 
door de gemeenschap gedragen. 

De achterstallige huur over de maand juni 1734 bedroegt 13 schelling 4 grooten. De 
pacht beliep aldus 8 pond grooten per jaar. 

2 

I SABr - Staat van Goed - nr. 10.060: Anthone Vernimme, echtgenoot Franchoise Cortij (AC29) • 1734. 
aengaende d'oncosten vande gedaene presije vande muebelen ende Winckelgoederen Sijn oock 
betaelt ten selven dag he vande presije vuijt de gemeene pennijnghen volghens de notitie staende 
achter deselve presije dus oock daer over - neant 

2 SABr - Staet van Goed: nr. 10.060: Anthone Vernimme, echtgenoot Franchois Cortij (AC30) • 1734. 
over een maent huijsure vanden huijse bij de besesittigebewoont t'Sedert den Lasten meije tot 
den lasten junij, Seventhien ltondertvierendertich ten advenante van acht ponden 
grooten tsjaers tot date van het Scheedenvande ghemeensaemheijt dus hier - 13 schelIinghen 4 grooten. 
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Na het bestuderen van de drie "Staten van Goed" werd een afspraak gemaakt met 
Jerome Smet, de toenmalige archivaris van Temse. 

Hij was meteen opgetogen en overhandigde meerdere documenten: nummer 2 van de 
lO-de jaargang van "Vlaamse Stam" met een uitgebreide bijdrage door de gekende genealoog 
A. Maris geschreven en handelend over het geslacht Berthelmeus Vernimmen die in de 16-de 
eeuwen diens voor-vader Romaen Vernimmen die in de 15-de eeuw leefde, een bijdrage 
door hem geschreven handelend over de "Heerlijkheden van Tielrode" verschenen in de 
"Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas" en bevattende 
een uitgebreide bijdrage over de geschiedenis van de "Heerlijkheid van Termeghem", een 
heerlijkheid die indertijd onder Jan Vernimmen en meerdere van zijn erfgenamen 
ressorteerde, andere bijdragen van zijn hand over "De Meierij van Tielrode" , "De Griffiers 
van Tielrode" en "De Baljuws van de Heerlijkheid van de Abdij van Lobbes" allen 
verschenen in het Jaarboek 1979 uitgegeven door het "Gemeentemuseum van Temse", verder 
meerdere lijsten, waaronder deze van "De Schepenen van Tielrode van 1387 tot 1796" en de 
indexen van de "Staten van Goed" van Tielrode en Temse die zich momenteel in het 
Rijksarchief te Beveren-Waas bevinden, allen werken waarin leden van de familie 
Vernimmen regelmatig vermeld worden. 

De studie der Vernimmen te Tielrode werd even opzij geschoven. Gedurende een 
maand werd er iedere voormiddag te Brugge aan een complete stamboom van Jan Vemimme 
gewerkt. Iedere namiddag werden allerhande familiedocumenten in het Stads- en Rijks
archief verzameld: inschrijvingen in de "sestendelen" en bevolkingsboeken, wezenboeken en 
belastingboeken, beroepsdocumenten en notariaat,...... Enkele bezoeken aan het Bisschop
pelijk Archief en het Archief van het O.C.M.W. werden evenmin vergeten. 

Een uitgebreide stamboom werd opgesteld en naar alle gekende familieleden verstuurd. 
Het werk was niet vergeefs geweest: het familiearchief groeide aan met honderde meestal 
oudere foto's, drukwerken en documenten waarvan de oudste uil 1848 dateert. 

Na dat boeiend maar inspannend werk was het goed even rustig het gevonden materiaal 
kritisch te bekijken. 

Jan Vernimrne heeft geen twee kinderen gehad zoals uit de "Staten van Goed" afgeleid 
kan worden: Marie Anne Gartie schonk hem tien, PetronelIa Theresia van Heijns, alias van 
Heuns, schonk hem vier kinderen. Bij zijn overlijden waren twee kinderen nog in leven: 
Anthone uit zijn eerste, Joseph uit zijn tweede huwelijk 

De kinderen uil zijn eerste huwelijk staan in hun geboorteakten meestal als 
"Vernimme" , deze uit zijn tweede huwelijk altijd als "Vernimmen" genoteerd. 

Pieternelle of PetronelIa wordt afwisselend Van Heems, Van Heuns, Van Heijns, Van 
Hems, Van Heijms genoemd. 

Marie Anne wordt vaak als Maria Anna of Marianne vernoemd. Haar familienaam 
luidt Gartie, Garsie, Garssie, Garsha, Garshas, Garzi, Gersi. Over haar voorouders valt 
nergens iets te bespeuren. Is ze misschien van Spaanse of Portugese origine? .... 

Jan en Marie Anne ontvingen de "hinderende bisschoppelijke toestemming" in hun huis 
te mogen huwen. De bruid verwachtte een kind en moet wel erg ziek geweest zijn: een 
maand na haar huwelijk overleed op 31 december 1689 haar eerste kind. 
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Mgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 1 april 1999 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVII- nL 2 maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-77688 34 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS I 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

V AN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Eglantierlaan 26 B8 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 20 april 1999 
om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas. 

Het Pro-Gen programma, of genealogie met de computer door de heer Paul De Clerck. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Vraag en antwoord 

Familie Batens 
De heer Arie H. Bos uit Zoetermeer in Nederland vraagt aanvullende gegevens over de familie 
Batens. Zijn Internet adres is : !.'o.!."., .. '.:~~~~~'-'-
1 ) Wie heeft opzoekingen gedaan ivm vermelde familie? 
2) Wie wil bijgevoegde kwartierstaat anvullen ? 
3) Philippus Jacobus Batens gehuwd te Beveren op 2-11-1761 zou afkomstig zijn uit Aalst. 
Graag zijn doopakte. 
Zie ook info-batens op b11Q:I/w\vw.geocities.com/HeaI11and/Woods/2143 

Familie Dierieks 
De heer Bernard Laverseyn, Rue Lacroix 30/42 uit 59100 Roubaix Frankrijk, vraagt aan 
vullingen voor de bijgevoegde kwartierstaat. 

Familie Van Poeck 
De heer Guido Van Poeck, Steenweg Hulst Lessen 51, 9140 Elversele vraagt opzoekingen ivm 
zijn stamboom Van Poeck. 
De voorouders zijn Carolus Ludovicus Van Poeck (1791) en Maria Francisca Behiels. 

Familie Van Cotthem 
De heer Frans Vermeulen, Willem Herreynsstraat 16, 2800 Mechelen tel. 015/415074 vraagt 
inlichtingen ivm de familie Van Cotthem. 
Nuttig is te weten dat er een vereniging 'Van Cotthem' bestaat die vijf jaar oud is en een 
honderdtal leden telt. De stamvader van de noordelijke tak, Leo Van Cotthem, leefde te 
Lokeren en overleed er in 1622. 
Vooral de nazaten uit Waasmunster zijn ons nog niet bekend. Wie kan ons die bezorgen? 

Nieuwe publicatie 

'De tiende penning te Sint-Pauwels in 1574' door Luc De Backer. 

Vorige maand verscheen de bewerking van een tweede penningkohier van Sint-Pauwels. 
Naast indices op eigenarrien, toponiemen, persoonsnamen en instellingen bevat dit boek een 
socio-economische ontleding. Alle belastingsaanslagen werden ter controle opnieuw berekend 
en de verschillen worden vermeld. Volgend jaar wordt een andere gemeente uit het Waasland 
bewerkt. Het boek bevat 42 pagina's en kost 200 bef. Het is te verkrijgen aan de infobatie van ,I 
de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas ofbij de auteur Luc De Backer. 
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256 Ivo BATENS, schoenmaker, geboren op 20-04-1 772 te Beveren(B), overleden op "= I:"i>\ 0 j 1il.....!1 .!I 

16-06-1818 te St.Niklaas(B) op 46-jarige leeftijd. I~~ ~ ~... .J 
Gehuwd op 31-jarigeleeftijd op 08-02-1804 te St. Niklaas met de 31-jari ge 0 11) ~ ;t.§ .!I:: .... 3 

257 JeanneJosepha BRAEM,spillster,geborenop22-01-1773 te Temse( B), overleden op 0";j ~. * ] ti ~ .j I § :8 
29-01-1844 te St.Niklaas(B) op 7 I-jarige leeftijd, dochter van Pierre Frauciscus ~ ~ 1'(.;;" ....... .$Î :z. ~ ~ :z o:s ~ 
BRAEM en Anna Catharina PEIRSMAN. 1-0 f ~ 0 1. 
Uit dit huwelijk f-4 ~ ~'''i ~ ~ ~ d ~ l 
I. Maria Charlotte, geboren op 12-10-1805 te St.Niklaas(B). êZ 0= Ä'kL 0 'X ~ 0": ...J .,,:i ~ 0 + 11 ><: À 

Ge~u:vd op 28-jarige leeftijd op 28-05.-1834 te St.Niklaas(B) met Joannes ~ Ik;>" '.'.' .. i.5.·· .... :. ~: ... , ... {;: ... 
Gud~Jemus van LANDEGHE.M, 35 Jaar oud, verver, geboren op 20-09-1798 te Z;/~;01!;i'. 
St.Nlklaas(B), zoon van Carohna van LAND~GHEM, vo.edmgmaakster. ~ I? :.; i~ ~ .~Jll 

.2. C.ha.rles Loui~, geboren op 04-03-1808 te St.Nlklaas(B)(zleI28~ CZ l:p,!;m·1 . d ;~ col .~ l ~ 
3. SlIvJa Catharma,jrliltemerster, geboren op 18-04-1810 te SLNlklaas. 8 ;~idr: ~.g ". ".~'. ." 1l ~ 
4. Maria Ludorica, geboren op 20-01-1813 te SLNiklaas(B), overleden op ~ ~ (\\ r:::1 "i" f:! E 5 4.l s: 

12-01-1822 te SLNiklaas(B), hospitaal en oud mannenhuis op 8-jarige leeftijd. r..: 0= i:.Y} 0 j .~ . ...,j 1~' .~ ~ ei. en ~ 11· j 
5. Seraphinus, dagll1liswerker, geboren op 12-04-1818 te StNiklaas(B). ~ .F; ;58. J ... '" t!! .sa·.:l! ~ :b Ë1I 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-04-1845 te St.Niklaas(B) met Johanna Maria 'i.· .. '~': J '" ~ '- .~";:l ~ ~ ~ 'S - .•.. ~.. Ol'" . ~''': • 0) • 

PAUL, 33 jaar oud, kraamsIer, geboren op 20-01-1812 te St.Niklaas(B), dochter '~.i .....•..•...•......•.. ~......... ...... .::::. ~ ~-; ~."'\ en •..• r.n .......•..•.... van Petrus PAUL en Barbara Joanna ABEURICH, kraamster. ~ C,);.. . a ~ o.:r . i r8. ..; ~ 0 .~ 8 ~·t .., 0 J '4' 10<.1:1 
~ 'IC ~.' - dl \) - '" C'? 0 ".,.,:. Cl 

G t
" X -- ,-,.. ....., "" <1'1 1-"''' ...., .• ~: .., enera Je • • - .-,'., t")"<'..... • <'< .:,: U 

~ 0 '_'"'' 0 • 0 ~ ;;: 
• = 'A:4= 0 X = 0 + X = cS +' ...:l,a, ii 

512 Philippus Jacobus BA TENS, geboren te Aalst(?), overleden op 05-11-1796 te ~. ' .. '. . ti 1;.,:;1 ....... ' fit à 
Beveren(B). . /.gp '.}i >~ . 
Gehuwd voor ~e kerk (i) op 02-11-1761 te Beveren(B) met Maria PetronelIa van ~ §:.' 4.l j:;~i 1:~' :; 
BEESEN, 25 Jaar oud (zIe 513) ~ i<J> .il ~ I;~~" "'.~ 14.1'. + 
Gehuwd (2) op 07-01-1792 te Beveren(B) met Isabella Theresia HA VINCKX, 53 jaar V') Q;i"" ': ~ I;: 4.l )'g~ :~. 
oud, dagloonster, ge~o~pt (RK~.op 31-12-1738 te Bev~ren(B), overleden op 10-04-1806 ~ Ö ~. ;i ~ ~ ~ :~ f~.'·.'" l; .. : .. ~.: .....••.... 
te Beveren(B) op 67-Jange leeftIJd, dochter van Hendncus HA V1NCK.X en Anna ~ = A&J ~ • j -; J .~. f:! ~CI;l 
Catharina de BOEIJ. < ..... ~ E i!A l; ~ ]A, :i 
Uit het eerste huwelijk: ~ r ~ ~ g ~ ;'}; g . .8 ~ ~ .~ .g .. ~ 
I. Petrus Josephus, gedoopt (RK) op 28-03-1762 te Beveren(B), overleden op Z CIiI 'o::t l; "31 ~ ..., ~~. Q O~· 

05-08-1796 te Beveren(B) op 34-jarige leeftijd. t3 Si! ~ ~ .... a M ~ ~ i -g A. ~ 
2. Johannes Antonius, gedoopt (RK) op 04-02-1764 te Beveren(B). 00. _ Eo-< di B ~ ~ __::i ;i _ ;:::;::i 0 ;:; 

~ "r.n t:'- .... ... • - '" .... -- '" "'.,; '" 
3. Jacobus Josephus, gedoopt (RK) op 26-12-1765 te Beveren(B), overleden op :" r- ~ J! ~ ..-: ~ t") ~ ~..... ~ ~ u. <::1\ S 

07 d d 
o,....~""oo 0 •• 0· •••• 0. 

04- 1-1 66 te Beveren(B), 9 agenou . ~ = _< '" ": "'l )( = Q + ...:l = ~ Q + 11 ~ = 0 

4. Maria Josephus, gedoopt (RK) op 30-03-1767 te Beveren(B). ;;;J l~i'f . SS '7 
5. Jacobus Seraphinus, gedoopt (RK) op 21-10-1769 te Beveren(B). <];i ~ ; 
6. Ivo, geboren op 20-04-1772 te Beveren(B) (zie 256). ::5 Q,l ~ ~ ~ 

513 Maria Petronellavan BEESEN, gedoopt(RK) op 08-lû-1736 te Beveren, dochter van ==!i .~ :;;;;; ~ .... ~ 
A~ex~nder v~n BE~SEN en ~aria Magdalena ROSIERS < t") ..•• ~~ii: ': 5 ~ ~ , ... :.;~ .. g .. :.:. S f' 
UIt dIt huweliJk: 6 kmderen (ZIe onder 512) f-4 Ö I';; ~ ;:::; ~ ~ .•• ;!.. ... 

:t ": '"l ...:l 't;;:î '1:1 !IJ 
A' = 1'1 ') I.!) 

e..., '0"= <Ic( 
~:~ ~ .. :~~ 
.. t: ..: !:Q<n"'1/l ~ ëS l! <:!l I:oil .. ~....:ia": It" .... ~ e ........ C,!) QEo-<oo~ < J 

QJ Ë;...J =::i- == .a. 
'" ...; M ~ .,; 0 ;;J 1 
~ Q ~ - • . _ .. > \0 • UI 0 
E-:~~.~ ~ .~~ .~. 
~Q+II~ =~Q+II~ ~I 



FAMILIENAMEN DIE IN HET BOEK VOORKOMEN 

Annaert, Anné, Audenaert, Baert, Ba( e)tens, Barbier, Blommaert, Boerman, 
(De) Boeye, Bogaert, Braem, Bral, Brijs, Broeckaert, Bruyninck, Buytas, Cant, 
Capit, Cappaelt, Cerpentier, Claus, Clement, Cleys, Colpaert, Cotaert, Crispeel, 
D'haene, D'haenens, D'hoey(e), D'hooghe, De Block, De Bock, De Borger, 
De Bruyn(e), De Caluwe, De Cock, De Cort, De Decker, De Dijcker, De Frere, 
De Grave, D'Hollander, De Hon(d)t, De Huncker, De Jonghe, De Kimpe, De 
Laet, De Maere, De Mals(sche), De Mulder, De Munck, De Neu(c)ker, De 
Paepe, De Pauw, De Riddere, De Rijcke, De Rop, De Sme(d)t, De Vlieger, De 
Vos, De Witte, Dullaert, Eeman, 
Franssens, Frissijn, Geerts, Geldolf, G(h)eerinck, GiIIis, Goddaert, Govaert, 
Haegeman, Herssens, Heyvaert, Hooft, Huysmans, lmpens, Inghels, Jacobs, 
Jacquemijns, Joos, Joossens, Laureys, Leys, Loeman, Lossie, Luycx, 
Mad(d)ereel, Maes, Mast, Melis, Milliau, Nauts, Nicolai, Nijs, Noeninck, 
Noens, Nonneman, Oellebrant, Onghena, 
Pauwels, Picavet, Pierssens, Plaetinck, Puylaert, Reyns, Rijckaelt, Rogiers, 
Rott(h)ier, Schelfhaut, Schoonvliet, Schotman, Sebastiaens, Seghers, Se liet, 
Smet, Spruyt, Staes, Steur, Stroobants, Suy, Theunssens, Toussaint, Truyman, 
Uuyt den Hauwe (Uuyttenhove), 
Vael, Valckx, Van Aelst, Van Bogaert, Van Oaeie, Van Damme, Van de Velde, 
Van de Vijvere, Van de Voorde, Van den Bree, Van den Kerckhoven, Van den 
Wijngaerde, Van der Eist (Vereist), Van Dijck, Van Esbroeck, Van Geet, Van 
Gerven, Van Gheertruyt, Van Goethem, 
Van Haelst, Van Hoeck(e), Van Hove, Van Hoye, Van Kemseke, Van Laere, 
Van Landeghem, Van Leuvenhaege, Van Mieghem, Van Nespen, Van Poel, 
Van Puyenbroeck, Van Raemdonck, Van Remoortel, Van Rijmenant,. Van 
Rossem, Van Roy, Van Steelan(d)t, Van Steen(e), Van Steirteghem, Van 
Vreckom, Van Wauwe, Van Wolvelaer, 
Varendonck, Verberckmoes, Verbraecken, Vercauteren, Verdickt, Vereecken, 
Verellen, Vergauwen, Verhaegen, Verhassel, Verheyen, Verhuist, Verlent, 
Vermeiren, Vermeulen, Vemimmen, Verscheiden, Verstraeten, Vinck, Vioen, 
Voet, Volckerick, Waelpoel, Want, Weemaes, Weyn, Wielant, Wierinckx, 
Willems, Willemsens, Wittock, Wolmeyer, Wuytack, Zaman. 



INHOUDSOPGAVE 

Inleiding 

HOOFDSTUK 1. HET LANDSCHAP EN DE BEVOLKING 
§ I. Het ontstaan en verre verleden van Verrebroek 
§ 2. De ontwikkeling van het landschap 
§ 3. De evolutie van de bevolking 

HOOFDSTUK 2. DE PAROCHIE EN HEERLIJKHEID 
§ I. De situering van Verrebroek als parochie en heerlijkheid 
§ 2. De Heerlijkheid Verrebroek 
§ 3. Het bestuur van de parochie en heerlijkheid 
§ 4. Verrebroek en de Vrije polders 

HOOFDSTUK 3. KERKELIJKE GESCHIEDENIS 
§ I. De patroon van de kerk en de tiendheffers 
§ 2. De bedienaars van de eredienst 
§ 3. De gebouwen van de eredienst 
§ 4. Het godsdienstige en zedelijke leven 

HOOFDSTUK 4. ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 
§ I. De economische huishoudens 
§ 2. De landbouwbedrijven 
§ 3. De molens 
§ 4. De ambachten en neringen 
§ 5. De brouwerijen en herbergen 
§ 6. Arbeid op het eigen erf 
§ 7. De dorpskom: centrum van handel en ambachten 

HOOFDSTUK 5. SOCIALE GESCHIEDENIS 
§ I. De armenzorg 
§ 2. De gezondheid en de hygiëne 
§ 3. Het onderwijs 
§ 4. De openbare orde en de veiligheid 
§ 5. Van dingen die de mensen beroerden 

HOOFDSTUK 6. MILITAIRE GESCHIEDENIS 
§ l. De forten in en rond Verrebroek 
§ 2. De weerbare mannen van de parochie 
§ 3. De Hollandse en Franse veldtochten van de 17de eeuw 
§ 4. De Spaanse Successieoorlog 
§ 5. De Oostenrijkse Successieoorlog 
§ 6. De opstand tegen de Oostenrijkers (1789-1790) 

HOOFDSTUK 7. HET EINDE VAN EEN TIJDPERK (1792-1796) 
§ I. De verovering en inlijving door Frankrijk 
§ 2. Rijden en werken voor de bezetter 
§ 3. De plundering van het veroverde land 

ALGEMEEN BESLUIT 
BIJLAGEN, BRONNEN, BIBLIOGRAFIE, PERSONENINDEX 

Technische gegevens: formaat 24 x 16 cm, 453 bladzijden, 34 figuren. 

Voorintekenprijs tot 15 april 1999 1250 BF, te storten op 
bankrekening 737-0005211-16 van het Belgisch Centrum voor 
Landelijke Geschiedenis (BCLG), Blijde Inkomststraat 21, 3000 
Leuven (eventueel vermeerderd met 150 BF verzendingskosten). 
De Plaatselijke Culturele Raad en het BCLG stellen het boek voor op 
15 april 1999 om 20 u. in het Ontmoetingscentrum, P. 
Vergauwenstraat, 9130 Verrebroek. De aanwezigen kunnen hun 
exemplaar achteraf meenemen. Het kan ook tot 30 april ter plaatse 
worden afgehaald bij KBC, Kieldrechtsebaan 3. 

Wie na 15 april 1999 bestelt, dient gebruik te maken van onderstaand 
bestelformulier en betaalt 1450 BF + 150 BF verzendingskosten. 

~---------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER 
Terug te sturen naar Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis 
(BCLG), Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven. Fax 016/32.49.93 

Naam en voornaam: ............................................... . 
Instelling: ........................................................... . 
Straat: ............................................................... . 
Postcode en gemeente: ............................................ . 

Bestelt ... ex. W. VAN HOORleK, Van polders en landlieden ... 

Betaling (aankruisen wat van toepassing is): 
o Vooraf op bankrekening 431-0370971-13 van BCLG 
o Vooraf met Eurocheque aan BCLG 
o Na ontvangst van factuur 

Datum en handtekening: ............... " ..................... ' .... . 



Aan alle leden en sympathisanten van de familievereniging VLOE-BERG- ; 
ook aan alle naamgenoten en verdere gemteresseerden ! 

Voor de zomervacantie 1999 verschijnt de tweede oplage van het rijkelijk 
geïllustreerd Jubileumboek van de familie VLOE-BERG-, waarin alle thans 
levende naamgenoten zichzelf en hun voorouders ergens zullen aantreffen. 

\Ve hopen weer op een zeer ruime belangstelling! 

Het Jubileumboek wordt in eigen beheer uitgegeven en omvat vier grote delen: 

-- algemeenheden betreffende onze naam, de vereniging, het codesysteem, de 
afstammingstafels en zo meer--

-- een uitgebreide, in hoofdstukken ondergebrachte en zoveel mogelijk 
chronologisch ingerichte familiegeschiedenis •• 

• - een hele reeks "Sprokkelingen", dit zijn vooral anekdotische teksten waarin 
sommige naamgenoten een opvallende rol spelen --

-- een "Aanhangsel" met daarin o.a. een codelijst, een plaatsnamenlijst en een 
familienamenlijst. 

Het Jubileumboek kan uitsluitend verkregen worden bij voorintekening. De 
intekenaars moeten wat de tweede oplage betreft het vereiste bedrag voor 
31 maart 1999 storten of overschrijven op rekening nr. 405-5071281-55 van 

Theo Vloebergh te Deurne. 

P.S. 

Deurne, 0 1.02.1999 
Theo i{loebergh 

De familievereniging VLOE-BERG- viert in 1999 haar vijftiende verjaardag. Hel 

driemaandelijks familietijdschrift BERG EN VLOED is sedert 1985 zonder 
enige onderbreking en steeds op tijd verschenen. De jaarlijkse bijdrage 
(nu 400 F.) geeft recht op het tijdschrift, waarvan dit jaar de 2000e bladzijde zal 
gedrukt worden. BERG EN VLOED heeft ook een franstalige uitgave (identisch 
met de nederlandstalige), waarvoor U desgewenst op het toetredingsformulier 

. .kJ.WL kiezen. 

.~st en illustraties 

A4 - formaat met kunstlederen band en gouddruk 

100 g - papier (zwaarder dan dat van BERG EN VLOED !) 

Verwerking met behulp van PC 

Prijs: BEF 2.500 -- franco aan huis geleverd 

onmiddeU ijk na de verschijning van de tweede oplage 

P.S. 

De lijst der intekenaars op de eerste uitgave van hetjubileumboek vindt U op de 
volgende bladzijde. 

:;..... ......................................................................................... . 

Ondergetekende, 

........................................................................................... (naam en voornaam) 

........................................................................................... (volledig adres) 
bestelt ........... exemplaar/exemplaren van het Jubileumboek der familie 

VLOE-BERG- en stort daarvoor de som van .............. BEF (= ...... x 2.500 BEF) 
op rekening nr. 405-5071281-55 van Theo Vloebergh te Deurne. 

... en / of treedt toe als lid (= naamgenoot) of sympathisant tot de 

familievereniging VLOE-BERG-; hij /zij schrijft de jaarlijkse bijdrage voor 
1999 (400F.) over op dezelfde rekening. De in 1999 reeds verschenen nummers 
van BERG EN VLOED worden hem / haar dan zo spoedig mogelijk nagestuurd. 

(Gelieve deze strook terug te sturen naar 

Theo Vloebergh, Eugeen-Fahylaan 32 bus 5, 2100 Antwerpen-Deurne) 



Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 3 1 mei 1999 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVII- nr. 3 mei-juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

België-Belgique 
P.B. 

. 9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
EgIantierIaan 26 B8 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 8 juni 1999 om 
20 uur in de Leeszaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

Familiekunde voor beginnelingen : een initiatie 
Raadpleging van bronnen voor familiekunde voor gevorderden 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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BIBLIOGRAFIE VAN HET LAND VAN WAAS VOOR FAMILIEKUNDIGEN 

Familievorsers die in het Land van Waas terechtkomen, zullen heel wat nuttige informatie kunnen 
halen uit de volgende bronnen: 

1. Grafschriften 

Grafschriften 
Hoofdcij nsboeken 
Indices op huwelijken 
Leenboeken 
Naamkunde ~ 

Penningkohieren 
Landboeken 
Renteboeken 
Staten van goed 
Wezenboeken 
Zielenboeken 
Bevolkingsrepertoria 
Weerbare mannen 
Geregistreerde akten 
Andere 

De Groot, R. : Grafschriften der kerk van Kruibeke. 
In: AKOKW dl. 48 (1936-1937), p. 167-186. 

de Schoutheete de Tervarent : L'épitaphier wasien. 
In : AKOKW delen 5-26. 

Janssens, Pr. : Bazel - oude grafschriften in de kerk. 
In: AKOKW dl. 51(1939), p. 74-86. 

Verberckmoes, Fr. : Oude grafschriften te Elversele. 
Elversele 1977. 

2. Hoofdcijnsboeken 

Klapper op de hoofdcijnsboeken van Sint-Baafs (1460-1796) 
Sint-Niklaas 1989. 

Annaert, FJ. : Hoofdcijnsboek van de Lande van Waes, toekomende aan de Abdij van Baudelo. 
In : AKOKW dl. 15 (1985), p. 98-217. 
(Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas) 

de Burbure, L. : Families du Pays de Waes affranchies en 1243 ; généalogies de leurs descendants 
aux XIVe et XVe siècles. 
In: AKOKW dl. 7 (1866-1867), p. 291-353. 

Van Geertsom, A. : De hoofdcijnsboeken van Sint-Baafsabdij te Gent. 
In : AKOKW delen 66-69 (1963-1966) 

Van Geertsom, A. : De hoofdcijnsboeken van Sint-Baafsabdij te Gent. Appendices. 
In: AKOKW dL 71-78 (1968-1975) 

Van Geertsom, A. en G. Roggeman : Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas. 
Handzame 1966-1971. 
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3. Indices op de huwelijksboeken 

Caluwé, M. : Huwelijken te Bazel tijdens de franse tijdrekening 15-1-1797/6-11-1805. 
In : Vlaamse Stam, jg. 20 (1984), nr. 9. 

Caluwé, M. : Huwelijken te Kruibeke tijdens de franse tijdrekening 1796-1805. 
In: Heemkundige Kring Wissekerke, jg. 8 (1983), 2e aflevering. 

Caluwé, M. : Huwelijken te Rupelmonde tijdens de franse tijdrekening 1796-1805. 
In: HKW,jg. 9 (1984) Ie aflevering. 

Cleys, P. en W. Van Puyenbroeck : Huwelijken in het Land van Waas tijdens de jaren VII en VIII 
van de Franse Republiek: kantonhoofdplaatsen Belseie, Haasdonk en Sint-Gillis aangevuld met 
de huwelijken van inwoners van De Klinge en Moerbeke. Sint-Niklaas 1988. 

De Backer, L. : Huwelijken te Nieuwkerken-Waas 1587-1796: inbegrepen de dopen van 1587 tot 
1650. Sint- Niklaas 1984. 

De Wael, 1. : Huwelijken te Belsele 1586-1796. Sint-Niklaas 1975. 
De Wael, J. : Huwelijken te Beveren 1590-1796. Sint-Niklaas 1975. 
De Wael, J. : Huwelijken te Sint-Niklaas 1600-1796. Sint- Niklaas 1978. 
De Wael, 1.: Huwelijken te Sint-Niklaas 1796-1805. Sint-Niklaas 1974. 
De Wael, 1. : Huwelijken te Stekene 1595-1796. Sint-Niklaas 1975. 
Moenssens, B. en W. Van Puyenbroeck: Belsele huwelijken 1796-1900. Sint-Niklaas 1991. 
Verhelst, A. : Huwelijken te Waasmunster 1796-1815. Dendermonde 1996. 

4. Indices op geboorte- en overlijdensboeken 

Moenssens, B. en R. De Meirsman : Sint-Niklaas geboorten 1796-1806. Sint-Niklaas 1998. 
Moenssens, B. en W. Van Puyenbroeck: Belsele 1796-1900 : geboorten.. Sint-Niklaas 1992. 
Moenssens, B. en W. Van Puyenbroeck: Belsele 1796-1900: overlijdens. Sint-Niklaas 1994. 

5. Leenboeken 

Colaes, R. : Cauwerburg: volglenen 1710-1794. Temse 1984. 
De Groot, L. : Overzicht van het leenwezen in het Waasland voor de 16~ eeuw. 

In : AKOKW dl. 58 (1952), p. 73-128 ; dl. 60 (1954-55), p. 5-87 en 165-207 ; dl. 61 (1956-57), 
p. 5-83 en 153-195. 

De Maere-Limnander, A. : Oud Vlaamsche leenen gelegen binnen den Lande van Waes. 
In : AKOKW din. 1-8 

de Schoutheete de Tervarent : Livre de feudataires des Comtes de Flandre au Pays de Waes, aux XIVe, 
XVe et XVIe siècles. 
In: AKOKW buitengewone uitgave nr. 9. 

Maris, A. : Houders van grafelijke lenen te Bazel. 
In: Vlaamse Stam, jg. 7 (1971), p. 533,585. 

Maris, A. : Oude grafelijke lenen in het Land Van Waas 1320 en 1365. 
In: Vlaamse Stam, jg. 7 (1971), p. 1,57. 

6. Naamkunde 

Janssens, Pr. . Familienamen uit Haasdonkse archivalia. 
In : Mededelingen Bib liotheca Wasiana dl. 18 (1956) 

Van Geertsom, A. : Familienamen uit het Land van Waas. 
In: AKOKW dl. 60 (1954-1955), p. 209-322. 

Van Geertsom, A. : Voornamen uit het Land van Waas (1244-1796). 
In: AKOKW dl. 62 (1957-1958), p. 5-60. 

Wordt vervolgd 



24 Jan Vemimme Opgespoord 

Het vinden van de geboorteakte van Joannes Carolus, hun tweede kind, zorgde onge
twijfeld voor de meest opzienbarende ontdekking. Jan diende als beroepsmilitair in het 
Spaans leger. Hij was er fluitspeler en ingekwartierd in het Legioen en Cohorte van Don 
Augustino. Niemand minder dan Don Carolus Fredericus Felicite junior, zoon van baron 
Burghorsti en Mulleros, trad op als peter en de doorluchtige dame Maria Magdalena Hortao 
Mendoza als meter. 

8 - 1691 
febrnarij baptizatus est Joannes Carolns filins Joannis Vemem 
De 8-ste februari is gedoopt Joannes Carolus, zoon van Joannes Vemem 
et marien annen garcis Coningnm militnm in Eqnestrinm tibicini 
en Marie Anne Gareis, echtgenoten, militair bij de ruiterij,jluitspeler 
Legionis et Cohortis Don Angnstino. 
in het Legioen en de Cohorte Don Augustino 
Susceptores fueront Don Carolus frederic us felicite Junior 
Doopheffers zijn Don Carolus Fredericus Felicitcjunior 
filins baronis de bnrghorsti et mtJUeros et Domicellae maria 
zoon van baron van Burghorsti en Mulleros en de hoogedelgeboren dame Maria 
magdalena hortao de mendoza 
Magdalena Hortao de Mendoza. 

o 

o 0 

Jan "Vernimmen" zoon van Andries verscheen te Tielrode op 14 december 1693 op de 
griffie van de Heerlijkheid van Cauwerburg. Hij is enkele jaren afwezig geweest in dienst 
van de koning en is, dus 4 jaren na zijn huwelijk, nog steeds in zijn dienst. 

Op 16 januari 1693 kocht Jan de Keersmaecker na rechterlijk vonnis van deurwaarder 
vanden Heuvel uit Dendermonde een stuk grond, circa 400 roeden groot, een leen zijnde 
ressorterende onder Cauwerburg. Jan Smet filius Pieters "callengierde" op 16 september 
1693. Op 14 december 1693 "callengierde" Jan Vemimme op zijn beurt wegens familie
verwantschap en betaalde één gouden enkele "pistolen en een zilveren "drie-stuijvers
penninck" die hij dubbel zal terugontvangen wanneer, om welke reden ook, de verkoop niet 
zou doorgaan. 

Op woensdag 18 december 1693 om 9 uur in de voormiddag begaf de meier zich ten 
huize van Jan Smet filius Pieters. Deze laatste aanvaardde de "callengiering" door Jan Ver
nim me. 

Hierop heeft baljuw Jan de Keersmaecker samen met de leenmannen van Cauwerburg 
het leen van 400 roeden definitief aan Jan Vemimme toegewezen. 

I BSBr - geboorten 1691: Kerkregister Sint-Salvator - 3-de Portie nr. 10a: 8 februari 1691. 



De Familie Vemimmen 

Dukaton 

I GATe-Cauwerburgnr.449/21OV-21l: Erfenissen 1681 à 1694 (K1I2R). 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 15-9-1999 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVII- nr. 4 september-oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-77688 34 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Eglantierlaan 26 B8 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 30 
september 1999 om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas. 

De heer D. De Boeck geeft een diavoordracht "Retro 2000" gebaseerd op de Leefgewoonten 
van onze ouders en voorouders. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Retro 2000 

Retro 2000 is een interessante diavoordracht gehouden door de heer D. De Boeck. Sommigen 
onder ons zullen zich nog zijn vorige voordracht herinneren ''De tijd van toen" over de 
leefgewoonten van onze voorouders. 
De voordracht is een spiegel van de voorbije eeuw. De leefgewoonten van vroeger worden 
getoond en besproken in al hun belangrijke aspecten "van de wieg tot het graP'. 
We hopen dan ook op een grote belangstelling te kunnen rekenen. 

15de OOST-VLAAMSE INSTUIFDAG 

LAARNE (KALKEN) ZONDAG 26 SEPTEMBER 1999 

De jaarlijkse instuifdag van de V.V.F. Gouw Oost-Vlaanderen heeft dit jaar plaats op zon
dag 26 september 1999 in het Oud Gemeentehuis (voordracht), Kalkendorp 3 en in de 
feestaal Breughel (Info-, Computer- en Boekenbeurs), Kalkendorp 28 en Kerkakker te 
Kalken. 
De toegang is gratis. Iedereen ontvangt een uitgebreide map met genealogische, heem
Kundige en historische documentatie. Het thema is: Wetenschap en Techniek. 

Wat biedt deze Instuifdag ? 

• 9.30 u. Onthaal met koffie in het Oud-Gemeentehuis. 

-10.00 u. Welkomstwoord door J. De Corte, Schepen van Cultuur. 

-10.15 u. Voordracht: "Leo Baekeland. Van Gentse volksjongen tot Amerikaanse 
Wetenschapper': door Prof. Dr. Maurice Dorikens, gewoon hoogleraar Univer· 
siteit Gent, Faculteit Exacte Wetenschappen. 

-11.15 u. Info- en Boekenbeurs În de feestzaal Breughel. 
• V.V.F. van Aalst, Deinze, Dendermonde, Gent-Melle, Land van Waas, Meetjes-
land, Zeeuws-Vlaa nderen . 

.. Genealogische Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen . 

.. V.V.F.-Gouw- Oost-Vlaanderen met Digitaal Archief. 

.. V.V.F.- Gouw- Antwerpen met Informatiesysteem Eureka . 

.. V.V.F.-Genealogie & Computer met Informatiesysteem Ariadne . 

.. Computerorganisaties voor zowel DOS. Windows als Mac . 

.. Talrijke heemkundige verenigingen uit het Gentse en Het Land van Dender
monde . 

.. Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschàppen • Universiteit Gent. 

·12.15 u. Middagmaal. Het unieke Herfstmenu biedt u: 

APERITIEF 
WITLOOFROOMSOEP 

PARELHOEN MET VLIERBESSEN SA US 
BAVAROIS OP FRUITCOULIS 

Voor slechts 650 BEF kunt u inschrijven (tot uiterlijk 20 september) bij de Gouw
secretaris Félix Waldack, Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Kalken. Tel en Fax 
(09) 367 80 92 .. 

·14 u. Info- en Boekenbeurs. 

- 17 u. Einde van de Instuifdag. 



BIBLIOGRAFIE VAN HET LAND VAN WAAS VOOR FAMILIEKUNDIGEN 

Familievorsers die in het Land van Waas terechtkomen, zullen heel wat nuttige informatie kunnen halen uit de 
volgende bronnen: 

Algemeen: 
• Bevolkingsboeken en -repertoria 

Moderne tijden: 
• Indices op geboorten, huwelijken en overlijdens 

Ancien régime : 

• Grafschriften 
• Hoofdcijnsboeken 
• Indices op huwelijken uit de parochieregisters 
• Landboeken 
• Leenboeken 
• Naamkunde 
• Penningkohieren 
• Renteboeken 
• Staten van goed en wezenboeken 
• Weerbare mannen 
• Andere: borgbrieven, geregistreerde akten e.a. 

1. Bevolkingsboeken en -repertoria 

Blaton, P. : Genealogisch repertorium van Temse. Temse 1992. 
Blaton, P. : Genealogisch repertorium van Tielrode. Temse 1990. 
Colaes, R. : Bevolkingsregisters te Temse 1830-1846. Temse 1983. 
De Backer, L. : De bevolking van Sint-Niklaas: einde 1600 tot begin 17de eeuw. Sint-Niklaas 1992. 
De Backer, L. : De inwoners van Sint-Niklaas in 1640. Handzame 1989. 
De Backer, L. : De inwoners van Sint-Niklaas in 1803. Roeselare 1995. 
De Backer, L. : Status animarum Sint-Niklaas 1732. Sint-Niklaas 1979. 
De Backer, L. : Status animarum Sint-Niklaas 1739. Sint-Niklaas 1979. 
Laevaert, L. : Sint-Niklaas in 1705. Sint-Niklaas 1956. 
Van Puyenbroeck, W. : De bevolking van Sint-Niklaas in 1687. Sint-Niklaas 1989. 
Verberckmoes, Fr. : Alfabetisch repertorium van de families te Elversele van 1607 tot 1930. 

Lebbeke 1984. 

2. Indices op geboorten, huwelijken en overlijdens 

Caluwé, M .. Huwelijken te Bazel tijdens de franse tijdrekening 15-1-1797/6-11-1805. 
In: Vlaamse Stam, jg. 20 (1984), nr. 9. 

Caluwé, M. : Huwelijken te Kruibeke tijdens de franse tijdrekening 1796-1805. 
In : Heemkundige Kring Wissekerke, jg. 8 (1983), 2e aflevering. 

Caluwé, M. : Huwelijken te Rupelmonde tijdens de franse tijdrekening 1796-1805. 
In: RKW, jg. 9 (1984) IC aflevering. 
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Cleys, P. en W. Van Puyenbroeck : Huwelijken in het Land van Waas tijdens de jaren VII en VIII 
van de Franse Republiek: kantonhoofdplaatsen BelseIe, Haasdonk en Sint-Gillis aangevuld met de 
huwelijken van inwoners van De Klinge en Moerbeke. Sint-Niklaas 1988. 

De Wael, 1. : Huwelijken te Sint-Niklaas 1796-1805. Sint-Niklaas 1974. 
Moenssens, B. en R. De Meirsman : Sint-Niklaas geboorten 1796-1806. Sint-Niklaas 1998. 
Moenssens, B. en W. Van Puyenbroeck : Belsele huwelijken 1796-1900. Sint-Niklaas 1991. 
Moenssens, B. en W. Van Puyenbroeck : Belsele 1796-1900 : geboorten. Sint-Niklaas 1992. 
Moenssens, B. en W. Van Puyenbroeck: Belsele 1796-1900 : overlijdens. Sint-Niklaas 1994. 

2 

Verhelst, A..: Huwelijken te Waasmunster 1796-1815. Dendermonde 1996. Ii 

3. Grafschriften 

De Groot, R. : Grafschriften der kerk van Kruibeke. 
In: AKOKW dl. 48 (1936-1937), p. 167-186. 

de Schoutheete de Tervarent : L'épitaphier wasien. 
In : AKOKW delen 5-26. 

Janssens, Pro : Bazel - oude grafschriften in de kerk. 
In: AKOKW dl. 51(1939), p. 74-86. 

Verberckmoes, Fr. : Oude grafschriften te Elversele. 
Elversele 1977. 

4. Hoofdcijnsboeken 

Klapper op de hoofdcijnsboeken van Sint-Baafs (1460-1796) 
Sint-Niklaas 1989. 

Annaert, F.J. : Hoofdcijnsboek van de Lande van Waes, toekomende aan de Abdij van Baudelo. 
In: AKOKW dl. 15 (1985), p. 98-217. 
(Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas) 

de Burbure, L. : FamilIes du Pays de Waes affianchies en 1243 ; généalogies de leurs descendants 
aux XIVe et XVe sièc1es. 
In: AKOKW dl. 7 (1866-1867), p. 291-353. 

Van Geertsom, A. : De hoofdcijnsboeken van Sint-Baafsabdij te Gent. 
In : AKOKW delen 66-69 (1963-1966) 

Van Geertsom, A. : De hoofdcijnsboeken van Sint-Baafsabdij te Gent. Appendices. 
In: AKOKW dl. 71-78 (1968-1975) 

Van Geertsom, A. en G. Roggeman : Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas. 
Handzame 1966-1971. 

5. Indices op huwelijken uit de parochieregisters 

De Backer, L. : Huwelijken te Nieuwkerken-Waas 1587-1796: inbegrepen de dopen van 1587 tot 
1650. Sint- Niklaas 1984. 

De Wael, J. : Huwelijken te Belsele 1586-1796. Sint-Niklaas 1975. 
De Wael, J. : Huwelijken te Beveren 1590-1796. Sint-Niklaas 1975. 
De Wael, J. : Huwelijken te Sint-Niklaas 1600-1796. Sint- Niklaas 1978. 
De Wael, 1. : Huwelijken te Stekene 1595-1796. Sint-Niklaas 1975. 

6. Landboeken 

Colaes, R. : Dorpskom te Temse 1777-1817. Temse 1984. 
Colaes, R. : Landelijk Temse 1670-1815. Temse 1986. 
Van Puyenbroeck, W. : Sint-Niklaas 1589, bundergeldboek. Sint-Niklaas 1991. 
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Van Puyenbroeck, W. : Sint-Niklaas landboek 1581. Sint-Niklaas 1990. 
Van Puyenbroeck, W. : Het landboek 1581 van Nieuwkerken-Waas. Antwerpen 1987. 
Vernimme, Fern. : De landboeken van Tielrode 1542-1724. 

In : Jaarboeken van het Gemeentemuseum te Temse 1993, p. 1-232. 

7. Leenboeken 

Colaes, R. : Cauwerburg : volglenen 1710-1794. Temse 1984. 
De Groot, L. : Overzicht van het leenwezen in het Waasland voor de 16e eeuw. 

In: AKOKW dl. 58 (1952), p. 13-128 ; dl. 60 (1954-55), p. 5-87 en 165-207 ; dl. 61 (1956-57), 
p. 5-83 en 153-195. 

De Maere-Limnander, A. : Oud Vlaamsche leenen gelegen binnen den Lande van Waes. 
In : AKOKW dIn. 1-8 

de Schoutheete de Tervarent : Livre de feudataires des Comtes de Flandre au Pays de Waes, aux XIVe, 
XVe et XVIe siècles. 
In: AKOKW buitengewone uitgave nr. 9. 

Maris, A. : Houders van grafelijke lenen te Bazel. 
In: Vlaamse Stam, jg. 7 (1971), p. 533,585. 

Maris, A. : Oude grafelijke lenen in het Land Van Waas 1320 en 1365. 
In: Vlaamse Stam, jg. 7 (1971), p. 1,57. 

8. Naamkunde 

Janssens, Pr. : Familienamen uit Haasdonkse archivalia. 
In : Mededelingen Bibliotheca Wasiana dl. 18 (1956) 

Van Geertsom, A. : Familienamen uit het Land van Waas. 
In: AKOKW dl. 60 (1954-1955), p. 209-322. 

Van Geertsom, A. : Voornamen uit het Land van Waas (1244-1796). 
In: AKOKW dl. 62 (1957-1958), p. 5-60. 

9. Penningkohieren 

De Backer, L. : Sint-Niklaas: XXe en Ve penning. Sint-Niklaas 1991. 
De Backer, L. : Kohieren van de lOOste penning van de keure anno 1569 en de 20ste penning van 

het Beverse anno 1571. Sint-Niklaas 1996. 
De Backer, L. : De tiende penning te Sint-Pauwels 1574. Sint-Niklaas 1999. 
De Backer, L. : De twintigste penning te Sint-Pauwels 1571. Sint-Niklaas 1998. 
Peleman, L. : De honderdste penning te Elversele in 1569. Elversele 1996. 
Van Driessche, R. : De penningkohieren van Lokeren (1571-1577). 

In: Lokeren vroeger. Brugge 1990, p. 123-132. 
Van Puyenbroeck, W. : Het kohier van de honderdste penning 1569 van Nieuwkerken-Waas. 

Antwerpen 1986. 
Van Puyenbroeck, W. : De kohieren van de 20e penning 1571-1572 van Nieuwkerken-Waas. 

Antwerepen 1987. 
Van Puyenbroeck, W .. Het kohier van de vijfde penning 1577 van Nieuwkerken-Waas. 

Antwerpen 1987. 
Van Puyenbroeck, W. : Het kohier van de vijfde penning 1584 van Nieuwkerken-Waas. 

Antwerpen 1987. 
Van Puyenbroeck, W. : Het kohier van de vijfde penning 1586 van Nieuwkerken-Waas. 

Antwerpen 1988. 
Van Puyenbroeck, W. : Sint-Niklaas: kohier van de 5de penning 1584. Sint-Niklaas 1990. 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 23 -11-1999 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVII- nr. 5 november-december 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Eglantierlaan 26 B8 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 7 december 1999 om 20 uur in 
de Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas. 

De heer Luc De Backer geeft een lezing over de parochieregisters met speciale aandacht voor het gebruik van de 
Latijnse taal. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



De meestgebruikte Latijnse termen in de parochieregisters 

Doopakten 

mensis januarii =van de maand januari, februarii, martH, aprillis, maij, jutij, augsti ... 
7bris=septembris, 8bris =octobris, 9bris=novembris, 10bris=decembris 
eadem die op dezelfde dag 
hodie Vandaag 
pridie Gisteren 
ante meridiem voor de middag 
hora ... matutina om uur... 's morgens 
hora ... nocturna om uur. .. 's nachts 
vesperi 

nomme 
natus (a) 
conJugum 
baptisavi 

Huwelijksakten 
affidati 
ambo 
uterque 
coramme 
erat signaturn 
habitans 
infrascriptus 
nupti sunt 
sponsus (sponsa) 

Overlijdensakte 
anno Domini 
maritus 
viduus 
Vlr 
obiit 
aetatis ... annorum 
aetatis ... dierurn 
aetatis '" 
hebdomadarum 
c( 0 )emeterium 

De telwoorden 

I 
IJ 
III 
IV 
V 

unus 
duo 
tres 
quattuor 
quinque 

's avonds 

in naam van 
Geboren 
Gehuwden 
ik heb gedoopt 

verloofden 
beiden 
beiden 
voor IruJ 
het was getekend 
wonende 
de onderschrevene 
zijn gehuwd 
verloofde 

in het jaar des Heren 
echtgnoot 
weduwnaar 
(man) echtgenoot 
is overleden 
v. de leeftijd v. jaren 
v. de leeftijd v. dagen 
van de leeftijd van 
... weken 
kerkhof 

pnmus 
secundus 
tertius 
quartus 
quintus 

heri 
nudius tertius 
post meridiem 
hora ... vespertina 
mane 
de nocte 

illegitimus 
filius (a) 
susceptor 
sub conditione 

cognatus 
consanguinitas 
solemnisatum 
coram testibus 
ex comrrusslOne 
hac parochia 
matrimonium 
praeviis bannis 
sponsalia 

c(a)elebs 
uxor 
vidua 
coniu(n)x 
sepultus 
obstetrix 
expositus (a) 
circiter 

VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

sex 
septem 
octo 
november 
december 

gisteren 
eergisteren 
na de middag 
om uur... 's avonds 
's morgens 
's nachts 

onwettig 
zoon -dochter 
doopheffer 
onder voorwaarde 

bloedverwant 
bloedverwantschap 
feestelijk ingezegend 
voor de getuigen 
in opdracht van 
deze parochie 
huwelijk 
na de roepen 
trouwbeloften 

ongehuwd 
echtgenote 
weduwe 
echtgenoot 
is begraven 
vroedvrouw 
vondelinge e) 
ongeveer 

sextus 
septimus 
octavus 
nonus 
decimus 
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Van Puyenbroeck, W. : De 20e penning 1571 Vrasene-Meerdonk. Sint-Niklaas 1993. 

10. Renteboeken 

Colaes, R. : H. Geestrenten Temse. Temse 1985. 
Laevaert, L. : Renteboeken van de armenkamer en de kerk van Elversele. 

In: Mededelingen Bibliotheca Wasiana dl. 20 (1956). 
Laevaert, L. : Dit is den slapere ende den renthouc van den Heiligheerst van Kemseke. 

In: Mededelingen Bibliotheca Wasiana dl. 19 (1956). 
Maris, A : De H. Geestrenten van Bazel 1572. 

In : AKOKW dl. 72 (1963), p. 13-36. 
Van Geertsom, A : Erfelijke renten van Haasdonk. 

In: In: AKOKW dl. 63 (1960), p. 149-231, dl. 64 (1961), 123-239. 
Van Goethem, R. : Oude erfelijke renten te Nieuwkerken-Waas. 

In: AKOKW dl. 72 (1963), p. 125-176. 
Van Puyenbroeck, Willy: Sint-Niklaas: de tafel van de H. Geest 1542. Sint-Niklaas 1993. 
Verstegen, V. : Cijns- en renteboek 1503 van de Kerk van Lokeren. 

In: AKOKW dl. 56 (1948), p. 5-72. 

11. Staten van goed en wezen boeken 

Blaton, P. : Index op staten van goede, inventarissen, rekeningen ... te Temse. Temse 1986. 
Blaton, P. : Index op staten van goede, inventarissen, rekeningen ... te Tielrode. Temse 1986. 
Colaes, R. : Wezenboeken te Bazel. Temse 1989. 
Demuynck, G. : Inventaris der staten van goede van Oost-Vlaanderen. Melle 1983. 
De Laet-Bergmans, J. : Genealogische ontleding van de staten van goed van Moerbeke-Waas. 

Moerbeke 1974. 
De Witte, L. : Stekene : algemene klapper op de staten van goed 1626-1796. Sint-Niklaas 1982. 
De Wree, M. : Het oudste wezenboek van het domein van de Keure te Elversele (1541-1596). 

Elversele 1995. 
Koller, F. : Staten van goed van Sint-Niklaas en Nieuwkerken. (Niet uitgegeven, enkel in 

Stadsarchief te Sint -Niklaas). 
Roggeman, G. : Namenklapper op de staten van goed der gemeente Melsele 1571-1795. 

In: De Schakel (1952-1954). 
Roggeman, G. : Staten van goed Belsele 1560-1796. Blaasveld 1996. 
Roggeman, G. : Staten van goed Beveren-Waas 1598-1705. Blaasveld 1984. 
Roggeman, G. : Staten van goed Doel-Kieldrecht 1622-1796. Blaasveld 1989. 
Roggeman, G.: Staten van goed Eksaarde 1500-1796. Blaasveld 1999. 
Roggeman, G. : Staten van goed Vrasene en Sint-Gillis 1575-1710. Blaasveld 1997. 
Roggeman, G. : Staten van goed Zwijndrecht 1689-1795' en Burcht 1720-1795. Blaasveld 1995. 

12. Weerbare mannen 

Rottier, H.C.E.M. : De weerbare mannen van het Land van Waas in 1480 en 1552 van c.P. Serrure. -
Ingeleid en bewerkt door H. Rottier. Nieuwenhagen 1991. 

Serrure, e.p. : Weerbare mannen van het Land van Waes, 1480, 1552 en 1558. Gent 1861. 
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13. Andere bronnen 

De Backer, L. : Erfenissen te Nieuwkerken 1566-1593. Sint-Niklaas 1982. 
GysseIing, M. en A VerhuIst: Het oudste goederenregister van de Sint-Baafsabdij te Gent 

Brugge 1964. 
Gysseling, M. en C. Wyffels : Het oudste register van wettelijke passeringen van Eksaarde 1349-1360. 

Leuven 1964. 
Neeis, R. : Borgbrieven te Sint-Niklaas: 

Keure 1598-1728. In : Vlaamse Stam jg. 11 (1975) P ; 303-310 ; 
Het Beverse 1670-1715.11 In: Vlaamse Stam jg. 11 (1975) p. 595-596 ; 
Register ordinaire 1693-1719.llIn Vlaamse Stam jg. 13 (1977), p. 617-620. 

Van Puyenbroeck, W. : Sint-Niklaas-Nieuwkerken: geregistreerde akten 1579-1587. 
Sint-Niklaas 1989. 

Van Puyenbroeck, W. : Sint-Niklaas-Nieuwkerken: geregistreerde akten 1587-1595. 
Sint-Niklaas 1991. 

Van Puyenbroeck, W. : Sint-Niklaas-Nieuwkerken : geregistreerde akten 1596-1608. 
Sint-Niklaas 1991. 

T ran Puyenbroeck, W. : Sint-Niklaas: belastingplichtigen 1589: alfabetische lijst. 
Sint-Niklaas 1991. 

,~oot : aanvullingen of verbeteringen worden graag ontvangen 

Vraag en antwoord 

Informatie gezocht over : 

Einde van de Wase Bibliografie 
Luc De Backer 

Paulina Joanna De Backer °Sint-Gillis Waas 25-1-1795) dochter van 
Martinus Leopoldus +Sint-Gillis Waas 22-6-1808 en 
Bibiane Raemdonck °ca. 1773 

gehuwd met Dominicus Franciscus Dam °Roosendaal (NL) 

Johanna De Backer °Sint-Gillis Waas ca. 1799 
gehuwd met Johan Adriaen Dam °RoosendaaI14-10-1814) 

Gaat het over dezelfde personen? Wie heeft meer gegevens, vooral over het overlijden van Joanna 
Antwoord aan Guido Van De Velde via de voorzitter of rechtstreeks via Internet: 
!!L1idÇL}:{lt1.d~velge@ping.be 
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Mgiftekantoor: Sint-Niklaas I 

Datum van afgifte: 14-2-2000 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVIII- nr. 1 januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Eglantierlaan 26 B8 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van woensdag 1 maart 2000 om 20 uur in de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas. 

De heer Patrick De Greef lic. houdt een lezing over "De eeuw van Keizer Karel in onze gewesten". 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Vraag en antwoord 

Vraag van de heer Paul Eeckaoudt, Houtvoorstraat 12,9170 Sint-Gillis 
Telefoon: 03.770.57.78 (privé) en 03.727.17.28 (kantoor). 

In Oosterzele is op 8.2.1707 Jan Eeckhaut gehuwd met Maria Eloot. 
Jan is te Oosterzele overleden op 10.10.1747. 
Maria Eloot is °Oosterzele op 30.8.1684 en + 1. 10.1743. 
Het echtpaar had 7 kinderen allen geboren te Oosterzele : 

Jan 2.4.1708 
Joanna 1. 10.1710 
Livinus 16.10.1712 
Philippina 10.2.1715 
Judocus 23.2.1718 
Adrianus23.8.1720 
Petrus 19-2-1728 

De staat van goederen geeft geen bijkomende informatie zodat de vraag blijft : 
Waar en wanneer is Jan Eeckhaut geboren ? 

Vraag van de heet Dirk De Smedt, Berkelei 82, 2860 Sint-Katelijne Waver. 

Augustinus van Gijseghem zoon van Ignatius en Barbara van den Brande, zou geboren zijn te Hofstade (Aalst) 
rond 1732. Hij zou te Kieldrecht overleden zijn tussen 1781 en 1807. 
Hij huwde te Hofstade op 24-6-1777 met Josine Wauters en was volgens de staten van goed in 1787 
voortvluchtig of uitlandig. 

Programma van de vergaderingen. 

Opgelet de volgende vergadering is uitzonderlijk op woensdag 1 maart in de leeszaal van de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek. 

De vergadering van april is op dinsdag 4 april om 20 uur. De heer Ignace Van Driessche lic. houdt een lezing 
over "Bevolkingsstudie aan de hand van de parochieregisters". 

Openingstijden van de rijksarchieven voor het jaar 2000 

Het Algemeen Rijksarchief te Brussel: 
van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16.30 uur. 

De rijksarchieven in de provincies zijn open op : 
maandag van 13 tot 16.30 uur 
dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. 
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Wie van onze leden wil deelnemen aan het bezoek aan Sint-Genesius-Rode kan inschrijven via onze vereniging. 
Deelnameprijs middagmaal inbegrepen 500 bef. 

Betreft 

S,nt-Niklaas, 22 november 1999. 

Aan de leden-verenigingen van de 
culturele raad. 

bezoek aan Sint-Genesius-Rod~ 

Beste vrienden, 

Op zaterdag, 20 mei 2000 brengen wij ons traditioneel 2-Jaarl'jks 
bezoek aan S~nt-Gane$Áus-Rode. de faClliteitençemeente in vlaams
Brabant waarover Sint-Niklaas het peterschap aanvaardde 
Alle çeïnteresseerden vanuit de veren~gÁngen kunnen indiv~due~l of 
in groep inschrljven voor deze u~tstap. 

Het programma ZÁet er voorlopig als volgt uit : 
_ 08u.45 : vertrek op de parklng van het Koopcentrum. kant 

Kapelstraat, 
10u.OO in de Boesdaalhoeve 

tot rondrit in Sint~Genes~us-~ode 
in de 30esdaalhoeve (hespenbuf:et) 

in het Hallerbos 
12u.00 
13u.30 
16u.OO afronding van de uÁtstap in het bier~useum of het 

st:eekproductenmuseum 
17u.OO : vertrek naar Sint-N~klaas 

_ lau.15 à lau.30 : terug in Sint-Niklaas 
De deelnem~ngspr~Js (m'ddagmaal i~beqrepen) bedraagt 500 fr. 

Aangezien wij een talrijke cpkom~t.verwachte~~ vragen wij u in te 
schrijven '/!.a bijgevoegd ~nsch='::'Jvlnqsformul.1.er voor 1 mei 2000. 
Het inschriJvingsfor~uller dient ti te bezorgen op de dlenst cultuur 
in het staèhu,s (gelijkvloe~s, kar.t Parkstraat) tijdens de 
openingsuren. 

Indien uw vereniging geïnteresseerd is om als vereniging op te 
t=eèen in de ooesdaalhoeve t.::.:dens voor~eld bezoek. indien uw 
veren:.g,:.::.; een Ul twisseling ',·nl ::rgan.:...ze:en met een veren:.glnq in 
Sint-GaneSlus ... Rode op 20 mei e.k .• of indien uw verenl:ç'l.nq wil 
ksnn.::.smaken met een gelijkaardige v9ren~q~nq tijdens de ontvangst in 
de aoesèaalhoeve, aarzel dan n~et de dienst cultuur (~evr~ I. 
Verellen tel. 03/760.91.51) te contacteren voor eind januarl 2000 
om uw voorstellen kenbaar te maken. 

wordt deze dag ee~ succes dank z~j jullie 
Alvast tot 20 mel 2000 lil 

Namens het bestuur van de culturele raad : 

De vcorzz.tter, 
D. ,~N':HUENIS. 

Culturele Rood 

Ce séc;:"etar:..s, 
n. DE ELENDE. 

lC! 03/760 9! 56 fo. 03r766 08 f\2 • 

Lidgeld 2000 

Wie moet deze bijdrage betalen? 
Hij die niet in het Waasland woont 
Hij die wel in het Waasland woont maar geen lid is van VVF-nationaal 

Hoe betalen? 
Gelieve 125 BEF te storten op rek. nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, O.L. Vrouwstraat 2 
bus 10,9100 Sint-Niklaas, 
Voor Nederland 10 NGL (niet via de bank owv de kosten) 



Boekenbeurs Waasland in eigen beheer 

De Stedelijke Openbare Bibliotheek neemt ook dit jaar deel aan "Archipel - werelddag van het boek" die plaats 
heeft op zaterdag 29 en zondag 30 april 2000. 

Op zaterdag 29 april van 9.30 tot 16 uur, wordt in de Stedelijke Openbare Bibliotheek een boekenbeurs 
"Waasland in eigen beheer" gehouden. 
Het is de bedoeling dat personen, verenigingen, instellingen, samen met stedelijke en gemeentelijke diensten als 
musea e.d. uit het Waasland, die een boek of cd uitbrachten in eigen beheer, deelnemen aan de beurs. Deelname 
is gratis, het aantal deelnemers is beperkt. 
Gelieve nu al uw deelname te bevestigen met de vermelding hoeveel tafels u nodig heeft (voor individuele 
deelname 1 tafel, voor verenigingen maximum 3 tafels). 
Het aantal deelnemers is beperkt. Graag sluiten we af op lapril of vroeger indien de zalen volzet zouden zijn. 

Waasland in eigen beheer 

Zaterdag 29 april 2000 van 9.30 tot 16 uur 

Deelnemingsformulier 

Naam en adres van de vereniging, instelling of persoon die wenst deel te nemen: 

Telefoon: ........................... . 

Voor verenigingen naam van de contactpersoon: ................................... . 

Aantal tafels (2 stoelen per tafel) 1, 2 of 3 (omcirkel het gewenste aantal) 

4 



Tuinlaan 102 

KERK VAN JEZUS CHRISTUS 

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN 

FAMILIE HISTORISCH CENTRUM 

B 9111 Belsele 

Geachte heer. mevrouw 

19 januari 2000 

Op Zaterdag 8 april van 9.30 tot 17.00 uur, wille~. wij in ons ~erkgeb.ouw te 
Belsele een genealogische dag "Mormoonse Familiekundedag organiseren. 

Het is de bedoeling dat verenigingen en instellingen samen met ons 
informatie aan de bezoekers geven over het zoeken naar hun voorouders. 

DeelfNIme is gratis. Gelieve uw deelname voor 25 :ebruari a.s. te bevestigen 
met de vermelding hoeveel tafels en stoelen u nodig heeft. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar de )lolgende nummers: 

Jan Krens: 03-7707737 vanuit Nederland 0032-3-7707737 

Joke Zaman: 03-7771174 vanuit Nederland 0032-3-7771174 

Met vriendelijke groet, 

Jan Krens 
Consulent Familiegeschiedenis 

Persmededeling 

TIENDE GESCHIEDKUNDIGE BOEKENBEURS 
VOOR VLAANDEREN 

Archeologie - Familiekunde - Geschiedenis - Heemkunde - Volkskunde 

zaterdag I april 2000 (11 -18uur) & zondag 2 april 2000 (10-17 uur) 

GENT - SINT-PIETERSABDIJ, Sint-Pietersplein 

Organisator: 
KONINKLIJKE BOND DER OOST-VLAAMSE VOLKSKUNDIGEN V.Z.w. 

De GESCHIEDKUNDIGE BOEKENBEURS VOOR VLAANDEREN is uitgegroeid tot het 
belangrijkste forum voor het geschiedenisvak in Vlaanderen. Zowat alle disciplines ziin er 
vertegenwoordigd: de archeologie, de cultuurgeschiedenis, de ecologische / economische / 
politieke en sociale geschiedenis. de heemkunde. de familiekunde, de industriële archeologie, de 
volkskunde, de paleografie. wapenkunde en andere hulpwetenschappen voor de geschiedvorsing, 

Met dit brede spectrum beoogt deze boekenbeurs bij te dragen tot het wetenschappelijk onderzoek, 
Nieuwe publicaties op elk van deze gebieden worden er gepresenteerd, Wie zich op de hoogte wil 
stellen van de recentste vorderingen in het historisch onderzoek. heeft op die beurs een unieke kans 
zich te informeren. Zeker ook omdat er heel wat publicaties te vinden zijn die niet in de boekhandel 
te koop zijn, 

Deze boekenbeurs staat in de eerste plaats open voor alle verenigingen. instellingen en auteurs die 
al dan niet in eigen beheer uitgegeven historische publicaties aan te bieden hebben (categorie aan 
voordeeltarief) en geeft daarnaast ook aan uitgevers, vakbladen, gespecialiseerde boekhandels en 
antiquariaten een select forum. 

Deze tweejaarlijkse vakbeurs voor de geschiedenissector lokt telkens meer dan tweeduizend 
bezoekers en bewijst dat er een levendige belangstelling bestaat voor het historisch onderzoek, 
Een reden te meer om deel te nemen aan deze voornaamste geschiedenisbeurs in het 
Nederlandse taalgebied! 
Deze editie staat, i.s.m. de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (FVV), specilllli in 
het teken van het "Jaar van de Volkscultuur". 

Deelnemingsforl1lulieren (met de deelnemingsvoorwaarden) klll1/1en verkregen 
worden door cO/Uact op te nemen met de organisator: 

Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen v.z.w. 
Geschiedkundige Boekenbeurs, Kraanlei 65, 9000 GENT 
tel. 09/225.64.47 (op do. 17-20. vr. 10-12 / 14-17) of 09/245.37.43 (met antwoordtoestel) 
fax 09/245.37.44 of 09/226.52.05 
e-mail: Ilrnold.eloyrtyskynet.be 

NEEM DIT BERICHT OP IN uw EIGEN PERIODIEKE PUBLICATIE A.U.B., 
WAARVOOR BESTE DANK! 



VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE - Afdeling Deinze 

Nieuwe Publicatie: 

DE OORLOGSSLACHTOFFERS VAN GROOT-DEINZE 1940-1945. 

Op 10 mei 2000 zal het 60 jaar geleden zijn dat de Tweede Wereldoorlog over ons land 
losbarstte. De laatste dagen van de Achttiendaagse Veldtocht trokken toen sporen van diep 
menselijk leed onder de burgerbevolking van het huidige Groot-Deinze. De gebeurtenissen in 
Vi~ Meigem en Deinze staan in de annalen van de Leiestreek onuitwisbaar gegrift als 
dagen van terreur. Met de Belgische capitulatie kwam geen einde aan de uitzichtloze situatie: 
de Belgische krijgsgevangenen werden naar de Duitse stalags afgevoerd, de vluchtelingen 
kwamen uit het westen terug en vreesden voor wat ze thuis zouden terugvinden. 

De bezetting kwam hard aan. De tol aan oorlogsslachtoffers bleef stijgen. De deportaties van 
verplicht tewerkgestelde en van verzetsstrijders, de bombardementen door de geallieerde 
luchtvloot, de bevrijding van september 1944 en de oorlogsactiviteiten in binnen- en 
buitenland tot aan de Duitse capitulatie van Mei 1945 kostten tal van inwoners uit Groot
Deinze het leven. 
Het getal Deinzenaren dat door de oorlogsomstandigheden het leven verloor én de Belgische, 
Duitse en geallieerde militairen die hier bij de oorlogsactiviteiten het leven vertoren, liep in 
die vijf zware jaren op tot meer dan 1200. 

De VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE organiseert naar aanleiding van de 
60-jarige herdenking een tentoonstelling en publiceert tegelijk het werk 
DE OORLOGSSLACHTOFFERS VAN GROOT-DEINZE 1940-1945.' 

Samensteller Romain De Bouver ging gedurende jaren op zoek naar zowel Belgische, Duitse 
als geallieerde slachtoffers van WO Il. Deze wereldoorlog maakt in totaal 1226 slachtoffers 
die iets met Groot-Deinze te maken hadden. Ze woonden er of zijn er door 
oorlogsomstandigheden om het leven gekomen. Burgers en militairen worden in hun 
overlijdenscontext geregistreerd en kort omschreven. 

Het boek bedraagt ca. 240 blz., 190 foto's. 
Digitaal gecopieerd. 
Prijs: 600,- BEF. 
Het boek kan besteld worden door het bedrag te storten op rekening nr. 083-2731167-38 van 
VVF-Deinze, p/a Lijsterstraat 35 9810 Nazareth-Eke. 
Voorintekenen kan tot 15 maart 2000. 
Achteraf kost de publicatie 800,- BEF. 
Wenst u het boek toegestuurd te krijgen, stort dan 135 Fr. extra per besteld boek. 
Het boek zal tijdens de tentoonstelling in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek ter 
beschikking liggen van de intekenaars. 

Erembodegem, juni 1999. 

Mevrouw, Mijnheer, 

De familievereniging Van Nuffe! heeft het genoegen U een nieuwe publicatie aan te bieden over het 
eeuwenoude geslacht Van Nuffel uit de Faluintjes, getiteld 'Wonen en werken te Herdersem 200 jaar 
geleden, met kaart van 1808". 
Deze studie brengt ons het verhaal van de Van Nutfels en hun Herdersemse dorpsgenoten kort vóór en 
tijdens de Franse Overheersing. 

Erbij hoort ook de "Bebouwingskaart van Herdersern anno 1808", die speciaal ter gelegenheid van het 
3de familiefeest in kleurendruk wordt uitgegeven. 
Deze primeur voor het geslacht Van Nuffel is het werk van de heem- en familiekundige André Braet. 

WONEN EN WERXEN TE HERDERSEM 200 JAAR GELEDEN 

MET KAART VAN 1808 

Uit de inhoud: Herdersem gaf ons 1000 namen. 
De maatschappelijke verhoudingen 1785-1795. 
De Franse Revolutie en Petrus Van Nuffel. 
Wie bewoonde dit erf? 
Herdersem in beeld anno 1808. 

Deze uitgave, met geplastificeerde kaft, telt 50 bladzijden, formaat 21 x. 29,5 cm 
en is geïllustreerd met oude documenten en foto·s. 
De kaart is in vierkleurendruk, formaat 29 x 42 cm. 

Verschijningsdatum: 26 september 1999, in beperkte oplage. 

Prijs: 250 Bef. bij voorintekening (ex.cl. verzendingskosten). 

Wie deze publicatie per post wenst te ontvangen, betaalt 100 Bef. extra voor de verzendingskosten. 

Te besteDen door ovenchrijving op rekening 000-1013789-51 van 
A. Braet-Van Nuffel, Rooms-Horstraat 5, 9320 Erelftbod.m. 
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Mgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 22 maart 2000 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXVIII- nr. 2 maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

België-Belgique 
P.B. 

9lO0 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Eglantierlaan 26 B8 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 4 april 2000 om 
20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

De heer Ignace Van Driessche lic. houdt een lezing over een "Bevolkingsstudie aan de hand 
van de parochieregisters". 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Vraag en antwoord 

Vraag van Abdon Speelman, Antwerpsesteenweg 403/1,2660 Hoboken. Tel. 03.830.53.89 

Gezocht: 
de ouders van Petrus Philippus van Buynder 

gehuwd met 

°rond 1737 St-Niklaas of omgeving 
x ElverseJe rond 1760 
+Tielrode 27-10-1787 
beroep : dagloner 

Amelberga Peersman fa Adriaen en Joanna Boel 
°12-3-1737 Elversele 
+ Tielrode 16-1-1802 

Samen haden ze 9 kinderen (8 geboren te Tielrode) die allen bekend zijn. 
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Kandidaten gevraagd om onze VVF -afdeling te vertegenwoordigen op onze stand op zaterdag 
8 april op de Mormoonse familiekundedag. Graag tel. naar de voorzitter. Dank bij voorbaat. 

Beknopte genealogie van de familie d'Udekem d' Acoz 

1. De ouders van Mathilde 

- De heer Patriek d'Udekem d'Acoz, jonkheer ("1936) 
- Gravin Anne Komorowski (°1946) 

2. De broer en zussen 

- Juffrouw Marie-Alix d'Udekem d'Acoz(1974-1997) 
Juffrouw Elisabeth d'Udekem d'Acoz (°1977) 

- Juffrouw Hélène d'Udekem d'Acoz (°1979) 
- De heer Charles-Henri d'Udekem d'Acoz (°1985) 

3. De broers van Patriek d'Udekem d'Acoz 

- Baron Henri d'Udekem d'Acoz (°1933) 
- De heer Raoul d'Udekem d'Acoz (°1935), echtgenoot van Mevrouw Françoise 
de Maere d'Aertrijcke 

4. De broer en zussen van Gravin Komorowski 

- Gravin Gabrielle Komorowski (°1944) 
- Gravin Rose Komorowski ("1945), echtgenote van de heer Jean-Michel Maus de 
Rolley 
- Graaf Michel Komorowski (°1953), echtgenoot van Mevrouw Oominique Willems 
- Gravin Christine Komorowski (°1955), echtgenote van de heer Alain de Brabant 
- Gravin Marie Komorowski (°1958), echtgenote van de heer Gérard Braun 

5. Grootouders langs vaderskant 

- Baron Charles d'Udekem d'Acoz (1885-1968) 
- Mevrouw Suzanne van Outryve d'Ydewalle (1898-1983) 

6. Grootouders van moederskant 

- Graaf Léon Komorowski (1907-1992) 
- Pr'lOses Sophie Sapieha (1919-1997) 



35ste NATIONAAL V.V.F.-CONGRES 

BRUSSEL 2000 - "CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA" 

ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 MEI 2000 

THEMA: 

"200 JAAR GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN, 1800·2000" 

Zondag 7 mei 2000 

"Vlaams Europees Conferentiecentrum" (Markiesgebouw van de Vlaamse Gemeenschap), 
Markiesstraat 1, 1000 Brussel. 
(op 300 meter van het Centraal Station, tegenover I opzij van de Sint-Michiels- en Sint
Goedelekethedraal). 
Het wordt de congressisten aangeraden zich In Brussel te verplaatsen me! he! openbaar vervoer, 
gezien er weinig of geen parkeermogelijkheden zijn. 

09.00 u. Opening van het CongressecretarIaat en Onthaal. 

en Opening van de Boeken- en InformatIcastands. 

"GEMEENTELIJKE ARCHIEVEN, 

ALS HULPBRON VOOR DE FAMILIEKUNDE" 

ZATERDAG 6 MEI 2000 

Gotische Zaal van het Stadhuis van Brussel, Grote Markt, 1000 Brussel. 
Het wordt de congrassisten aangeraden zich In Brussel te verplaatsen met het openbaar vervoer, 
gezien er weinig of geen parkeermogelijkhaden zijn. 

15.00 u. Opening der deuren. 

15.30 u. Opening van het 35ste Nationaal V.V.F..congres door de heer Edgard SEYNAEVE, 
Algemeen voorzitter V.V. F. 

15.40 u. Welkomstgroet door de heer Manu OE RONS, Schepen voor Vlaamse Aangelegen
heden van de Stad Brussel. 

15.45 u. Voorstelling van de kwartierstaten van de Burgemeesters van de Stad Brussel 
(1830-1982) door de heer Jos LAPOATE, voorzitter WF.-Brussel. 
Overhandiging van de kwartierstaten van de Burgemeesters van de Stad Brussel 
(1830-1982) aan Ridder Françols-)(avler de DONNEA, Burgemeester van de Stad 
Brussel. 
Toespraak door de heer Burgemeester. 

16.20 u. Voorstelling van de "Heraldische kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" 
door de heer Jos LAPOATE, voorzitter WF.-Brussel. 
Overhandiging van de "Heraldische kaart van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest" aan mevrouw Magda DE GALAN, voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement. 
bespraak door mevrouw de Parlementsvoorzitter. 

17.00 u. Receptie. 

18.00 u. HistoriSch bezoek aan de Brusselse Grote Markt. 

19.00 u. Banket In het "Novote''', Grasmarkt 120 (tussen Grote Mark! en Centraal Station): 
Aperitiel -Gerookte en gemarineerde zalm met rose pepers- Gebraad van ka/ffilet met 
Grimbergse saus - Lauw-warm taartje met peren en amandelcréme - Koffie. 
Prijs: 1.300 BEF. Dranken Inbegrepan. 

10.00 u. Welkomstgroet door de heren Edgard SEYNAEVE, Algemeen voorzitter W.F. en Jos 
LAPOATE, voorzitter W.F.-Brussel. 

10.15 u. Referaat over "De Gemeentelijke Instellingen" door Or. Hlst. Karel VELLE, Archivaris 
bij het Rijksarchief te Beveren-Waas. 

11.15 u. Referaat over "De Gemeentelijke archieven, als hulpbron voor de Familiekunde" 
door Or. Hlst. Henri VANNOPPEN, voorzitter van de "Geschiedkundige Kring van 
Kortenberg" en lid van de Raad van Bestuur van het "Vlaams Centrum voor Volks
cultuur". 

12 .. 15 u. Lunch in het Cafetaria van het Conferentiecentrum. 
Kaas/alel verrijkt met groen/en en gevarieerde broodsoorten. Witte. en rode wijn en 
soli drinks. Koffie en dessert. Prijs: 600 BEF. 

14.45 u. Referaat over "De archieven van het Bureel van Weldadigheid, de Burgerlijke Gods
huizen, de Commissie van Openbare Onder.tand en het OCMW, als hulpbron voor 
de Familiekunde", door mevrouw Hilde OE BRUYNE. kunsthistorica en archivaris 
van het OCMW van de Stad Brugge. 

15.45 u. Dank en ere-saluut aan de heer Valère ARICKX, uittredend Algemeen voorzitter 
V.V.F. (1987-1999). 

16.15 u. Toespraak door de heer ErIc HALFLANTS, voorzitter van de Belgische Federatie voor 
Genealogie en Heraldiek. 

Groet van de zusterverenigingen uit binnen- en buitenland. 

16.45 u. "Op weg naar de 21ste eeuw", slottoespraak door de heer Edgard SEYNAEVE, 
algemeen voorzitter W.F. 

17.00 u. Einde. 

Bijlage Vlaamse Slam 2000. nr. 2. 



Nederlandse Genealogische Vereniging 
Afdeling Zeeland 

Agenda 
Noteert u de volgende data: (alle bijeenkomsten in "de Vroone" te Kapelle) 

zaterdag 13 oktober 1999. 
Aanvang 14.00 uur. Naamrecht in Nederland door de heer R.F. Vulsma. 
Met ingang van I· januari 1998 is in Nederland het naamrecht ingrijpend veran-

. derd. Was het sinds mensenheugenis -. een aantal ter sprake komende uitzonde
ringen daargelaten - de vader die zijn nàam aan de kinderen doorgaf, thans is dat 
geen vanzelfsprekendheid meer. De ouders kunnen kiezen voor de kinderen uit 
hun beider geslachtsnamen. Die keuze geldt dan wel voor alle kinderen uit hun 
gezin, althans voor die kinderen, die uit hun relatie geboren worden. 
Ook mogen thans gehuwden elkaars naam gaan voeren of deze aan hun eigen 
naam toevoegen, al geldt dat slechts de dagelijkse omgang. Hetzelfde is van 
toepassing op personen, die een zogenaamd geregistreerd partnerschap zijn 
aangegaan. Met de instelling daarvan wordt echter het terrein van het familierecht 
betreden, dat in 1998 eveneens grote verandering heeft ondergaan. 
In de lezing van de heer Vulsma zal echter vooral naar voren komen de ontwikke
ling van het naamrecht in vroegere tijden en meer in het bijzonder gedurende de 
laatste twintig jaar. Ook wordt stil gestaan bij de inhoud van het huidige systeem. 
AI met al belooft het een interessante middag te worden. 

zaterdag 17 november 1999. 
Aanvang 14.00 uur. Het Centraal Bureau voor Genealogie en zijn collecties door 
de heer dr. A.l. Lever. 
Het Centraal Bureau voor Genealogie is een centraal informatie- en documenta
tiecentrum voor de genealogiebeoefening in Nederland. Tijdens de lezing zal 
enige aandacht geschonken worden aan de geschiedenis van het Bureau. Veel 
meer aandacht zal worden gegeven aan de bij het CBG berustende collecties. Dit 
zal gebeuren door een fictieve rondwandeling door het gebouw aan de hand van 
dia's. Als de tijd het toelaat zal ook nog stil gestaan worden bij "genealogie en 
intemet" en de rol van het CBG daarin. 

22 januari 2000 

18 maart 2000 

Lezing door de heer P.F. Poortvliet met als onderwerp: 
Hoe en waar vind ik Zeeuwse zeelui in de archieven. 
Jaarvergadering te Kapelle. 

IW. Zondervan 
llMol 
A.M. van Gessel 
G.C.Bek 
l.G. Polderdijk 
AN. Janse 
P.W.A. Kranendonk 
Mw. J.H.W. Margés 
IL. Oosthoek 

AM. van Gessel 

A.M van Gessel 
A.N. Janse 
P.W.A. Kranendonk 
MW.IH.W. Margés 

lC.M. Hoornick 
A.N. Janse 
P.W.A Kranendonk 
AK. van der Sluijs 
A. Taal 

A. Taal 

Bestuurssamenstelling: 
voorzitter Giessenburg 17,4385 EM Vlissingen 
wnd. voorzitter Biezelingsestr 53, 4421 BN Kapelle 
secretaris Kleine Beer 2, 4501 HP Oostburg 
2e secretaris Audenauerstede 4309, 4463 GG Goes 
penningmeester Schippersweg 26,4455 VP Nieuwdorp 
lid Elstarstr 50, 4421 DT Kapelle 
lid Doormanstr 35,4371 BH Koudekerke 
lid Wagenaarstr 12A, 4331 Cl Middelburg 
lid Sterappelstr 49, 4421 LE Kapelle 

Correspondentieadres: 
Kleine Beer 2 4501 HP Oostburg 
e-mail adres: vgessel@zeelandnet.nl 

Redactie mededelingenblad: 
Kleine Beer 2, 4501 HP Oostburg 
Elstarstr 50, 4421 OT Kapelle 
Doormanstr 35,4371 BH Koudekerke 
Wagenaarstr 12A, 4331 CZ Middelburg 

Werkgroep Computer-genealogie: 
Notestr 14, 4462 EB Goes 
Elstarstr 50, 4421 OT Kapelle 
Ooormanstr 35,4371 BH Koudekerke 
de Ruyterstr 59,4371 BB Koudekerke 
Kriekenhofstr 8, 4337 KJ Middelburg 

Cats, afd. Zeeland: 
Kriekenhofstr 8, 4337 KJ Middelburg 

e-mailadres: bramtaal@zeelandnet.nl 
-' Telefoon: 0118 - 626347 <::> 



Van Zeeuwse Stam 
Van Zeellw~e Stam is een genealogisch tijdschrift dat zijn bestaan te danken heeft 
aan een aantal enthousiaste leden van de NGV, afdeling Zeeland. 
De eerste woorden die aan het begin van het eerste nummer in 1970 staan zijn de 
volgende: 
Op onze afdelingsvergadering kwam de wens naar voren om enkele malen per 
jaar een publicatie van onze afdeling te laten verschijnen voor onze leden. 
Daartoe werd een commissie benoemd. Op bescheiden wijze wenst deze dJn 
eerste stappen te zetten en komt hier het eerste "Contact". Door middel van 
kleine artikelen en vragen hopen we dat uitwisseling van gegevens veelvllidi
ger gaat plaatsvinden en bezoek van de afdelingsvergaderingen er door wordt 
gestimuleerd. Er zal nog een geschikte naam moeten worden gevonden voor 
deze publicaties. Het bestuur dacht aan: Van Zeeuwse Stam of Loten van 
Zeeuwse Stam. Laten de leden maar eens suggesties hiervoor doen aan onze 
secretaris CP. Zuljdweg. 
Deze eerste woorden roepen gelijk de vraag op: wie zaten er in de commissie? 
De bestuursleden (en commissieleden) in 1970 waren de heren Huber (voorzit
ter), Zuijdweg (secretaris), Bierens (penningmeester) en Braber en mej. Gijs
bertsen. 
Vanaf het vierde nummer (april 1972) heeft de heer Harthoom uit Engeland de 
redactie op zich genomen. De heer op 't Hof zorgde voor het afdraaien van de 
stencils en de heer Zuijdweg bleef als collecteur voor de artikelen. 
De eerste nummers hebben ongeveer f 20,-- gekost. In 1975 gingen de kosten 
van het blad omhoog, mede door de gestegen portokosten en het feit dat NGV
leden buiten Zeeland interesse kregen en een abonnement namen. De leden 
gingen .vanaf die tijd een bijdrage betalen van f 5,--, mede omdat het hoofdbe
stuur niet genegen was dieper in de buidel te tasten. Van Zeeuwse Stam was 
ongeveer het enige blad van een afdeling. Door de bijdrage die de leden moesten 
gaan betalen kwam er al snel een splitsing; een aantal leden van de afdeling bleek 
geen interesse voor het blad te hebben en tot op de dag van vandaag is dat zo 
gebleven (ongeveer 60% van de leden heeft een abonnement). Momenteel zijn er 
± 570 abonnees binnen en buiten Zeeland, zelfs uit Amerika en Canada. 
De reden waarom ik dit stukje geschiedenis aan het papier toevertrouw, is om 
duidelijk te maken dat Van Zeeuwse Stam nog steeds het genealogisch contact
blad voor de afdeling is en blijft. Het mededelingenblad van de afdeling zal alleen 
verenigingsnieuws en aanverwante zaken bevatten en is gratis. 
Zij die nog niet op Van Zeeuwse Stam zijn geabonneerd, kunnen abonnee worden 
door overmaking van f 20,00 op giro 693.45.29 ten name van Genealogische 
Publikatie Zeeland te Nieuwdorp. 
U kunt uw genealogie of genealogische bijzonderheden opsturen voor plaatsing in 
Van Zeeuwse Stam naar onze redacteur de heer A.l Janse, Elstarstraat 50,4421 
DT Kapelle. 

Internet en genealogie 
Op Internet zijn tal van sites (pagina's) te vinden waar genealogen iets van hun 
gading kunllen Ie vinden. We geven u hierbij een uatltal adressen: 
** Centraal Bureau voor Genealogie 

http://www.cbg.nl 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 

http://www.konbib.nlling 
** 

"'* NGV op Internet met vele doorschakelingsmogelijkheden 
http://www.ngv.nl 

** Archieven in Nederland 
http://www.obd.nl/archiefnet.htm 

** Genealogisch onderzoek in de USA 
http://www.rootsweb.com 

** Burg. Stand in Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Brabant en Utrecht 
http://www.lias.rad.archier.nl 

"'* Zoek database 
http://www.cyndislist.com 

"'* Genealogische database 
http://www.familytrecmaker.com/search.html 

Rijksarchiefdienst ** 

** 

** 

http://www.archief.nl 
WOltels naar het verleden 

http://members.tripod.com/westland/index.html 
Rij ksargy f in Frysli.in 

http://www.euronet.nl/users. rij ksarg 

.. Nederlandse Genealogische Vereniging 
http://www.digiface.nl-zelislngv.htm 

•• Nederlandse Genealogische Vereniging,afd. Computergenealogie 
http://www.globalxs.nlIhome/nlngvcg/welcome.htm 

•• Stichting Vrienden West Zeeuws-Vlaamse Archieven 
http://www.cyber.nllzeeuw _archief! 

•• Centraal Bureau voor Genealogie 
http://www.euronet.nlluserslzwennes/cbg.html 

•• Genealogische Vereniging Prometheus 
http://www.tn.tudelft.nJ.80/genealogielhgl.html 

•• Nederlands Historisch Data Archief<BR> 
http://oasis.leidenuniv.nllrihdalrihda-welcome-nl.html 

•• HCC Genealogie gebruikersgroep 
http://www.hobby.nllhcc/gg/ge.html 

•• Homepage Stichting World Genealogy Associated (WGA_net) 
http://home.wxs.nl 

•• Genealogica Brabantica 
http://www.xs4all.nll-defontelbrabant.htm 

•• Database van de mormonen in Salt Lake City 
http://www.familysearch.org 



Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 
Wie in de provincie Zeeland genealogisch onderzoek doet, zal reeds spoedig 
geconfronteerd worden met de datum 17 mei 1940. In de meidagen van het eerste 
oorlogsjaar werd Middelburg getroffen door een verwoestend bombardement. Op 
die "zwarte vrijdag" gingen veel historische gebouwen in vlammen op en daar
mee ook veel onvervangbaar archiefinateriaal. Ongeveer de helft van alle doop-, 
trouw- en begraafregisters, die door het Rijksarchief uit voorzorg tijdelijk buiten 
het eigen gebouw ondergebracht waren, ging verloren. Ook bijna het gehele 
archief van de gemeente Middelburg werd een prooi van de vlammen. 
Na die rampzalige oorlogsjaren zijn verschillende mensen met veel enthousiasme 
aan het werk gegaan om te trachten de ontstane leemten weer enigszins op te 
vullen. Dit was mogelijk, omdat onderzoekers reeds vóór de oorlog afschriften 
hadden gemaakt van de nu verloren gegane bronnen of daaruit aantekeningen 
gemaakt. Soms hadden die aantekeningen een dusdanige omvang dat van een 
verzameling gesproken kon worden. 
In 1951 werd door deze onderzoekers de "Genealogische Werkgroep Zeeland" 
opgericht. Omdat de provincie Zeeland (vooral toen nog) een eilandenrijk was, 
elk met een eigen historische achtergrond, werd de werkgroep opgesplitst in 
regionale werkgroepen waarin mensen actief waren - en nog zijn - die veel kennis 
over hun regio hebben. Deze werkgroepen deden en doen voortreffelijk werk om 
het her en der aanwezige materiaal te verzamelen, transcripties en ingangen te 
maken enz. 
AI spoedig ontstond de behoefte het materiaal centraal op te slaan en beschikbaar 
te stellen voor geinteresseerde onderzoekers. Vanuit die behoefte is de "Stichting 
Genealogisch Centrum voor Zeeland" ontstaan. Dankzij de medewerking van het 

gemeentebestuur van Goes kwam er een ruimte beschikbaar en op 2 november 
1985 kon het Centrum officieel worden geopend. Financieel "gezond maar ann", 
gesteund door O.a. enkele honderden donateurs, blijkt duidelijk dat het Centrum 
in een behoefte voorziet. Want hoewel om praktische redenen de openingstijden 
beperkt zijn, is het aantal bezoekers per jaar ongeveer duizend. 
De verzameling genealogische gegevens uit de tijd vóór de invoering van de 
Burgerlijke Stand in 1811 (Zeeuws Vlaanderen 1796) is inmiddels zeer omvang
rijk en groeit nog steeds. Regelmatig deponeren onderzoekers het resultaat van 
hun onderzoek bij het Centrum en komen er schenkingen uit allerlei bronnen 
binnen. Met de uitgave van het periOdiek "Familiepraet" houdt men de donateurs 
op de hoogte van nieuwe aanwinsten, uitgaven, oproepen, plannen enz. 
Een groep gemotiveerde, uiteraard onbezoldigde, medewerkers doet er alles aan 
om het geheel in goede conditie en overzichtelijk te presenteren. Daarbij nemen 
de PC en andere moderne apparatuur een steeds belangrijker plaats in. De inhoud 
van vele honderden, naar regio gerangschikte, ordners en boeken kan door de 
bezoekers snel en zonder aanvraagprocedures worden geraadpleegd. Men streeft 
er naar het contact tussen bezoeker en medewerkers gemoedelijk en plezierig te 
houden zonder ambtelijke barrières. 
Door de snelgroeiende hoeveelheid stukken werd het ruimtetekort in de behuizing 
te Goes zorgelijk. De diverse besprekingen van het Stichtingsbestuur met de 
directie van het Rijksarchief hebben ertoe geleid, dat we in de tweede helft van 
november 1999 onze uitgebreide collectie gaan verhuizen naar het nieuwe ge
bouw van het Zeeuws Archief aan het Hofplein te Middelburg. Het Zeeuws 
Archief is ontstaan na de fusie tussen het Rijksarchief en de gemeente-archieven 
ván Middelburg en Veere. In onze nieuwe behuizing hopen wij u weer op de ons 
eigen persoonlijke, ongedwongen wijze van dienst te kunnen zijn. Hei feit dat we 
in één complex zitten met het Zeeuws Archief is voor alle betrokkenen een zeer 
aantrekkelijk aspect. De openingstijden zullen voorlopig dezelfde blijven en wel 
op donderdag van 9.30 tot 15.00 uur en zo mogelijk elke eerste zaterdag van de 
maand van 9.30 tot 16.00 uur. In Middelburg zal de avondopenstelling van 19.00 
tot 21.00 komen te vervallen. Daarentegen gaan we trachten om de bezoekmoge
lijkheid wat te verruimen en ook op dinsdag ons Centrum open te houden voor 
bezoek. Zoals u zult begrijpen is hiervoor dan wel weer de nodige 
man/vrouwkracht nodig van enthousiaste vrijwilligers. We zullen - maar dit speelt 
pas als we in Middelburg zijn, misschien wel wat uitbreiding moeten geven aan 
het aantal vrijwilligers en mogelijk in voorkomend geval een beroep op u doen. 
De entree voor bezoekers blijft / 3,50 en gratis voor donateurs (minimaal / 20 __ 
per jaar). ' 

In verband met onze verhuizing naar Middelburg zijn we vanaf donderdag 18 
november 1999 gesloten, dus onze laatste bezoekdag is op 11 november 
1999.Als alles volgens plan verloopt met de oplevering van het Zeeuws Archief 
zal onze eerste openingsdag op het nieuwe adres 6 januari 2000 zijn. 

A. Vergouwel A.A. Risseeuw 

-" 
N 



Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 29-5-2000 
Drukwerk tegen verlaagde taks 
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V AN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende dia-voordracht van donderdag 8 juni 2000 om 20 
uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas. 

Mevr. Carine De Vos van de vzw Post Factum houdt een lezing over "De draaglijke stilte van het bestaan: 
geschiedenis en levenswijze van de karthuizers". 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Vraag en antwoord 

Wie heeft mijn losbladig exemplaar van Sint-Niklaas 1687 uitgeleend en nog niet teruggebracht? 
Dringend. Dank u. 

Openingstijden van de rijksarchieven 
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Sinds 20 mei zijn de rijksarchieven in Vlaanderen (niet in Brussel) terug open op zaterdag maar niet in juli 
en augustus. 

ALGEMENE INFORMATIE GELDIG VOOR ALLE RIJKSARCHIEVEN 

ALGEMENE INFORMATIE GELDIG VOOR ALLE RIJKSARCHIEVEN 
De toegang tot de archiefleeszalen is niet onderworpen aan voorwaarden inzake nationaliteit ofleeftijd. 
Niettemin moeten er een paar algemene regels worden gerespecteerd. 

- Wat is 012en!Jaar en wat raadpleegbaar? 
- IQ:;,gm:u; tot de leeszaal en registratie als archiefbezoeker 
- Zoekî01 in archiefstukken 
- Rçpmductie van archiefstukken 
-t?rujk!ç3..:n aan Universiteitsbibliotheken en -archieven. 

WAT IS OPENBAAR EN RAADPLEEGBAAR? 
Openbaarheid 
Alle archieven van meer dan 100 jaar oud, die door een overheidsorgaan aan een Rijksarchiefwerden 
overgedragen, zijn in principe openbaar. Zo bepaalt het de archiefwet van 1955. Het Rijksarchief zal echter 
alles in het werk stellen om ook de raadpleegbaarheid van archieven van jongere datum maximaal te 
waarborgen. 
Privacybescherming 
Anderzijds is het Rijksarchief ook bekommerd om de bescherming van de pril'acy van de individuele 
burger. Dit vraagt soms beperkende maatregelen voor de raadpleging van overheidsarchieven, maar vooral 
van de particuliere archieven die in het Rijksarchief berusten. 
Vrijwaring van de archiefstukken 
Behalve omwille van de privacybescherming, moet de vrije raadpleging soms ook beperkt worden ter 
l'rijwaring van de archiefstukken zelf Zo wordt geen raadpleging van een origineel toegestaan van zodra 
er een vervangingscopie, meestal een microfilm, voorhanden is. Raadpleging wordt alleszins afgewezen als 
het gevraagde document daardoor onherstelbare schade dreigt op te lopen. 
Wat is niet-openbaar ofniet-raadpleegbaar? 
Concrete aanwijzingen of een bepaald archiefuummer al dan niet kan worden geraadpleegd, treft U aan in 
de archiefinventarissen zelf In algemene termen worden de openbaarheidsbeperkende maatregelen vermeld 
in de inleiding van de inventaris. Bovendien wordt naast ieder niet-raadpleegbaar nummer in de 
inventarislijst zelf melding gemaakt van de niet-raadpleegbaarheid. In archief diensten waar reeds 
aanvraagterminals zijn geplaatst, wordt U nogmaals via het scherm gewaarschuwd. 

TOEGANG TOT DE LEESZAAL 
Registratie als archiefbezoeker 
Om opzoekingen in de leeszalen van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën te 
verrichten, dient men zich te laten registreren en een lezerskaarl aan te schaffen, Een lezerskaart kost 600 
BEF per jaar (voor studenten beneden de 24 jaar: 300 BEF per jaar). Met deze lezerskaart hebt U toegang 
tot de leeszalen van alle Belgische Rijksarchieven. U moet zich ter plaatse wel opnieuw als lezer laten 
registreren maar deze procedure is gratis. 



In het Algemeen Rijksarchief te Brussel gebeurt de registratie als lezer van maandag tot vrijdag bij de 
onthaalbalie in de inkomhal. 's Zaterdags worden deze formaliteiten vervuld door het hoofd van de 
archiefleeszaal (in juli en augustus in de leeszaal genealogie). 
In de Rijksarchieven in de provinciën wordt de aflevering van de lezerskaart en de lezersregistratie 
afgehandeld door het hoofd van de leeszaal op de gewone openingsdagen. 
Vestiaire en kluis 
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Het is niet toegestaan een leeszaal te betreden met mantels of boekentassen. Deze moet U achterlaten in de 
vestiaires, die niet bewaakt zijn. In enkele Rijksarchieven, zoals het Algemeen Rijksarchief en het 
Rijksarchief te Beveren, kan U waardevolle voorwerpen achterlaten in een kluis. Vraag nadere uitleg aan 
de onthaalbalie of het hoofd van de leeszaal. 

ZOEKEN IN ARCHIEFSTUKKEN 
Voorbereiding van het onderzoek 
In principe vergt een archiefbezoek geen enkele voorkennis. Bij uw eerste bezoek wordt U opgevangen 
door het hoofd van de leeszaal die U op het goede spoor zal zetten. Toch is het verstandig een 
archiefbezoek goed voor te bereiden door alvast wat te lezen over het onderwerp. 
Inlichtingen en opzoekingen door het archiefpersol1eel 
Omwille van het personeelstekort waarmee het Rijksarchief de laatste jaren heeft te kampen, moet het 
leeszaalpersoneel zich beperken tot de eerste opvang. Om dezelfde reden kan ook niet ingegaan worden op 
schriftelijke verzoeken om inlichtingen die vanwege het personeel enig opzoekingswerk vergen. 
Over het archief onderzoek zelf mag dus geen onduidelijkheid bestaan: de opzoekingen in de 
archiefbescheiden moeten steeds door U zelf worden verricht. Oud schrift b.v. moet U zichzelf eigen 
maken. Voor het overige zal het Rijksarchief ervoor zorgen dat U over alle mogelijke hulpwerken 
(woordenboeken b.v.) kan beschikken, opdat uw zoektocht zo efficiënt mogelijk zou verlopen. 
Specifiek zoekproces: wie is bevoegd? 
In een archief wordt een bijzonder zoekproces toegepast dat op tal van punten afwijkt van wat men b.V. in 
een bibliotheek gewoon is. Om een bepaald onderwerp terug te vinden, moet eerst de vraag beantwoord 
worden welk overheidsbestuur bevoegd was voor een bepaalde aangelegenheid of -indien het een 
particuliere instantie betreft- wie op dat terrein enige activiteit heeft ontplooid. In een bijzondere 
zoekwijzer wordt nader ingegaan op de onderzoeksmethode die in archieven wordt toegepast en op de 
wijze waarop een archiefonderzoek best kan worden voorbereid en uitgevoerd. Via de verschillende 
archieftoegangen voornamelijk archievenoverzichten en inventarissen, kunnen vervolgens de gewenste 
onderwerpen worden teruggezocht. 

REPRODUCTIE VAN ARCHIEFSTUKKEN 
Fotokopies 
Van bescheiden, die geen gevaar lopen door de behandeling beschadigd te worden, kunnen fotokopies 
worden vervaardigd. In archiefleeszalen waar een fotokopieapparaat beschikbaar is, kan de lezer zelf zijn 
afdrukken maken. Indien dit niet het geval is, wordt uw bestelling door het personeel uitgevoerd. 
Foto's 
Foto's kunnen worden besteld. Het is ook toegestaan deze met een eigen fotoapparaat te maken. In beide 
gevallen moet er echter een copyright betaald worden. 
Microfilms 
Enkel van delen of banden kunnen microfilms worden vervaardigd op voorwaarde dat de bestelling het 
gehele volume betreft en het verschuldigde copyright betaald wordt. Ook afdrukken van bestaande 
microfilms kunnen besteld worden. 
Tarieven 
Voor de tarieven van reprodukties en copyright raadpleegt U het hoofd van de leeszaal. 



BRUIKLEEN AAN BELGISCHE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEKEN EN GEMEENTELIJKE 
ARCHIEFDIENSTEN 
Mits voorlegging van een kopie van een geldige lezerskaart kan men niet-gezegelde documenten van na 
1500 in bruikleen krijgen in de Belgische Universiteitsbibliotheken en Gemeentelijke 
Archiefbewaarplaatsen. De documenten moeten via deze instellingen aangevraagd worden. Het vervoer 
geschiedt door toedoen en op verantwoordelijkheid van deze instellingen. 

Hoe te bereiken? 

RIJKSARCHIEF TE BEVEREN 

Kruibekesteenweg 39/1 
9120 Beveren 

Tel en Fax: (+32) 03/775.38.39 
Ri;ksarchief Beverent(1sk met. be 
~,._--,._-_.~~------_ .. ~.~---~_._ .. _-

Hoofd: W. Rombauts, afdelingshoofd 

Het Rijksarchiefbevindt zich op 3 minuten lopen van het station van Beveren. 
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Met de wagen bereikt men het Rijksarchief via de weg N 70 Gent-Antwerpen. Komende vanuit de richting 
Gent neemt men de straat rechts aan de tweede verkeerslichten, vervolgens op het einde van de straat links 
en nogmaals op het einde van de srtaat links. Vanuit de richting Antwerpen slaat men links af richting 
Kruibeke aan de eerste verkeerslichten voorbij de markt in het centrum van Beveren, vervolgens op het 
einde van de straat links en op het einde van de straat nogmaals links. In de omgeving van het Rijksarchief 
is er parkeermogelijkheid. 

Beknopt overzicht van de bewaarde archieven en verzamelingen 
Het Rijksarchief te Beveren functioneert behalve als Rijksarchief voor het gerechtelijk arrondissement 
Dendermonde, ook als hulparchiefbewaarplaats voor hedendaags archief uit de Vlaamse provincies 

A. Rijksarchief voor het gerechtelijk arrondissement Delldermonde 
Als archiefbewaarplaats voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bewaart het Rijksarchief te 
Beveren archieven van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke archiefvormers waarvan de zetel of 
vestigingsplaats is of was gelegen op het grondgebied van dit gerechtelijk arrondissement. 
De voornaamste publiekrechtelijke archiefvormers zijn de notarissen en de regionale en lokale 
overheidsorganen, zoals kasseirijen (Land en Baronie) en plaatselijke instellingen tot 1795 (heerlijkheden, 
leenhoven, schepenbanken, ambachten en gilden) en van 1795 af (gemeenten en OCMW's en 
rechtsvoorgangers, polderbesturen, kerkfabrieken), voor zover de bewaring ervan niet door lokale 
archief dien sten wordt verzekerd. 
Als voornaamste privaatrechtelijke archiefvormers moeten worden vermeld de kerkelijke instellingen 
(abdijen, kloosters, parochiale instellingen, kapellen, gasthuizen, godshuizen, hospitalen, ... ), belangrijke 
particuliere personen en families, verenigingen en genootschappen die een rol hebben gespeeld in het 
politiek, cultureel en economisch en maatschappelijk leven. 
Voorts bewaart het Rijksarchief diverse verzamelingen (o.m. kaarten en plattegronden) die betrekking 
hebben op personen, plaatsen en instellingen in het gerechtelijk arrondissement. 



B. Rijksarchief als hulpdepot voor de Vlaamse provincies 
Het Rijksarchief te Beveren fungeert als hulpdepot voor hedendaagse archieven van archiefvormers met 
zetel in de Vlaamse provincies, met name de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, 
Limburg en Vlaams-Brabant. 
De voornaamste publiekrechtelijke archiefvormers zijn: 

• Hoven en rechtbanken 

• Buitendiensten van de nationale/federale overheid en van het Vlaams gewest en de Vlaamse 
gemeenschap in casu van de ministeries van Economische Zaken, Financiën (Provinciale 
directies van het Kadaster, ontvangkantoren der Directe Belastingen, Hypotheekkantoren, 
Registratiekantoren, Controles BTW), Justitie (Gevangenissen), Landbouw (Waters en 
Bossen), Onderwijs (Fonds voor Schoolgebouwen, PMS-centra), Openbare werken 
(Bruggen en wegen, Waterwegen, Stedenbouw), Verkeerswezen (Waterschoutsambten, 
Zeewezen), Volksgezondheid 

• Provincies van circa 1870 af 

• Arrondissementscommissariaten 

• Kamers van Koophandel 

Als privaatrechtelijke archiefvormers zijn vooral bedrijven te vermelden. Voorts bewaart het Rijksarchief 
nog de provinciale en plaatselijke comités Winterhulp (Tweede Wereldoorlog). 
De originele parochieregisters en registers van de burgerlijke stand van alle Vlaamse provincies worden 
eveneens te Beveren bewaard maar kunnen niet worden geraadpleegd. 

C. Rijksarchief als genealogisch centrum 
Het Rijksarchief te Beveren stelt microfilms beschikbaar van de parochieregisters, de registers van de 
burgerlijke stand en van enkele andere genealogische bronnen (bevolkingsregisters, schepenakten, 
wettelijke passeringen, weesakten, staten van goed ... ) van de gemeenten in de gerechtelijke 
arrondissementen Dendermonde en Gent (voor het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde, zie het 
&ijk;:;archicf te Ronse.) 
Voorts staan de fotokopies van de klappers en akten van de parochieregisters van een aantal Wase 
gemeenten ter inzage. 
Verdere oriëntatie 
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• Rijksarchief te Beveren-Waas. in: Het Rijksarchief in de Provinciën. Overzicht van de fondsen en 
verzamelingen. J. De Vlaamse provinciën, Brussel, 1975, p. 93-102. 

• VERSCHAEREN J., Overzicht van de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief te 
Beveren Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (Archievenoverzichten, 
22), 2 dIn., Brussel, 1995. 

Wordt lid van onze nationale vereniging WF-nationaal en u ontvangt ons tijdschrift Vlaamse 
Stam voor 1000 bef per jaar. Hierdoor kunt u gebruik maken van onze documentatiecentra. 
Stort op rekening 414-1171221-79 (Kredietbank Merksem) of postrek. 000-0927382-62 op 
naam van de WF te -2170 Merksem 

In onze l'olgende kroniek geven we een Ol'enicht l'anons nationaal centrum te Merksem. 
Bezoek ondertussen onze website: http://win-www.uia.ac.be 
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Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 19 september 2000 om 20 
uur in de Bibliotheek van de KOKW in de Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas 

De heer A. Van der Gucht voorzitter, doet de introductie en zal ons vertellen wat de KOKW te bieden 
heeft aan de genealogen en geschiedkundigen. Nadien is er raadpleging mogelijk. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis 

Historiek - Doel 
= 

Het Nationaal centrum voor Familiegeschiedenis, onderdeel van de V1aamse Vereniging voor 
Familiekunde, werd geopend op 15 december 1968. Het vond zijn stek in de Wolstraat 39 te 
Antwerpen. Het gebouw had een historische waarde, dus zat de vereniging daar zeker op zijn plaats. 
Eertijds stond aldaar de Sint-Joriskapel. Deze kapel werd in 1422-25 opgericht door het Antwerpse 
Bontwerkersambacht. In 1777 verkocht, werd de kapel een pakhuis van een Antwerpse slotenmaker. 
De Sintjoriskapel, ook wel bontwerkerskapel genaamd, werd in 1852 afgebroken en twee huizen 
werden op deze vrijgekomen ruimte gebouwd. In 1853 nam de behanger Jan Pot zijn intrek in de 
Wolstraat 39 en verbleef aldaar tot 1879. Daama vonden nog een huisschilder, naaisters, een 
pelzenmaker, een melkboer, provo's en uiteindelijk de VVF er onderdak. Na de verhuis van deVVF 
in 1983 werd het huis aangekocht door een antiekhandelaar en gedeeltelijk gerestaureerd. In de 
beginjaren van de jaren tachtig werd noodzakelijkerwijze, wegens te klein, uitgekeken naar een 
grotere behuizing. Een nieuw onderkomen werd gevonden in een leegstaand en aan het verkrotten 
pand in de Van Heybeeckstraat 3 te. Merksem. In 1903 werd aldaar een grote bakkerij opgericht met 
daarnaast een fraaie patriciërswoning. De bakkerij kreeg de naam De Volkslust. Naam die 
ongetwijfeld bij onze oudere leden uit Merksem en omstreken nog bekend in de oren zal klinken. In 
1983 legde De Volkslust de boeken neer en ging in faling. De patriciërswoningwerd na de oorlog 
1940-1945 verhuurd aan: - de gemeente Merksem, van 1945 tot 1968 om als voorlopig gemeentehuis 
te fungeren. - de provincie, van 1970 tot 1980, o~ dienst tedoen als vredegerecht. - de VVF, vanaf 1 
maart 1983. Het gebouw werd uiteindelijk door.de vereniging aangekocht in de loop van 1985. 
Sindsdien werden verschillende verbouwingen uitgevoerd, de veranda werd een deel van de leeszaal, 
de tuin werd archiefruimte voor de verzamelingen bidpren~,es/ doods-briev'é'!J e:: g2r,tge waar 
ooit paarden en broodkarren stonden bevat nu onze bibliotheek. 

DOEL 

Het Centrum voor Familiegeschiedenis is ondertussen uitgegroeid tot een uniek geheel, ten bate van 
de ganse genealogische gemeenschap in V1aanderen. Het Centrum voor Familiegeschiedenis is geen 
archief, wel een documentatiecentrum, welke de bezoeker op de hoogte stelt of er reeds naar ziin 
familie gezocht werd en tevens de mogelijkheid biedt zich genealogisch voor te bereiden op een 
toekomstig archiefonderzoek. We komen daar later in detail op terug. Alhoewel het geen archief is, 
bezit het Centrum wel veel archief documenten in gekopieerde of gemicrofilmeerde vorm, en 
bovendien bezit het documentatiecentrum dan weer veel zaken die het archief niet bezit. Een 
rijksarchief kan u bv. niet vertellen of er al naar uw familie gezocht werd. Het is dus best mogelijk dat 
een genealoog op zoek naar een bepaalde familie het Centrum binnenstapt en na een kwartier met 
zijn volledige stamboom buitenstapt (hij heeft dan veel geluk, maar of hij het ook prettig vindt is een 
andere zaak, want hij moet een andere hobby zoeken), maar het kan evengoed dat hij na uren 
zoeken, met maagdelijk blanke papieren terug op straat staat. Zo gaat dat nu eenmaal met onze 
hobby. 
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~ ADMINISTRATIE EN DIENSTEN. 

Het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis herbergt de administratieve diensten van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. 

LEDENADMINISTRATIE '- VERZENDING - UITGAVEN: 

Aanvragen lidmaatschap (Hoe word ik lid?) 
Adreswijzigingen 
Bestellingen (zie rubriek: uitgaven van onze vereniging) 
Algemene inlichtingen omtrent de vereniging 

Volgende diensten zijn er ook ondergebracht: 
• Bemiddeling (gegevens uit ingestuurde kwartierstaten) 
• Bibliotheek (boeken ter bespreking, handschriften) 
• Documentatie (bidpren*s , rouwbrieven, handschriften) 
• F::unilieverenigingen 
• Heraldisch college. 

Hoe word ik lid van de vereniging 
_ --- _ -_.. -,... - ... --, 

De eenvoudigste manier is gewoon het lidgeld (1000,-BEF als gewoon lid, 1500,-BEF als steunend 
lid, 2500,-BEF minimum als berschermend lid) te storten op rekening 000-0927382-62 uDe Post" 
van V.V.F. Antwerpen-Merksem. 
Voor de leden uit het buitenland gelden speciale regels: 

1 I1 
Nederland/E.E.G il Niet E.E.G. I 

1 
NLG BEF I1 BEF I 

\ Gewoon lid 
1

1 72,- 1.300,- I1 1.600,- \ 
[ Steunend lid 

I1 
99,- 1.800,-

I1 
2.000,- I 

1 
Beschermend lid I1 155,- 2.800,-

I1 
3.000,- , 

Te storten op girorekening827.313 (postbank) (alléén in gulden) Te storten op postrekening 000-
0927382-62 of met internationale postwissel 

111 Ligging 
= 

Van Heybeeckstraat 3 
B2170 Merksem - Antwerpen 

Tel. : 036469988 
fax. : 03 644 46 20 

email: VVF - Merksem 

Het Email adres is uitsluitend bestemd voor administratieve vragen of vragen over de 
vereni . of Centrum. 
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(*1 Toegang - Openingsuren - Geleide bezoeken 
_ __ __ _. _ w _ _ _." __ 

TOEGANG 
De toegang tot het Nationaal Centrum voor P.~'.::rüliegeschiedenis is gratis voor onze leden. Onder 
leden van de V.V.F. wordt verstaan, zij die hun jaarlijks lidmaatschap van 1000,- hebben voldaan en 
in het bezit zijn van een Nationale lidmaatschapskaart. Een éénmalig kennismakingsbezoek kan mits 
betiling van 100,- (ter plaatse). Er wordt wel veronderstelt dat U uw opzoekingen zelf doet Onze 
medewerkers hebben enkel een ondersteunende functie. Geleide bezoeken voor groepen kunnen 
mits schriftelijke aanvraag. Er wordt dan met U kontakt opgenomen voor verdere afspraken. 

OPENINGSUREN 
Woensdag van 12 tot 19 u. 
Donderdag van 9 tot 18 u. 
Zaterdag van 13 tot 18 u. (niet in juli en augustus) 

SLUITINGSDAGEN: 
Zaterdag 29 april 2000 (1 mei weekend) 
Donderdag 1 juni 2000 (Hemelvaart) 
Zaterdag 10 juni 2000 ( Pinksterweekend) 
De maanden juli en augustus zaterdag gesloten 
Woensdag 1 november 2000 (Allerheiligen) 
Zaterdag 11 november 2000 (Wapenstilstand) 
Kerstvakantie van zaterdag 23 december 2000 tlm 2 januari 2001 
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De keure van het Land van Waas 

Voor vele leden is dit een bekend gegeven. Niet iedereen beschikt 
over de tekst. Vandaar dat ikhet nuttig vond deze tekst integraal op 
te nemen. Een eerste deel verschijnt nu, de rest volgt. Uiteraard is dit 
de vertaling. Zowel de Latijnse tekst als de vertaling kan je terugvinden 
in het boek van Van den Bogaerde "Het distrikt St-Nikolaas". 

Vraag en antwoord 

Judocus van Bunder (buynder) x Judoca van lent (verlent) 
Zijn gehuwd te Belsele 9-11-1617. 
Ze hadden te Sint-Niklaas 5 kinderen: 
Judocus °10-10-1618 
Petrus °6-6-1620 
Adrianus °8-12-1623 
Amelberga 27-23-1628 
Egidius °13-7-1630 
Beiden zijn niet overleden te Belsele of Sint-Niklaas 
Wie heeft gegevens over geboorte of overlijden van de ouders? 
Hugo Van Buynder "hvbuynder@turboline.be" 

.................................... .e. ..................... lit ..... ... 

NOTA N.ol. 

VEllTALING VAN DE KEURE, 

Zoo als dezelpe in de hmu{pe,sten berust. 
, " 

-" .... I.I.I.ItlBC»+<t::ott!ft.I.III ..... -

" lil den ,mem de$ Vaders. des 'Soonk i.m tlek lleyll'gen Geut, 
. , 

amen . 
.. Ick Tbomas,grave van Vlacl\deren ende Vail I1enegauwe ende 

Jonnnn, myn wyf. gravinne van Vlaenderen ende Henegau\ve. Wy 
geven uno dt:" lieden van Waes. alsoo wel den genen die tegen~ 
woordigh syn als die gene dienaarkolnehde "Syn. 'welh die ge
beeLen word chore. die desen tegenwool'digen brief inllBud. eeu
""dyck endeonbesmelLelyk te onderhanden. 

.. In geheel Waes worden genomen se,'en hooftschepenen,goede 
geërfde mannen in l'land , die moeten ~yn boven de andere sche
penen, ende tot de welcke de andere scbelJenen hebben tOELeer 
\'an vonnÎflsen te seggen oft :tij twyfi'elen ende ooc\ van de an
dere scbepenen sal mogen worden berempt tot dese lieven of ie
mant Imn gevoelt ol\redelyck te worden beswael'l,ende de l'rrsae
minge der seven schepenen is IIchuldigh te weten: tot S.1t Nicol,aes 
in Waes se!! werven in t'jaer, ter begeerte van den bailliu, te we-
ten L'elckl. twee maenden. ' 

.. Of \'an desen storven, by deu bail1iu die sal sweeren Len lIey
ligen, dat lIy met goedertrauwen in deslI daet sal Vl>Ortgacn I sal 
"orden gemaec\t andere hy nede van d'andere sesse I die leven. 

t) Dy ra ede der voorseyde seV!!n schepenen ende door den bailliu 
moeun worden gemaekt de minder schepenen in al Waes, alsoo 
vele alser bellOoren , naer dien dat bet goet dunckt, ende of c~lIi. 
ge der minder schepenen stOl'vé I by den bailliu sal worden ge-
61elt een ander, by raetle der hoooftschepenen • newacre nÎemant 
dienende den bailliu of deelnemer eeniger misdaet . magh worden 
gekOA'eu le schepenen, ende abóo veel viel'schnere!1; sullen \Yor-

22 



344 NOTA t. 

<den in al Waes, als goet dunckt de grave of synen hailliu ende 
aeven hooft schepenen. 

IJ Als de minder schepenen in eenige dingen twytre]en van von
nissen te eyndigen, by baeren eede syn sy schuldig \'hehben eens 
'Vaste van vyfthien daegen ,< ende mogen sy t'(lan niet vasten, sy 
ayn sçhu]digh te hehhen toekeer ter moeren, die meere, of zy de 
saecke die tot hun is gedregen te uyttene, niet en 'mogen termi
neren, sy syn schuldigb tot hen te nemen twee van s'gravenmali
nen of van de minder schepi!nen die sy bebben mogen tegenwoor
digh, endc dus dat vonnine te nyttene, gevallet dat sy discorde
rl.ll1 in t'kiesen deser l\vee, oCte in t' geven van den v~nnisse, oct 
werdet genyt of by hen sel ve of met de twee voorseyt', Inen sal 
hauden dat den meesten deei 11'y8l, ende men sal niet mogen we
derseggen , oftiemantvermoet te wederseggen de hooftscbepenen, 
alsoo, dat hy hen laslere, dat.sy quaet vonnis llehbell gewyst, of 
dat hen geen volle welh \Vaere gedaen ot eenigll woord desgclyckx , 
hy sal heteren eiken schepenen (lry ponden parasys ende den 
gl"aVe tJden punden parasys , die in dier manieren minder sche
penen wederseydt hij sal beteren Ilen e]ck twinligh schellingen, 
ende den grave alsoo vele als hen alten. 
, ., on minder schepenen wierden verwonnen van valsch von
nisse, e]ck van hun sal gelden den grave dry ponden eude en 
8a1 nimmermeer mogen wesen schepenen. Van wantade en sal 
niemant in eenigb misdoet verv;lllen. • 

n Daeginge is schuldigh te \Verden in det' manieren voortwaer 
meer ende de claecers ~ls dat gcdinghe beeyndight is • ende in:de 
kerke geroepen te· sekeren, ,dage, ~e dien daegc syn schuldigh te 
wórd~n gedaegt,di~ claeg~.::s end~, haer w!lderwinners t t'sy dat s1 
ten dien ,~ale komen te rechte. sy syn schuldigh te ant\tOOl'den , 
t's1\,tat sy, niel voorts en 'comen,mcu isse schuldig te daegen te 
vyfthien daegen e~de oft s1 dan niet en kome!] ende niet en ant
~voorden t men sa1 ~e hebben overwounen. ten sy dat $y hen ont
schuldigen ten schepenen gesegge, ist dal die claegere des eersto 
of anderen daege niet voort en comme, is syne clachte erfvelyck 
h, aal SIn in de misd;et yan vyRhiell scbellingtu jegens den 

NOTA I. 

gral'e, ende tegens synf! pArtye gelyckr.rwys, Is syne clacbte haue
Iyck, ~yn misdact sa] syn van hvre schellingen r.nde sal verliesen 
syn clachte. 

IJ Den baiIliu is I>chuldigh als by dingen wille by raede van 
schepenen den dagh te sellen, ende ten dingedage en sal niemant 
w?rden gedaegt sonder scllepenen ende claegers ende haer weder
"'lIIners ende oorconde die daer afsullen uorconden 

." Vi~r s~bepcnen mogen br.kenllen alle dingh. e~de men mag 
Dlet Inmdmgen d,an met .vier ~cbepenen ende jn den ougs oft 
~aend ;an :lIIgusb ten geheft niet dingen ten sy Van forfaite dat 
DIeuws IS gedaen. 

n Den bailliu nes niemant schuldigh te ontseggen schependom_ 
men, alderJneest den genen die g~daeglle is van dinghen die he-
hool'cn ten schependolDJne ist dat hy t'doet scbe d b , ' penen aer y 
t voo'r ontseyde syn schu]digh te cesseren tot d" d t • b , len a IS ge e-
tert, gelyckerwys oft den bailliu ontseyt den genp.n dies behoort 
recht e~~e dagh , de schepenen syn schllidigh te cesseren j ist dat 
den bal'hu om de cesseringe Iville schellenen < 00: ti ti 
I' f cl n er lIl:tn van 
(Ien sc Iepen omme qua]yck antwoordt, ende dat wederkom me 
~rn meerder schepenen, all!! ~chepenen Van Waes alsoo de meer-

ere als de mindere syn schuldig te cesseren tot dien dat dit Voor
seyt onrecht is gchetert. 

,. n Del~ hailliu en magh niemllllt moeyen, ter geene misdaet die 
niet en 1$ geproeCt h! twee goede manncn t oft bekent met schepe
nen dat soa is, ende'orde gene daer Jnen'óp spreekt'soo veel 
goeis heeft dat ge~oug is Voor syne misdaet die men heeft by schr.-, 
penen seggene, die en mog men niet bauwen ~ anders magb lIy en 
hauwen hy en gene borge, ist dat iemant 'Worde! geltauwen b;y ge
hreke :an borge~ men is beID nid schuldigh te hauwen buyten 
~aes lD vangemsse, ten ~y over eenige van ses saeckèn die men 
bIer na sal noemen, 

IJ .. Ge~ne schepenen ':Illl Waes mogen worden gedaegt hnylen 
aere vlersc~aere londer te S.lt Nicolaes Voor de meerder schel>e

nen, no? nlemant van de andere lieden mag worden gedaegt u t 
synder vlerscbaere v:.m dingen die hehooren den schepèlldolli. ,y 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 16 november 2000 om 
20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek, H. Heymanplein 3 te Sint-Niklaas 

De heer Luc De Backer spreekt over de penningkohieren van het Land van Waas en specifiek over het 
kohier van Temse. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Oproep aan de leden 

Reeds meer dan 20 jaar verzorg ik onze VVF-Kroniek. Na jaren secretariaat (1974-1981) en 
voorzitterschap (I 982-heden) wil ik het bestuur van onze afdeling uitbreiden met een tweetal personen. Op 
die wijze kan het werk iets meer verdeeld worden. Door de jaren heen zijn het aantal vergaderingen 
(afdeling, provincie, gemeente, nationaal) sterk toegenomen. Ik kan niet alles alleen blijven doen. Te meer 
omdat op het beroepsleven ook heel wat energie vergt. Wellicht zijn er onder de leden (lidmaatschap VVF
nationaal) mensen die graag hun steentje zouden bijdragen. Gelieve met de voorzitter contact op te nemen. 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
& Computer 

7de NATIONALE 
GENEALOGISCHE COMPUTERDAG 

Op zaterdag :::5 november 2000 te .Gent, campus UZ Gent 

De tweejaarlijkse Nationale Computerdag mgericht door V. V.F.-Gtmenlogle [" 
Computer gaat door op zaterdag 25 november 2000 van 10 tot 1 ïu in het Blok ,..\ van 
de campus van het Universitair Ziekenhuis Gent. 

PROGRAMMA 

1O.00u: 
10.15u . 

10.30u 

lL30u 

12.15u 

: .. OOu 

I5.30u 

Opening van de stands 
Verwelkoming, door E. Sevnaeve, voorzitter VVF en P Donehe, voorzitter 
VVF-Genealogle & 

Voorstelling van de projecten van VVF-Genealogie & Computer, door J. De 
Donder. S Devriendt, L Grégoire, JOebeurme, P Donche, H. Goegebeur. 

.Aansluitend: Discussieforum: G.:l1enlogre & Computer iIf hel}lc millenniu1ll 

Middagpauze, gelegenheid om de lunch te gebruiken in het restaurant van 
het UZ G.omt (gebouw KI2). 

Informatieprojecten 'Huizen' en 'Processen' op Stadsarchief Brugge, door 
dhr. J. D'Hondt, archivaris Stadsarchlef 

Het Internet, historiek, heden en toekomst, door dr. ir. Robert Cailliau, 
CE,R.N" Genève, ontwerper van het World Wide Web. 

Naast de voordrachten zijn er ook doorlopend stands te bezoeken van genealogische 
computerprogramma's en genealogische da.tabanken. Er is gratis koffie, 

Inschrijving door storting van 200 BEF (12 Hil,) per persoon (inclusief een verzorgde 
deelnemers-map), eventueel verhoogd met 245 BEF (14 HIl) (drank niet inbegrepen) VOOr de 
lunch, op rekru. 000-0507751-53 (NL: Giro 754780 Postbank Arnhem) van WF-Genealogie & 
Computer, met vermelding" Gent 25 nov 2000 " Inschrijven vóór 18 nov. 2000 a.u.b. 

r:::;; Breng het tijdschrift Genealogie & Computer mee. Op vertoon van deze pagina aan 
de ingang kan U gratis parkeren op de campus van het Universitair Ziekenhuis Gent 
(normaal betalend), 



VAN POECKE IN WAAS 

Een geslachtslijn van Poecke's in het Waasland: van Sinaai naar Nieuwkérken. 

ADruANUSVANPOECKE 

ANDREAS VAN POECKE X ANNA VAN DE W ALLE 
Overleden 24.04.1630 SNIJ 

ANDREASVANPOECKE X MARGruETE VAN DE PUTTE 
Geboren 29.04.1613 SNf Geboren 04.09.1622 SNI 
Overleden 01.07.1684 SNI3 Overleden 01.01.1685 SNI 

JOANNES POUCK X JACOBA BLOMMAERT 
Geboren 28.01.1654 SNI4 Geboren 05.03.1655 NKK 
Overleden 18.04.1724 NKK Overleden 30.01.1723 NKK 

JOANNES BAPTIST A 
VANPOEp5 X MARIA ANNA DE MEESTER 

Geboren 03.03.1687 NKK Geboren 18.05.1690 NKK 
Overleden 16.10.1746 NKK Overleden 17.01.1780 NKK 

MICHAEL POECK X ANNA ISABELLA DE BOY 
Geboren 11.03.1719 NKK Geboren 16.10.1721 VSN 
Overleden 22.05.1777 NKK Overleden 29.03.1800 NKK 

JOANNES FRANCISCUS 
VANPOECKE X ELISABETH MARIA MAES 

Geboren 28.02.1748 NKK Geboren 16.09.1738 VSN 
Overleden 18.06.1831 NKK Overleden 14.04.1824 NKK 

AUGUSTINUS 
VAN PYMBROECK X JOANNA VAN POECKE 

Geboren 13.10.1782 NKK Geboren 06.07.1781 NKK 
Overleden 24.06.1859 NKK Overleden 07.09.1829 NKK 

Dit is dan een greep uit mijn kwartierstaat: 
REGI DE MEIRSMAN, LIJKVELDESTRAAT 65, 9170 SINT -PAUWELS 
Met dank aan Rony BIJL 6 

X 25.11.1646 SNI 

X 23.04.1684 SGW 

X 07.04.1717 NKK 

X 25.08.1744 NKK 

X 06.02.1780 NKK 

X 08.12.1813 NKK 

1 Gebruikte afkortingen: SNI=Sinaai. SGW=Sint-Gillis-Waas. NKK=Nieuwkerken. VSN=Vrasene 
2 Er zijn drie kinderen Andreas te Sinaai in deze periode, deze lijkt mij het meest logisch. In de Staten van Goed van zijn vader 
in 1630 leeft ie nog. 
3 Er zijn twee Andreas van Poecke voor deze datum 
4 Hij komt zeker van Sinaai: zijn vrouw is doopgetuige bij een kind van zijn broer. 
S Zoals de naam voorkomt in de parochieregisters 
6 De parochieregisters van Sinaai zijn momenteel in bewerking bij Rony 
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JO Ane saecken die hooren ten schependom me , die sal men hy 

schepen vonnissen • 
.. 800 wie iemanl quetst 'met stock aft cromme kolve oft met 

den boghe hy sa) verliesen handt, ten sy de gratie ~an den gl'avc 

weerco;ht worde, wierde hy weercogbt hy is schuldlgh voor al :" 
"oldoen den gequetsten, ten geseggene van de ~eerde!' ,scheten; 
naer de grootte van de wonde, ten sy het gemlddelt Wlert y e 

mindere. f ) ft 
» Dia iemant lit afslaet, die sal oock verliesen hoo t voor 100 • 

handt voor handt, voet voor voet, tant voor tant, ende di~rgelyk: 
d 'I den ten wao!re d;!t lIy ",aere vergeven hy genade van an ere e , 'd 

des grave cnde by genade des cIaegers, 500 wie Iemand an er: 
wond, hy sal geven den grave dry ponden, ende den gewonde 

dry ponden. ',' d 
8 " t alY'oleerl l1y sal geven deu grave ses pon en 

I) 00 '\lne leman 11' , • 

d IY' I d n Bes ponden, ten waere de afTolahe soo ende en geallo eer e 
d t Onoverwinnelyck is hy sal t'beteren den geaf-groot waere a se • "ft 

roleerden hy raede van schepenen, Soo wie iemant m t boo 
wond, soo dat hem heenen uytgaen • hy sa} geven den grave vyf 
londen ende den gewonden vyf ponden. indien de wonde deur 
~inge in den Iichaeme oftin t' hooft. dat is ses ponden den grave 

ende ses ponden den gewonden. . 
» Soo wie icmanl by den, haire treckt ofte oorbaut geeft. of met 

vuysten s)aet sonder bloeden aft sonder valbn, ter aerden oft 
met nagelen crapt, hy sal geven den grave thien schellingen ende 
den gequetsten Ihien schellingen, ende heeft by bem met vuysten 
geslagen ter eerden ooel Bond er bloeden. hy sa~ 'g~ven de~ grave 
twintighschdlingen, ende den gequetsten twmtlg schel~lngen • 
heeft hy bloet gè8tort t 'dats veertigl} dén grave ende veel'l1gh den 

e u~tslen die iemant met stoelen slaet souder bloet endeson-
g q, XX I 1)' en den gequet-dei- "allen, l1y sal geven den grave sc Ie mgen , 
sten XX seheUig, .valt hy dats den grave veertigh sc~elhngen en 
den gequetsten veertig scbellingen • is 'er bloet gestort 11y sal geven 
aen den grave dry ponden ende dry ponden aen den gequetsten, 

.. 800 wie verwonnen wordt by scbepeuen dat hy gemeten heeft 
by andere maete d,m gentsehe, wyn t hier oft anderen dranek , 

NOTA r, 
olt rogge, cooren, geerste I oft rvene op hopte na Teertig dagen 
dat desen brief geopent word in de kerke, hy sal geven ,den grave 
thien schellingen ende ,die waerheyt 6al worden genomen twee
mae) 8'jaers, 800 men plagt. 

• Soa wie brand aft diene boven vyCschellingen heeftgedaen, 
oft iemant gerooft heeft, aft wyf.verdreegtheeft 'met crachte 
aft vrede gebroken heeft, hy is, in a'graven gewcldighede van 
lich~eme ende nn synder besiUige syt dat eenigh overdaed sche
penen werdet wetteiyck condt gemaeckt hem allen ofte den 
meestendeel van hem lieden ende de overdaet soo stillekens word 
gedaen • dat de schuldige byschepenen niet en ~an worden OVer
'!Vannen, de stille wnerheyt moet' worden besocht alsoo men sehul~ 
digh is te d~eDe, ende die overdader moet wo~dell gedoempt re
delyck, stille waerheyt is sehuldigh te wordell besacht allcene 
van dese ses ~aken ende Tan geene andere, "boo te weten, als 
stille waerhede van, eenige saecke van desen is te hesoeeken. 
schepenen in wiens schependom me de saecke is geschiet , moeten 
worden gemaent neerstiglyck in den stille besoekene , ende syn 
eyt niet wys heraen, hen met b'ooftschepenen ende hy haren 
raede, s1 syn schuldig te hesoecken de stille waerhede. 

,. Soa wie iemants haut afkapt of t~yn gebroken heeft oll: ecnige 
vruchten beeft genomen, oft coorell iu den acker, ofte hoey ofte 
gars t hy sal geven den grave thien schellingen ende den clagere 
betaelen dobbel scnade, maekt lIy 't beprol.'ven met twee oorcon
den ende indien niet hy sal worden gedoeinpt in de selve pene. 

.. 800 wie diefte van twee schellingen beeft ged,aen sal geven den 
graeve thien schellingen ende betaelcn dobbel scbade. die daer
enhoven steelt tot de vyf schellingen t men sal hem maeckcn een 
teecken , ende steelt by IInderwerf hy sal worden gehangen. soo 
wien bailliu of s'gravenhode vrede onlseyt, hy sal den grave ge
ven dry ponden ende dat alsoo dikwyls als hy t'on8eyt, ende ont
eeyt hy het drymael,hy maglI worden gebauden. 

" Die huyssoec1dnge gedaen heeft. by daege met wapenen oft met 
gemeenen raede ende dat schepenen con I sy. die t'geleide gedaen 
heeft, hy sal den grave geven tbien ponden en. dier toe geholpen 
beeft dry ponden I die huyssoeckinge by nacht gedaen heeft, den 
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leelsman sal geven twintigh ponden ende den hulpere les ponden, 
ist dat in de huyssoeckinge werdt ~innen iemant verslegen , die 
misdaet sal twee f.'lut worden in alle dingen, ende den manslagti
gen ,ende den leetsman van de huissoeckinge sullen wesen in s'gra
vens genade. 

• Oft iemant eenigh mÎsdaet van dese voorseyde ses gedaen heeR. 
daer hy niet wille te rechte afstaen, by moet w0rden gebannen. 
by vonnisse van schepenen, ende van liehaeme ende van besittin
gen 'sal hy syn in s'gravens genade, alsoo dat fiyn wyf de belft van 
de besittinge bebaude. Die ballinck ontfaen heeft, opweleke wet· 
tr.lyck vonnis gedaen geweest heeft ende by schepenenverwonnen; 
hy sal den grave geven dry ponden.Soo wie iemant te campe bero
pen beeft, sal geven dm gravê veeriigh schellingen ende den ge
nen die hy beropen Ileeft twintigh schel1ingén. 

... Soo wier eenige eifve groot. oft kleyn onbedaegt beseten heen 
e!!n jaer ende ,meer , eb welken hy commen is wettelyek by sche
penen. ende gevallet dat daer naér die erfve bedeagt wert van 
ieruant dié dat voorseyde jaer al in Wae! gewoónt beeft, die gene 
die beclaegt wort hy en is niet meer sehuldigb te antwoorden den 
clagere, m'aer sal sync erfve voortaen vredelycken besitten, ende 
die c1agene sal 'geven den grave thien schellingen; van dess weth 
~yn uytgesondert de kinderen die gestelt syn onder bunnen legiti
men auderdomme. 

.. Soo wie l:mt oft erfve vel'coopen wille ~ hy kondt in de kercke 
dry sondaegen ende die die erfve heeft wille te koopen hem be
etaende , by koopt se binnen dry sondagen, ten eynde van de 
selve dry soudagen magh èenén vremden die erfve coopen , oft 
ooc'k daer naer heeft den' ndelinck syne IlCtie om cal:mgie ende 
vemiagh t' selve vercogt goet beha uden voor den prys dat bet den 
v .. emden gecoCbt heeft. 

" Door wiens 'Jant waterganck wort gedolven, het sal gelieven 
te visschene in dièn waterganck, t' s~ hy dacge oft hy nachte, soo 
wie waterganek nauwt onredelyck ofte "erslaet, Ily sal geven den 
graeve tbien scbellingen ende by weder den watérganek leyden 
naer syn eerste stede. Als waterganck werd geboden te grave ne 
alle den genen die walerg:mck toebehoort, moeten ben gereed en 
te grayene , ende te saemeJ) Komen, ten tyt die geset yan den bai!-
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liu, die oock ten gcsetten tyde syn deel niet gedolven en beeR b,. 
sal worden gedoempt in twee schellingen 8' gr!l\'ens beboef.ende 
in tweevaudigen prys Van haren cnape. ' 

" Die plaeg beeft geleet onredelyck, by sal geven den grave 
~wintigh schellingen ende den geletten twintigh schellingen; die 
lemant onredelyck wederstaet de weghstraet I hy sal geven den 
grave twintigh schellingen ende den genen hy se wederstaet 
twintigh schellingen. 

.. Het is geoorloft eleken te hauwen op syn lant ende dien pan
d«:n wille die eheynt van synen landé; men n'is niet schuldig 
t'ontséggen de pandene ,500 wie getwist heeft, hy mag versoent 
worden by vrienden ende by gebeuren, behaudells s'gravens recht 
in dcken twist daer den bailliu niet present en is I sal elck goe; 
man mogen nemen vrede behoudens 5' gravens rècht. 

» Tavernier ofte iemant en is niet schuldigh iemant wedde te 
mmen sonder hy daegs licht ende by oorconden van twee gebeu
ren, die hier over heeft gegalm hy sal geven den grave tien schel
lingen. 

.. Soo wiens man weduwe die aen eenen anderén m:m bauwt, 
om dat hauwelyck en sal se niet verliezen de note die sy hadde in 
des eerste erve. . 

IJ Weesen álsoo bng~ se syn onder vooght protectie I SIn erfve 
ende goet en .8ullen niet mogen minderen maer zullen blijven 
geheel. 

.. Die ielrlants quesneel (pecora), schut ofte geschut heeft ende 
he~ i~mant me.t craehte dat schot neemt, hY.8al geven den grave 
twmhgh schelllllgell ende tIen schuttere twintig schellingen. 

" Elel. vermagh syn lichaem te beschermen sonder misdoen 
over nootweer , tcn sy met wapenen door schepenen verboden. 

" Als peerden of merrien alse wagen oft kerren treckende ont
breydelde ende ontloopcn , of icmant van eenden meulen ofte 
huyse daer ment heffe hent syn gcquetst ,ofte wat dat hem be
hoort, daer afwerdt gequetst, hyis schuldig quyt te blyven je. 
gens den grave van alder misdact l11et synen ongevalIe. Of\; oock 
nint. man of wyf on jonckwyf of ontvremt voie gequetst, naer de 
grootte van de quetsure by raede Van sehepenen,sal men genough 
doene den gequetsten de gene die syn peerden oft menien oft 



350 N01';\' I. 

088eD pf meulen on 'bUy6 I sl\1 men b_yven wnder misdaet tt:geo 

den grave. 
" Incommelingen die in 'Vaes commen. 6Jn 'I vry , 'J sullen 

vry blyven, 'yn sy geestelyek,BY sullen hel hlyven,ende men eli 

eQ niet mogen herkennen ten anderen dienst I commen 61 diens
liedèn i1l, sy sullen dientlieden blyven ten sy dat sy hen eogen 
°gevryen. 

" Als icmantsone ofte dochter hauwt tlnde dia stierven londer 
hoir. t' goet sal wederkeeren tot vader ende moeder al geheel, ie 
ooek d'een doot. de helft sal keeren ten levene , d'ander helft 
des doots naesten . 

• Soo wie iemands docbter onlcedt sonder wille van va,. 
der oft moeder hij sal geven den grave vyf ronden ende dea jonck
wijfs vadel' ende moeder oft andere dier schade van h.ehben ge
badt. sal bij 't versetten in 't dobbel. 

" Blek mans lint t' sy sone ofte dochltlr sullen voortaen erf
velyek in vaders en moeders goet decllln I alsoo wel in meuhcla 
als UulOeubele. 

" Alle de eausen die in desell tegenwoordigen hrief syn schul
digh te vOl1nissen naer dil wcth dier inne is geschreven. I.llsoo 
behoort s' graven mannen ende schepenen ende de clausen dier 
Lier niet en syn onderschreven is met schuldig te vonnissen nuer 
gelyke oft recht redene byeede. naer de maniere van der mi3' 
daet is men sclmldigh te doen de grootte van de hoele n . 

.. Soo wie bailliu in W nes sal syn. by sal s,~eerel1 by s'gravcn
mannen ende hooftschepenen • dat hy sal syn gelrauwe den grave 
ende dat by sal baud en de chore als die in desen tegenwoordigen 
brief is , noch de grave nogh de gravinne noch haer bailliu sal 
mogen eenigb point van de chore aunedoen of vetwalldelen 50n
der hy gemel.mell raede der hooflscherenen ende de gene die sy 
er met hemliet{en over willen hebben. voorts dat men alle de 
vl10rschreven dingen vast hauden saude enele ecuwiglijk , 1100 

daden. Wy schryven dezen presenten brief ende chrachtig gcse
gelen met onsen segele; dit was gedaen in de maend voor den 
ougst doon t'was duysent jaer ende twee honclert ende eenen veer
tigh dat God mensch werd... (Men rie de onlJÎllele latijruch~ 
keure i'l het werk getiteld .. W leS en Dendermonde, IJa[5, (16). 
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08gen pf meulep. oft buys. sal men bl)'ven IOn der misdae\ tcgeil 

den grave. 
.. lncommellngen die in Waes commen. 6Jn 6J vry, 'I sull~n 

vry blyveu, &yn By geestelyck,6Y sullen het blyven,ende men 8:11 
86 niet mogen herkennen ten nnderen dienst, commen sy diens
lieden iu, 6y sullen di.mtlieden blyven ten 'y dnt sy ben r.J.ogen 

'genyen. 
• Als icmant 60ne ofte dochter hauwt ende die stierven londer 

hoir t t' goet sol wederkeeren tot vader ende moeder al geheel, ia 
oock d'een doot. de helf\ sal keeren ten levene • d'ander belft 

des dools naesten. 
• Soo wie iemands dochter onlccdt sonder wille van va,.. 

der oft moeder hij sal geven den grave vyf ponden ende des jonck
'Wijfs vadel' ende moeder oft andere dier scbade van l~bben ge
badt. sal hij 't verseUen in 't dobbel. 

.. Elck mans kintt' sy sone ofte docht~r sullcil voortaen erf· 
velyck in vaders en moeders goel dcdon, alsoo wel in meuhela 

als ÎmlOcubele. 
• Alle de causen die in desen tegenwoordigen brief syn schul

digh te vonnissen naer de wcth dier inne is geschreven, ulsoo 
behoort s' graven mannen ende schepenen ende de clausen dier 
bier niet en syn onderschreven is met schuldig le vonnissen nner 

gelyke oft recht redene byeede. naer de maniere van der mis
daet is men BCl!lIldigh te doen de grootte vau de boele n. 

ti Soo wie bailliu in Waes sal syn. hy sal sweerell hy s'gravcn
mannen ende hooftschepenen , dat hy sal syn gelrauwe den grave 
ende dat hy sol hauden de chore als die in desen tegenwoordigen 
brief is , noch de grave nogh de gravinne noch llaer bailliu sal 
mogen eenigh point van de chore aunedoen of verwandelen 50n
der by gemeeneu raede der hoof/schepenen ende de gene die sy 
er met hemIieden over willen hebben I voorts dat men :llle de 
voorechreveu dingen vnst haudcil saude enele cellwiglijk. ~oo 

daden. Wy schl'yven dezen presenten brief ende chrachtig gese
gelen met onsen segele; dit was gedaen in de maend voor den 
ougst !loIIn t'W3S duysent jaer ende twee hondert ende eenen veer
ngh dat God mensch werd... (Men ûe de oMfpilelc latijmche 
keure ;'l het werk getiteld.' Wae! en Dendermonde. F}ag· (IG). 
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Mgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 6 februari 2001 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIX- nr. 1 januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEVS Pierre 
Grote heidestraat 92 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 22 februari 
2001 om 20 uur in de Conferentiezaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

Voordracht door de heer Michel Halin over GeneaNet: genealogie via internet. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Lidgeld 2001 

Wie moet deze bijdrage betalen? 
hij die niet in het Waasland woont 
hij die wel in het Waasland woont maar geen lid is van VVF-nationaal 

Hoe betalen ? 
Gelieve 125 BEF te storten op rek. nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, 
Kamer 507, Hofstraat 134, 9100 Sint-Niklaas. 

Voor Nederland 10 NGL (niet via de bank owv de kosten) 
I __________________________________________________ ~ 

Vraag en aanbod 

Amoldus Camoen +19-4-1677 Sint-Gillis x Joanna De Backer + 12-6-1676. 
Zijn zoon Jacobus trouwt in 1672. 
Zoek de geboortedatum en -plaats van Amoldus rond 1620. 
Vraag van dr.Carl Puylaert, JozefIsraëlslaan 17, NL 3735 LM Bosch en Duin 

Wie heeft reeds volgende personen gezocht? 
Buytaert, Hippoliet °Bazel 8-1867 +Burcht 12-4-1940 
Zoon van Augustinus Buytaert °Bazel 7-10-1827 en Francisca Valkenier 
gehuwd met 

Krenkel Elisabeth °Mannheim 11-12-1871 +Burcht 7-5-1941 
Dochter van Ludwig Krenkel en Maria Heim 

Van Roosbroeck, Joseph ° Antwerpen 22-11-1872 + Antwerpen 3-4-1917 gehuwd met 
Elisa van Gansen 
Vraag van Karel Buytaert, Ph. Spethstraat 174,2950 Kapellen. 

Tweede oproep aan de leden 

Reeds meer dan 20 jaar verzorg ik onze VVF-Kroniek. Na jaren secretariaat (1974-1981) en 
voorzitterschap (1982-heden) wil ik het bestuur van onze afdeling uitbreiden met een tweetal 
personen. Op die wijze kan het werk iets meer verdeeld worden. Door de jaren heen zijn het 
aantal vergaderingen (afdeling, provincie, gemeente, nationaal) sterk toegenomen. Ik kan niet 
alles alleen blijven doen. Te meer omdat het beroepsleven ook heel wat energie vergt. Wellicht 
zijn er onder de leden (lidmaatschap VVF-nationaal) mensen die graag hun steentje zouden 
bijdragen. Gelieve met de voorzitter contact op te nemen. 
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VAN PUYENBROECK - VAN PUYMBROECK 

Vrasene en Nieuwkerken~Waas 

138241 13825 
WILLEM VAN PUYENBROUCK2 KATELIJNE THUENISSONE3 X 

6912 
MACHIEL VAN PUYENBROUCK ? 
Geb4

• ca. 1535 

3456 3457 
JACOBUS VAN PUYMBROUCK MARIA BAERT5 X 

Ov!. in 1627 

1728 1729 
MICHAEL VAN PUYENBROECK ANNA VAN GIJZEL 6 X 11.07.1620 NKK 
Geb. 07.04.1592 NKK 23.02.1598 NKK 
Ovl. 25.08.1657 VSN 27.10.1662 VSN 

864 865 
JACOBUS VAN PUYENBROUCK ELiSABETH BAERT X 08.05.1655 SPW 
Geb. 26.08.1621 VSN ca. 16287 

Ovl. 31.10.1693 VSN 26.10.1687 VSN 

432 433 
JACOBUS VAN PUYENBROECK JOANNA DURINCK X 17.06.1687 TSE 
Geb. 22.03.1660 VSN 10.03.1667 TSE 
Ov!. 05.07.1730 NKK 13.09.1742 NKK 

216 217 
RICHARDUS VAN PUYENBROECK AMELBERGA VERGAUWEN X 06.10.1734 NKK 
Geb. 22.11.1701 NKK 30.03.1706 BNM8 

Ovl. 15.05.1774 NKK 03.05.1763 NKK 

108 109 
JOSEPHUS VAN PUYMBROECK ANNA CATHARINA ROTTIER X 05.05.1767 NKK 
Geb. 09.12.1734 NKK 11.07.1749 NKK 
Ovl. 13.09.1815 NKK 23.02.1838 NKK 

54 55 
AUGUSTINUS VAN PYMBROECK JOANNA VAN POECKE X 08.12.1813 NKK 
Geb. 13.10.1782 NKK 06.07.1781 NKK 
Ovl. 24.06.1859 NKK 07.08.1829 NKK 

26 27 
BENIGNUS DIONYSIUS D'HOOGHE MARIA CLARA VAN PUYMBROECK X 24.11 .1838 NKK 
Geb. 21.10.1815 NKK 28.14.1818 NKK 
Ovl. 27.07.1857 NKK 03.12.1886 NKK 

ROE MEIRSMAN, Lijkveldestraat 65, 9170 Sint-Pauwels 

I Dit is het nummer in mijn kwartierstaat 
2 Zie W. VAN PUYENBROECK: Van Puyenbroeck, mijn voorouders te Nieuwkerken Waas, 16" - 17° eeuw, 
Vlaamse Stam (1982), p. 309~311 
3 vermeld in hoofdcijns • 
4 gebruikte afkortingen: X = huwelijk; geb. = geboren; ovl. = overleden; BNM = Bornem; NKK Nieuwkerken; 
SPW = Sint~Pauwels; TSE = Temse; VSN Vrasene 
5 vermeld in hoofdcijns 
6 vermeld in hoofdcijns 
7 in Sint~Gillis-Waas is er in 1628 een mogelijke kandidaat geboren, maar er zijn te weinig gegevens .... 
g Parochieregisters van Bornem in voorbereiding (Sylvain Polfliet) 



Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 
Postadres : Postbus 70, 
4330 AB Middelburg. 
Tel. 0118-678836, 
gironummer 4890819. 
Bezoekadres: Hofplein 16. 

De Stichting Genealogisch Centrum Zeeland is gevestigd in het gebouw van 
het Zeeuws Archief te Middelburg en heeft als doelstelling: het 
systematisch bewerken van kerkelijke, rechterlijke en notariële archieven 
in Zeeland om aldus (een deel van) de in 1940 verloren gegane genealogische 
gegevens te reconstrueren en het verbreiden van genealogische en 
aanverwante kennis. 

De Stichting tracht dit te verwezenlijken door: 
a. het inrichten van een centrum waar haar documentatie kan worden geraadpleegd; 
b. het publiceren van werken op genealogisch en aanverwant gebied; 
c. het uitbreiden van de reeds bestaande verzamelingen van de Stichting; 
d. het schriftelijk verstrekken van inlichtingen aan belangstellenden (voor opzoeking in archieven 

wordt f 15,- per uur in rekening gebracht + portokosten en voor eventueel te maken kopieën 
f 0,25 per exemplaar). 

Het Centrum is geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 - 15.00; verder iedere eerste zaterdag van de 
maand van 9.30 - 16.00, behalve in juli en augustus. 
De kosten bedragen f 3,50 per bezoek. 
Donateurs hebben gratis toegang; de minimumdonatie bedraagt f 25,-- per jaar. 

De medewerkers van het Centrum zijn u graag behulpzaam bij uw familieonderzoek. 
Wij geven voorlichting aan beginnende onderzoekers. 
Voor gegevens uit de Burgerlijlie stand venvijzen we u door na~u' het Zeeuws Archief, dat geJdt ook \'oor 
die doop-, trouw,- en begraafboeken, waarvan geen afschriften of bewerkingen in ons bezit zijn. 

Bij het Centrum I{unt u gebruik maken van de volgende verzamelingen: 
-klappers op doop-, trouw- en begraatboeken; 
-klappers op rechterlijke, notariële en weeskamerarchieven; 
-foto's, overlijdensadvertenties en bidprentjes; 
-diverse lnvartierstaten, genealogieën en fragmentgenealogieën; 
-een bibliotheek met werken op genealogisch en regionaal historisch gebied; 
-aan de Stichting nagelaten of in bruikleen gegeven particuliere verzamelingen van o.a. dhr. J.A. 
Luteijn en dhr. H.L.J. van der Linden, waaronder vele boeken van Europese koningshuizen, 
jaargangen van de Almanach de GiJtha en Fürstlicher Hauser. 

Ook beschikt het Centrum over een groot computerbestand met eigen en in bruikleen afgestane gegevens 
van Zeeuwse families. 
Onze medewerkers willen dit bestand graag voor u raadplegen en desgewenst voor u een uitdraai van 
enkele pagina's verzorgen. 

Adressen van de werkgroepen: 

Goeree-Overflakkee: Dhr. A.A. Risseeuw, Boulevard Evertsen 56,4382 AE Vlissingen. 
Noord-Beveland: Dhr. J. van Haver, Heer Janszstraat 13,4493 BZ Kamperland. 
Schouwen-Duiveland: Dhr. H.H. Berrevoets, Selma Lager!öfweg 68, 3446 ZB Woerden. 
Tholen: Mevr. A.J. Giljam, Welleweg 30, 4315 PG Dreischor. 
Walcheren: K.P. de Bree, Corn.Visstraat 41, 4364 BC Grijpskerke. 
Oost Zeeuws-Vlaanderen:(voor 1796) Ir. W.B.P.M. Lases, Hanzehof 19,4002 HC Tiel. 

(na 1796) Mevr. R. Sponselee-van Geert ru ij, Polderweg 34, 4585 PG Hengstdijk. 
West Zeeuws-Vlaanderen:Dhr. C. du Fossé, GiJuverneurstraat 28, 4524 BE Sluis. 
Portretfotografie: Dhr. M. van den Dorpel, MosselIaan 27, 4691 KE Tholen. 
Kontalitdienst NGV: Dhr. A. Taal, Kriekenhofstraat 8, 4337 KJ Middelburg. 



OQdergetekende geeft zich op als donateur van het Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg. 

Naam 
Straat 
Postcode 
Datum van aanmelding: 

Woonplaats: 

Voornamen: 
Nummer: 

Handtekening: 

Betaling van donatie (minimum f 25, -- per jaar) volgt door overmaking op gironummer 
4890819, t.n.v. Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg. 
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Van de boedelinventarissen (inv. De Blieck/Nijenlmis) zijn de volgende pagina's cq 
registers volledig ve/Werkt (X = compleet): 
Hulsterambacht I: 1650-1796 (512/525) X 

(met bronvermelding) 
Hulslerambacht n. Ossenisse: 1650-1795 (5i2: 535/537) X 

(met bronvermelding) 
(voogden 1650-1665) 

Hengstdijk: 1651-1795 (512: 538/540) X 
(met bronvermelding) 

Paulusplr/Stoppeldijkplr: 1653-1794 (512: 541/543) X 
(met bronvermelding) 

Hontenisse: 1650-1796 (512: 526/534; 1439/1440/1447/1469) X 
(mei bronvermelding 1704-1796) 

Hulst: 1646-1796 (18/26) (mei bronvermeldiT!g) X 
Axelambacht: 1618-1783 (824/840)(mel bronvermelding) X 
Notariëel Axel (aantek. GeZ): 821a: 822/823: 827; 830/831; 833; 844; 847: 849/851: 
855/856; 864: 901/906: 917/920 
Staten van Goed Doel/Kieldrecht. 
Kieldrecht: RK Dopen, Huwelijken < 1820 X 

[lijsten mevr. Lucieer-PraetJ 
Kieldrecht: RK Begraven, waarvan dopen/huwelijken < 1820 X 

[lijsten mevr. Lucieer-Praet 329 blz.1 
HA.213: Staten Kieldrecht, dopen en huwelijken (hervormd) 
HA.153-208: Monsterrol Polder van Namen 
Alle dopen met bronvermelding uit: 
RAZ.Hont.lA: RK Doopboek Hontenisse 1648-1652 X 
RAZ.Hont.1B: RK Dopen Hulst terr. 1673-1678 X 
RAZ.Hont.lC: RK Dopen Hulst terr. 1676-1692 X 
RAZ.Hont.1D: RK Dopen Hulst terr. 1676-1692 X 
RAZ.Hont.lE: RK Dopen Oinge, Waes 1677-1987 X 
RAZ.Hont.1F: RK Dopen Clinge 1688-1693 X 
RAZ.Hont.IG: RK Dopen 1677-1693 X 
RAZ.Hont.1H: RK Dopen Absdale 1682-1693 X 
RAZ.Hont.1!: RK Dopen Kieldrecht 1682-1693 X 
RAZ.Hont.lJ: RK Dopen Ferdinanduspolder 1684-1692 X 
RAZ.Hont.IK: RK Dopen Axel 1684-1692 X 
RAZ.Hont.lL: RK Dopen StJansteen 1681-1694 X 
RAZ.Hont.1M: RK Dopen Hontenisse c.a. 1687-1716 X 
RAZ.Hont.lN: RK Dopen Hontenisse c.a. 1687-1694,1703-1706 X 
RAZ.Hont.IO: RK Dopen Polders Vesting Hulst 1686-1688 X 
RAZ.Hont.2A: RK Dopen Huisteralllbacht terr. 1687-1702 X 
RAZ.Hont.2B: RK Dopen Hulsterambacht terr. 1687-1702 X 
RAZ.Hont.2C: RK Dopen Hulsterambacht terr. 1713-1732/1737 X 
RAZ.Hont.2D: RK Dopen Hulsterambacht terr. 1717-1746 X 
RAZ.Hont.3: RK Dopen Hontenisse. Ossenisse, Hengstdijk I 692--U 717 
RAZ.Hont.8A: RK Trouwboek Ossenisse 1648·1652 X 
RAZ.Hont.8B: RK Trouwboek par. S.willibrord Hulst 1673 X 
RAZ.Hont.8C: RK Trouwboek Hulst terr. 1676-1680 X 
RAZ.Hont.8D: RK Trouwboek Hulst terr. 1687-1715 X 

RAZ.Hont.8E: RK Trouwboek Hulst terr. 1687-1716 X 
RAZ.Hont.lOA:NH Trouwboek Hontenisse okt.\677-jan.1717 X 
(met broninhoud 1708-1717) 
RAZ.Hont.lOB:NH Trouwboek Hontenisse jan.1717-dec.I775 X 
RAZ.Hont.12D:NH Trouwboek Ossenisse mei 1648-1664 
RAZ.Bosk.l: RK Doopboek Boschkapelle 1693-1711 

[tr.: mevr. Kamoen-Schild (GeZ)1 X 
RAZ.Bosk.2: RK Doopboek Boschkapelle 1767-1798 
RAZ.Bosk.3A: RK Trouwboek Boschkapelle 1768-1798 
GeZ.Bosk.: overlijden RK 1758-1760: 1793-1795 
RAZ.Heng.3A: NH Trouwboek Hengstdijk 1679-1716 X 
RAZ.Heng.3B: NH Trouwboek Hengstdijk 1747-1779 X 
RAZ.Heng.3C: NH Trouwboek Hengstdijk 1786-1795 X 
RAZ.Heng.4A: RK Trouwboek Hengstdijk 1723-1746 X 
RAZ.HengAB: RK Trouwboek Hengstdijk 1748-1752 X 
RAZ.Koew.1A (GeZ): RK Doopboek (tr.: 'I) A-Fa 32(jf, 
RAZ.Koew.IB (GCZ): RK Trouwboek 1710-1780 (tr.: ?) X 
RAZ.Zaam.1A (GeZ): NH overlijden/begraven 1654-1741 
RAZ.Zaam.1B (GCZ): NH begraven 1742-1769 
RAZ.Zaam.lC (GCZ): NH begraven 1769-1796 
RAZ.TN, IA: NH Trouwboek Terneuzen 1631-1633: 1670-1697 
(tr.: R.M. Stoffels-de Soet en Fr. Inniger) 
RAZ.HuIst 20E: RK dopen Polder van Namen 
RAZ,HuIst 45: begraven 
Bevolkingsinventarisatie H.A.1739 X 
Volkstelling jaar IV (1796): Axel (1-5), DulIaart (1-114), Hontenisse (683-828), 
Ossenisse (1-22: 170-240) 
Begraafboek Pauluspolder 
AA.765 I (1701): Taxatie ingezetenen Axelambacht Bezuiden X 
Zaamslag: NH dopen (aantek. GCZ) 
Zaamslag: NH trouwen (aantek. GCZ) 

De geschiedenis van Hontenisse. A.Fruijtier IAFI < 1800 
Het geslacht Hiel. pater J.Hiel CSSR. [GHI < 1800 X 
Boederijen in het land van Hulst I BLH 60-1611 < 1800 
Stambomenboek Dobbelaer IDOBI <1800 
Genealogie van de familie Sponselee [GSPI < 1800 X 
De Zuid Bevelandse familie Rijk IZBFRj 

Het bestand bevat momenteel ca. 75.000 namen. 

Tiel. 01.10.2000 W.B.P.M. Lases. 
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Mgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 7 april 2001 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIX- nr. 2 maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 S int -Niklaas 
Tel. 03-7768834 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Grote heidestraat 92 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 26 april 
2001 om 20 uur in de Reinaertzaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

Voordracht door de heer Johan Roelstraete over "Wegwijs in het verhaal van de heraldiek" 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



In memoriam 

Op 24 januari overleed Albert De Witte. Hij was een van onze oudste leden in leeftijd en 
lidmaatschap. 
Op 7 maart overleed Anny Van Grembergen, de echtgenote van onze penningmeester. 
Aan beide families onze oprechte deelneming in de rouw. 

Te koop aangeboden 

8 

"Annalen van de koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas" jaarboeken deel 92 
tot 1 03 (van 1989 tot 2000) aan 350 bef per deel. 

"Vlaamse Stam" jaargangen van 1988 tot 2000. 400 bef per jaargang. 
Deze tijdschriften werden in depot gegeven bij de voorzitter. (tel. 037768834 of 037761482) 

Johan Roelstraete, onze gastspreker op 26 april over heraldiek. 

Johan werd geboren te Brugge in 1941. Hij studeerde regentaat Nederlands en Geschiedenis te 
Brussel. 
Van 1987 tot 1993 was hij als gedetacheerd leraar verbonden aan de educatieve dienst van het 
Rijksarchiefin Kortrijk. Genealogische opzoekingen startte hij in 1967. In 1971 verscheen "De 
voorouders van Stijn Streuvels", in 1981 "De familie Dugardyn". 
Als voorzitter van de Heulse heemkundige kring "Langs d'Heuleboorden" gaat zijn interesse 
ook uit naar plaatselijke geschiedenis en de families van zijn dorp. 
Hij is actiefin alle geledigen van de VVF (als nationaal beheerder, voorzitter gouw West
Vlaanderen en secretaris Kortrijk, redactielid van Vlaamse Stam, lid van het Heraldisch 
College (penningmeester). 
Zijn voornaamste werk is "Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen". De 
eerste druk was snel uitverkocht en in 1998 volgde de tweede, geheel herziene druk uitgegeven 
te Roeselare bij de afdeling VVF Roeselare. 

De VVF -catalogi 

Momenteel is het op internet brengen van de catalogi van de verschillende VVF -centra in 
voorbereiding. 

De Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas 

Wie lid is van de bibliotheek, kan gatis surfen op het internet. Ook biedt de bibliotheek een 
uitgebreide collectie aan van genealogische werken en bronnen over nationale een plaatselijke 
geschiedenis. In de afdeling "Bibliotheca Wasiana" vind je een hele grote documentatie en 
boekencollectie over het Land Van Waas. In de leeszaal staan de meeste genealogische 
bronnen ter beschikking. 



t Je wilde zo graag nog bij ons blijven 
Je vocht ervoor zolang je kon. 
Maar deze strijd was niet te winnen. 
Voor ons blijll steeds de vraag -waarom ?-

Uit ons midden is heengegaan 

Mevrouw 

Anny Van Grembergen 
Echtgenote van de heer Gaston Van Vlierberghe 

Geboren te Waasmunster op 23 mei 1924 

en rustig ingeslapen in rustoord Het Hof 
te Sint-Niklaas op 7 maart 2001, 

gesterkt door het Gebed van de H. Kerk. 

Wij nemen samen afscheid van haar tijdens de plechtige uitvaartdienst op dinsdag 13 maart 
2001 om 11 uur, in de kerk van O.-L.-Vrouw Bijstand der Christenen, O.-L. -Vrouw plein 

te Sint-Niklaas. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.45 uur. 

Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats op de Parkbegraafplaats 

Heimolen te Sint-Niklaas. 

De gebedswake vindt plaats op maandag 12 maart 2001 om 17 uur, in de kapel van het 

rustoord Het Hof, Hofstraat 134 te Sint-Niklaas. 

Nadien is er gelegenheid tot het brengen van een laatste groet 

Er wordt een nadienst gehouden in de kapel van rustoord Het Hof op zaterdag 31 maart om 

10 uur en in de O. L. Vrouwkerk op zondag 15 april om 10.30 uur. 

Rouwadressen : 

9100 Sint-Nik/aas. Holstraat 134 kamer 507 

9100 Sint-Niklaas. Vijlstraten 62 bus 5 

9100 Sint-Niklaas, Pr. Marie-Joséestraat 23 

Wase Begrafenissen bVba .• OJ-77605 08 

Dit melden u : 

Gaston Van Vlierberghe haar echtgenoot 

Luc Van Vlier berg he 

Dirk en Marianne Van Vlierberghe - Van Driessche haar kinderen 

Stijn Van Vlierberghe haar kleinzoon 

Emmanuel en Josée (tl De Coninck - Van Grembergen, kinderen en kleinkinderen 

Jackyen Olga Smet - Van Grembergen (t Hebert CoqLlette) 

haar zuster. schoonbroers, neven en nichten 

De families Van Grembergen. Van Vlierberghe, Gerlo en Everaert. 

Onze dank en waardering gaan uil naar Eerwaarde Pater Bocklandt, Eerwaarde Zusters en 

personeel van rustoord Het Hof en haar huisarts Or. De Corte voor de goede zorgen. 



t 
Herinner mi}, maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in stralende zon. 
hoe Ik was, toen ik alles nog kon 

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest 

melden wij u het heengaan van 

DE HEER 

Albert W.P.R. DE WITTE 
Echtgenoot van mevrouw Maria M. Polfliet 

Geboren te Sint-Niklaas op 27 maart 1915 

en te Sint-Niklaas onverwachts overleden 'lP 24 januari 2001. 

U kunt Albert een laatste groet brengen in het Rouwcent'um, Oude Molenstraat 84 te Sint

Niklaas op vrijdag en maandag, telkens van 19 tot 20 uur 

Wij nodigen u uit op de uitvaartliturgie in de parochiekerk val Sint-Jozef, Tereken te Sint-Niklaas 

op dinsdag 30 januari 2001 om 11 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanal 10,45 uur. 

De crematie zal nadien in familiekring geschieden, 

De nadienst zal gehouden worden op zondag 4 februari om 10,30 uur in voornoemde kerk 

Rouwadressen : 

9100 Sint-Niklaas, Sigarenmaaksterstraat 12 

9100 Sint-Niklaas, Weverslraat 137 

9111 Belseie. Hoge Bokstraai 178 

Wase Begrafenissen ovoa , 03 7760508 

Dit melden u .' 

Mafia M, PalfIiet 

Jacques en Lily-Anne Pelick - De Witte 

Eugène en Patricia Deswarte - Oe Witte 

Joris en Pascale Penck - Van Meirvenne 

Jan Perick en Lieselotte Schei fa ut 

Peter Deswarte 

Wim Deswarte 

Tom Deswarte en Griet Nijs 

Jeroen Perick 

De families De Witte, Polfliet, Van Puyvelde en Van Damme 

zijn echtgenote 

zijn kinderen 

zijn kleinkinderen 

zijn aChterkleinzoontje 



36ste NATIONAAL WF - CONGRES 

OOSTMALLE (MALLE) 

ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 APRIL 2001 

THEMA: 

VERENIGINGSARCHIEVEN ALS BRON VOOR 

DE FAMILIEKUNDE 

ZATERDAG 28 APRIL 2001 

KASTEEL DE REN ESSE, Lierselei 30 te 2390 MALLE (Oostmalle) 

13.00 uur Onthaal 

14.00 uur Opening van het 36ste Nationaal WF - Congres 

door de heer Edgard Seynaeve. algemeen voorzitter VVF 

14.15 uur Inleiding door Marc Van den CIoOl, dagvoorzitter 

14.30 uur Referaat: Het privé-archief de Renesse, 

door ir. Hugo Broen, ere-bestuurslid VVF-Kempen 

15.15 uur Prijsuitreiking genealogische jeugdwedstrijd 

15.30 uur Bezoek aan de tentoonstelling van de ingestuurde werkjes 

16.30 uur Geleid bezoek aan het kasteel en de nieuwe museumzalen 

17.00 uur Receptie met streekbieren, aangeboden door het gemeentebestuur 

19.00 uur Einde van het namiddagprogramma 

20.00 uur Banket in het kasteel de Renesse 

ZONDAG 29 APRIL 2001 

PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM MALLE, Smekenstraat 61 te Oostmalle 

9.00 uur. Onthaal 

10.00 uur Opening door Edgard SeynaeVe. nationaal voorzitter 

Inleiding door Marc Van den Cloot, dag voorzitter 

10.15 uur Referaat 1: De archieven van de sociale verenigingen in de Kempen, 

door Godfried Kwanten. archivaris KADOC 

11.00 uur Referaat 2: De archieven van de Kempische verenigingen, 

door dr. historicus Eugeen van Autenboer, voorzitter WF- Kempen 

11.45 uur Einde van .de voormiddagzitting 

12.00 uur Middagmaal 

Vanaf 12.00 uur Doorlopend bezoek aan de informatiestanden tot 16.00 uur. 

Vanaf 14.00 u. Werkgroepen (sessies voor beginners, demonstraties, enz.) 

16.00 uur. Slotreferaat: Archieven en genealogie in de 21 ste eeuw, 

door Herman Coppens, Hoofd van het Rijksarchief in Vlaanderen 

16.30 uur Groet van de bevriende genealogische verenigingen 

16.45 uur Slotbeschouwingen van nationaal voorzitter Edgard Seynaeve 

17.00 uur Einde van het congres 

Pro memorie: de tentoonstelling van de werkjes ingestuurd voor de jeugdwedstrijd blijft open 

op zondagen 29 april en 6 mei tussen 14 en 18 uur. Groepen kunnen een bezoek tijdens de 

weekdagen aanvragen via het secretariaat van vzw Domein de Renesse (03 311 5591). eventueel 
gekoppel.d aan een geleid bezoek aan het kasteel. 

Reisweg: Het kasteel bereikt U via de E34 afrit 20 MALLE-ZOERSEL of afrit 21 lILLE. 

Via de E19 afrit 3 BRECHT of via de rijksweg ANTWERPEN-TURNHOUT 

Openbaar vervoer: Lijn 41 Antwerpen-Turnhout, bushalte vlak voor het kasteel. 



Mgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte' 14 mei 2001 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIX- nr. 3 mei-juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
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Te koop aangeboden 

"Annalen van de koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas" jaarboeken deel 92 
tot 103 (van 1989 tot 2000) aan 350 bef per deel. 

«Vlaamse Stam" jaargangen van 1988 tot 2000.400 bef per jaa.rgang. 
Deze tijdschriften werden in depot gegeven bij de voorzitter. (tel. 037768834 of 037761482) 

Lidgeld VVF-Iand van Waas en wijziging adres en rek.nr. van de penningmeester. 
Wie nog geen lidgeld VVF-nationaal betaald heeft en in het Land van Waas woont of niet in 
het Land van Waas woont moet het plaatselijk lidgeld betalen voor de VVF-Land van Waas. 
Bijdrage 150 befte storten op rek. nr. van Gaston Van Vlierberghe 413-9284961-81. Let wel 
het rekeningnummer is gewijzigd alsook het adres nl. Hofstraat 134 kamer 507 te 9100 Sint
Niklaas. 

Nieuwe uitgave 
Het reeds lang verwachte Repertorium van de gemeente Haasdonk is tot ons groot 
genoegen vanaf nu beschikbaar bij de auteur Paul Blaton. 
Paul Blaton welbekend door zijn uitgaven over Temse en Tielrode heeft het nu ook 
klaargespeeld om de parochieregisters van Haasdonk te bewerken. Dit immens werk heeft 
jaren arbeid gekost en omvat de periode 1565-1802. Meteen zijn de vroegste parochieregisters 
van het Land van Waas voor iedereen raadpleegbaar. 
Het werk bevat 5 delen, 3 delen repertorium, een index en een lijst met huwelijken op naam 
van de man. 
Te verkrijgen bij de auteur Paul Blaton, A. Wautersstraat 13 te Temse aan 2.200 bef 
(tel. 03-771-02-15) 

Nieuwe uitgave 
Een ander bekend auteur en bewerker van archietbronnen Rony Bijl heeft zopas het driedelige 
werk over Sinaai (deelgemeente van Sint-Niklaas uitgegeven). Sinaai: genealogisch 
repertorium (parochieregisters) 1611-1802. 
Het werk bevat 1233 bladzijden en is bij de auteur verkrijgbaar: Rony Bijl, Broekstraat 221, 
9220 Hamme (tel. 052-47-10-05). Kostprijs 2.400 bef 

Beiden nieuwe uitgaven zijn bij voorkeur af te halen bij de auteur (eerst telefonisch 
verwittigen) . Gezien de omvang en het gewicht wordt het zeer duur om te verzenden. De 
eventuele portkosten vallen uiteraard ten laste van de koper. 



De Wase familie's HEIRBAUT en ROMBAUT. 

Pastoor Jan Van Nieulande (Oratoriaan) zegende op 1 juli 1696 hel huwelijk in van het 
echtpaar Joannes Heirbaut - Maria (S)Piessens. 
In 1996 verscheen het boek HEJRBAUT, een Wase familie (*), \\'8arin de opeenvolgende 
generaties afstammelingen van dit voorouder paar zijn opgenomen. Naast een zeer talrijk 
nageslacht Heirbaut en Rombaut in het Land van Waas, liggen zij ook door de huwelijken van 
de vrouwelijke naamdragers, aan de basis van vele tientallen (vooral Wase) familieIs. 

Binnen het bestek van dit artikel geven we een beknopte samenvatting van de eerste generaties: 
Heirebaut Joannes (0 circa 1663 - + Temse 26.10.1743) x Sint-Niklaas 01.071696 met 
(S)Piessens Maria (0 circa 1660 - + Temse 19.03.1747) 
waarvan: 1. Herrebaut Andreas - IL Herbout Matthias - 111. Herbout Franciscus - IV. Eirebaut Petrus 

V. Errebaut Elisabeth - VI. Heirbout Augustinus 
Eerste generatie 

I. Herrebaut Andreas (0 Temse 17.09.1697 - + Temse 24.02.1776) 
xl Sint-Niklaas 22.06.1726 met 
Smet Judoca (Josyne) (0 Sint-Niklaas 23.09.1703 - + Sint-Niklaas 21.11.1728) 

(dr. v. Adriaen e. v. Anna Dhooghe) 
waarvan: 111 Heirbaut Alexander - 112 Heirbaut Isabella 
x2 Tielrode 27.02.1729 met 
De Dauw PetronelIa (0 Tielrode 09.04.1701) dr. v. Joannes e. v. Anna Loumans. 
waarvan: 113 Heirbaut Maria-Theresia - 114 Heirbaut Joannes-Franciscus - 115 Heirbaut Bemardus 

1/6 Heirbaut Augustinus-Joannes 

11. Herbout Matthias (0 Temse 08.12.1699 - + Temse 07.07.1771) 
xl Temse 29.01.1724 met 
Janssens Joanna-Maria (0 Temse 14.07.1698 - + Temse 27.09.1736) 

(dr. v. Bartholomeus e. v. Elisabeth Cauwers (De Cauwer» 
waarvan: III1 Heirbaut Joanna-Maria - 11/2 Heirbaut Andreas - 1I13 Heirbaut Judocus 

11/4 Heirbaut Petrus-Dominicus - 11/5 Heirbaut Petrus-Joannes 
x2 Nieuwkerken 03.02.1737 met 
Van (H)Essche Maria-Anna (0 Nieuwkerken 18.12.1707 - + Temse 19.09.1748) 

(dr. v. Livinus e. v. Andrisima Abeel (Van den» 
waarvan: 1I16 Heirbaut Joanna-Catharina - 11/7 Heirbaut Gillis (Egidius) - 1I18 Heirbaut Joannes-Franciscus 

II/9 Heirbaut Amelberga - II/I0 Heirbaut Michaël 
x3 Temse 16.02.1749 met 
Madreels Elisabeth (0 Beveren 08.10.1706 - + Temse 18.04.1782) 
waarvan: II/l1 Heirbaut Elisabeth 

111. Herbout Franciscus (0 Temse 02.03.1702 + Temse 25.04.1714) 

IV. Eirebaut Petrus (0 Temse 16.11.1704 - + Temse 13.01.1777) 
x Temse 25.09.1735 met 
Van Huffel J oanna (0 Temse 09.03.1701 - + Temse 28.10.1779) 

(dr. v. Olivier e. v. Elisabeth Stout) 
waarvan: IV /1 Heirbaut Michaël -IV f2 Heirbaut Maria-Catharina -IV /3 Heirbaut IsabeUa 

IV/4 Heirbaut Ferdinand 

V. Errebaut Elisabeth (0 Temse 23.03.1707 - + Temse 24.12.1780) 
x Temse (als Herrebout) 02.02.1733 met 
Rombaut Petrus, (Rombout) (0 Sint-Niklaas 01.05.1707 - + Temse 21.04.1771) 

(zn. v. Petrus (0 Sint-Niklaas 26.12.1663 - + Sint-Niklaas 02.02.1727) 
e. v. Judoca Van Leuve(n) CO St.Niklaas 19.10.1670 - + St.Niklaas 01.06.1746) 

waarvan: V /1 Rombaut Petrus-Joannes - V f2 Rombaut Christina - V /3 Rombaut Maria-Catharina 
V 14 Rombaut Jacobus - V 15 Rombaut Alexander - V/6 Rombaut Joseph-Emmanuel-Ferdinandus 
V /7 Rombaut Joannes-Francis 

• Andrê V ANDERMEULEN, HEIRBAUT, een Wase familie , (612 blz. - 1500 BEF) Sint-Niklaas, 
1996. Eigen beheer. Info: tel. 03 776 67 04. 1 



VI. lIeirbout Augustinus (0 Temse 15.1 0.1709 - + Nieuwkerken 05.09.1778) 
xl Nieuwkerken 10.11.1735 met 
Noens Maria-Anna (0 Nieuwkerken 30.04.1710 - + Nieuwkerken 13.05.1750) 

(dr. v. Petrus e. v. Anna Rollier) 
waarvan: VIII Heirbaut Jan-Victor - VI/2 Heirbaut Maria-Catharina - VII3 Heirbaut Jan-Victor 

Vl/4 Heirbaut Anna-Catharina - VII5 Heirbaut Joanna-Judoca - VII6 Heirbaut Dorothea 
V1/7 Heirbaut Petrus-Augustinus 

x2 Nieuwkerken 04.05.1751 met 
De Potter Elisabeth (0 Nieuwkerken 29.09.1726 - + Nieuwkerken 24.12.1802 (3 nivöse XI» 

(dr. v. Matthias (brouwer) e. v. Joanna Van Goethem) 
waarvan: VII8 Heirbaut Joseph - VI/9 Heirbaut Jan-Baptist - VlilO Heirbaut Jacobus 

Vllli Heirbaut Dorothea - VII12 Heirbaut Isabella-Francisca - VII13 Heirbaut Elisabeth-Judoca 
Vl/14 HeirbautJan-Franciscus - VII15 Heirbaut Dominicus - VII16 Heirbaut Maria-Theresia 
VI/17 Heirbaut Maria-Theresia 

Tweede generatie 
stam 1 HERREBAUT Andreas 
1/1 Heirbaut Alexander CO Temse 18.07.1727 - + Temse 03.10.1793) 
x (femse) met 
Durinck Judoca (O? - + Temse 04.06.1805 (15 prairial XIII» 

(dr. v. Pieter e. v. Elisabeth Van Raemdonck) 

1/2 Heirbaut Isabella CO Temse 21.11.1728 + Temse 11.02.1729) 
1/3 Heirbaut Maria-Theresia (0 Temse 17.09.1729 - + Temse 08.11.1741) 

1/4 Heirbaut Joannes-}<'ranciscus (0 Temse 13.10.1731 - + Temse 31.12.1804) 
x Temse 30.11.1769 met 
Marijs Joanna-Catharina (+ Temse ca. 1777) 

(dr. v. Joos e. v. Joanna-Catharina Van Wijnacker) 
waarvan: 114/1 Heirbaut Maria-Theresia - 11412 Heirbaut Philippina - I/4/3 Heirbaut Melchior 

11414 Heirbaut Maria Amelberga - 114/5 Heirbaut Joseph - 114/6 Heirbaut Dominicus 
1/4/7 Heirbaut Maria-Francisca - 114/8 Heirbaut Anna-Catharina 

115 Heirbaut Bernardus (0 Temse 09.06.1737 - + Temse 31.08.1782) 
x Temse 13.05.1761 met 
Bauwelinek Judoca-Maria (0 Temse 09.09.1737 - + Temse 22.06.1806) 

(dr. v. Gillis e. v. Catharina Van Ranst) 
waarvan: 115/1 Heirbaut Anna-Isabella - 115/2 Heirbaut Joannes-Baptist - 115/3 Heirbaut Egidius-Franciscus 

115/4 Heirbaut Victor - 1/5/5 Heirbaut Joannes 

1/6 Heirbaut Augustinus-Joannes (0 Temse 14.04.1741 - + Temse 19.02.1783) 
xl Temse 15.06.1772 met 
Marijs Maria-Isabella 

(dr. v. Joos e. v. Joanna-Catharina Van Wijnacker) 
waarvan: 116/l Heirbaut Philippus-Jacobus - 1/6/2 Heirbaut Josephus - 1/6/3 Heirbaut Anna-Catharina 

1/6/4 Heirbaut Maria-Amelberga 
x2 (femse) met 
Dhooge Maria-Francisca 

(dr. v. Pieter-Joseph e. v. Petronella Van Langenhove) 
waarvan: 1/6/5 Heirbaut Petrus-Franciscus - 116/6 Heirbaut Maria-Josepha 

1/6/7 Heirbaut Joannes-Franciscus 

stam 11 HERBOUT Matthias 
11/1 Heirbaut Joanna-Maria (0 Temse 20.11.1724 - + Temse 12.09.1757) 
x Temse 20.08.1747 met 
Van Strijdonck Martinus CO Temse 27.02.1724) 

(zn. v. Joannes e. v. Maria Van Dooren) 
waarvan: lUl/I Van Strijdonck Maria-Theresia - lUi/2 Van Strijdonck Joannes-Martinus 

1U1I3 Van StrijdonckJoannes-Franciscus - 1U1I4 Van Strijdonck Bernardus 

1 ". 
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11(2 Heirbaut Andreas (0 Temse 29.12.1726 - + Temse 16.06.1808) 
x Temse 27.03.1759 met 
Maes Judoca (0 ca. 1718 - + Temse 30.01.1784) (dr. v. Pieter en weduwe van Jan Pijl) 
waarvan: 11/2/1 Heirbaut Rosa-Isabella 

11(3 Heirbaut Judocus (0 Temse 28.07.1729) 
(Van deze Judocus hebben we tot nu toe geen spoor van huwelijk noch overlijden kunnen vinden in Wase 
gemeenten. Mogen we veronderstellen dat hij zich buiten het Waasland vestigde?) 
11(4 Heirbaut Petrus-DominÎCus (0 Temse 03.05.1732 - + Temse 26.09.1732) 
IIIS Heirbaut Petrus-Joannes (0 Temse 15.01.1734 - + Temse 31.07.1742) 

1116 Heirbaut Joanna-Catharina (0 Temse 05.12.1737 - + Nieuwkerken 29.03.18(0) 
x Sint-Niklaas 27.04.1760 met 
Ven\illigen J oannes-Franciscus (uit MoeIZeke?) Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 

1111 Heirbaut Gillis (Egidius) (0 Temse 18.07.1739 - + Nieuwkerken 02.06.1805 (13 prairial XIII» 
xl Nieuwkerken 09.02.1762 met 
Walewel Francisca-Theresia (0 Nieuwkerken 20.02.1737 - + Nieuwkerken 10.07.1782) 

(dr. v. Pieter e. v. Judoca Vereecken) 
waarvan: II/7/l Heirbaut Elisabeth -unn Heirbaut Pieter-August - 11/7/3 Heirbaut Amelberga-Francisca 

IU7/4 Heirbaut Isabella-Coleta - 11/7/5 Heirbaut Joanna - 11/7/6 Heirbaut Catharina 
III7 n Heirbaut Christina 

x2 Vrasene 10.02.1784 met 
Van Duijse Maria-Catharina (0 Sint-Gillis-Waas 02.08.1755 - + Nieuwkerken 15.06.1834) 

(dr. v. Petrus e. v. Joanna Maes) 
waarvan: nn 18 Heirbaut Domien-Francies - nn 19 Heirbaut Sophia - 11/7/10 Heirbaut Pieter-Francies 

nni 1 I Heirbaut Modest -Un/12 Heirbaut Joannes - IU7/13 Heirbaut Maria 
nn/14 Heirbaut Fredericus - un/15 HeirbautJan-Baptist - 11/7/16 Heirbaut Judoca 
W7/17 Heirbaut Joseph 

1118 Heirbaut Joannes-Franciscus (0 Nieuwkerken 31.03.1742 - + Sint-Pauwels 03.05.1820 
x Sint-Pauwels 25.08.1777 met 
Platiau Josina-Judoca 
waarvan: II18/1 Heirbaut Maria-Magdalena - IU8/2 Heirbaut Sophia - IU8I3 Heirbaut Anna-Isabella 

W8/4 Heirbaut Petrus-Andreas - 1118/5 Heirbaut Augustinus - 11/816 Heirbaut Constantinus 

11/9 Heirbaut Amelberga (0 Nieuwkerken 05.02.1744 - + Sint-Niklaas 15.11.1803 (23 brumaire XII» 
x Sint-Niklaas 10.06.1767 met 
Temmerman Franciscus-Nicolaus (0 Sint-Niklaas 08.06.1735) 

(zn. v. Petrus e. v. Joanna Tersau (fersagen) (ofTersago ?» 
waarvan: 111911 Temmerman Victor - 1119/2 Temmerman Jan-Francies - 1119/3 Temmerman Comelia-Regina 

11/9/4 Temmerman Isabella - W915 Temmerman Maria-Catharina - 1119/6 Temmerman lsabella 
III9/7 Temmerman J an-Francies 

11110 Heirbaut Michaël (0 Temse29.01.1747 - + Vrasene09.12.1820) 
xl Vrasene 05.02.1769 met 
Van Duijse Joanna-Catharina (0 Vrasene 30.10.1744 - + Vrasene 05.05.1787) 

(dr. v. Gillis e. v. Petronella Thuij) 
waarvan: 11/1/1 Heirbaut Isabella-Theresia - IUl/2 Heirbaut Amelberga -W1I3 Heirbaut Joannes-Bemardus 

II/1I4 Heirbaut Petrus-Joannes - WII5 Heirbaut Anna-Theresia - 11/1/6 Heirbaut Joanna-Maria 
WIn Heirbaut Joannes-Franciscus - 111118 Heirbaut Rumoldus (Raymundus) 

x2 Vrasene 03.07.1787 met 
Dhooghe Anna-Maria (0 Beveren 03.08.1757 - + Vrasene 13.02.1802 (24 pIuviöse X» 

(dr. v. Judocus e. v. Anna-Catharina Hillegeer) 
waarvan: 1111019 Heirbaut Joseph - lUl 0/1 0 Heirbaut Sophia - lUI 0/11 Heirbaut Philippus 

IIIIO/12 Heirbaut Francisca - W1O/13 Heirbaut Judoca - III1OI14 Heirbaut Constantinus 
lUlO/15 Heirbaut Francisca 

11(11 Heirbaut Elisabeth (lsabella)(O Temse 22.02.1751 - + Sint-Niklaas 15.12.1829) 
waarvan: 11111/1 Heirbaut Thomas 

3 



stam IV EIREBAUT Petrus 
lVII Heirbaut Michaël (0 Temse 19.07.1737 -+ Temse 03.01.1813) 
x Temse 11.06.1764 met 
Ca lIens J oanna~Maria (0 Temse 29.01.1733 - + Temse 28.11.1807) 

(dr. v. Matthias e. v. Amelberga Van Hoijlandt) 
waarvan: lVIlIl Heirbaut Amelberga - IVIl/2 Heirbaut Pieter-Jan - IVIl13 Heirbaut Alexander 

IV/114 Heirbaut Jacobus - IV/lI5 Heirbaut Maria-Petronella 

IVI2 Heirbaut Maria-Catharina (0 Temse 23.11.1739 - + Temse 23.08.1742) 
IVI3 Heirbaut Isabella (0 Temse 23.11.1739 - + Temse 24.08.1742) 

IVI4 Heirbaut Ferdinand (0 Temse 23.10.1742 - + Temse 07.06.1817) 
x Temse 22.08.1773 met 
Callens Rosa-Isabella (0 Temse 21.06.1747 - + Temse 23.03.1821) 

(dr. v. Matthias e. v. Amelberga Van Hoijlandt) 
waarvan: IV/41l Heirbaut Joseph - IV/4/2 Heirbaut Anna-Catharina - IV/4/3 Heirbaut Franciscus 

IV/4/4 Heirbaut Jan-Baptist 

stam V ERREBAUT Elisabeth 
Vil Rombaut Petrus-Joannes (0 Sint-Niklaas 13.03.1734 - + Sint-Niklaas 09.09.1788) 
x Temse 01.05.1764 met 
Vydt Maria-Theresia CO Temse 09.03.1731 - + Temse 19.11.1790) 

(dr. v. Franciscus e. v. Amelberga Smet) 
waarvan: VIl/I Rombaut Isabella - V/1I2 Rombaut Petrus-Franciscus - VIl/3 Rombaut Joannes-Baptist 

V/1I4 Rombaut Petr.-Jacobus - V/1/5 Rombaut Ferclinand-August - Vl1I6 Rombaut Rosa-Isabella 

V 12 Rombaut Christina (0 Sint-Niklaas 26.08.1736) 
x Temse 24.04.1763 met 
Vlegels J oannes-Baptist CO Beveren) 
waarvan: VI2/1 Vlegels Coleta 

V/3 Rombaut Maria-Catharina (0 Sint-Niklaas 17.l1.1738) 

V/4 Rombaut Jacobus (OTemse25.09.1741- + Sint-Niklaas 09.07.1816) 
xl met 
Van Bogaert Catharina (0 Bazel- + Temse) 
x2 Temse 08.02.1798 (20 pluviOse VI) met 
Vercauteren Maria (0 Sint-Niklaas 14.11.1762 - + Temse 21.06.1798 (3 messidor VI» 

(dr. v. Johannes-Baptist e. v. Maria Verscheiden) 
x3 Temse 04.05.1803 (14 floréal Xl) met 
Van de Velde Maria-Anna (0 Temse 03.03.1772) 

(dr. v. Joseph e. v. Maria-Theresia Maes) 
waarvan: Vl4/1 Rombaut PetronelIe - Vl4/2 Rombaut Amalia - V 14/3 Rombaut Frederic 

Vl4/4 Rombaut Angelica - V/4/5 Rombaut Victoria - V/4/6 Rombaut Jean-Baptist 
V 14/7 Rombaut Joseph - V /4/8 Rombaut Eduard 

VIS Rombaut Alexander (0 Temse 22.05.1744 - + Sint-Niklaas 04.09.1806) 
xl Baze119.06.l768 met 
Van Bogaert Amelberga (0 Bazel 14.02.1737 - + Temse 18.07.1770) 

(dr. v. Jan e. v. Catharina Bauwens) 
waarvan: V/5/1 Rombaut Petrus-Joannes - V/5/2 Rombaut Elisabeth 
x2 Sint-Niklaas 07.10.1770 met 
Vercauteren Anna-Francisca (0 Hamme) 
waarvan: V/5/3 Rombaut Joanna-Jacoba - V/S/4 RombautJoannes-Francis - V/SIS Rombaut Andreas 

Vl516 Rombaut Alexander - Vl5n Rombaut Anna-Catharina - VlS/8 Rombaut Isabella-Theresia 
V/519 Rombaut Egidius-Franciscus - V/5/10 Rombaut Maria - V/5/11 Rombaut Josepha 
V/5/12 Rombaut Franciscus - V/5fl3 RombautJoannes-Baptista - V/5/14 Rombaut M-Amelberga 
V/5/I5 Rombaut Franciscus - Vl5/16 Rombaut Rosa-Isabella - Vl5/17 Rombaut Sophia 
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V/6 Rombaut Joseph-Emmanuel-Ferdinand (0 Temse 14.03.1747 - + Temse 16.06.1748) 
V/7 Rombaut Joannes-Francis e Temse 14.07.1750 - + Temse 28.05.1825) 
x Temse 03.11.1774 met 
Brys Anna-Catharina (0 Temse 10.02.1749 - + Temse 03.02.1823) 

(dr. v. Andreas (0 Temse 29.12.1707 - + Temse 24.12.1780) 
e. v. Joanna Maes (0 Temse 27.9.1715 - + Temse 30.11.1802) 

waarvan: vnll RombautJosephus - Vn/2 Rombaut Joanna - Vn/3 Rombaut Joanna-Francisca 
VI7/4 Rombaut Petrus-Joannes - V1715 Rombaut Victor - Vnl6 Rombaut Barbara 
VI7I7 Rombaut Judoca - V17/8 Rombaut Philippus - V nl9 Rombaut Macharius 

stam VI HEIRBOUT Augustinus 
VIII Heirbaut Jan-Victor (0 Nieuwkerken 27.04.1736 - + Nieuwkerken 08.05.1737) 
VII2 Heirbaut Maria-Catharina (0 Nieuwkerken 14.01.1738 - + Vrasene 04.12.1764) 
x Vrasene 29.06.1762 met 
Borgelioen Jan-Francies (0 Vrasene 25.03.1728) 

(zn. v. Antoon e. v. Joanna-Catharina De Munck) 
waarvan: VI/211 Borgelioen Modestus - VII2I2 Borgelioen Joannes-Victor 

VII3 lIeirbaut Jan-Victor CO Nieuwkerken 28.04.1739 + Zwijndrecht 04.06.1817) 
xl met 
Van Hove Isabella 
waarvan: VIl311 Heimaut lsabella-Theresia 
x2met 
Janssens Maria-Francisca 
waarvan: VI/3/2 Heirbaut Joanna-Catharina - VI/3/3 Heirbaut Modestus - VI/3/4 Heirbaut Francisca 

VII4 lIeirbaut Anna-Catharina (0 Nieuwkerken 12.04.1741 - + Sint-Niklaas 08.07.1817) 
x Nieuwkerken 19.04.1768 met 
De Blanger Joannes-Petrus (0 Nieuwkerken 12.01.1741 - + Nieuwkerken 30.07.1794) 

(zn. v. Gillis e. v. Anna-Catharina Van Bogaert) 
waarvan: VI/4/1 De Blanger Dorothea - VI/412 De Blanger Maria - VI/4/3 De Blanger Domien 

VIl4/4 De Blanger Joanna - VI/4/5 De Blanger Anna-Coleta (*) - VI/4/6 De Blanger Jan-Baptist 

VIIS Heirbaut Joanna-Judoca CO Nieuwkerken 14.10.1743 - + Nieuwkerken 20.05.1758) 
VI16 Heirbaut Dorothea (0 Nieuwkerken 20.08.1745 - + Nieuwkerken 18.03.1747) 
VII7 Heirbaut Pieter-August (0 Nieuwkerken 16.04.1748 - + Nieuwkerken 13.12.1780, ongehuwd) 

VI/S Heirbaut Joseph (0 Nieuwkerken 21.07.1752 - + Vrasene 19.12.1819) 
xl Vrasene 12.06.1786 met 
Van Goethem Coleta-Joanna (0 Vrasene 05.01.1753 -+ Vrasene 11.12.1795) 

(dr. v. Jan-Baptist e. v. Anna-Maria Verberckmoes) 
waarvan: VI/811·Heirbaut Anna-Maria - VI/812 Heirbaut Sophia - VI/8/3 Heirbaut Augustinus 
x2 Vrasene 30.04.1802 met 
Slaes Maria-Amelberga e Vrasene 02.12.1773) 

(dr. v. Servaes e. v. Joanna-Francisca De Groote) 

VII9 Heirbaut Jan-Baptist, mulder, (0 Nieuwkerken 24.06.1753 - + Sint-Niklaas 01.01.1833) 
x Sint-Niklaas 01.12.1781 met 
Vercauteren Anna-Carolina (0 Nieuwkerken 31.07.1739 - + Sint-Niklaas 17.11.1824) 

(dr. v. Gillis e. v. Maria Maes) 
waarvan: VII9/1 Heirbaut Christina 

VI/10 Heirbaut Jacobus, mulder, CO Nieuwkerken 07.12.1754 - + Sint-Niklaas 01.12.1832) 
x 1 Beveren 07.01.1790 met 
Palms Isabella-Jacoba (0 Vrasene 22.02.1749 - + Sint-Niklaas 18.02.1816) 

(dr. v. Adriaen e. v. Maria-Francisca Van Steenlandt) 
x2met 
Van Gansberghe Livina-Regina (0 Sleidinge) 

• De Blanger Anna-Coleta huwde in Sint-Niklaas op 16.11.1802 met Borms Petrus-FraocÎscus. 
Hun zoon Pierre-Augnstin was de vader van August Borms, Vlaams activist. 5 



VI/U Heirbaut Dorothea (0 Nieuwkerken 01.l1.1756 + Nieuwkerken 01.04.1789, ongehuwd) 

VI/12 Heirbaut Isabella-Francisca e Nieuwkerken 06.06. ] 758) 
x Nieuwkerken 29.06.1784 met 
Vergauwen Joannes (0 Melsele) 
waarvan: VI/12/l Vergauwen Lucia-Catharina - VI/1212 Vergauwen Pettus 

VI/I2/3 Vergauwen Petrus-Joannes - VI1l2/4 Vergauwen Augustinus 
VUI2/5 Vergauwen Philippus-Jacobus - VU12/6 Vergauwen Pettus-Franciscus 
VI/12/7 Vergauwen Isabella-Jacoba - VU12/8 Vergauwen Maria-Elisabeth 
VI/12/9 Vergauwen Pettus-Joannes 

VII13 Heirbaut Elisabeth-J udoca (0 Nieuwkerken 07.02.1760, bleef ongehuwd) 

VII14 Heirbaut Jan-Frandes, mulder, (0 Nieuwkerken 04.04.1762 - + Nieuwkerken 19.03.1857) 
x Vrasene 03.02.1795 met 
Vercauteren Maria-Catharina e Beveren 12.10.1774) 

(dr. v. Joannes e. v. Maria-Catharina Durinck) 
waarvan: VI/1411 Heirbaut Victor - VI/1412 Heirbaut Maria - VIIl4/3 Heirbaut Catharina 

VUI4/4 Heirbaut Domien - VU14/5 Heirbaut Pieter - VU I 4/6 Heirbaut Charles 
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VUl4/7 Heirbaut Fideel- VI/14/8 Heirbaut IsabeUa-Francisca - VU 14/9 Heirbaut Domien-Leopold 
VUl 41 10 Heirbaut Idonia-Joanna - VI/I 4/1 1 Heirbaut M.-Louisa -VI/14/12 Heirbaut Joseph-Aug. 
VIII 411 3 Heirbaut Jan-Baptist - VI/14/14 Heirbaut Juliana 

VII15 Heirbaul Domien (0 Nieuwkerken 22.01.1764 - + Nieuwkerken 26.02.1765) 

VI/16 Heirbaut Maria-Theresia (0 Nieuwkerken 29.08.1765 - + Nieuwkerken 11.09.1765) 

VI/17 Heirbaut Maria-Theresia (0 Nieuwkerken 13.08.1767 - + Sint-Niklaas 07.12.1828) 
x Nieuwkerken 16.04.1806 met 
De Ronne Jan-Frans (0 Gent 11.01.1760 - + Sint-Niklaas 23.10.1835) 

(zn. v. Engelbertus (+ Gent Sint-Baafs 07.02.1781 - ca.53 jaar) 
e. v. Anna-Maria Verplancke (0 Wondelgem - + Gent H.Kerst 27.11.1765 - 35 jaar) 

waarvan: VII1711 Deronne Isabelle-Francisca - VU1712 Deronne Christina 

Andre Vandermeulen 

nota: Aanvullingen enlof correcties zijn steeds welkom op het adres: 
Redactie Heirbautkroniek 

Baarstraat 9 
9170 Sint-Gillis-Waas 

6 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 12 september 2001 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIX- nr. 4 september-oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Grote heidestraat 92 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 27 
september 2001 om 20 uur in de Reinaertzaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint
Niklaas. 
Voordracht door de lic. Luc Peleman (secretaris en redacteur van de "Heemkundige kring 
Braem") over "De renteboeken van Elversele" 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Plant je stam boom 

Heemkundige en geschiedkundige happening in de Rupelstreek. 
Op zaterdag 29 september 200 I te Rumst in de gemeentelijke lagere school, Doelhaagstraat 4 
van 10 tot 18 uur. 
De organisatei berust bij de vZ\v De Root en de vzw Rumesta. 
Deelnemers zijn; de Rupelstreek, Klein-Brabant, regio Aalst, Dendermonde, Waasland, 
Antwerrpse Kempen, Mechelen, Pajottenland, Haacht, Begijnendijk en Landen. 
Info: De Root 03/888.26.42 en Rumesta 03/888.35.31 

In Memoriam 

Op 8 juli 2001 overleed te Kortrijk de heer Valère Arickx erevoorzitter en medestichter van de 
VVF en ondervoorzitter van de VCGH. 
De afdeling Land van Waas biedt zijn oprecht medeleven aan de familie aan. 
Hij had een rijkgevulde loopbaan: onderwijzer (1940-1953); schooldirecteur (1953-1957), 
bibliothecaris (1957-1961), producer en productieleider (1962-1986); rijksinspecteur openbare 
bibliotheken (1965-1978). 
Van zijn publicaties herinneren we ons "Geschiedenis van Eegem" bekroond in 1982 en zijn 
Verbiestboek. Hij was tevens medewerker aan de tijdschriften Vlaamse Stam, Biekorf en 
Leiegouw. 

Vraag en antwoord 

Wie heeft volgende familie reeds opgezocht? 
Gevraagd: gegevens over de oudste twee generaties. 

Emanuel Maes °SN en +SN 23-4-1787 x Made Somers °SN 
Hun zoon: 
Joannes Franciscus Maes °SN 13-2-1781 en +SN 4-7-1817 (telling 1803 Hert jen A433) 
x te SN 20-2-1811 Catharina Francisca Poppe °SN 4-6-1787 en + SN 29-7-1817 
[getuigen bij de overlijdens in 1817: telkens Joseph Maes 32 jaar broer en Joseph Poppe 38 
jaar schoonbroer] 

Zij is de dochter van Pierre Jean Poppe °SN rond 1738 en +SN 16-11-1809 en Anna Cath. De 
Jonghe °NK en +SN. Hij huwt een tweede maal met Marie Wauters Congo 1763. (Smisstraat 
141) 
Hun zoon: 
Carolus Ludovicus x Sophia Heirbaut te Sint-Niklaas op 9-5-1838 
Carolus is geboren te Sint-Niklaas 2-9-1815 
Samen hadden ze 7 kinderen waarvan 6 geboren te Elversele, het oudste te Sint-Niklaas. 



Heemkundige Kring Braem vzw 
Schuttershof 2· 9140 Elversele 

NIEUWE PUBLIKATIE 

Naast zijn driemaandelijks tijdschrift - dat ondertussen aan de 33ste jaargang toe is - geeft 
Heemkundige Kring Braem geregeld ook extra publikaties uit, rond één bepaald onderwerp. 
Zo pas rolde de 22ste extra publikatie van de persen: 

Titel: leK WILDE WEL DAT HIER NIEMANT EN QUAME, HIJ GAVE MIJ LIEVER DAN HIJ 
MIJ NAME. Een Elverseels renteboek uit 1460 en 1510. 
Auteur: Luc Peleman. 
Formaat: 29,7 x 21 cm (A4-formaat). 
Aantal bladzijden: 218. 
Oplage: 100 exemplaren. 
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In het pastorijarchief van Elversele bevindt zich een register waarin een deel van de bezittin
gen van kerk en armkamer geïnventariseerd staat. In vakjargon heet dit een "slaper". Zo een 
slaper had een belangrijke juridische waarde: hij somde de goederen op die geestelijke of an
dere instellingen bezaten. Op die wijze poogde men het teloor gaan van bezittingen tegen te 
gaan. 
De slaper die in deze nieuwe publikatie wordt bewerkt, omvat 3 delen: de renten van de arm
kamer in 1460 en in 1510, en de renten van de kerk in 1510. 

Heel wat van die renten waren vele jaren eerder - sommige zelfs in de 13de of de 14de eeuw -
gesticht door godvrezende inwoners die voor hun zieleheil een jaargetijde wensten en die er 
een altijddurende rente op hun hofstede of land voor veil hadden. De pastoor en zijn mede
werkers verzamelden ze in een register om de inning te vereenvoudigen. In de mate van het 
mogelijke vermeldden ze daarbij de stichter, de jaaropbrengst van de rente, het onroerend 
pand en zijn geografische situering. Maar ook de voorwaarden die de stichter oplegde aan 
kerk of arm ka mer, werden plichtbewust genoteerd. 
Zo een rente was erfelijk en eeuwigdurend. Wie dus een onroerend goed kocht dat aldus was 
gehypothekeerd, erfde de verplichting mee. 

Het is geen statische bron: verschillende scribenten hebben aantekeningen gemaakt tot een 
stuk in de zeventiende - en sporadisch zelfs tot in de achttiende - eeuw, zodat heel wat topo
nymische en genealogische informatie op de voet kan worden gevolgd: men kan nagaan hoe 
de schrijfwijze van plaats- en familienamen in de loop van de eeuwen evolueerde; hoe stuk
ken land overgingen van de ene generatie op de andere; hoe onze voorzaten via hun bezit
tingen een optie namen op het hiernamaals enz .. 

De ruim 300 renten werden stuk voor stuk samengevat en becommentarieerd. In een inlei
ding van 40 bladzijden worden de leefwereld en het hiernamaalsdenken van onze voorou
ders grondig onder de loep genomen. Achteraan volgen alfabetische indexen van familiena
men, voornamen en toponiemen. 

Het werk is verkrijgbaar via de bestuursleden van H.K.Braem. Voor meer inlichtingen kan u 
terecht bij Luc Peleman, SchuUershof 2 - 9140 Elversele (tel. 052/463999). Kostprijs: 350 
BEF (exclusief verzendingskosten). 



ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIES 
CENTRALE DIRECTIE 

Brussel, 20 juni 2001 

MEDEDELING AAN HET PUBLIEK 

Hooggeachte lezers, 

Betreft: opening nieuwe Rijksarchieven 
verwijdering van het asbest uit het gebOUW Ruisbroekstraat 2 
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1,1, De opening van het Rijksarchief te Louvain-Ia-Neuve is uitgesteld omdat het gebouw nog niet klaar 
is, 

1.2. De opening van het Rijksarchief te Leuven is voorzien op 4 september 2001. In fase 1 zal u hier de 
microfilms van de parochieregisters en van de burgerlijke stand van de vroegere provincie Brabant 
kunnen raadplegen, evenals de films van het notariaat van de provincie Vlaams-Brabant. 
Volgende reeksen van originele documenten uit de provincie Vlaams-Brabant kan u er raadplegen: 

- de archieven van de lokale besturen (schepengriffies, gemeenten, OCMW's) 
- de archieven van de universiteit van Leuven 

het archief G, Eyskens. 

U kan er niet volgende archieven uit dit ressort raadplegen: 
- de notariaatsarchieven 
- de archieven van de rechtbanken 

de archieven van de buitendiensten van de ministeries 
- de be drijf sa rchie ven. 

Deze dient u voorlopig te raadplegen in Beveren. Voorzien is dat in 2002 het magazijn te Leuven zal 
klaar zijn en dan zullen daar deze archieven kunnen geraadpleegd worden. 

1.3. De opening van het Rijksarchief Demetskaai 7 te Anderlecht was voorzien op 1 februari 2001, 
daarna op 1 augustus 2001, maar de opening is uitgesteld tot 1 november 2001 omdat er nog een 
nieuwe elektriciteitskabine moet gebouwd worden. 
Daar echter op 1 augustus 2001 de werken voor de asbestverwijdering in het gebouw Ruisbroekstraat 
aanvangen (zie punt 2), zal de leeszaal "microfilms" in de Ruisbroekstraat gesloten zijn vanaf 1 juli 
2001. In afwachting van de opening van de leeszaal in Anderlecht kan u de microfilms van de 
genealogische bronnen raadplegen in de Rijksarchieven in de provincies. 

De 

Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams-Brabant 
West- Vlaanderen 

in de Rijksarchieven te Antwerpen en Beveren 
in de Rijksarchieven te Hasselt en Beveren 
in de Rijksarchieven te Ronse en Beveren 
in de Rijksarchieven te Leuven en Beveren 
in de Rijksarchieven te Brugge, Kortnjk en Beveren 

Waals-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Henegouwen 
arrondissement Bergen-Charleroi 
arrondissement Doornik 
Luik 
arrondissement Eupen 
arrondissement Hoei 
arrondissement Luik-Verviers 
Luxemburg 
Namen 

in het Rijksarchief te Leuven 

in het Rijksarchief Bergen 
in het Rijksarchief Doornik 

in het Staatsarchiv Eupen 
in het Rijksarchief Hoei 
in het Rijksarchief Luik 
in de Rijksarchieven Aarlen en Saint-Hubert 
in het Rijksarchief Namen 
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2. Op 1 augustus 2001 begint de Regie der Gebouwen met de verwijdering van het asbest in het 
gebouw Ruisbroekstraat 2. 
De leeszaal "documenten" zal gesloten zijn vanaf 23 juli 2001 (tot waarschijnlijk 31 december 2001). 
Vanaf 1 augustus 2001 kan u de documenten raadplegen in de voorlopige leeszaal Ruisbroekstraat 10. 

Ook de bibliotheek is vanaf 1 augustus 2001 gesloten en dit tot het mogelijk is de ingang van de 
bibliotheek via de trap te bereiken. 

De documenten, die bestemd zijn voor het Rijksarchief te Anderlecht, zullen niet - zoals voorzien was -
in juni overgebracht worden naar Anderlecht maar pas in de tweede helft van september. Nu zijn reeds 
volgende reeksen documenten in Anderlecht: 

- archieven van verschil/ende rechtbanken met zetel in Brussel Hoofdstad 
- een gedeelte van de Raad van Brabant 
- enkele gemeente- en OCMW-archieven uit het Brussels Hoofstedelijk Gewest. 

In september, oktober volgen: 
- de andere archieven van de Brusselse rechtbanken 
- de andere archieven van de Raad van Brabant 
- de archieven van het provinciebestuur van de vroegere proVincie Brabant 
- de archieven van de lokale besturen (gemeenten, kerkfabrieken, ambachten, schepengriffies) 
uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

3 In het Rijksarchief te Anderlecht is AAn refter voorzien voor de bezoekers. 

Met mijn verontschuldigingen voor het ongemak dat door deze verhuizingen veroorzaakt wordt, 

met de meeste hoogachting, 

E. PERSOONS 
Algemeen Rijksarchivaris 

Sluitingsdagen van de rijksarchieven: 

maandag 1 > vrijdag 5 oktober 
maandag 8 > vrijdag 12 oktober 
donderdag 1 november 
vrijdag 2 november 
donderdag 15 november 
vrijdag 16 november 

Openingsuren van de rijksarchieven: 

RA Beveren wegens 'recolement' 
RA Ronse wegens 'recolement' 
Allerheiligen 
Allerzielen 
feest van de Dynastie 
"mogelijke" brugdag 

Het Algemeen Rijksarchief te Brussel is open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11 u55 en van 13u00 
tot 16u25. 
De rijksarchieven in de provinciën zijn open van dinsdag tot vrijdag van Bu30 tot 11 u55 en van 13u00 tot 
16u25 en op zaterdag van Bu30 tot 11 u55 en van 13u00 tot 15u55. Gesloten op maandag! 

Het Gentse stadsarchief ziet de verzamelingen na van maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober 2001. 
De leeszaal zal dan gesloten zijn voor de bezoekers. 
Sta dus niet voor een gesloten deur! 

Digitale Diva's 
Het stadsarchief van Gent houdt op zondag 2 september een opendeurdag in het teken van de Gentse 
opera met een tentoonstelling die enkele minder bekende elementen uit het operaleven benadrukt en 
een sponsoractie die hen in staat moet stellen de collectie foto's uit het opera-archief te digitaliseren. 
Deuren open om 10.30 uur. 
Muzikaal aperitief door de hedendaagse diva's Susan Ouwe en Anja van Engeland met aria's van 
Donizetti en Verdi van 11.30 tot 12.30 uur. 
Thematische rondleidingen i. v.m. opera en over het gebouwen het archief van 14.00 tot 17.30 uur. 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
Oost-Vlaanderen 

17de Oost-Vlaamse ontmoetingsdag 
Kalken 

zondag 21 oktober 2001 

feestzaal Breughel, Kalkendorp 28, Kalken 
doorlopend van 10 tot 16 uur 

De toegang is gratis. Er is geen inschrijving vereist. 
Iedereen ontvangt een uitgebreide map met 

genealogische, heemkundige en historische documentatie. 

Thema: heraldiek (familiewapens) 

Volgende onr::misaties zijn aanwezig met een 
info-. computer- ofboekenstand : 

Vlaamse Heraldische Raad 
Heraldisch College VVF 

VYF-afdelingen Aalst, Deinze, Dendermonde, Gent, 
Land van Waas, Nleetjesland, Tielt en Vlaamse Ardennen 

VYF Oost-Vlaanderen met Digitaal Archief 
VVF Antwerpen met infosysteem Eurekà 

VVF Genealogie & Computer met infosysteem Ariadne 
Demonstratie van Dos-, Windows- en Macprogramma's voor 

stamboomonderzoek 
Geneal ogische Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen 

Office Généalogique et Héraldique de Belgique (Le Parchemin) 
Geschiedkundige Heruitgeverij 

Heemkundige verenigingen uit het Gentse en het Land van Dendermonde 
waaronder Het Land van Rode, De Gonde (MelIe ) en Castellum (Laarne) 

Tentoonstelling van familiewapens 

Inlichtingen bij de provinciale secretaris Félix Waldack, 
Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Laarne-Kalken 

tel/fax 09.367.80.92 Felix.Waldack@advalvas.be 



Afgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 27 november 2001 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIX - nr. 5 november-december 
Verschijnt niet in juli en augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 7768834 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLBYS Pierre 
Grote hei ••• 92 

91le~ 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze lezing van dinsdag 11 december 2001 om 20 uur 
in de Reinaertzaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 
Dr. historicus Karel VeIle spreekt over 'CProvinciale archieven: lokaal-historisch en 
familiekundig onderzoek" 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Kwartierstaat van Carolus Ludovicus Maes. 

-- 1--

1 CAROLUS LUDOVICUS MAES, geboren 02.09.1815 Sint-Niklaas. 

-- n--
2 JOANNES FRANCISCUS MAES, geboren 12.02.1781 Sint-Niklaas, gedoopt l3.02.1781 aldaar 

(doopgetuigen waren Joannes Franciscus Smet (SNK) en Maria Comelia de Meester (SNK), 
overleden 04.07.1817 Sint-Niklaas, 36 jaar oud. 
Hij is getrouwd 20.02.1811 Sint-Niklaas met 

3 CATHARINA FRANCISCA POPPE, geboren 03.06.1787 Sint-Niklaas, gedoopt 04.06.1787 aldaar 
(doopgetuigen waren Aegidius Franciscus Vercauteren (SNK) en Catharina Francisca de Jonghe 
(NKK), overleden 29.07.1817 Sint-Niklaas, 30 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 

- CAROLUS LUDOVICUS MAES, geboren 02.09.1815 Sint-Niklaas, zie 1. 

--ID--

4 PETRUS EMMANUEL MAES, geboren 12.02.1750 Sint-Niklaas, gedoopt 13.02.1750 aldaar 
(doopgetuigen waren Oliverius Cardo en Elisabetha Smet), overleden 23.04.1787 Sint-Niklaas, 37 
jaar oud. 
Hij is getrouwd 11.06.1778 Sint-Niklaas (getuigen waren Petros Soetens en Franciscus Smedt) met 

5 MARIA THERESIA SOMERS ook genaamd Maria, geboren 2l.09.1753 Sint-Niklaas, gedoopt 
23.09.1753 aldaar (doopgetuigen waren Josephus de Potter en Maria Theresia Somers). 
Uit dit huwelijk: 

- ISABELLA JOSEPBA MAES, geboren 06.05.1779 Sint-Niklaas, gedoopt 07.05.1779 aldaar 
(doopgetuigen waren Josephus Maes (SNK) enPetronil/a Francisca Cauenbergh (SNK). 

- JOANNES FRANCISCUS MAES, geboren 12.02.1781 Sint-Niklaas, gedoopt 13.02.1781 aldaar, zie 2. 
- ELISABETHA FRANCISCA MAES, geboren 08.10.1782 Sint-Niklaas, gedoopt 08.10.1782 aldaar 

(doopgetuigen waren Petrus Franciscus Beh/els (SNK) en Elisabetha Smet (SNK). 
- JOSEPHUS CAROLUS MAES, geboren 29.05.1785 Sint-Niklaas, gedoopt 30.05.1785 aldaar 

(doopgetuigen waren Oliverius Cardo (SNK) enAme/berga de Jonghe (fSE). 
- JOANNA roDOCA MAES, geboren 16.06.1787 Sint-Niklaas, gedoopt 17.06.1787 aldaar 

(doopgetuigen waren Petrus de Bock (fSE) en Joanna Judoca Cauwenbergh (SNK). 
6 PETRUS JOANNES POPPE ook genaamd Joannes, geboren 03.12.1739 Sint-Niklaas, gedoopt 

04.12.1739 aldaar (doopgetuigen waren Petrus Ver/ent en Elizabetha Verbraecken). 
Hij is getrouwd 24.11.1778 Nieuwkerken-Waas met 

7 ANNA CATHARINA DE JONGHE ook genaamd de Jonge, geboren 25.11.1750 Nieuwkerken
Waas. 
Uit dit huwelijk: 

- JOSEPBUS POPPE, geboren 09.12.1779 Sint~Niklaas, gedoopt 09.12.1779 aldaar (doopgetuigen 
waren Josephus van Remoortere (SNK) en Elisabetha van Langeve/de (SNK). 

- JOANNA MARIA POPPE, geboren 11.12.1780 Sint-Niklaas, gedoopt 11.12.1780 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes Baplista de Jonge (NKK) en Joanna Maria Poppe (SNK). 

- PETRUS JOANNES POPPE, geboren 11.02.1782 Sint-Niklaas, gedoopt 11.02.1782 aldaar 
(doopgetuigen waren Petrus Joannes de Jonghe (NKK) en lsabella Francisca Poppe (SNK). 

- PETRUS AUGUSTINUS POPPE, geboren 16.08.1783 Sint-Niklaas, gedoopt 17.08.1783 aldaar 
(doopgetuigen waren Josephus de Jonghe (NKK) enAnna Catharina Poppe (SNK). 

- FREDRICUS JOSEPBUS POPPE, geboren 19.10.1784 Sint-Niklaas, gedoopt 20.10.1784 aldaar 
(doopgetuigen waren Josephus Augustinus van Mieghem (NKK) en Maria Catharina de Jonghe (NKK). 

- MARIA CATBARINA POPPE, geboren 23.12.1785 Sint-Niklaas, gedoopt 23.12.1785 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes Baptista de Jonghe (NKK) en Joanna Maria Ver/ent (SNK). 

- CATBARINA FRANCIS CA POPPE, geboren 03.06.1787 Sint-Niklaas, gedoopt 04.06.1787 aldaar, 
zie 3. 

- ANNA CATBARINA POPPE, geboren 24.11.1788 Sint-Niklaas, gedoopt 25.11.1788 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes Baptista Vermeu/en (BZL) en Anna de Hooghe (llDK). 

- JOANNES FRANCISCUS POPPE, geboren 06.12.1789 Sint~Niklaas, gedoopt 07.12.1789 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes Franciscus Fermont (fVachtebeke) en Catharina Mersman (BZL).< 

= blad 1 = 
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Kwartierstaat van Carolus Ludovicus Maes. 

- MARIA THERESIA POPPE, geboren 16.04.1791 Sint-Niklaas, gedoopt 16.04.1791 aldaar 
(doopgetuigen waren Josephus van Moere (NKK) enMaria Cornelia Verberclcmoes (SPW). 

- JACOBUS POPPE, geboren 09.10.1792 Sint-Niklaas, gedoopt 10.10.1792 aldaar (doopgetuigen waren 
Jacobus Verhaegen (HDK) enAlbertina Verberckmoes (SPW). 

-- IV--

8 PETRUS MAES, geboren ±1711 (?). 
Hij is getrouwd 04.05.1742 Sint-Niklaas (getuigen waren Jacobus van SpUael en Jacobus Noens) met 

9 MARIA ANNA DE MEESTER ook genaamd Marianna, geboren 04.04.1705 Sint-Niklaas, 
gedoopt 05.04.1705 aldaar (doopgetuigen waren Jacobus de Meester en Maria Verhaegen). 
(Zij is eerder getrouwd 10.07.1728 Sint-Niklaas (getuigen waren Aegidius Verbraecken en Andreas 
Smet) met JOANNES SMET, geboren ±1698 (?).) 
Uit dit huwelijk: 

- PETRUS JOANNES MAES, geboren 27.03.1743 Sint-Niklaas, gedoopt 27.03.1743 aldaar 
(doopgetuigen waren Petrus van Ende en Petronella de Belie). 

- ANNA CATHARINA MAES, geboren 13.02.1745 Sint-Niklaas, gedoopt 13.02.1745 aldaar 
(doopgetuigen waren Egidius van Eygen enAnna Catharina Maes). 

- JOSEPHUS MAES, geboren 04.01.1747 Sint-Niklaas, gedoopt 04.01.1747 aldaar (doopgetuigen waren 
Martinus de Dancleer enAmelberga de Meester). 

- PETRUS EMMANUEL MAES, geboren 12.02.1750 Sint-Niklaas, gedoopt 13.02.1750 aldaar, zie 4. 
10 JACOBUS SOMERS ook genaamd de Somers, geboren ±1712 (?). 

Hij is getrouwd 25.09.l741 Sint-Niklaas (getuigen waren Gerardus Brusse/man en Joannes 
Franciscus Coryn) met 

11 JOANNA MARIA VAN DEN BERGEN ook genaamd Judoca Maria van den Berghe en van den 
Berge, geboren ±1717 (?). 
Uit dit huwelijk: 

- FRANCISCUS SOMERS, geboren 23.01.1745 Sint-Niklaas, gedoopt 24.01.1745 aldaar (doopgetuigen 
waren Joannes Franciscus van den Berghe en Maria Francisca d'Hooghe). 

- ADRIANUS SOMERS, geboren 12.01.1747 Sint-Niklaas, gedoopt 13.01.1747 aldaar (doopgetuigen 
waren Adrianus van den Berghen en Judoca Baert). 

- AEGIDIDS JACOBUS DE SOMERS, geboren 17.11.1748 Sint-Niklaas, gedoopt 17.11.1748 aldaar 
(doopgetuigen waren Aegidius Brosselman enAmelberga de Dijcker). 

- JOANNES BAPTISTA SOMERS, geboren 23.06.1750 Sint-Niklaas, gedoopt 24.06.1750 aldaar 
(doopgetuigen waren Gaspar de Belie en Anna Maria van Goethem). 

- JOANNA MARIA SOMERS, geboren 16.04.1752 Sint-Niklaas, gedoopt 17.04.1752 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes Baptista van den Berge en Joanna Maria Breys). 

- MARIA THERESIA SOMERS ook genaamd Maria, geboren 21.09.1753 Sint-Niklaas, gedoopt 
23.09.1753 aldaar, zie 5. 

- AMBROSIDS SOMERS, geboren 18.04.1755 Sint-Niklaas, gedoopt 19.04.1755 aldaar (doopgetuigen 
warenJoannes Weiders en Isabella Carola van den Hende). 

12 JOSEPHUS POPPE ook genaamd Pop, geboren ±1705 (?). 
Hij is getrouwd 21.09.l735 Sint-Niklaas (getuigen waren Joannes Verkauteren en Jacobus van 
SpUael) met 

13 THEREZIA VERBERCKMOES ook genaamd Theresia van Berckmoes, Berckmoes en 
Verbermoes, geboren 14.09.1712 Sint-Niklaas, gedoopt 15.09.l712 aldaar (doopgetuigen waren 
Petrus Verberclanoes en Judoca Duerinck). 
Uit dit huwelijk: 

- ANNA CATRARINA POPPE, geboren 18.01.1737 Sint-Niklaas, gedoopt 18.01.1737 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes Franciscus Verberclcmoes enAnna Catharina Poppe). 

- PETRUS JOANNES POPPE ook genaamd Joannes, geboren 03.12.1739 Sint-Niklaas, gedoopt 
04.12.1739 aldaar, zie 6. 

- MARIA FRANCIS CA POPPE, geboren 06.12.1741 Sint-Niklaas, gedoopt 06.12.1741 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes Franciscus Verberckmoes en Laurentia Peersman). 

- JOANNA MARIA POPPE, geboren 17.02.1744 Sint-Niklaas, gedoopt 18.02.1744 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes Vercauteren enJoanna van Berckmoes). 

- JOSEPHUS POP, geboren 09.11.1746 Sint-Niklaas, gedoopt 09.11.1746 aldaar (doopgetuigen waren 
Judocus Behiels en Judoca Petronilla Wuytack). 

- ISABELLA FRANCIS CA POPPE, geboren 31.05.1748 Sint-Niklaas, gedoopt 31.05.1748 aldaar 
(doopgetuigen waren Paulus Saman en Maria Francisca Vercauteren). 

= blad 2 = 
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Kwartierstaat van Carolus Ludovicus Maes. 

- TRESIA COLETA POPPE, geboren 08.08.1751 Sint-Niklaas, gedoopt 08.08.1751 aldaar 
(doopgetuigen waren Joseph Vercauteren en Anna Catharina Poppe). 

14 JOANNES BAPTISTA DE JONGE, geboren 15.01.1717 Sint-Niklaas, gedoopt 16.01.1717 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes van Hove en Elisabetha van de Vijvere), overleden v19.06.l803 
Nieuwkerken-Waas, hoogstens 86 jaar oud. 
Hij is getrouwd 30.06.1744 Nieuwkerken-Waas met 

15 ELISABErn VAN LANGEVELDE, geboren 22.11.1718 Nieuwkerken-Waas, overleden 
19.06.1803 aldaar, 84 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 

- ANNA CATHARINA DE JONGHE ook genaamd de Jonge, geboren 25.11.1750 Nieuwkerken-Waas, 
zie 7. 

-- V-

18 FRANCISCUS DE MEESTER, geboren ±1671 (?). 
Hij was gehuwd met 

19 MARGARETA DE MEESTER, geboren ±1677 (?). 
Uit dit huwelijk: 

- PETRONILLA DE MEESTER, geboren 23.04.1703 Sint-Niklaas, gedoopt 24.04.1703 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannesde Meester enPetronilla de Beli). 

- MARIA ANNA DE MEESTER ook genaamd Marianna, geboren 04.04.1705 Sint-Niklaas, gedoopt 
05.04.1705 aldaar, zie 9. 

- CATBARINA DE MEESTER, geboren 20.09.1707 Sint-Niklaas, gedoopt 20.09.1707 aldaar 
(doopgetuigen waren Adrianus de Meester en Catharina de Meester). 

- ANNA CATBARINA DE MEESTER, geboren 22.03.1711 Sint-Niklaas, gedoopt 22.03.1711 aldaar 
(doopgetuigen waren Judocus de Meester enAnna van Daele). 

16 JOANNES FRANCISCUS VERBERCKMOES, geboren ±1673 (?). 
Hij is getrouwd 17.05.1703 Sint-Niklaas (getuigen waren Andreas Aelbrecht en Judocus 
Verberekmoes) met 

17 ELISABErn VERBRAEKEN ook genaamd Verbraecken en Verbraecke, geboren ±1679 (?). 
Uit dit huwelijk: 

- PETRUS DANIEL VERBERCKMOES, geboren 26.01.1706 Sint-Niklaas, gedoopt 27.01.1706 aldaar 
(doopgetuigen waren Daniel Verbraecke en Anna Catharina Verberckmoes). 

- JOANNES FRANCISCUS VERBERCKMOES, geboren 02.07.1707 Sint-Niklaas, gedoopt 
03.07.1707 aldaar (doopgetuigen waren Joannes Melis en Maria Aelbrecht). 

- THEREZIA VERBERCKMOES ook genaamd Theresia van Berekmoes, Berckmoes en Verbermoes, 
geboren 14.09.1712 Sint-Niklaas, gedoopt 15.09.1712 aldaar, zie 13. 

- JOANNA VERBERCKMOES, geboren 17.01.1717 Sint-Niklaas, gedoopt 17.01.1717 aldaar 
(doopgetuigen waren Daniel Verbraecken en Joanna Verberckmoes). 

- ALBERTINA VERBERCKMOES, geboren 19.07.1720 Sint-Niklaas, gedoopt 20.07.1720 aldaar 
(doopgetuigen waren Laurentius Audenaert enA/bertina Verberekmoes). 

- PETRUS AUGUSTINUS VERBERCKMOES, geboren 14.07.1724 Sint-Niklaas, gedoopt 14.07.1724 
aldaar (doopgetuigen waren Petrus Verberckmoes en Judoca Dierinek). 

18 BALDUINUS DE JONGDE ook genaamd Bauduinus de Jonge, geboren 28.05.1684 Sint-Niklaas, 
gedoopt 28.05.1684 aldaar (doopgetuigen waren Egidius de Jonge en Barbara van Landegem). 
(Hij is later getrouwd 07.01.1720 Sint-Niklaas (getuigen waren Egidius de Jonge en Joannes Baptista 
Bauwens) met JOANNA CLARA STROOBANT, geboren 14.04.1698 Sint-Niklaas, gedoopt 15.04.1698 
aldaar (doopgetuigen waren Joannes van der Stalle en Maria Blommaers), dochter van JOANNES 
STROOBANT en CLARA SCHRIJVERS.) 
Hij is getrouwd 03.02.1711 Sint-Niklaas (getuigen waren Joannes van Lente en Joannes van Ende) (1) 
met 

29 AMELBERGA VAN LAERE, geboren 17.04.1688 Elversele. 
Uit dit huwelijk: 

- EGIDIDS FRANCISCUS DE JONGE, geboren 22.11.1711 Sint-Niklaas, gedoopt 23.11.1711 aldaar 
(doopgetuigen waren Egidius van Laere enAmelberga Tack). 

- ANNA MARIA DE JONGE, geboren 19.02.1714 Sint-Niklaas, gedoopt 20.02.1714 aldaar 
(doopgetuigen waren Michael van Remortere en Anna Maria van Laere). 

- JOANNES BAYfISTA DE JONGE, geboren 15.01.1717 Sint-Niklaas, gedoopt 16.01.1717 aldaar, zie 
14. 

= blad 3 = 
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-VI-

56 ANDREAS DE JONGHE ook genaamd de Jonge, geboren ±1651 (?). 
Hij was gehuwd met 

57 AMELBERGA TACK ook genaamd Tax, geboren ±1657 (?). 
Uit dit huwelijk: 

_ AMELBERGA DE JONGDE, geboren 12.03.1683 Sint-Niklaas, gedoopt 13.03.1683 aldaar 
(doopgetuigen warenAndreas van !are enAmelberga van de Zzz). 

_ BALDUINUS DE JONGDE ook genaamd Bauduinus de Jonge, geboren 28.05.1684 Sint-NIklaas, 
. gedoopt 28.05.1684 aldaar, zie 28. 

_ MA'ITHAEUS DE JONGE, geboren 18.01.1688 Sint-Niklaas, gedoopt 18.01.1688 aldaar 
(doopgetuigen waren Andreas Tack en Catharina de Jonge). 

ELFDE GESCHIEDKUNDIGE BOEKENBEURS 

Archeologie - Familiekunde· Geschiedenis - Heemkunde - Volksculwur 

zaterdag 9 februari 2001 (11-18 uur) & zondag 10 februa'ri 2001 tlO-17uur) 

GENT - SINT-PIETERSABDIJ, Sint-Pietersplein 

Organisator: 
KONINKLIJKE BOND DER OOST-VLAAMSE VOLKSKUNDIGL"l v,z.w. 

De GESCHIEDKUNDIGE BOEKENBEURS is uitgegroeid tot het belangrijkste forum voor het 
geschiedcnisvak in Vlaanderen. Zowat aIIc disciptines zijn er vertegenwoordigd de aICheologie, de 
cultuurgeschiedenis, de ecologische, economische, politieke en sociale geschiedenis, de heemkunde. de 
familiekunde, de industriële an;heologi~ de volksJ.:unde, de paleografie, \\lIpenl.:unde en andere 
hulpwetenschappen voor de geschiedvorsing. 

Met dit brede spectrum beoogt deze boekenbeurs bij te dragen tot het wetensthappel.i.jk onderzoek. Nieuwe 
publicaties op elk van deze gebieden "lorden er gepresenteerd. Wie zich op de hoogte wil steUen van de 
recentste vorderingen in liet historisch onderzoek, heeft op die beurs een unieke kans zich te informeren. Zeker 
ook omdat er heel wat publicaties te vinden zijn die niet in de boekhandel te koop zijn. 

Deze boekenbeurs staat in de eerste plaats open voor alle verenigingen. instellingen en auteurs die al dan niet in 
eigen beheer uitgegeven historische publicaties aan te bieden hebben (categorie aan voordeeltarief) en geeft 
daarnaast ook aan uitgevers, vakbladen, gespecialiseerde boekhandels en antiquariaten een select forum. 

Deze tweejaarlijkse vakbeurs voor de geschiedenissector lokt telkens meer dan tweeduizend bezoekers eD 
bewijst dat er een levendige belangstelling bestaat voor het historisch onderzoek. Een reden te meer om deel te 
Ilemen aan deze voornaamste geschiedenisbeurs in het Nederlandse taalgebied! 

Deelnemingsformulieren (met de deelnemingsvoOlwaarden) kunnen verkregen worden door 
contact op te nemen met de: 

Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen v.7..w. 
Gescbiedkundige Boekenbeurs - secretariaat 
Vinkendal32 - B-9000 GENT 
TeVra.x: 09/330.33.81 
e-mail:.Iwov@pandora.be 
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Daar is een mens verdronken 

Op 4 fructidor VIII (22 augustus 1800) werd te Elversele, op de oever van de Durme, het Hjk 

van een onbekende man gevonden. De dag erna werd volgend proces-verbaal ingeschreven 

in de registers van de burgerlijke stand: 

"het achste jaer der Fransche Republiek den vyfden fructidor des middaegs wy Jan 
Baptiste Strobbe vrede rechter en officier der judiciaire politie van t'canton van Belcele 
departement der Schelde op het rapport aen ons gedaen van wegens den maire der 
commune van Elversele ressort dezer canton dat op gisteren vierden dezer ten een en 
half uren naer middagh binnen desselfs commune in de reviere de Durme jegens den 
wal op het slyck is dood vinden liggen eenen by hun onbekenden manspersoon geas
sisteert zynde door den Borger Bruno Weverbergh Chirurgyn woon ende binnen t'ge
noemde Elversele wiens assistentie wy gerequireert hebben ten eynde t'syn'er presen
tie geprocedeert te worden tot de onderstaende operatien waer van wy hem het voor
werp hebben bekent gemaekt, hebben ons getransporteert ter zelve plaetse jegens de 
voomoemde reviere ende hebben aldaer effectivelyk vinden liggen een dood cadavre 
van een mans persoon zoo aen ons als alle de omstaenders onbekend; hebbende den 
ouderdom van rondom de veertigh jaeren lang circa vyf voeten swart van hair, winck 
brouwen en baert, blouw gryze oogen en ronde kinne, aengekleed met bleeke blauwe 
casacke veste met roode en swarte smalle streepkens bruynen seyden halsdoeck 
groene vloere broeck met smalle streepkens swarte coussens nieuwe Iedere schoenen 
met viercante tine gespen aenhebbende een hembde gemerkt met de letters M. S. 
waer naer wy den voornoemden chirurzyn weverbergh gerequireert hebben, seffens 
het voorseyde cadavre te visiteren waer toe procederende hy bemerkt heeft, dat het 
selve cadavre door het water is versmacht, verc/aerende geene wonden nochte contu
sien daer aen bevonden t'hebben, uyt welke declaratie de oorsaeke der dood bekent 
is, ende alle verder onder soek ten dien pointe onnoodig waere, hebben wy gedecla
reerd, dat niets belet het voorseyde dood lichaem te begraeven volgens de ordinaire 
forme ende hebben van alle t'gonne voorschreven het tegenwoordig proces verbael 
opgestelt t'gonne den meer geseyden chirurgien benevens ons heeft onderteekent ten 
jaere, daege maende ende ure als voor en onderteekent Jan Bap.te Strobbe juge de 
paix ende H.B. Weverbergh chirurgien. 
Naer lesinge van dit proces verbae/ het welke jan francies heynderickx ende franciscus 
Joannes Van Loo verc/aert hebben conform te syn aen de waerheyd die my is gedaen 
geweest van het gemeld onbekent cadavre daer in aengewesen, hebbe ik uyt crachte 
der vermogens aen my gegeven in myne qualiteyt als maire den tegenwoordigen acte 
opgesteld die Jan Baptiste Strobbe vrede rechter, Jan Francies Heynderickx ende 
Franciscus Joannes van Loo benevens my hebben onderleekent". 

De bijgeroepen arts, Hubertus Bruno Weverbergh, stelde dus vast dat het lijk geen wonden 

of kneuzingen vertoonde en dus wellicht door verdrinking om het leven was gekomen. Het 

ging om een man van ongeveer 40 jaar, ca. 1m50 groot, zwartharig, met blauwgrijze ogen en 

een ronde kin. En tenslotte: hij droeg een hemd met de initialen M.S. 

Uit de registers van de burgerlijke stand van Elversele kan niet worden opgemaakt of de iden

titeit van de onfortuinlijke man ooit werd achterhaald. Mocht iemand in zijn stamboom een 

voorzaat hebben die de initialen M.S. draagt en die rond 1800 spoorloos verdween, dan ligt 

hier misschien wel de verklaring. Uw eventuele suggesties worden met belangstelling inge

wacht bij Luc Peleman, Schuttershof 2 - 9140 Elversele (tel. 052/463999). 

Luc Peleman. 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 12 februari 2002 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang ~- nr. 1 januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

België~Belgique 

P.E. 
9100 SINT~NIKLAAS 1 

3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor FamilieI"unde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Grote beidestraal 92 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 28 februari 
om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas . 

Bronnen voor de geschiedenis van Kemzeke en de penningkohieren van Kemzeke door Luc De 
Backer. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Lidgeld 2002 

\Vie moet deze bijdrage betalen? 
- hij die in het Waasland woont maar geen lid is van VVF -nationaal 
- hij die niet in het Waasland woont 

Hoe betalen? 
Gelieve 4 euro te storten op rekening nummer 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, 
Kamer 507, Hofstraat 134,9100 Sint-Niklaas 

. Voor Nederland 5 euro (niet via de bank owv de kosten) 

Oproep aan de leden 

Na 25 jaar dienst als bestuurslid, vraag ik kandidaten voor het bestuur. 
Mogelijke taken zijn: 

het organiseren van voordrachten, 
het verzorgen van onze VVF-kroniek, 
het vertegenwoordigen van onze afdeling op verschillende beurzen en instuif dagen, 
het bewerken van bronnen e.a. 

Voorwaarde: men moet lid zijn van VVF -nationaal en wonen in het Waasland. 
Gelieve contact te op nemen met uw voorzitter. 

Nieuwe uitgaven 

De vijfde penning te Kemzeke in 1577. 
De vijfde penning te Kemzeke in 1584. 
Beide boeken zijn samengesteld door Luc De Backer en kosten elk 5 euro. 
Naast de weergave van de originele tekst is het kohier uitgewerkt met indices op 
persoonsnamen, toponiemen en een socio-economische inleiding. 

Grote boeken verkoop 

Laatste weekend van februari in de bibliotheek Het Centrum Grote Markt 40 te Sint-Niklaas. 
Deze bibliotheek sluit haar deuren en verkoopt aan spotprijs tienduizende boeken op zaterdag 
en zondag van 9.30 tot 12.30 uur.. 
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U kan helaas niet komen? 

Geen nood ! De V.V.F. heeft een aantal tijd
schriften en publicaties die echt de moeite lonen: 
... "Vlaamse Stam" is een landelijk maandblad 
met telkens ruim 80 bladzijden informatie over 
alle mogelijke genealogische onderwerpen. In de 
gele bladzijden kan je kennismaken met de 
werking van de andere regionale afdelingen. 
... "Genealogie en Computer" richt zich om 
de twee maand tot genealogen die vaak gebruik 
maken van computers. U vindt hier info over 
programmatuur, toepassingen, tips, vraag
rubrieken, internet ... 
... "Het Land van Dendermonde" het recent 
vernieuwd tweemaandelijks tijdschrift van onze 
afdeling (met gratis bijlage!) en met bijdragen 
over relevante plaatselijke genealogische 
wetens-waardigheden . 
... Nuttige informatie betreffende genealogie in 
Dendermonde en de werking van onze afdeling 
kunt u ook raadplegen op onze website: 
surf naar: 

http://welcome.to/vvf-dendermonde 

Wat kost één en ander? 

... Het landelijk lidgeld bedraagt 2S EURO per 
jaar en geeft recht op een abonnement op 
Vlaamse Stam en toegang tot de documentatie 
centra te Oostende, Melle en Antwerpen. 

(rekening nr. KB 414-1171221-79) 
... Wenst u lid te worden van Genealogie en 
Computer dan betaalt u 10 EURO. 

(rekening nr. KB 403-3089401-24) 
... Het lidmaatschap bij het Land van Dender
monde bedraagt 8 EURO. 

(rekening nr. KB 442-8613891-30) 

Bij wie kunt u terecht ? 

Met vragen van algemene aard of vragen over 
software kunt u terecht bij onze voorzitter: 

Ben Waterschoot 
Gasthuisstraat 171, 

9200 Dendermonde (Sint-Gillis) 
Tel/fax: 052/21.52.02 

e-mail: ben.waterschoot@advalvas.be 

Wenst u lid te worden van onze vereniging of 
hebt u meer specifieke vragen, neem dan gerust 
contact op met het secreta riaat: u wordt er 
graag geholpen door onze secretaris: 

Noëlla Deweirdt 
Donckstraat 100, 9200 Dendermonde 

11' 052/22.29.21 
e-mail: De_Bntyne_m@complIserve.com 

Wenst u mee te werken aan een project rond 
bronnen bewerking, dan contacteert u best de 
project-coördinator: 

Jos De Donder 
Hof ten Bos 117, 9200 Dendermonde

Oudegem 
11' 052/21.62.94 

DE PAEP KAMIEL 
Kapellestraat 26 

9200 Appels 
'Ir 052/21 28 35 

Vlaamse Vereniging 
voor 

Fam iliekunde 

In het land van 

DENDERMONDE 

INFORMATIEBROCHURE 
JANUARI 2002 



Even voorstellen ... 

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
werd opgericht op 13 december 1964. Haar 
landelijke zetel bevindt zich in Antwerpen. 
De V.V.F. heeft regionale en lokale afdelingen 
die ieder cursussen, voordrachten en andere 
genealogische activiteiten organiseren. Hiermee 
helpt en begeleidt zij de genealoog op alle 
mogelijke vlakken bij de opzoekingen en het 
samenstellen van zijn familiegeschiedenis. 

In het Land van Dendermonde 

Ook hier bestaat sinds 1983 een afdeling die 
zich richt tot allen, die in en om Dendermonde, 
actief met genealogie bezig zijn. 
Als afdeling binnen de gouw Oost-Vlaanderen 
omvat het "Land van Dendermonde" volgende 
gemeenten: Appels, Baasrode, Berlare, 
Buggenhout, Denderbelle, Dendermonde, 
Grembergen, Hamme, Kalken, Laarne, 
Lebbeke, Massemen, Mespelare, Moerzeke, 
Opdorp, Oudegem, Overmere, Schellebelle, 
Schoonaarde, Serskamp, St. Gillis - Dender
monde, Uitbergen, West rem , Wetteren, 
Wichelen, Wieze en Zele. 
Elke 2de donderdag van de maand gaat een 
vormende activiteit door in de Schepenzaal van 
het stadhuis op de Grote Markt. 
Bovendien ondersteunt een open werkgroep de 
lokale werking en draagt de zorg voor een 
aantal projecten rond het bewerken van bronnen 
in het arrondissement. Dit is van belang omdat 
een groot gedeelte van het oude Dendermonds 
archief in rook opging tijdens het beleg van de 
stad in september 1914. 

Wat doet onze afdeling? 

In ons streven om de service naar onze leden toe 
alsmaar te kunnen verhogen hadden wij reeds 
lang de stille wens om te kunnen beschikken 
over een eigen bibliotheek. Na een lange 
voorbereiding en hard werken zijn wij fier om 
op 12 januari 2002 ons nieuw genealogisch 
documentatiecentrum "PRINSENHOF" aan 
de Vlasmarkt te Dendermonde officieel te 
kunnen openstellen . (Voortaan open elke derde 
donderdag van de maand van 19.30 u. tot 21.30 
uur). 

Ondertussen wordt er ook met man en macht 
gewerkt aan andere projecten zoals bijvoorbeeld 
de totaalindex op de klappers (=indexen) van 
de parochieregisters. Alle namen die in deze 
klappers voorkomen worden in een centraal 
bestand ingevoerd, zodat het eenvoudig wordt 
om na te gaan in welke gemeente een bepaalde 
familienaam voorkomt. 
Een tweede project is nog diepgaander: Via 
diverse genealogische software wordt het 
mogelijk alle persoonsgegevens uit diverse 
bronnen in één bestand aan mekaar te koppelen 
en te bewerken. Verschillende uitgaven en 
gezinsreconstructies (P .R) zijn reeds beschik
baar o.a.: Dendermonde, Baasrode, Hamme, 
Mespelare, Moerzeke en Waasmunster). 
In januari 2002 verschijnen: Berlare(BS), 
Grembergen, Hingene, Liezele en Oudegem. 

Tussendoor worden tkleinere' publicaties 
gerealiseerd en proberen we leden die vragen 
hebben, te helpen. 

Tenslotte hebben we uiteraard - maandelijks -
onze vormende activiteiten. 

U bent wellicht geïnteresseerd ? 

Het staat u vrij een kijkje te komen nemen op 
één van onze volgende activiteiten, elke tweede 
donderdag van de maand, vanaf 19.30 uur in 
de Schepenzaal van het stadhuis; de voor
dracht start stipt te 20.00 uur. 

+ Donderdag 10 januari 2002: Uitzonderlijk 
geen voordracht 

+ Zaterdag 12 januari 2002; Feestelijke 
opendeurnamiddag in ons nieuw 
documentatiecentrum "Prinsenhof' op 
de Vlasmarkt 29 te Dendermonde. 

+ Donderdag 14 februari 2002; Techniek en 
evolutie van het schrift, kalligrafie, 
papier maken en boekbinden door dhr. 
Brioen (Sint-Niklaas). 

+ Donderdag 14 maart 2002; Het Leenhof 
van Dendermonde: voordracht door dhr. 
Willy Stevens. 

+ Donderdag 11 april 2002; Voordracht over 
de Mogelijkheden van GENEAnet, door 
de heer Michel Halin. 

+ Donderdag 16 mei 2002: V90rdracht over 
Het kadaster door Dhr. Jan Erckelbaut. 

+ Donderdag 13 juni 2002: Militaire 
archieven: voordracht door Dhr. Edgard 
Seynaeve, Nationaal voorzitter VVF. 

De open werkgroep komt samen om 19.30 uur, 
elke eerste donderdag van de maand (03 jan, 
07 feb, 07 mar, 04 apr, 09 mei, 06 jun) in het 
genealogisch documentatiecentrum 'Prinsenhof 
Vlasmarkt 29 Dendermonde. 
Meer uitgebreide info vindt u In ons 
tweemaandelijks informatieblad, op onze 
website en in "Vlaamse Stam", ofkan bekomen 
worden op het secretariaat. 



Als je van iemand houdt 
en je bent van hem gescheiden 
kan niets de leegte 
van zijn afwezigheid vullen, 
maar dankbaarheid verandert 
de pijn van de herinnering 
in stiHe vreugde. 

+ 
Dankbaar willen wij in ons hart bewaren 

het leven en de liefde van 

de heer 

Joseph Derboven 
Hij kreeg het leven uit Gods hand in de geboorte en het doopsel 

op 2 januari 1922. 
Hij huwde met Esther Van Goethem op 10 juni 1946. 

D. Bonlloelfer 

Gesterkt door de ziekenzalving is hij rustig ingeslapen te Sint-Niklaas 
in het A.Z. Waasland op 29 november 2001. 

Lid van het Koninklijk Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden 
Vereremerkt met: 

De erkentelijkheidsmedaille en hel Gouden Kruis van het Geheim Leger 
De medaille van de Weerstand 

De medaille van OorlogsYTijwilliger en -strijder 
Vereremerkt in de Nationale Orde van Leopold 11 

Joseph ligt opgebaard in het Rouwcentrum, Oude Molenstraat 84 te Sint-Niklaas, waar u hem 
een laatste groet kunt brengen en de familie condoleren op dinsdag a.s. van 19 tot 20 uur. 

De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 5 december 2001 om 11 uur, in de parochie-
kerk van Sint-Jozef, Tereken Ie Sint-Niklaas. . 
Samenkomst en gelegenheid tot groeIen in de kerk vanaf 10.45 uur. 

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats bij zijn echtgenote op de 
Parkbegraafplaats Heimolen te Sint-Niklaas. 

De nadienst wordt gehouden op zondag 6 januari 2002 om 10.30 uur in voornoemde kerk. 

Woonst: 
9100 Sint-Niklaas. Baron Dhanisstraat 34 
Adressen rouwbeklag: 
9100 Sint-Niklaas. Richard Van Britsomstraat 19 
9100 Sint-Niklaas. Kuiperstraal20 

Wase Bl'I9raleni~sen bvba .. 03 17605 OP 

Zij rouwen om zijn heengaan: 

Eerwaarde Zuster Wivine, geboren Jeanine Marcelis 

Marleen Waterschoot (t Robert Marcelis) 

Janina Motyka (t Guido Rooms) - Danny De Rudder 

luc en Nadia Rooms - Pauwels 

Karel en Annemieke De Ryck - Rooms zIjn neven en nichten 

Johan en Kim Marcelis - De Maere en Claudia 

Gunther en Ann Bulteel Marcelis, Yannick en Cédric 

Roberto en Kitty Bonamico - Rooms 

Bart Rooms 

(t leen), Marijke en Tine De Ryck zijn achterneven en achternichten 

De families Derboven, Van Goethem, Van den Berghe en Goossens. 



t 
Het leven van een mens op aarde 
is als een bloem op het veld 
die vandaag nog bloeit 
en morgen door de wind wordt verstrooid. 

Dankbaar willen wij in ons hart bewaren 

het leven en de liefde van 

mevrouw 

Esther Van Goethem 

Ze kreeg net leVf~n uit Gods hand in de geboorte en het doopsel 

op 10 november 1924. 

Ze huwde met Joseph Derboven op 10 juni 1946. 

Gesterkt door de ziekenzalving is zij rustig ingeslapen te Gent 

in het Universitair Ziekenhuis, op 11 september 2001 . 

Esther ligt opgebaard in het Rouwcentrum, Oude Molenstraat 84 te Sint-Niklaas, waar u haar 

een laatste groet kunt brengen en de familie condoleren op vrijdag a.s. van 19 tot 20 uur. 

De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 15 september 2001 om 11 uur, in de parochie

kerk van de H. Familie, Kon Fabiolapark te Sint-Niklaas. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.45 uur. 

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op de Parkbegraafplaats 

Heimolen te Sint-Niklaas. 

De nadienst wordt gehouden op zondag 7 oktober 2001 om 11.30 uur in voornoemde kerk. 

9100 Sint-Niklaas, Baron Dhanisstraat 34 

Zij rouwen om haar heengaan: 

Joseph Derboven 

Janina Motyka (t Guido Rooms) 

Luc en Nadia Rooms - Pauwels 

Karel en Annemieke De Ryck - Rooms 

Eerwaarde Zuster Wivine. geboren Jeanine Marcelis 

Marleen Waterschool (t Robert Marcelis) 

Roberto en Kitty Bonamico - Rooms 

Bart Rooms 

(t Leen). Marijke en Tine De Ryck 

Johan en Kim Marcelis - De Maere en dochtertje 

Gunther en Ann Bulleel - Marcelis en zoontjes 

haar echtgenoot 

haar neven en nichten 

haar achterneven en achternichten 

De families Van Goethem. Derboven, Goossens en Van den Berghe. 

Dank aan de dokters en verpleegkundigen van de dienst Hematologie van het Universitair 

Ziekenhuis te Gent. 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 12 april 2002 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXIX- nr. 2 maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 

Belgiê-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Grote heidesttaat 92 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 25 april om 
20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

Lezing over ''Het ontstaan en de evolutie van het schrift en de kalligrafie" door de heer Hubert 
Brioen. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Lidgeld 2002 

Wie moet deze bijdrage betalen? 
- hij die in het Waasland woont maar geen lid is van VVF-nationaal 
- hij die niet in het Waasland woont 

Hoe betalen? 
Gelieve 4 euro te storten op rekening nummer 413-9284961-81 van Gaston Van Vlierberghe, 
Kamer 507, Hofstraat 134, 9100 Sint-Niklaas 

! Voor Nederland 5 euro (niet via de bank owv de kosten) 

Oproep aan de leden 
Dirk Persoon zoekt genealogische gegevens over de familie Persoon. 
Ook andere informatie is welkom (onder andere doodsprentjes, foto's, brieven, 
verwijzingen, ... ) 
U kan mij bereiken op mijn adres: Uilenberg 34, 9140 Temse. Tel. 03 2967869. 
Dank bij voorbaat. Dirk Persoon. 

Nieuwe publicatie 

"Het geslacht Haverbeke: 450 jaar in de Vlaamse polders" door P.H.E.M. de Meijer. 
Oegstgeest: De Meijer, 2001. - 510 p. 
Dit omvangrijk en voorbeeldig uitgegeven werk is ongetwijfeld een van de beste werken over 
genealogie dat de laatste jaren is verschenen. 

8 

Na de inleiding, betekenis, herkomst en spreiding volgt de uitgebreide bronnenvermelding en 
de bibliografie. In tien hoofdstukken geeft de auteur de herkomst, betekenis en de beschrijving 
van de verschillende takken "Van Haverbeke". Achteraan in he~ boek staan de registers: een 
register op voornamen van naamdragers Haverbeke en een op familienamen van aangetrouwde 
en verwante personen. 
Per tak worden de generaties nauwkeurig en in detail beschreven. De vroegste voorvaderen 
waren afkomstig uit Sint-Kruis-Winkel rond 1566. Het geslacht Haverbeke verspreidde zich 
over het ganse Meetjesland maar deinde ook uit in het Nederlandse West-Zeeuws-Vlaanderen 
Adres van de auteur Paul De Meijer, Laan van Oud Poelgeest 32, NL 2341 NL Oegstgeest. 

Internet website 

De VVF-Oost-Vlaanderen (www.vvfovl.yucom.be) biedt u de mogelijkheid om vragen te 
stellen, een tentoonstelling of een ruilbeurs aan te kondigen, een boek te promoten, kortom al 
wat genealogen in 00 st-Vlaanderen bezighoudt bekend te maken. 
Binnenkort komt er een bibliografie voor familiekundigen voor Oost-Vlaanderen, waarin de 
uitgaven worden gepubliceerd van de VVF-Oost-Vlaanderen, uitgaven in eigen beheer en 
andere uitgaven met de nodige gegevens waar ze te verkrijgen zijn. 



37ste Nationaal congres op 27 & 28 april 2002 
in het C. C. CasinoKoksijde, Casinoplein 11, Koksijde 

Thema: GENEALOGIE, VERLEDEN EN TOEKOMST 
Familiegeschiedenis in het verre verleden en de nabije toekomst. 

Organisatie: regionale VVF - afdeling Westkust met steun en medewerking van de gemeente 
Koksijde. 

Programma: 
Zaterdag, 27 april 2002: 
13 u. Onthaal tot 14 uur. 
14 u. Openingstoespraken door de nationale voorzitter Edgard SEYNA VE en de provinciale voorzitter 
Johan ROELSTRAETE. 
14.20 u. 1 ste refefaat door lic. Rist. Jan D'RONDT, wetenschappelijk medewerker stadsarchief 
Brugge: "Bronbewerking en archiefonderzoek in de 21ste eeuw. " 
15.30 u. Receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Koksijde, tot 17 uur. 
Vanaf 16.30 u. mogelijkheid tot geleid bezoek aan de archeologische site en museum Abdij Ten 
Duinen in Koksijde (in revalorisatie). 
19.30 u. Feestbanket in de feestzall "Kerkepanne" te Sint-Idesbald. 
Zondag 28 april 2002: 
9.30 u. Onthaal. 
10 U. 2de referaat door dr. Rist. Maurice V ANDERMAESEN, archivaris van het Rijksarchief van 
Brugge "Bronnen voor geschiedenis en genealogie in het kader van het middeleeuws graafschap 
Vlaanderen, bewaard in het Rijksarchief' een lijdensweg of een uitdaging?" 
10.45 u. Koffiepauze, tot 11 u. 
11 u. 3de referaat door prof. dr. Rist. Marc BOONE, RUG, vakgroep middeleeuwse geschiedenis 
"Van poorters, boeren en edellieden. Het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen'. 
12 u. Lunch in Casino Koksijde. 
14 u. 4de referaat door prof. dr. Med. Jean-Jacques CASSIMAN, KUL - Center for Human Genetics 
"Kan DNA onderzoek ons helpen in het zoeken naar onze afstamming?" 
15.15 u. Huldiging verdienstelijke VVF -leden. 
15.30 u. Groeten van zusterverenigingen. 
16 u. Huldiging van prominenten. 
16.30 u. Afsluiting door de nationale voorzitter. 
Aansluitend receptie aangeboden door VVF-afdeling Westkust. 
Doorlopend: boekenbeurs en computerinformatiestanden. 
Genealogisch pri1cbord: wordt voorzien voor specifieke genealogische vraag. Het bord staat opgesteld 
bij de koffiestand. 
Parking in CasinoKoksijde: parkeerkaart voor 2 dagen te verkrijgen, € 2,50. 
PnaktiScheinlichtingen: 
deelname aan congres € 3.00 
banket feestzaal Kerkepanne € 33.50 
lunch in CasinoKoksijde € 14.90 
betalingswijze: reknr: 738-0049803-64 VVF-Westkust 
correspondentie: 
Marc Derudder 
Proostdijkstraat 1 
8630Veume 

Opsporing verzocht! 

Het centrum voor familiegeschiedenis in Melle en VVF Gent zoeken vrijwilligers om de 
overlijdensberichten en de gouden bruiloften uit "De gazet van West-Vlaanderen ", "De Zeewacht ", 
"'t Wekelijks Nieuws", "De Weekbode" en "Het belang van Limburg" te verzamelen en af te geven 
aan een bestuurslid of een verantwoordelijke in MelIe. 
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Erfgoedweekend 20 en 21 april 2002 
Thema: verzamelen, verzamelingen, verzamelaars 

Zaterdag 20 april van 14 tot 17 uur 
Zondag 21 april van 10 tot 17 uur 

Het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis nodigt uit: 

De erfgoedcel Antwerpen organiseert haar tweede uitgave van het 
Erfgoedweekend met als thema: "verzamelen, verzamelingen, verzamelaars" 
een thema dat ons «op het lijf geschreven» is ! Het Nationaal VVF Centrum is 
in feite één grote verzameling: bidprentjes, overlijdensberichten, 
krantenknipsels, familiegeschiedenissen, kwartierstaten, genealogische en 
heemkundige naslagwerken, kiezerslijsten, parochieregisters, databanken, 
enzovoort .... 
Ter gelegenheid van dit evenement opent het Nationaal Centrum voor 
Familiegeschiedenis haar deuren voor een breed publiek. 
\Vat is er zoal te beleven dat weekend? 

- een rondgang achter de schermen van het centrum., geeft een algemeen beeld 
wat het centrum zoal te bieden heeft. Een ploeg van deskundige 
medewerkers geeft tijdens deze rondgang meer uitleg over onze 
" verzamelingen" . 

- een permanente tentoonstelling wordt geopend welke u laat kennismaken met 
een « verzameling» documenten die u zult moeten gebruiken bij het 
opstellen van een stamboom enJofhet samenstellen van een 
familiegeschiedenis 

- ., Schatten in het Centnml". Onze meest waardevolle stukken worden 
tentoon geste ld. 

- Thematentoonstelling : uit een rijke privéverzameling bidprentjes en ex
librissen wordt een selectie gepresenteerd. 

- Thematentoonste II ing. Hoe kan er een familiearchief uitzien? Een 
familiearchief hoeft niet noodzakelijk te bestaan uit documenten, maar ook 
erfstukken, emotionele stukken, foto's en dergelijke kunnen er deel van 
uitmaken 

Echte opzoekingen kunnen tijdens dat weekend niet gebeuren, gezien het groot aantal 
bezoekers dat verwacht wordt. Het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis is gelegen in 
de Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem-Antwerpen 



Kwartierstaat van Anna Catharina de Jonge. 

-- I --

1 ANNA CATHARINA DE JONGE, geboren 25.11.1750 Nieuwkerken-Waas p189, gedoopt 
25.11.1750 aldaar (doopgetuigen waren Andreas de Jonge en Maria Anna van Langevelde ). 
(Zij is getrouwd 24.11.1778 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Josephus Augustinus van Miegem en 
Catharina Francisca de Jonghe) met PETRUS JOANNES POPPE, geboren 748 (?).) 

-- 11 --

2 JOANNES BAPTISTA DE JONGE ook genaamd de Jonghe, geboren 15.01.1717 Sint-Niklaas, 
overleden vI9.06.1803 Nieuwkerken-Waas, hoogstens 86 jaar oud. 
Hij is getrouwd 30.06.1744 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Joannes Baptista van Laere en 
Joannes Franciscus de Loose) met 

3 ELISABETHA VAN LANGE VELDE, geboren 22.11.1718 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 
23.11.1718 aldaar (doopgetuigen waren Franciscus van Bogaert en Margareta van Langevelde), 
overleden 19.06.1803 Nieuwkerken-Waas, 84 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 

- PETRUS JOANNES DE JONGE, geboren 12.05.1745 Nieuwkerken-Waas p154, gedoopt 13.05.1745 
aldaar (doopgetuigen waren Ba/duinus de Jonge en Maria Vastenhandt), zie la. 

- JOSEPDUS DE JONGDE, geboren 01.04.1747 Nieuwkerken-Waas p168, gedoopt 01.04.1747 aldaar 
(doopgetuigen waren Petrus van Langeve/de en Joanna C/ara Stroobant), zie lb. 

- MARIA CATBARINA DE JONGDE, geboren 31.01.1749 Nieuwkerken-Waas p179, gedoopt 
01.02.1749 aldaar (doopgetuigen waren Josephus van Langeve/de en Anna Maria de Jonghe), zie Ic. 

- ANNA CATDARINA DE JONGE, geboren 25.11.1750 Nieuwkerken-Waas p189, gedoopt 25.11.1750 
aldaar, zie 1. 

- JOANNES BAPTISTA DE JONGE ook genaamd de Jonghe, geboren 02.03.1755 Nieuwkerken
Waas p216, gedoopt 02.03.1755 aldaar (doopgetuigen waren Mattheus de Jonge en Anna van 
Langheve/de), zie Ie. 

- CATDARINA FRANCISCA DE JONGDE, geboren 15.03.1759 Nieuwkerken-Waas p241, gedoopt 
16.03.1759 aldaar sc (doopgetuigen waren JOGlmes Franciscus van Laere en Catharina van Langeve/de). 
zie lf. 

-- 111--

6 PETRUS VAN LANGEVELDE ook genaamd Langevelt en Langevelde, fs. Judocus, geboren 
±1675, overleden 01.08.1756 Nieuwkerken-Waas 81 jaar oud fs. Judocus weduwnaar van Maria 
Vastenant, begraven 03.08.1756 aldaar, ongeveer 81 jaar oud. 
Hij is getrouwd 15.09.1699 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Michael Kandt en Joannes de Loose) 
met 

7 MARIA V ASTENHANT ook genaamd Vastenhandt, Vastanhant en Vastenant, geboren 
13.07.1675 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 14.07.1675 aldaar (doopgetuigen waren Franciscus Thoen 
en Catharina Bockx), overleden 26.10.1746 Nieuwkerken-Waas 72 jaar oud fa. Judocus getrouwd met 
Petrus van Langevelde, begraven 28.1 0.1746 aldaar, 71 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 

- MARIA ANNA VAN LANGEVELDE, geboren 12.09.1700 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 13.09.1700 
aldaar (doopgetuigen waren Franciscus Vastenant, Maria Anna Tielens i.p.v. Egidia van Langeve/de), 
overleden 07.06.1760 Nieuwkerken-Waas 61 jaar oud fa. Petrus getrouwd met Franciscus Daelman, 
begraven 08.06.1760 aldaar, 59 jaar oud. 
Zij is getrouwd 26.05.1725 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Andreas de Meester en Johannes 
Baptista Poucke) (1) met FRANCISCUS DE MEESTER, geboren 15.01.1672 Nieuwkerken-Waas, 
gedoopt 15.01.1672 aldaar (doopgetuigen waren Franciscus de Meester en Maria Noens), overleden 
31.08.1748 Nieuwkerken-Waas 76 jaar oud fs. Judocus getrouwd met Maria Anna van Langevelde, 
begraven 01.09.1748 aldaar, 76 jaar oud, zoon van JUDOCUS DE MEESTER en JOSJNA ANDRIS. 
(Hij is eerder getrouwd 18.07.1700 Nieuwkerken-Waas (getuigen ,varen JudocusAndries en Franciscus 
de Loose) met JUDOCA M4ES, geboren 14.10.1668 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 15.10.1668 aldaar 
(doopgetuigen waren Joannes Blommaert en Anna Wittock), overleden 21.11.1724 Nieuwkerken-Waas 
54 jaar oud getrouwd met Franciscus de Meester, begraven 22.11.1724 aldaar, 56 jaar oud, dochter van 
JOANNES MAES en ANNA BLOMMAERT.) 

= blad 1 = 



Kwartierstaat van Anna Catharina de Jonge. 

Zij is getrouwd 11.03.1749 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Michae/ de Cock en Egidius van 
Goethem) (2) met FRANCISCUS DAELMAN, fs. Josephus, geboren 28.10.1713 Nieuwkerken-Waas. 
gedoopt 28.10.1713 aldaar (doopgetuigen waren Ba/duinus de Loose i.p.v. Ambrosius van Goethem en 
Adriana de Boye), overleden 10.10.1761 Nieuwkerken-Waas 47 jaar oud fs. Josephus weduwnaar van 
Maria Anna van Langevelde, begraven 11.10.1761 aldaar, 47 jaar oud zoon van JUDOCUS DALFM4N 
enAMELBERGA J,:4N GOETHEA1. 
(Hij is eerder getrouwd 06.10.1744 Nieuwkerken-W aas (getuigen waren Franciscus Doe/man en 
Joannes Petrus Dae/man) metA1ARL4 CATHARll\fA THOEN, geboren 04.10.1724 Nieuwkerken-Waas, 
gedoopt 05.10.1724 aldaar (doopgetuigen waren Petrus GeItmeyer en Maria Strydonck), overleden 
03.09.1748 Nieuwkerken-Waas 25 jaar oud fa. Jacobus getrouwd met Franciscus Daelman, begraven Ij 
04.09.1748 aldaar, 23 jaar oud dochtervanJACOBUSTHOEN en JOANNA SMET.) 

- ANNA VAN LANGEVELDE ook genaamd Joanna, geboren 29.04.1702 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 
30.04.1702 aldaar (doopgetuigen waren Jacobus van Langeve/de en Joanna Wittock), overleden 
08.09.1746 Nieuwkerken-Waas 44 jaar oud fa. Petrus, begraven 10.09.1746 aldaar, 44 jaar oud 

- ANNA VAN LANGEVELDE, geboren 17.11.1704 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 17.11.1704 aldaar 
(doopgetuigen waren Jacobus van Goethem en Anna Vastenhant). 

- AMELBERGA VAN LANGHEVELDE, geboren±170S (7). 
Zij is getrouwd 26.07.1732 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Theodorus Herweyers en Egidius 
Thoens) met MICHAEL HERWEYERS, geboren ±1702 (7). 

- AMELBERGA VAN LANGEVELDE, geboren 10.02.1707 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 11.02.1707 
aldaar (doopgetuigen waren Alfrionus van Langeve/de en Joanna van Sten/andt). 

- CATHARINA VAN LANGHEVELDE, geboren±1708 (7). 
Zij is getrouwd 15.12.1742 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Petrus Varendoncq en FrancisclIs 
Iarendoncq) met JOANNES BAPTISTA VARENDONCQ. geboren ±1695 (?). zoon van PETRUS 
r~4RENDONCQ en EUSABETH 101N WOLVEMER. 

- JOANNES FRANCISCUS VAN LANGEVELDE, geboren 27.02.1709 Nieuwkerken-Waas. gedoopt 
28.02.1709 aldaar (doopgetuigen waren Franciscus de ,Heester en Elisabetha Vaste/wnt), oyerleden 
31.03.1710 Nieuwkerken-Waas 14 maanden oud 1 jaar oud. 

- JOSEPHUS LANGEVELDE ook genaamd van Langevelde, geboren 07.03.1711 Nieuwkerken-Waas. 
gedoopt 08.03.1711 aldaar (doopgetuigen waren Adrianus Vastenhant en Judoca Maes). o\'erleden 
04.06.1804 Temse, 93 jaar oud. 
Hij is getrouwd 17.03.1742 Beveren-Waas met ANNA CATHARINA DE BLANGER, geboren ±1717 
(?). 

- CA mARINA LANGE VELT. geboren 28.06.1713 Nieuwkerken-Waas. gedoopt 29.06.1713 aldaar 
(doopgetuigen waren Franciscus de Meester en Ame/berga Vastenhandt). 

- JOANNES BAPTISTA VAN LANGEVELDE. geboren 10.07.1716 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 
11. 07.1716 aldaar (doopgetuigen waren Joannes Bapti sta van Landeghem en Anna van Londeghem), 
overleden 12.12.1736 Nieuwkerken-Waas 20 jaar oud fs. Petrus, begraven 14.12.1736 aldaar, 20 jaar 
oud. 

- ELISABETHA VAN LANGEVELDE, geboren 22.11.1718 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 23.11.1718 
aldaar. zie 3. 

-- IV --

14 JUDOCUS VASTENANT ook genaamd Adrianus Vastenants, fs. Adriaen (fs. Adriaen en Barbara 
Meersman) en Elisabeth Vercruysen (fa. Pieter en Margareta Muelebeke), geboren 31.05.1640 Sint
Niklaas. 
Hij is in ondertrouw gegaan 02.04.1668 Nieuwkerken-Waas en getrouwd 10.04.1668 aldaar (getuigen 
waren Joannes Vastenant en Petrus Vastenant) met 

15 AMELBERGA VAN GOETHEM, geboren ±1640, overleden 13.02.1698 Nieuwkerken-Waas 58 
jaar oud, begraven 14.02.1698 aldaar, ongeveer 58 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 

- JOANNES VASTENHANT, geboren 11.10.1669 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 12.10.1669 aldaar J 
(doopgetuigen waren Joannes Vastenhant en Judoca Stauts), overleden 21.05.1683 Nieuwkerken-Waas 
13 jaar oud begraven 22.05.1683 aldaar, 13 jaar oud. 

- ANNA VASTENHANT, geboren 14.09.1672 Nieuwkerkell-Waas, gedoopt 15.09.1672 aldaar 
(doopgetuigen waren Judocus Staut en Anna Janssens), overleden 05.04.1737 Nieu\"kerken-Waas 64 
jaar oud pueUa, begraven 07.04.1737 aldaar, 64 jaar oud. 

- AMELBERGA VASTENHANT, geboren ±1672 (?). 
Zij is getrouwd 02.07.1704 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Andreas Polfliet en Paschasius de Wit) 
met MICHAEL VINCK, geboren ±1674 (?). 
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Kwartierstaat van Anna Catharina de Jonge. 

- MARIA VASTENHANT ook genaamd Vastenhandt, Vastanhant en Vastenant, geboren 13.07.1675 
Nieuwkerken-Waas, gedoopt 14.07.1675 aldaar, zie 7. 

- AMELBERGA VASTENHANDT, geboren 15.02.1678 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 17.02.1678 
aldaar (doopgetuigen waren Franciscus Vastenhandt enAmelberga Vastenhandt). 

- ELISABETA VASTENHANDT ook genaamd Vastenhant en Vastenant, geboren 10.01.1681 
Nieuwkerken-Waas, gedoopt 12.01.1681 aldaar (doopgetuigen waren Judocus van Goethem, Catarina de 
Bock i.p.v. Elisabeta van Goethem), overleden 04.12.1719 Nieuwkerken-Waas 39 jaar oud, 38 jaar oud. 
Zij is getrouwd 13.05.1706 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Petrus van Royen en Johannes 
Franciscus de Loose) met ADRIANUS VAN ROYEN, geboren ±1686, overleden 09.07.1741 
Nieuwkerken-Waas 55 jaar oud weduwnaar, begraven 10.07.1741 aldaar, ongeveer 55 jaar oud, z09n van 
ADRIANUS VAN ROYEN en ANNA VERBRAECKEN. 
(Hij is later getrouwd 23.03.1720 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Petrus van Royen en Johannes 
Franciscus de Loose) metJUDOCA VERCA UTEREN, geboren ± 1685, overleden 19.1 0.1720 
Nieuwkerken-Waas 35 jaar oud, ongeveer 35 jaar oud. Hij is later getrouwd 29.06.1721 Bazel met 
EUSABETHA WA UTERS, geboren ± 1690, overleden 12.01.1740 Nieuwkerken-Waas 50 jaar oud 
getrouwd met Adrianus van Roye, begraven 14.01.1740 aldaar, ongeveer 50 jaar oud.) 

- JO ANNA VASTENANT, geboren 21.03.1684 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 22.03.1684 aldaar 
(doopgetuigen waren Nicolaus Buytaert en Joanna van Goethem). 

- ADRIANUS VASTENANTS, geboren 09.03.1687 Nieuwkerken-Waas, gedoopt 11.03.1687 aldaar 
(doopgetuigen waren Petrus Vastenants en Joanna van Landegem). 

-- V--

28 ADRIAEN VASTENANT, fs. Adriaen, geboren 04.04.1600 Temse (doopgetuigen waren AdrianllS 
Verstraten (Meulebeecq) en Barbara Abeels), overleden 21.09.1646 Temse, 46 jaar oud. 
Hij was gehuwd met 

29 ELISABETH VERCRUYSSE, fa. Pieter, geboren 05.09.1600 Temse (doopgetuigen waren Joannes 
Noutssen en Livina van Kersbeque), overleden 16.04.1663 Temse, 62 jaar oud. 
(Zij is later getrouwd 12.11.1647 Temse met JAN STA UT, geboren 29.06.1613 Temse, zoon van 
JOANNES STOUT en PIERINE VAN MIJEGHEM.) 
Uit dit huwelijk: 

- PETRUS VASTENANT, geboren 21.09.1622 Temse. overleden 04.08.1694 aldaar, 71 jaar oud. 
Hij is getrouwd 30.11.1647 Temse met JOSIJNE STOUT, geboren 29.11.1626 Temse, overleden 
14.09.1687 aldaar, 60 jaar oud, dochter van JOANNES STOUT en PIERINE v:4N MIJEGHEM. 

- BERBEL VASTENANT, geboren 20.04.1624 Temse. 
- AMELBERGHE VASTENANT, geboren 25.07.1625 Temse. 
- CORNELIS VASTENANT, geboren 21.03.1627 Temse, ongehuwd oyerleden 16.12.1684 aldaar, 57 

jaar oud. 
- ANNA VASTENANT, SA221, geboren 10.02.1629 Temse. 

Zij is getrouwd 18.04.1655 Temse met PETRUS MIJS, geboren ±1625 (?). 
- ADRIAEN VASTENANT, geboren 27.10.1630 Sint-Niklaas. 
- ANDRIES VASTENANT, geboren ±1633. 
- MAGDALENA VASTENANT, SA221 fa. Adriaen en Elisabeth Vercruycen, geboren 14.04.1634 

Temse, overleden 03.03.1663 aldaar, 28 jaar oud. 
Zij is getrouwd 31.05.1659 Temse met JUDOCUS DE MUNCK, fs. Jacob, geboren ±1638, overleden 
14.04.1678 Temse, ongeveer 40 jaar oud. 
(Hij is later getrouwd 05.10.1664 Temse metANNA STRIJDONCK, geboren ±1635, overleden 
22.12.1686 Temse, ongeveer 51 jaar oud.) 

- FRANCISCUS VASTENANT, geboren 28.04.1636 Temse. 
- MARGARETA VASTENANT, SA221 fa. Adriaen en Elisabeth Vercruysen, geboren 07.01.1638 

Temse. 
Zij is getrouwd 09.07.1661 Haasdonk met PETRUS IMPENS, geboren ±1626 (7), overleden 1687 
Zwijndrecht, ongeveer 61 jaar oud. 

- JUDOCA VASTENANT, geboren 31.05.1640 Sint-Niklaas. 
- JUDOCUS V ASTENANT ook genaamd Adrianus Vastenants, fs. Adriaen (fs. Adriaen en Barbara 

Meersman) en Elisabeth Vercruysen (fa. Pieter en Margareta Muelebeke), geboren 31.05.1640 Sint
Niklaas, zie 14. 

- JOANNES VASTENANT, geboren 15.05.1642 Temse. 
- FRANCISCUS VASTENHANT, geboren ±1642, overleden 25.04.1706 Nieuwkerken-Waas 64 jaar 

oud. ongeveer 64 jaar oud. 

= blad 3 = 



Kwartierstaat van Anna Catharina de Jonge. 

Hij is in ondertrouw gegaan 3 l.05. 1670 Nieuwkerken-Waas en getrouwd 10.06.1670 aldaar (getuigen 
waren Petrus Vastenhant en Judocus Vastenhant) met CAT ARINA DE BOCK, geboren ± 1646, 
overleden 23.09.1721 Nieuwkerken-Waas 75 jaar oud, ongeveer 75 jaar oud, dochter van CORNELIUS 
DE BOCK en CA TIIARlNA MAES. 

- JOANNES VASTENANT, geboren ±1642, overleden 25.06.1686 Nieuwkerken-Waas 44 jaar oud 
viduus, begraven 26.06.1686 aldaar, ongeveer 44 jaar oud. 
Hij is in ondertrouw gegaan 13.10.1665 Nieuwkerken-Waas en getrouwd 18.10.1665 aldaar (getuigen 
waren Petrus Vastenant en Judocus Staut) met MARIA DE JONGDE, fa. Gillis, geboren 24.02.1619 
Nieuwkerken-Waas, overleden 18.08.1667 aldaar 50 jaar oud, 48 jaar oud, dochter van GILLIS DE 
JONGlIE enMARlA VAN OSSElAER. 
(Zij is eerder getrouwd 21.06.1639 Nieuwkerken-Waas (getuigen waren Jacques van Goethem en G;llis 
van Goethem) metANTIIONY VAN GOETHEM, fs. Pieter, geboren ±1612, overleden 19.0l.1661 
Nieuwkerken-Waas 50 jaar oud getrouwd met Maria s Jongens, ongeveer 49 jaar oud, zoon van PETRUS 
VAN GOETHF .. M (schepen) en JOSfNE VAN IANDEGHEM, fa. Jacob. Zij is eerder in ondertrouw 
gegaan 25.03.1661 Nieuwkerken-Waas en getrouwd 29.03.1661 aldaar (getuigen waren Joannes van 
Bogaert enMichae/van Bogaert) metJOANNES VAN BOGAERT, geboren ±1636, overleden 28.03.1665 
Nieuwkerken-Waas 29 jaar oud getrouwd met Maria de Jonge, begraven 30.03.1665 aldaar, ongeveer 29 
jaar oud.) 

-- VI--

56 ADRIAEN VASTENANT, fs. Adriaen en Barbara Smet, geboren ±1555 (?), overleden 07.1599 
Ternse, ongeveer 44 jaar oud. 
Hij is getrouwd 27.06.1599 Temse met 

57 BARBARA MEESMAN, fa. CorneIis en Barbara Verstraten, geboren ±1574 (?). 
(Zij was later gehuwd met THOMAS KEPPENS, fs. Jan en Katelijne Laureys, geboren ±1559 (?), 
zoon van JAN KEPPENS en KATELIJNE LAUREYS, fa. WilJem en Lijsbette s Witten. (Hij is later 
getrouwd 27.07.1604 Ternse met ANNA HUNCKERS, fa. Jacop en Catharina Boitas, geboren ±1572 
(?), overleden 1632 Temse, ongeveer 60 jaar oud, dochter van JACOB S HUNCKERS en KATEUJNE 
BO/TAS.» 
Uit dit huwelijk: 

- ADRIAEN VASTENANT, fs. Adriaen, geboren 04.04.1600 Temse, zie 28. 
58 PIETER VERCRUYSE, geboren ±1563 (1), overleden 31.01.1641 Ternse, ongeveer 78 jaar oud. 

Hij is getrouwd 14.04.1592 Temse met 
59 MARGARETA VERSTRA TE ook genaamd Meulebeke, fa. Adriaen en Elisabeth Maes, geboren 

±1567 (1), overleden 20.01.1639 Temse, ongeveer 72 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 

- ZZZ VERCRUYSE, geboren 14.02.1593 Temse (doopgetuigen waren Georgius de C/ercq en 
Ame/berga Pijk). 

- PETRUS VERCRUYSE, geboren 28.01.1595 Temse (doopgetuigen waren Tomas Jorijs en Elisbaeth s 
Dijckere). 

- ADRIANUS VERCRUYSE, geboren 21.01.1597 Temse (doopgetuigen waren Adriaen Smetfs. Pascier 
en Ame/berga Marijs). 

- CRISTIANUS VERCRUYSE, geboren 19.01.1598 Temse (doopgetuigen waren Adrianus Sanders en 
Joanna van Berche). 

- ELISABETH VERCRUYSSE, fa. Pieter, geboren 05.09.1600 Temse, zie 29. 
- PETRUS VERCRUYSE, geboren 28.04.1602 Temse (doopgetuigen waren Adriaen Beytarts en 

Elisabeth van Mijghem). 
- CATHARINA VERCRUYSE, geboren 02.03.1604 Temse (doopgetuige was Pieter Geensins), 

overleden 1625 Temse, 21 jaar oud. 
Zij was gehuwd met GUILHELMUS VERSTRATEN, geboren 30.09.1601 Temse, zoon van 
JACOBUS VERSTRATEN, fs. Jan en CATHARINA VERCOUTEREN, fa. Franchoys en Maria Smet. 
(Hij was later gehuwd met AfARIE VAN ROYEN, geboren ±1607 (?), overleden 27.10.1670 Rupelmonde. 
ongeveer 63 jaar oud, dochter van GILLIS VAN ROYEN, fs. Pieter en Laurijne de Rijcke 

fs. Pieter en Cristina Vergauwen en CATELfJlolE MANSELAERT, fa. Jan en Christina Vergauwen 

fa. Pieter en Kateline Smets. (Zij is later getrouwd 26.06.1649 Rupelmonde met GfLIJS DE WOLF, 
geboren ±1617, overleden 30.06.1687 Temse 70 jaar oud, ongeveer 70 jaar oud.» 

= blad 4 = 
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Kwartierstaat van Anna Catharina de Jonge. 

- ANNA VERCRUYSE, geboren 29.03.1606 Temse (doopgetuigen waren lVi/Ol Aelberts en Anna 
Verbraken). 

- ANNA VERCRUYSE, geboren 14.02.1609 Temse (doopgetuigen waren Jacobus Hendrix en Anna 
Geerts), overleden 15.11.1676 Temse, 67 jaar oud. 
Zij is getrouwd 20.06.1634 Temse (1) met ABRAHAM HOU MAN, geboren 21.11.1604 Temse 
(doopgetuigen waren Adriael1 Vastenant en Margriete Scheljhout), overleden 22.07.1646 Temse, 41 jaar 
oud, zoon van JOANNE'S HOUMAN, fs. Gillis en MARGARETA SMETS, fa. Jan en Kateline Boutaert. 
(Hij was weduwnaar vanAMELBERGA SA/ETS, fa. Bartolomeus en Amelberga Berthels, geboren 
07.04.1611 Temse, overleden 1632,21 jaar oud, dochter van BERTHOLOMEUS SMET, fs. Jan en 
AMELBERGA BERTHOUTS, fa. Joos en Johanna van Bergen.) 
Zij is getrouwd 15.11.1647 Temse (2) met ANDREAS STOUT, geboren 07.10.1617 Temse, zoon van 
JOANNES STOUT en PIERlNE VAN MIJEGHEM (29). 

- GERARDUS VERCRUYCEN ook genaamd de Bruyne, geboren ±1609, overleden 10.03.1680 Temse 
71 jaar oud, ongeveer 71 jaar oud. 
Hij is getrouwd 17.10.1634 Temse met MARIA STORM, geboren ±161O, overleden 20.08.1684 Temse, 
ongeveer 74 jaar oud. 

- GERULPHUS VERCRUYSE, geboren 09.1612 Temse (doopgetuigen waren Geru/phus Goethals en 
Catelijn Buytaerts). 

-- VII--

112 ADRIAEN VASTENANT, geboren ±1523 (?). 
Hij was gehuwd met 

113 BARBARA SMEETS, geboren ±1529 (?). 
Uit dit huwelijk: 

- ADRIAEN VASTENANT, fs. Adriaen en Barbara Smet, geboren ±1555 (?), zie 56. 
- CATELIJN VASTENANT, fa. Adriaen en Barbara Smeets, geboren ±1568 (7), overleden 1614 Temse, 

ongeveer 46 jaar oud. 
Zij is getrouwd 15.06.1598 Temse met JAN HELIGEERT, fs. Sijmoen en Anna Smet geboren±1562 
(?), zoon van SIJMOEN HELIGEERT en ANNA S'viET. 

114 CORNELIS DE MEESMAN, geboren ±1527 (?). 
Hij was gehuwd met 

115 BARBARA VERSTRAETEN ook genaamd Meulebeke, geboren ±1533 (?). 
Uit dit huwelijk: 

- JOANNES DE MEESMAN ook genaamd Petrus, fs. Comelis en Barbara Verstraeten a. Meulebeke. 
geboren ±l559 (?). 
Hij is getrouwd 11.09.1590 Temse met ELISABETH VAN MUGHEM, fa. Joos en Lijsbette VerhuIst. 
geboren ±1564 (?), dochter van JOOS ~:4N MIJGHEA./ en LIJSBET VERHULST. 

- BARBARA MEESMAN, fa. Comelis en Barbara Verstraten., geboren ±1574 (7), zie 57. 
116 CHRISTIAAN VERCRUYSEN, geboren ±1529 (?). 

Hij was gehuwd met 
117 KATELIJNE SMETS, geboren ±1535 (?). 

Uit dit huweJijk: 
- STEVEN VAN CRUYSEN, fs. Christiaan en Katelijne Smets, brouwer, geboren ±1561 (?), overleden 

09.05.1624 Temse, ongeveer 63 jaar oud 
Hij is getrouwd04.11.1595 Temse (1) met MADELEEN MAES, fa. Joos en Lijsbet Stoute, geboren 
±l571 (?), dochter van JOOS MAES en LIJSBET STOLTE. 
Hij had een relatie (2) met BARBARA S VREEDE, geboren ±1570 (?). 

- CRISTIAEN VERCRUYSE, geboren ±1561 (?). 
Hij was gehuwd met MARIA SPEELMANS, fa. Mattheus en Maria van Remoortere, geboren ±1564 
(?), overleden 1625 Temse, ongeveer 61 jaar oud, dochter van ~i4 TTHEUS SPEELMANS en ~14RlA 
VAN REA.100RTERE. 

- PIETER VERCRUYSE, geboren ±1563 (?), zie 58. 
118 ADRIANUS VERSTRATEN ook genaamd Meulebeke, geboren ±1529 (?). 

Hij was gehuwd met 
119 ELISABETH MAES, geboren ±1535 (?). 

Uit dit huwelijk: 
- ELISABETH VERSTRA TEN ook genaamd Meulebeke, fa. Adrianus en Elisabeth Maes, geboren 

±l561 (?). 
Zij is getrouwd 03.05.1586 Temse met AEGIDIUS BRACQ, geboren ±1556 (7). 

= blad 5 = 
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- JOSIJNE VERSTRATEN ook genaamd Meulebeke, fa. Adrianus en Elisabeth Maes, geboren ±1564 
(?), overleden Temse. 
Zij is getrouwd 14.01.1594 Temse met ADRIAEN SMETS, fs. Jasper, pachter, geboren ±1563 (?). 
(Hij is later getrouwd 01.07.1597 Temse met /v14R14 SA/ETS, fa. Jan en Katarina Verstraeten 
fa. Jan en Katerina Verstraeten, geboren ±1571 (?). overleden 1618 Temse, ongeveer.p jaar oud. dochter 
vanJ.4N SA/ETS en KATELfJNE VERSTR.4TEN. (Zij is later getrouwd 23.10.1615 Temse metADRL4E:V 
VAN MJGHE:\cf, fs. Adriaell~ geboren ±1584 (?), overleden 01.03.1661 Temse, ongeveer 77 jaar oud. 
zoon vanADRIANUS v:4N MJJGHEM. fs. Joos en Lijsbet VerhuIst en UVJNA BEYTARTS, fa. Adriaen 
en Lijsbette de Huechtere. (Hij is eerder getrouwd 25.04.1606 Temse met ANNA V.4N BOGAERT, fa. 
Jacob en Martine van Wouwe. geboren ±1577 (?), dochter vanJACOB VAN BOGAERTenA1ARTIi'v:-1 
f;:4N WOUWE. Hij is later getrouwd 27.07.1619 Temse metAMELBERGA DE lv14LSCHE, fa. Jan en 
Laurentia Nieuwenhuyse, geboren 30.11.1598 Temse (doopgetuigen waren Philip Wouman en 
Ame/berga Beuytaerts). overleden 07.06.1675 Temse, in het koor van Sint Amelberga, 76 jaar oud. 
dochter vanJ.4N DE A14LSCHE, fs. Felix en Clementia Verstraeten (burgemeester) en LA URENTL4 
XIEUVENHlJYSE. fa. Hendrik en Amelberga Smet. (Zij is later getrouwd 1 .. 1-.01. 1662 Temse met 
PASC HASJ US VAN LARE. geboren 12.06.1616 Tielrode (doopgetuigen waren Paschasius de Jonghe en 
Anna Co/mans), overleden 30.01.1701 Temse 85 jaar oud. inde kerk, 84 jaar oud. zoon vanNJCL4ES 
r :4X L4RE en EUSABETH BRIJS, fa. Anthonis en Josine Stuers. (Hij had eerder een relatie met .\L1RJA 
COCK..Y. geboren ±1612 (7). Hij is eerder getrouwd 17.07.1650 Temse met zijn behuwdschoonzus 
Cl TfL4RINA DUERJNCK. geboren 26.12.1607 Temse (doopgetuigen waren Sijmoen Zzz en Cate/ijn 
Duerincx). overleden 21.10.1661 Temse, 53 jaar oud. dochter van GJLUS DUERINCK, fs. Joannes en 
JOSIJNE STUERS. fa. Adriaen en Petronella Maes. (Zij was weduwe van JUDOCUS DE Al4LSCHE. 
geboren ±O 1.03.1602 Temse (doopgetuigen waren JudoC1.fs Verstraeten (fs. Joannes) en Catharina van 
r aorde), overleden 19.06.1649 Temse. 47 jaar oud. zoon van JAN DE A14LSCHE, fs. Felix en Clementia 
Verstraeten (burgemeester) en L4 [JREXTL4 NJELïlE.VHC}:')E. fa. Hendrik en Amelberga Smet.) Hij is 
later getrouwd 07.05.1676 Temse met SUSANNA VERSTAPPEN, fa. Comelis en Cathelijne Bruyntkens. 
geboren 08.10.1634 Temse. overleden 30.08.1688 aldaar, 53 jaar oud. dochter van CORNELIS 
VERSTAPPEN en C4Tfi4RJNA BRUYNKENS (Zij is eerder getrouwd 26.10.1652 Sint-Niklaas met 
JOANNES BRUGHE:\LLYS geboren ±1622. overleden 01.03.1676 Temse, ongeveer 54 jaar oud. zoon 
van PIET ER BRUG\tJAN enM4R1A ROBBENS»»» 

~ MARGARETA VERSTRA TE ook genaamd Meu/eheke, fa. Adriaen en Elisabeth Maes, geboren 
±1567 (?), zie 59. 

- AMELBERGA VERSTRAETEN, fa. Adriaen en Elisabeth Maes, geboren±1568 (?). 
Zij is getrouwd 22.09.1607 Temse met ADRIANUS BUYTAERT, geboren±1568 (?), overleden 
19.03.1629 Temse, ongeveer 61 jaar oud. 

Bezoek onze website 

De VVF-Oost-Vlaanderen (ww .vvfovl.yucom.be) biedt u de mogelijkheid om vragen te 
stellen, een tentoonstelling of een ruilbeurs aan te kondigen, een boek te promoten, kortom al 
wat genealogen in 008t-Vlaanderen bezighoudt bekend te maken. 
Raadpleeg deze website want ook onze afdeling Land van Waas is hierop terug te vinden. 
De bibliografie voor het Land Van Waas voor familiekundigen, waarin de uitgaven worden 
gepubliceerd over het Land van Waas, uitgaven in eigen beheer en andere uitgaven zijn hier te 
vinden met de nodige gegevens waar ze te verkrijgen zijn. 
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U wordt vriende1ijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 1 oktober om 20 
uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

Genealogische databanken via internet, cd-rom en naslagwerken door Luc De Backer. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Redactie 

In onze vorige Kroniek werd door de reprografie pagina 14 niet afgedrukt. Hierop stond het overlijdensbericht 

van onze algemene ondervoorzitter JefHendrickx. Deze pagina is nu ingelast. 

Voor 2002 is de jaargang XXX en niet XXIX. 

Het adres van de website van VVF-Oost-Vlaanderen vertoonde ook een fout nL het punt tussen vvf en ovl stond 
er teveel, vandaar dat vele leden de site niet hebben kunnen raadplegen. 
www.vvfovl.yucom.be 

Programma voor 1 oktober 

- Boeken: spreiding van de familienamen in België en Nederland. 

- Cd-rom: 
- De hoofdcijnsboeken van het Land van Waas: 135.000 personen en 36.929 relaties 

Internet 
-Mogelijkheid om individueel internet te raadplegen 

Databanken 

Legende: (E) Engelstalig; (F) Franstalig (M) Meertalig. Indien niet aangeduid is de inhoud in het Nederlands . 

• ) Wie Heeft Wat databank: Navraag onder de leden van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde over wie 
onderzoek deed naar welke familienamen, gedurende welke periode en in welke geografische streek. 

~) Zoek familienaam? I 

.) Belgische Familienamen per 31.12.1987: voor een gegeven familienaam, krijgt men een lijst van de Belgische 
- gemeenten (onder de 589 hedendaagse) met het aantal individuen (kinderen en volwassenen) die deze naam 

dragen op 31 december 1987. (beperking: gemeenten met minder dan 5 individuen voor een gegeven naam 
komen niet voor in de databank) 

~) Zoek familienaam? I 

.) Belgische Familienamen per 31.12.1997: idem als hoger maar voor 1997 i.p.v. 1987 en zonder de beperking 
van minimaal 5 per gemeente. Familienamen die in twee of drie woorden geschreven zijn, worden in 
tegenstelling tot 1987, in twee of drie lijnen per gemeente vermeld onder hun samengetrokken naam . 

• ) Zoek familienaam? I 

.) GeoNome: Spreiding van familienamen afgebeeld op een kaart van België (gebaseerd op een recente 
telefoongids) . 

• ) Geografische spreiding van uw familie in België 
. Gegevens op kaart . 

• ) Aantal familienamen gespreid per provincie in België (F) 
.) EamilySearch - Family History Library Catalog 

Katalogus van de microfilmen. 
~ Family Search (E) 

Databank van de Mormonen met 326 miljoen individuen, 
.) _=c.:.=..:..:.= 

Oe Nederlandstalige antenne van Geneanet; bevat enkel familienamen van vóór 1900 . 
• ) Ancestry (E) 

1 biljoen namen, mogelijkheid om gedcom-bestanden te downloaden . 
• ) my Trees,com 

Meer dan 1 biljoen namen 
.) Ultimate Family Tree (E) 

470 miljoen namen op het internet 
.) Migranet site van de migranten 
.) ];xplore your Family History at Ellis Island 
.) Ahnenlotse.de 
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-- 1--

1 AMELBERGA VAN LA ERE, geboren 17.04.1688 Elversele (doopgetuigen waren Adrianus van 
Heeke, Joanna de Swerte i.p.v. Amelberga de Maere). 

-- 11 --

2 ADRIAEN VAN LAERE, geboren 02.04.1623 Elversele (doopgetuigen waren Joos Colman en 
Cathlijne van Heek), overleden 15.03.1694 Elversele, in de kerk, 70 jaar oud. 
Hij is getrouwd 26.10 .1683 Elversele met 

3 JUDOCA VAN LAERE, geboren 03.09.1657 Tielrode (doopgetuigen waren Daniel de Westelinek en 
Joanna Verbeke), overleden ]2.03.1694 Elversele, 36 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 

- JOANNES FRANCISCUS VAN LAERE, geboren 07.12.1683 Elversele (doopgetuigen waren 
Laurentiusvan Laere en Catharina Tack), zie la. 

- ANNA MARIA VAN LAERE, geboren 18.03.1686 Elversele (doopgetuigen waren Judocus van Laere 
enA.faria van Laere), zie lb. 

• AMELBERGA VAN LAERE, geboren 17.04.1688 Elversele, zie 1. 
- IGNATIUS VAN LAERE, fs. Adrianus en Judoca van Laere, geboren 10.10.1690 Elversele 

(doopgetuigen waren Ignatius van Laere en Joanna Verhaghen), zie ld. 

-- 111 --

4 HANS VAN LAERE, geboren ±1582 (?), overleden 12.07.1656 Elversele, ongeveer 74 jaar oud. 
Hij is getrouwd 26.07.1611 Elversele met 

5 AMELKEN BRAEM, geboren ±1590 (?), overleden 07.05.1672 Elversele, ongeveer 82 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: 

- GILLIS VAN LAERE, geboren 18.06.1612 Elversele (doopgetuigen waren Gillis Braem en Elisabeth 
Vercauteren). 

- ELISABETH VAN LAERE, geboren 10.08.1614 Elversele (doopgetuigen waren Gillis Vercauteren en 
Elisabeth Tijs). 

- ZZZ VAN LAERE, geboren 03.1617 Elversele (doopgetuige was Joos Smet). 
- JUDOCUS VAN LAERE, fs. Jan en Amelberga Braem, geboren 21.09.1620 Elversele (doopgetuigen 

waren Joos Braem en A melken Keppens), overleden 03.01.1693 Tielrode, in de kerk, 72 jaar oud. 
Hij is getrouwd 14.07.1657 Elversele (1) met PETRONILLA VERLEE, geboren±1632 (?). 
Hij is getrouwd 28.01.1667 Tielrode (2) met JOANNA VERHAGEN, geboren 06.09.1638 Tielrode 
(doopgetuigen waren A ndreas Brijssinck en Joanna van Laere), overleden 02.08.1710 Tielrode, in de 
kerk, 71 jaar oud, dochter van JOANNES VERHAGEN en ANNA E4N URE, fa. Niclaes en Elisabeth 
Brijs. 
volgens Verberc/cmoes 19.10.1669 te Hamme 

- ADRIAEN VAN LAERE, geboren 02.04.1623 Elversele, zie 2. 
- DOODGEBOREN KIND, geboren 11.1625 Elversele. 
- LAUWEREYS VAN LAERE, geboren 10.08.1629 Elversele (doopgetuigen waren Gillis Bryssinck en 

Maytjen ... ), ongehuwd overleden 30.03.1699 Elversele, in de kerk, 69 jaar oud 
- JUDO CA VAN LAERE, geboren ±1630 (?). 

Zij is getrouwd 13.07.1666 Elversele met PETRUS SCHELFHAUT, geboren ±1635 (?). 
- JUDOCA VAN LAERE, fa. Jan en Amelberga Braem, geboren 29.05.1632 Elversele (doopgetuigen 

waren Franciscus de Graeve en Josijne van de Velde), overleden 22.03.1695 Elversele, in de kerk. 62 
jaar oud. 
Zij is getrouwd 25.11.1679 Elversele met ADRIANUS VAN HECKE, geboren 17.09.1649 Elversele 
(doopgetuigen waren Adrianus Vlncke ft. Joannes en Judoca Vtneke fa. Adrianus), overleden 15.02.1705 
Elversele, in het hoogkoor, 55 jaar oud, zoon van ADRlANUS VAN HECKE en A1ARlA VINCKE. 
(Hij is later getrouwd 15.11.1695 Elversele met EUSABETH RUYSSCHER, fa. Joannes en Cathlijne van 
Heek, geboren 22.07.1644 Elversele (doopgetuigen waren Daniel de Keyser en Elisabeth van Heek), 
dochter van JAN DERUYSSCHER en CATHARINA VAN HECK. (Zij is eerder getrouwd 22.04.1662 
Elversele met EGIDIUS HEYNDRICK, geboren ±1617 (?) Haasdonk. overleden 06.03.1695 Elversele, in 
de kerk, ongeveer 78 jaar oud, zoon van MICHIEL HEYNDRICK en AAfELBERGA DE RIJCKE, fa. Jan 
en Marie Pleke (fa. Jan (BV) en Agnes Liehtbrouc alias Lijcbroecx).» 

= blad 1 = 
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6 ANDRIES VAN LAERE, geboren 17.10.1613 Tielrode (doopgetuigen waren Andreas van rare en 
Joanna Abeels), overleden 30.11.1674 Tielrode, 61 jaar oud. 
(Hij is eerder getrouwd 25.04.1641 Tielrode met zijn halfuicht BARBARA DE KEYSER, geboren 
04.01.1604 Tielrode (doopgetuigen waren Adrianus Vercautere en Barbara Remoertere), overleden 
13.04.1653 Tielrode, 49 jaar oud, dochter van ANDRIES DE KEYSER en CATHARINA VAN 
STEELANDT, fs. Joos en Barbara Remooter. (Zij was weduwe van ADRIAEN VAN REMOOTERE, 
geboren 24.01.1605 Tielrode (doopgetuigen waren Adrianus Vercauteren en Driesijne van 
Cleemputte), overleden 08.08.1640 Tielrode, 35 jaar oud, zoon van SIMON VAN REMOORTERE en 
ANNA ABBEELS, fa. Olivier en Johanna van Cleemput.» 
Hij is getrouwd 03.10.1654 Tielrode (2) met 

7 JOANNA DE SWERT, fa. Petrus en Elisabeth Buys, geboren 04.03.1628 Tielrode (doopgetuigen 
waren Martinus Verhaghen Fs. Egidius en Joanna van rare), overleden 14.04.1702 Tielrode 79 jaar 
oud, 74 jaar oud. 
Hofttede en Winkel 
Uit dit huwelijk: 

- ANNA VAN LAERE ook genaamd Pilaet, geboren 20.08.1654 Tielrode (doopgetuigen waren 
Comelius Cools en Anna Verhaeghen), overleden 17.11.1721 Temse, 67 jaar oud. 
Zij is getrouwd 30.04.1678 Temse met PHILIPPUS HELEGEER, geboren 30.04.1656 Temse 
(doopgetuigen waren Laurentius Geylinck en Jaspara Verstmeten), overleden 25.12.1720 Temse, 64 jaar 
oud. zoon van PETRUS HELEGERT en CATHARlNA SMET. 

- MARIA VAN LAERE, geboren ±1654 (7). 
Zij is getrouwd 20.05.1687 Elversele met JACOBUS LIJSSENS, geboren ±1657 (7). 

- CATHARINA VAN LAERE, geboren 13.11.1655 Tielrode (doopgetuigen waren Joannes Verhagen en 
Catharina Duerinckx). 

- JUDO CA VAN LAERE, geboren 03.09.1657 Tielrode, zie 3. 
- BARBARA VAN LAERE, geboren 08.03.1659 Tielrode (doopgetuigen waren Andreas Brijssinck en 

Barbara Maes), overleden 21.09.1676 Tielrode, 17 jaar oud. 
- MARIA VAN LAERE, geboren 03.03.1661 Tielrode (doopgetuigen waren Franciscus Brijs en An/1a 

van Laere). 
- FRANCISCUS VAN LAERE, geboren 05.07.1666 Tielrode (doopgetuigen waren Judocus Durinck en 

Comelia DulIaerts), wonende Elversele, overleden 17.01.1728 Tielrode, 61 jaar oud. 
Hij is getrouwd 27.05.1692 Sint-Niklaas met AMELBERGA DE SCHEPPER, geboren±1661, 
overleden 14.01.1730 Tielrode, ongeveer 69 jaar oud. 

- IGNATIUS VAN LAERE, geboren 08.05.1669 Tielrode (doopgetuigen waren Afartinus Buys en A/aria 
de Swerte), overleden 08.04.1721 Elversele, 51 jaar oud. 
Hij is getrouwd 16.07.1714 Elversele met PETRONILLA VAN DEN BRANDEN, fa. Rochus, geboren 
±1684, overleden 19.04.1752 Elversele, in de kerk., ongeveer 68 jaar oud. 
(Zij is later getrouwd 19.01.1723 Elversele met FRANClSCUS VAN GASSE, fs. Joannes 
fs. Joannes, geboren ±1692, overleden 23.01.1769 Elversele, ongeveer 77 jaar oud. (Hij is later getrouwd 
06.05.1753 Sint-Niklaas metPE1RONELLA DE BELl, geboren ±1711 Elversele, overleden 14.11.1781 
Tielrode, ongeveer 70 jaar oud. dochter vanADRlANUS DE BEllE en JOANNA lVENS.)) 

- JUDOCUS VAN LAERE, geboren 24.10.1672 Tielrode (doopgetuigen waren Judocus B/ondeel en 
Amelberga de Malsehe), overleden 29.04.1714 Tielrode 40 jaar oud. 41 jaar oud. 
Hij is getrouwd 29.05.1701 Tielrode met ELISABETH DAELMAN, geboren 25.10.1675 Tielrode 
(doopgetuigen waren Adrianus Verlee en Elisabeth Fierens), overleden 31.05.1753 Tielrode 80 jaar oud. 
77 jaar oud. dochter van JUDOCUS DAELM4N en JOANNA DE JONGHE, fa. Marcus en Anna van 
Beerleir. 
(Zij is later getrouwd 09.10.1714 Tielrode met JOANNES GEERAERT, geboren ±1684 (7).) 

-- W--

12 NICLAES VAN LARE, geboren ±1559 (?), overleden ±1624, ongeveer 65 jaar oud. 
Hij is getrouwd 30.07.1588 Temse met 

13 ELISABETH BRIJS, fa. Anthonis en Josine Stuers, geboren ±1570 (?), overleden ±1633, ongeveer 
63 jaar oud. 
(Zij is later getrouwd 06.07.1625 Tielrode metMERTEN VERHAGEN, fs. Gillis en Petra van Bogaert 
fs. Egidius (bij tweede vrouw), geboren ±1576, overleden 09.01.1653 Tielrode, ongeveer 77 jaar oud, 
zoon van EGIDIUS VERHAGEN en PETRA VAN BOGHARDE. (Hij is daarnaast getrouwd 
25.07.1597 Temse (1) metMAGDALENA SJONGHE, g·eboren ±1568 (?), overleden ±1626, ongeveer 
58 jaar oud, dochter van VADER DE JONGHE.» 

= blad 2 = 



Secretariaat: 

Karel Verdonck 

Joos Van den Steenelel 39 

2100 Antwerpen 

031321.47.27 

STAMBOOMONDERZOEK VERDONCK EN VAN DER DONCK 

S.O.V. VZW 

Geachte naamgenoot, 

23 

03-09-2002. 

Naar oude gewoonte organiseert onze vereniging ook dit jaar weer een samenkomst voor naamgenoten 
"Verdon(c)k(t)" en "Van der Donck(t)" of een van de vele varianten van deze naam. Wij houden er aan U 
persoonlijk voor deze 25sle "Vl,'Tdonckiade" uil le nodigen. 

De onderzoekers van onze vereniging verrichten reeds jarenlang speurwerk naar onze voorouders. Zo 
konden wij reeds meer dan 40 verschillende "takken" samenstellen, goed voor meer dan 15.000 namen van 
naamgenoten en hun directe aanverwanten, allen ondergebracht in diverse computerbestanden. En dit 
omvangrijk werk breidt nog steeds uit, gezien de zeer grote verspreiding van onze naam 

Dit jaar staat deze Verdonckiade speciaal in het licht van onze Oost-Vlaamse naamgenoten. Want 
wwel in het Waasland als in het land van Dendermonde waren en zijn onze naamgenoten sterk 
vertegenwoordigd, en hebben zij er gezorgd voor een talrijk nageslacht. 

Met veel genoegen herhalen wij dus onze uitnodiging tot deelname aan deze samenkomst. De 25ste 
Vl.'Tdonckiade gaat door in de zaal "Durmedroom", aan het Kaaiplein 28, te 9220 Hamme, en dit op Zondag 
29 September 2002, van 11 uOO tot 17u00. De toegang is volledig vrij voor iedereen. Er is ruime parkeerplaats 
voorhanden en er wordt signalisatie aangebracht, 7JJdat U zonder moeite ter plaatse kunt geraken. 

Wij tonen U een zestal uitgewerkte stambomen op grote panelen, onze volledige computerbestanden, 
en een initiatie tot de heraldiek (wapenkunde). Ook de lokale heemkunde, en de plaatselijke afdelingen van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde verlenen hun gewaardeerde medewerking. 

U kunt ons daarb~i uitstekend helpen. Wegens de ontoegankelijkheid van de diverse archieven voor de 
laatste 100 jaar, weken wij voortdurend naar "hedendaagse" gegevens. Wij hopen derhalve van U ook enige 
informatie te mogen ontvangen omtrent Uzelf, Uw ouders en grootouders, teneinde gemakkelijker bij de reeds 
bestaande stambomen te kunnen aansluiten. En moest U zelf reeds enig stamboomonderzoek gedaan hebben, 
breng hel dan asjeblief mt..'C; maar ook trouwboekjes, rouwbrieven, bidprentjes, enz., kortom alle medewerking 
is meer dan welkom! 

Tenslotte nog dit. Wij verzonden deze uitnodiging aan naamgenoten die niet voorkomen in het 
ledenbestand van onze vereniging. De meeste adressen vonden wij in het telefoonboek. Mocht U mensen 
kennen, die daarin niel voorkomen, maar die toch interesse voor deze samenkomst zouden hebben, wilt U dan 
zo vriendelijk zijn hen erover te informeren. En zijn er nog andere vragen., aarzel niet ons secretariaat op te 
bellen! 

Graag tot 29 September, en met vriendelijke groeten., 

Secretaris Voorzitter 



Omgeven door de liefde van ons allen 
is heden van ons heengegaan 

Jef HENDRICKX 
STICHTEND LID VA." DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FA.\.IILlEKUNDE, 

NATIONAAL ONDERVOORZITTER VA:]', DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE, 
EREVOORZITTER AFDELING ANTWERPEN VAN DE V. V. E, 

GEWEZEN COÖRDIl"AIOR VAN HET CEN'TRL~1 VOOR FA.'vllLIEGESCHIEDEl'\IS, 
BEHEERDER IN DE PROVINCIALE- EN REGIONALE AFDELI:-\G ANTWERPE:'>i VAl'!. DE V. V. F., 

F,:-\ LID VA .. " HEI HERALDISCH COLLEGE, 

echtgenoot van Nelly LAUWERS 

geboren te Werchter op 1 september 1930 
en thuis overleden te Antwerpen op 4 mei 2002. 

Dit melden !I met droefheid: 

Nelly HENDRICKX - LAUWERS; zijl! ecfttgenote 

Wim en Viviane HENDRICKX - WINTEN; 
Jan en Annemie HENDRICKX - VAN DE CRAEN en dochter Elisabeth; 
Erik en Annemie KOEKLENBERG - HENDRICKX; zijll kindereJI 

Roger en Cecile VAN ISEGHEM - LAUWERS, kinderen en kleinkinderen; 
André en Trees LAUWERS DEBUE, kinderen en kleinkinderen; 

::ijn schoonbroers, sc/lOonzusters, l1t"l.'cn en nichten 

en familie. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige eucharistieviering bij te wonen op 
zaterdag 11 mei 2002, om 11.15 uur, in de kerk van St.-Willibrordus, Antwerpen. 

Samenkomst in voornoemde kerk, Kerkstraat te Antwerpen. 

De teraardebestelling heeft plaats in de familievergunning op de begraafplaats te Berchem 
(ingang Floralimlaan). 

De familie ontvangt vrienden en kennissen om een laatste groet te brengen aan de 
overledene op vrijdag 10 mei a.S., tussen 18 en 18.30 uur, in het rouwcentrum Ceulemans, 
Ten Eekhovelei 206 te Deurne-N. 

2018 Antwerpen, 4 mei 2002, 
Ommeganckstraat 4. 

Begrafenissen 2100 Deurne. Ten 206 Iel. 03324.14.53 
2170 Merksem, Du ChasteHei 64 Tel. 03.64708.60 

:f 
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Verantwoordelijke uitgever: 
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V.V.F. - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Grote heidestraat 92 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 3 december 2002 om 20 
uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek, H. Heymanplein 3 te Sint-Niklaas 

De heer Walter Swinnen spreekt over het Fonds Régis dat zeer interessant is voor de genealogen en 
bewaard wordt in het VVF-Centrum te Merksem. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Verslag van de vorige vergadering 

Verschillende bronnnen werden aan de deelnemers overhanddigd ofvia de multimediaprojector vertoonçl. 

Boeken: 
Verklarend woordenboek van de familienamen door Frans Debrabandere 
Dictionnaire des noms de families en Belgique romane et dans les régions limitrophes door Frans 
Debrabandere 
Nederlands repertorium van familienamen: spreiding van de familienamen per gemeente volgens de 
telling van 1947. 

Internet: 
Zeeuws archiefISIS: alle huwelijksakten en meer dan de helft overlijdingsakten van Zeeland uit de 
periode 1796/1811-1922/1942. http://W\vw.zeeuwsarchiefnl 
Gens data: http://www.gen~Qata.nl 
Rootsweb: nttp://wVv'W.worldconnect.rootsweb.com 
Geneanet: http://~~ww.geneanet.oJ:.g met meer dan 71.000.0000 ingangen 

Cd-rom's: 
de hoofdcijnsboeken van het Land van Waas (nu te koop) 
de cd-002 van Genealogie en computer (te koop aan 70,65 euro bij VVF Gen C) Bevat onder meer de 
totaalindex klappers op de parochieregisters van de vijf Vlaamse provincies, de genealogische databank 
met gegevens van individuele genealogen, de Wie heeft wat? 

De hoofdcijnsboeken van het Land van Waas 

Wie voorouders heeft in het Land van Waas en genealogisch onderzoek doet, beschikt over een unieke en 
zeer uitgebreide bron: de Hoofdcïjnsboeken. Dit zijn gebundelde documenten die zich bevinden in de 
Rijksarchieven van Beveren en Gent. Samengevat omvatten de hoofdcijnsboeken het volgende: 
Toen in de Middeleeuwen, meer bepaald in de 12de en 13de eeuw, de horigen tot vrije lieden werden 
verklaard, stelden ze zich veelal onder de hoede van een kerk ofvan een abdij, die hun status van vrij 
persoon kon garanderen. Van horigen van een of andere heer werden ze 'vrijgewijde dienstmannen' van een 
of andere patroonheilige van een kerk of van een abdij. De graven van Vlaanderen en hun leenmannen, 
waarvan de horigen voorheen afhankelijk waren, erkenden deze instelling. De hoofdcijnsen verbraken de 
strakke en beklemmende feodale banden waardoor de samenleving vrijer werd. Vooral de economie op het 
platteland, tegen de achtergrond van de grootschalige ontginningen die toen plaatsvonden, was gebaat bij 
vrijere sociale kaders. 
In ruil voor de geboden bescherming verbond de vrijgewijde zich om aan de kerk of abdij jaarlijks een cijns 
(een soort belasting) per hoofd te betalen: voor hem, voor zijn vrouw, en voor elk van zijn kinderen. 
Vandaar de benaming 'hoofdcijns'. Trouwde een kind, dan dienden zes deniers (omgerekend naar de 
tegenwoordige geldwaarde een bedrag van grofweg zestig Euro) betaald te worden. Bij een overlijden 
betaalden de erfgenamen twaalf deniers. Het contract dat zo tussen een vrijgewijde en een kerk of abdij 
werd gesloten, was eeuwigdurend. De verplichting tot het betalen van de hoofdcijns werd overgeërfd van 
de ene generatie op de andere, maar uitsluitend langs de vrouwelijke lijn. Zo moest een dochter uit een 
vrijgewijd gezin na haar huwelijk voor haar kinderen betalen aan de bezitter van de hoofdcijns waartoe 
haar moeder behoorde. Trouwde een zoon uit een vrijgewijd gezin, dan betaalde hij voor zijn kinderen aan 
de bezitter van de hoofdcijns waartoe zijn vrouw behoorde. Voor hemzelf bleef hij zijn leven lang in de 
hoofdcijns van zijn moeder betalen. 



Voor de kerken en abdijen die het recht van hoofdcijns bezaten, was die instelling een vaste bron van 
inkomsten die eeuwenlang bleef vloeien. De hoofdcijns werd pas afgeschaft met de Franse Revolutie in 
1792. 

De personen die de cijnsen inden maakten geregeld lijsten op van hun cijnsplichtigen en vulden die lijsten 
nauwkeurig aan met nieuwe geboorten en huwelijken. Na verloop van jaren werden de oude lijsten door 
nieuwe vervangen, waarin de afgestorven generaties niet meer werden opgenomen. Gelukkig voor de 
moderne onderzoeker zijn de oude lijsten bewaard gebleven. 
Omdat de cijnsverplichting uitsluitend langs de vrouwelijke lijn werd overgeërfd, werden de lijsten als 
volgt samengesteld: 
1. Van elk gezin werden alle kinderen genoteerd, tenzij ze vroegtijdig stierven. Ook de onwettige 

kinderen en erkende bastaards werden ingeschreven. 
2. Achter de naam van de dochter die huwde werd de naam van haar man opgetekend; maar achter de 

naam van de zoon die huwde, werd de naam van zijn vrouw niet bijgeschreven. 
3. Achter de namen van gehuwde dochters en hun mannen werden weer hun kinderen ingeschreven 

enzovoort. 
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Waarschijnlijk hebben er hoofdcijnsboeken bestaan ook buiten het Land van Waas, maar die zijn verloren 
gegaan of nog niet tussen andere archivalia ontdekt. Dat die van het Land van Waas bewaard zijn 
gebleven, is te danken aan een gelukkig toeval. 

In de hoofdcijnsboeken vindt men grofweg 5% tot 10% van de Waaslandse bevolking uit vroegere eeuwen 
terug. Immers niet iedereen werd in de hoofdcijnsboeken opgeschreven. Het ging om een minderheid van 
gegoeden die financieel in staat waren om de cijnsen te betalen. Zij die in de hoofdcijns van een kerk of 
abdij opgenomen waren, bezaten dus de status van vrij persoon, gewaarborgd door die kerkelijke 
instelling. Hieraan werd de naam ontleend van 'vrijgewijde dienstmannen'. En uit deze stand, die in de 
middeleeuwse teksten aangeduid werd als 'bene nati' (welgeborenen), of 'boni ho mines' (eerzame lieden) 
kwamen ondermeer de schepenen van de gemeenten en de vierschaar voor. Ze vormen de ervachtige 
mannen in die laghe landen, zoals de middeleeuwse historieschrijver Melis Stoke de cijnsplichtigen in zijn 
rijmkroniek van 1305 beschreef. 
Dat het in de hoofdcijnsen om de gegoede laag van de bevolking ging blijkt ondermeer uit het feit dat 
vrouwen in de hoofdcijns, vanwege hun status van vrij persoon, huwbaar waren voor riddermatige 
mannen. De oude landadel, voorzover deze door de voortdurende onrust en oorlogen in de 13de en 14de 

eeuw verarmd was en geen riddermatige staat meer kon volhouden, smolt zelfs met de cijnsplichtige 
bevolking samen. Die sociale vermenging vloeide voort uit de rechtspositie - de status van vrij persoon
verbonden aan de hoofdcijns, die langs de vrouwelijke lijn overging, terwijl de riddermatigheid in 
mannelijke lijn vererfde. Jan de Neve, griffier van het Hoofdcollege van Waas van 1523 tot 1551 noteerde: 
'eenighe van deze oude edele gheslachten zijn bij middel ende occasie van den oir10ghe zoo civiele als 
andere gherechte gefailleert, eenighe sijn nog in wesen zoo inder werelt niet altijts gestandigh oft durable 
en es'. Vertaald naar modem Nederlands komt deze uitspraak van vierhonderdvijfigjaar geleden er op neer 
dat de klasse van hoofdcijnsbetalers deels uit oude gegoede families bestond, die door de ongunstige 
omstandigheden in de Late Middeleeuwen enkele treden terugzakten op de sociale ladder. Vooral de 
godsdienstroebeien in de 16de en 17de eeuw veroorzaakten nog meer verarming van dit voorheen 
welvarende deel van de bevolking van het Land van Waas. Vanafhet midden van de 16de eeuw vormden de 
cijnsplichtigen nog wel een enigszins bevoorrechte groep, maar het onderscheid met de rest van de 
bevolking was toen al veel minder geprononceerd dan voorheen. 

Een moderne bewerking van de hoofdcijnsboeken verscheen ondermeer in de 'Annalen van de 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas' (dIn. 66-69 en 71-78), samengesteld door A. Van 
Geertsom. Het ging hierbij om de hoofdcijnsboeken van de Sint-Baafsabdij te Gent. L. De Backer maakte 
deze publicaties toegankelijk door klappers. Bovendien verschenen tussen 1966 en 1971 nog andere 
hoofdcijnsen, gebundeld in een tiental boekdelen, bewerkt door A. Van Geertsom en G. Roggeman. Met 



kundigheid en monnikengeduld droegen bovenvermelde auteurs bij tot de samenstelling van een 
doorlopend geheel, Zo bouwden ze omvangrijke geslachtslijsten op, waarvan sommige aanvangen 
omstreeks 1250 om te eindigen in 1792. 
Inmiddels zijn de publicaties met de bewerkte hoofdcijnsen echter niet meer beschikbaar doordat ze zijn 
uitverkocht en sindsdien niet meer zijn herdrukt. Dit waardevolle materiaal was daarom tot nu toe voor 
velen ontoegankelijk. Het is dus een prijzenswaardig initiatief deze unieke genealogische bronnen weer 
binnen ieders bereik te brengen door ze te bundelen op een CD-rom. 
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Deze CD-rom omvat veruit het grootste deel van de hoofdcijnsplichtigen. Volledigheidshalve moet worden 
vermeld dat er nog enkele lijsten van hoofcijnsen zijn die op deze bron niet voorkomen. Men vindt ze terug 
in twee publicaties: Annaert F.J. Hoofdcijnsboek van den Lande van Waes, toekomende aan de abdij van 
Boude/oo, in: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, dl. 15; en: De Burbure L. 
Families du Pays de Waes affranchies en J 243; généalogie de leurs descendants aux XIVe et XVe sièc/es, 
in: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, dl. 7. 

Iedereen die in het Land van Waas genealogisch onderzoek doet en met zijn voorouders, dank zij de 
parochieregisters of andere bronnen, tot in 17de eeuw is beland, zal vanaf die periode regelmatig 
voorouders in de hoofdcijnsboeken tegenkomen. Vervolgens kan men voorouders via de vrouwelijke lijn 
terugvinden tot in de 14de en soms zelfs 13de eeuw. Maar omdat vroeger de elkaar opvolgende generaties 
honkvast waren en vaak eeuwenlang op hetzelfde domein van een kerkelijke instelling leefden, kan men in 
enkele gevallen ook mannelijke voorouders traceren. Dit resultaat verkrijgt men bijvoorbeeld uit de 
vergelijking van de cijnsplichtigen van sommige abdijen met de lijsten van pachters op de landerijen van 
deze abdijen. Zo bieden de hoofdcijnsen soms ook de mogelijkheid om - met aanvullende informatie uit de 
kerkelijke pachtlijsten (die zich in de Rijksarchieven bevinden en uiteraard speciaal onderzoek vergen)
mannelijke afstammingslijnen vast te stellen, naast die van de vrouwen. 

De hoofdcijnsboeken zijn dus een uitzonderlijke bron voor genealogisch en sociaal-historisch onderzoek in 
het Land van Waas. De heer Jean-Pierre Vaneygen verdient alle lofvoor het vele werk dat hij heeft besteed 
door het beschikbaar stellen van deze bron op een CD-rom. Bovendien heeft hij de duizenden gezinnen op 
een overzichtelijke wijze geordend hetgeen het opzoeken aanzienlijk vergemakkelijkt. In de eerder 
gepubliceerde bewerkingen van de hoofdcijnsen was men verplicht via omvangrijke registers te zoeken 
naar bepaalde familienamen in de verschillende boekdelen. Dit was omslachtig en tijdrovend. Nu kan men 
via het register op de CD-rom een bepaalde familienaam aanduiden en vervolgens van de ene op de andere 
generatie overgaan, terwijl men tevens een duidelijk overzicht krijgt van alle leden van een bepaald gezin. 
Bovendien staan alle gezinnen gegroepeerd onder hun familienaam. Het is een plezier om met deze 
gegevens aan de slag te gaan. Dank zij dit initiatief worden voor velen nieuwe wegen voor onderzoek 
geopend. 

Dr. H.C.E M. Rottier 

De hoofdcijnsboeken bestellen 

De hoofdcijnsboeken van het Land van Waas zijn vanaf nu te verkrijgen op cd-rom. Hierin werden 
135.000 personen en 37.000 relaties opgenomen. Deze cd-rom bevat niet alleen de nodige indices en 
doorklikmogelijkheden maar ook de Wase Bibliografie voor familiekundigen. 
Kostprijs 10 euro (te vermeerderen met de verzendingskosten 2 euro). Afhalen kan ook in de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas ofbij de voorzitter thuis (Luccastraat 14 Sint-Niklaas). Het bedrag 
kan overgemaakt worden op rekeningnummer 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe onze 
penningmeester. 



Kwartierstaat van Amelberga van Laere. 

Kerkstraat 
Uit dit huwelijk: 

- BARBARA VAN LARE. geboren ±1588, overleden 02.01.1672 Tielrode, ongeveer 84 jaar oud. 
Zij is getrouwd 01.06.1614 Tielrode met MICHAEL DE WESTELINCK, geboren 12.03.1573 Tielrode 
(doopgetuigen waren lvIi chae I Peertsman en Eli sabeth s Westeli ncx), overleden 17.07.1652 Tielrode. 79 
jaar oud, zoon van ADRL4NUS DE WESTELINCK, fs. Pieter en Francisca Coolman en AfARL4 
PERSMANS, fa. Pieter en Josine Gheerts. 
(Hij had eerder een relatie met CATHARINA LIEVENS, geooren ±1583 (?).) 

- AMELBERGA VAN LARE, geooren 05.04.1592 Tielrode (doopgetuigen waren Judocus van Berghen 
en Amelberga van Haveren). 
Zij was gehuwd (1) met JAN BOOTS, geooren ±1592 (?). 
Zij was gehuwd (2) met PASCHIER GILLIS, geooren ±1592 (7). 

- JOANNES VAN LARE, geooren 27.11.1594 Tielrode (doopgetuigen waren Joannes van Lare en 
Ame/berga Vernimmen). 

- BARTHOLOMEUS VAN LARE, geooren 06.01.1598 Tielrode (doopgetuigen waren Bartholomeus 
Vernimmen en Amelberga Hendricx). 
Hij was gehuwd (1) met LYSBETTE BRYS, geboren ±1598 (?). 
Hij is getrouwd 13.11.1633 Sint-Niklaas (getuigen waren Joannes Verhagen en Martina van Bogaerdt) 
(2) met CATHARINA CHRISTIAENS, fa. Pieter, geooren 28.06.1609 Sint-Niklaas (doopgetuigen 
waren Jan de Maere en Catelyne Mansken), dochter van PE1RUS CHRISTL4ENS. fs. Pieter 
fs. Pieter en MARTINA r~N BOGHARDT. 
(Zij is later getrouwd 28.04.1637 Tielrode met ANTHONIUS AERTSENS. geooren 07.12.1604 Tielrode 
(doopgetuigen waren Anthonius Aertsens en Anna Bouts), overleden 11.05.1645 Tielrode, 40 jaar oud, 
zoon vanJACOBUSAERTSENS en CORNEU4 BEERLlNCK, (Hij was wedmmaar van AfARL4 
VERHEIRBRUGGE, geboren ±1603 (?).) Zij is later getrouwd 29.04.1646 Tielrode metANDRE4S 
BERLER, geooren ± 1615 (?), zoon van FRANCISCUS DE BELIE en AfARGRIET CORNELIS.) 

- JOSINA VAN LARE, geooren 22.04.1601 Tielrode (doopgetuigen waren Antonius Brijs en Josine van 
Laere). 
Zij was gehuwd met JAN VAN STRIJDONCK, geooren ±1601 (?). 

- ELISABETH VAN LARE, fa. Niclaes en Elisabeth Brijs, geooren 20.07.1603 Tielrode (doopgetuigen 
waren Paschasius Smet en Elisabeth Vernimmen). overleden 29.10.1677 Tielrode, 74 jaar oud. 
Zij is getrouwd 15.07.1631 Tielrode met ANDREAS BRIJSSINCK, geooren 16.04.1600 Tielrode 
(doopgetuigen waren Andreas Ter/ent en Amelberga van Bogaerde), overleden 15.06.1673 Tielrode. 73 
jaar oud, zoon vanANDRE4S BRIJSSINCK, fs. Willem en Elisabeth Biestman en ELlSABETH r~N 
BOGAERT. 

- FRANCISCUS VAN LARE, geooren 22.10.1605 Tielrode (doopgetuige was Joannes Brijs), overleden 
13.12.1677 Tielrode, 72 jaar oud. 
Hij is getrouwd 16.06.1630 Tielrode (1) met CATHARINA BRIJSSINCK, geooren 31.07.1605 
Tielrode (doopgetuigen waren Egidius Stoms en Catharina van Bogaert), overleden 26.06.1649 Tielrode. 
43 jaar oud. dochter van ANDRE4S BRIJSSINCK. fs. Willem en Elisabeth Biestman en ELlSABETH 
VAN BOGAERT. 
Hij is getrouwd 17.06.1653 Tielrode (2) met ANNA VERHAGEN ook genaamd Joanna, fa. Adrianus 
en Maria van Duyse, geooren 24.02.1598 Tielrode (doopgetuigen waren Adrianus Hendrix en Anna 
Tae/boom). overleden 19.08.1661 Tielrode, 63 jaar oud, dochter vanADRL4EN VERHAEGHEN, fs. 
Pieter (griffier) en MARL4 r~N DE1WSE, fa. Jan en Anna Talboom. 
(Zij is eerder getrouwd 17.10.1623 Tielrode met JAN DULLAERT, geboren ± 1580 (?), overleden 
21.10.1652 Tielrode, ongeveer 72 jaar oud, zoon van Ja4NNES DULLAERTS en ELISABETH SMEETS. 
fa. Daneel en Masine Vercauteren.) 
Hij is getrouwd 26.08.1670 Tielrode (3) met AMELBERGA DE MAERE, geboren ±1611, overleden 
16.03.1699 Tielrode, ongeveer 88 jaar oud, dochtervan ADRL4EN DE1\fAERE enPAULIJNE r-:.lN 
GREA1BERGHE, fa. Gillis en Comelia Boeis. 
Hofstede in de Cauterwijk: "Afiddelburg" 

- PETRUS VAN LARE, geooren 29.04.1608 Tielrode (doopgetuigen waren Petrus Verlee en Catharina s 
Jans). 
Hij is getrouwd 10.10.1634 Temse met! MARGARETA BUYTAERT, geooren 18.11.1601 Temse 
(doopgetuige was Petrus Dere). overleden 19.02.1661 Temse. 59 jaar oud. dochter van JUDOCUS 
BEJTAERTS. fs. Adriaen ellMARL4 BUYTAERT. fa. Gillis en Amclberga Smets 
fa. Gillis en Amelberga Smets. 

- ANNA VAN LARE, fa. Niclaes en Elisabeth Brijs. geboren 05.06.1611 Tielrode (doopgetuigen waren 
GuWie/mus Goevaert enAl1na Abee/s). zie 5. 

- ANDRIES VAN LAERE. geooren 17.10.1613 Tielrode. zie 6. 

= blad 3 = 



Kwartierstaat van Amelberga van Laere. 

- PASCHASlUS VAN LARE, geboren 12.06.1616 Tielrode (doopgetuigcn waren Paschasius de Jonghe 
enAnna Co/mans), overleden 30.0 1.170 1 Temse 85 jaar oud, in de kcrk 84 jaar oud 
Hij had een relatie ( I) met MARIA COCKX, geboren ± 1612 (?). 
Hij is getrouwd 17.07.1650 Temse (2) met zijn behuwdschoonzus CATHARIN A D UERIN Cl(, geboren 
26.12.1607 Temse (doopgetuigen waren Sijmoen Zzz en Catelijn Duerincx), overleden 21.10.1661 
Temse, 53 jaar oud, dochter van GILLIS DUERINCK, fs. Joalmes en JOSIJNE STUERS, fa. Adriaen en 
PetronelIa Maes. 
(Zij was weduwe van JUDOCUS DE MALSCHE, geboren ±O 1.03.1602 Temse (doopgetuigen waren 
Judocus Verstraeten (fs. Joannes) en Catharina van Voorde), overleden 19.06.1649 Temse, 47 jaar oud 
zoon van JAN DE JvfALSCHE, fs. Felix en Clement ia Verstraeten (burgemeester) en L4 URENTlA 
NIEUWENHUYSE, fa. Hendrik en Amelberga Smet.) 
Hij is getrouwd 14.01.1662 Temse (3) met AMELBERGA DE MALSCRE, fa. Jan en Laurentia 
Nieuwenhuyse, geboren 30.11.1598 Temse (doopgetuigen waren Philip Wouman en Amelberga 
Beuytaerts), overleden 07.06.1675 Temse, in het koor van Sint Amelberga, 76 jaar oud, dochter van JAN 
DE MALSCHE, fs. Felix en Clementia Verstraeten (burgemeester) en LA URENTlA NIEUWENHUYSE, 
fa. Hendrik en Amelberga Smet. 
(Zij is eerder getrouwd 27.07.1619 Temse metADRIAEN VAN MIGHEA1, fs. Adriaen, geboren ±1584 
(?), overleden 01.03.1661 Temse, ongeveer 77 jaar oud, zoon van ADRlANUS r :4N MIJGHEA1,fs. Joos 
en Lijsbet Verhuist en LlVINA BEYTARTS, fa. Adriaen en Lijsbette de Huechtere. (Hij is eerder 
getrouwd 25.04.1606 Temse metANNA TAN BOGAERT, fa. Jacob en Martine van Wouwe, geboren 
±1577 (?), dochtervan.L4COB J:4N BOGAERTenMARTINA j'AN WOurVE. Hij is eerder getrouwd 
23.10.1615 Temse metMARlA SMETS, fa. Jan en Katarina Verstraeten 
fa. Jan en Katerina Verstraeten, geboren ±1571 (?), overleden 1618 Temse, ongeYeer 47 jaar oud dochter 
van .L4N SMETS en KATELIJNE VERSTRATEY. (Zij is eerder getrouwd 01.07.1597 Temse met 
ADRL4EN SAIETS, fs. Jasper, pachter, geboren ±1563 (?). (Hij is eerder getrouwd 14.01.1594 Temse met 
JOSIJNE fERSTRATEN fa. Adrianus en Elisabeth Maes, geboren ±1564 (?), oyerleden Temse, dochter 
yanADRL4NUS VERSTRATEN en ELISABETH AfAES»» 
Hij is getrouwd 07.05.1676 Temse (4) met SUSANNA VERSTAPPEN. fa. Comelis en Cathelijne 
Bruyntkens, geboren 08.10.1634 Temse, oyerleden 30.08.1688 aldaar, 53 jaar oud, dochter van 
CORNELIS VERSTAPPEN en C4THARLVA BRUrNKENS 
(Zij is eerder getrouwd 26.10.1652 Sint-Niklaas met JOANNES BR UGHE.\l:!.XS, geboren ± 1622. 
overleden OL 03 .1676 Temse, ongeveer 54 jaar oud, zoon van PJETER BR CGJl4N en MARL4 
ROBBENS.) 

- JOANNA VAN LARE. geboren 30.10.1619 Tielrode (doopgetuigen waren Simon van Rel1lOotre en 
JOaJ1I1a I ercauter). 
Zij is getrouwd 24.04.1644 Tielrode met JOANNES WAUMAN. geboren 18.01.1615 Tielrode 
(doopgetuigen waren Joannes j ernimmen en Elisabeth Daems), zoon van THOJLIS JU UJl:!..\'. fs. Joos 
en PIERIJNE VERlv'IAfAfEN, fa. Berthelomeus en Amelberga van Havere 
fa. Bartholomeus. 
dispensatie "de graad 

14 PETRUS DE SWERT, geboren ±1589, overleden 25.08.1662 Tielrode, ongeveer 73 jaar oud. 
(Hij is later getrouwd 21.04.1648 Tielrode met JOANNA VEEWICKT, geboren ±1609, overleden 
29.11.1663 Tielrode, ongeveer 54 jaar oud. (Zij is eerder getrouwd 06.05.1645 Tielrode met 
JOANNb"'S GEERAERTS, geboren ±1597 (?). (Hij is eerder getrouwd 06.07.1627 Sint-Niklaas met 
MARIA VAN AELST, geboren ±1564, overleden 16.03.1644 Tielrode, ongeveer 80 jaar oud.))) 
Hij is getrouwd 05.05.1620 Tielrode (1) met 

15 ELISABETH BUYS ook genaamd Brijs, geboren ±l594 (1). 
Uit dit huwelijk: 

- MAYTJEN DE SWERT, geboren 04.07.1620 Elversele (doopgetuigen waren A drian us fVaepenaert en 
E/isabeth de Munck). 

- ELISABETH DE SWERT, geboren 07.02.1623 Tielrode (doopgetuigen waren Adrianus Vergucht en 
Elisabeth Westelinck). 

- JUDOCUS DE SWERT, geboren 16.06.1624 Tielrode (doopgetuigen waren Jlidoclis Swerte en 
AmeJberga Buys), ongehuwd overleden 11.07.1638 Tielrode, 14 jaar oud. 

- JOANNA DE SWERT, fa. Petrus en Elisabeth Buys, geboren 04.03.1628 Tielrode, zie 7. 
- JUDOCUS DE SWERT, geboren 11.10.1630 Tielrode (doopgetuigen waren Joannes Buees en Judoca 

Buees). 

-- V --
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