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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 19 februari 2003 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXXl- nr. 1 januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 

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

Belgiê-Belgique 
P.B. 
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VVF - 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 februari 
2003 om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

Speuren naar je voorouders of hoe beginnen met familiekunde door Luc De Backer. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Bijdrage 2003 

Wie lid is van de VVF-nationaal en in het Waasland woont, krijgt automatisch onze VVF
kroniek toegestuurd. 

Wie betaalt een bijdrage? 
hij die in het Waasland woont maar geen lid is van de VVF-nationaal 
hij die niet in het Waasland woont 

Hoe betalen voor de VVF-Land van Waas? 
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) 

Hoe wordt men lid van de VVF-nationaal? 
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Het lidgeld bedraagt 25 euro (voor Nederland 33 euro) per jaar. Dit lidgeld geeft recht op een 
abonnement op de tijdschriften Vlaamse Stam en Genealogie en heraldiek in Vlaanderen en 
verleent tevens toegang tot de documentatiecentra van Merksem, Oostende en Melle. 
Het lidgeld kan gestort worden op de postrekening 000-0927382-62 van de VVF. 

Redactie VVF -kroniek van het Land van Waas 
Wie interessante teksten heeft kan deze vrijblijvend bezorgen. Indien er voldoende kopij wordt 
aangebracht kan ik onze Kroniek uitbreiden. 

Bestuur van onze afdeling 
In het bestuur is er nog steeds plaats voor 3 à 4 nieuwe bestuursleden. We kijken uit naar 
nieuwe kandidaten. 

Uitgave op cd-rom: De hoofdcijnsboeken van het Land van Waas 
Ondertussen zijn we aan de uitgave 2002-3. Het verschil met 2002-2 is enkel dat er in de 
inleiding wordt vermeld dat twee publicaties niet zouden zijn opgenomen. 
"Annaert FJ.:Hoofdcijnsboek van den Lande van Waes, toekomende aan de abdij van 
Boudeloo, in: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, dl. 15;" en: "De 
Burbure L. Familles du Pays de Waes affianchies en 1243; généa10gie de leurs descendants aux 
XIVe et XVe siècles, in: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, dl. 
7." 

Hoe deze cd-rom bestellen? 
Door afhaling in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas (afdeling uitleen 
volwassenen) 10 euro ofdoor storting van 12 euro op rekening van Gaston Van Vlierberghe 
413-9284961-81. Na de ontvangst wordt de cd-rom opgestuurd. 

Wie opmerkingen of aanvullingen heeft op de hoofdcijnsboeken mag deze doorsturen. We 
vullen graag de gegevens aan. Bij voldoende aanvullingen kunnen we een nieuwe versie 
uitbrengen. 



Kwartierstaat van Amelberga van Laere. 

24 JAN VAN LARE, geboren ±1544 (?). 
(Hij was weduwnaar van MARIA ZZZ, geboren ±1550 (?).) 
Hij was gehuwd (2) met 
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25 BARBARA VAN REMOOTERE, fa. Joseph en Beatrix van Hecke, geboren ±1552 (?), overleden 
29.04.1622 Tielrode, ongeveer 70 jaar oud. 
(Zij was weduwe van JOOS VAN STEELANT, geboren ±1548 (?).) 
Uit dit huwelijk: 

- NICLAES VAN LARE, geboren ±1559 (?), zie 12. 
- GILUS VAN LARE, geboren ±1577 (?). 

Hij had bij een onbekende vrouw één zoon. 
- JOOS VAN LARE, geboren ±1577 (?). 
- JAN VAN LARE, geboren±1577 (?). 
- ADRIAEN VAN LARE, geboren ±1578 (?). 

Hij is getrouwd 27.07.1610 Tielrode met ANNA COLMANS, fa. Laureins en Maria Pertsman, geboren 
±1588, overleden 20.01.1675 Tielrode, ongeveer 87 jaar oud, dochter van LA UREINS COOlMAN en 
MARIA PERSMANS, fa. Pieter en Josine Gheerts (13). 
(Zij is later getrouwd 19.10.1621 Tielrode met LUDOVICUS VERNL\fMEN, meier van Tielrode, geboren 
08.04.1599 Tielrode (doopgetuigen waren Joos van Laere en Margareta Smet), zoon van 
BARTHOLOMEUS VERNI.MMEN (griffier) enAMELBERGA VAN HA VERE, fa. Jan en Elisabeth van 
Moorter.) 

- DANNEEL VAN LARE, geboren ±1582 (?). 
Hij is getrouwd 15.07.1617 Tielrode (1) met JOANNA VAN DUYSE, geboren ±1593 (?). 
Hij is getrouwd 23.07.1634 Beveren-Waas (2) met ANNA V AERENDONCK, fa. Jan en Elisabeth van 
Eyghen, geboren ±1609 (?). 
(Zij is later getrouwd 23.02.1642 Tielrode met CORNELIUS WEYN, geboren ±l612 (?).) 

- JOANNA VAN LARE, geboren ±1591 (?). 
Zij is getrouwd 26.04.1622 Tielrode met PIETER DE WESTEUNCK, schepen van Tielrode, geboren 
±1566, overleden 26.09 .1650 Tielrode, ongeveer 84 jaar oud, zoon van ADRIANUS DE WESTELINCK, 
fs. Pieter en Francisca Coolman en MARIA PERSMANS, fa. Pieter en Josine Gheerts (13). 
(Hij was weduwnaar van JOSINE VAN BOGAERDE, geboren ±1572 (?), overleden 10.1621 Tielrode, 
ongeveer 49 jaar oud, dochter van MERTEN VAN BOGAERDE en MARIA DE R UYSSCHER, fa. Jan en 
Maria Rogman. (Zij was weduwe van JAN VAN HECKE, geboren ±1572 (?).» 

26 ANTHONIS BRIJS, geboren ±1538 (?). 
Hij was gehuwd met 

27 JOZINE STUERS, fa. Matheus en Katharina Maes, geboren ±1552 (?). 
(Zij is later getrouwd 28.01.1590 Temse met FRANCISCUS BRlJS, geboren ±1559 (?).) 
Uit dit huwelijk: 

- ELISABETH BRIJS, fa. Anthonis en Josine Stuers, geboren ± 1570 (?), zie 13. 
- ANTHONIS BRIJS, geboren ±1574 (?). 
- JAN BRIJS, geboren ± 1576 (?). 

Hij is getrouwd 29.07.1609 Sint-Niklaas (getuigen waren Franchoys Brijs en Nicolaes Larens) met 
BARBARA VAN REMOORTERE, fa. Wouter en Barbara Vercouteren, geboren±1592, overleden 
01.10.1667 Temse, voor ingang van het hoogkoor, ongeveer 75 jaar oud, dochter van WOUTER VAN 
REMOORTERE enBARBARA VERCOUTEREN. 

- waarschijnlijk ANTHONIDS BRIJS, geboren ±1582, overleden 22.01.1652 Nieuwkerken-Waas 70 jaar 
oud, begraven 24.01.1652 aldaar, ongeveer 70 jaar oud. 
Hij is getrouwd 08.07.1617 Nieuwkerken-Waas (1) met ANTONIJNE HOOFT, geboren ±1594 (?), 
dochtervan WOUTER HOOFT en AJ.,wA C4UWERS. 
Hij was gehuwd (2) met JOANNA BAERTS, geboren ±1602 (?), dochter van JOAAWESBAERT, fs. 
Martinus en JOANNA VAN L4NDEGHEM. 

-- VI--

50 JACOB VAN REMOOTERE ook genaamd Joseph, geboren ±1520 (?). 
Hij was gehuwd met 

51 BEATRIX VAN HECKE, geboren ±1526 (?). 
Uit dit huwelijk: 

- BARBARA VAN REMOOTERE. fa. Joseph en Beatrix van Hecke, geboren ±1552 (?), zie 25. 
- waarschijnlijk SIMON VAN REMOORTERE, geboren ±1555 (?), zie 6. 

54 MATHEUS STUERS, geboren ±1520 (?). 

= blad 5 = 



Kwartierstaat van Amelberga van Laere. 

Hij was gehuwd met 
55 KATARINAMAES,geboren 1526(':1) 

Uit dit huwelijk: 
- JOZINE STUERS. fa. f\.latheus en K.atharina Maes. geboren ±1552 (?). zie 27. 

DoeisteIl i ngen 

Het organiseren en coördineren van de activiteiten in verband met genealogie en heraldiek in Vlaanderen. 

Stimuleren van het familieonderzoek, door opleiding en aanmoediging, tot het samenstellen van een echte 
familiegeschiedenis. 

Het vrijwaren en veiligstellen van familiearchief en historische documenten. 

Het instandhouden van centra, noodzakelijk voor het samenbrengen en inventariseren van de 
door de vereniging verworven verzamelingen. 

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde is een dynamische en de enige vereniging in Vlaanderen 
die de idee democratisering van de beoefening van de familiekunde en samenstelling van werkelijke 
familiegeschiedenis ingang heeft doen vinden. 

Haar ledental schommelt rond de 4.500 leden. 

{'; 
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VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE 

Om u op de plaats van 
opgedeeld in provinciale 

Diensten aangeboden door de vereniging 

Zij organiseren ter j../IClCU.,,,, leSlsenreeiKSEH1·llOor'rn 
Cursussen oud schrift, ''''Ii'',rrl''''l'h,tc" ·u.I",r~",. 

regio maken deel uit van ...... -.'~."'''' 
".' • _... ~Oi;":·::_"·d,··C;:;i:-ré, 

Provincie Antwerpen. 
Afdelingen te Antwerpen,. Kempen 

, ;;::,',-~~1~>:-:' 

Provincie,Vlaams Brabant... 
Afdelingen te Leuven, Tienen, Huldenberg, Dilbeek én ·4~r,~,..h,nt 

Provincie Oost-Vlaanderen. 
Afdelingen te Aalst, Deinze, Dendermonde, Gent, Land van Waas, 
Meetjesland en Vlaamse Ardennen. 

Provincie West-Vlaanderen. 
Afdelingen te Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt, 
leper (Westhoek) en Veurne (Westkust). 

Provincie Limburg. 
Afdelingen te Hasselt, Kempen, Sint-Truiden en Tongeren 

Hoofdstedelijk Gewest. 
Afdeling te Brussel. 

Buiten de regionale afdelingen beschikt de Vlaamse Vereniging 

Genealogie en Computer (G&C) . . 
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Richt zich tot al wie belangstelling heeft voor het gebruik van de Personal Computer voor de verwerking van genealo
gische gegevens, hetzij de gegevens van eigen stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis, hetzij voorde~er·.',· 
werking van genealogische bronnen. 
Meer info in de introductiebrochure. 

HeraldischCollege.,. 
Het Heraldisch College wil de kennis van de heraldiek in Vlaanderen aanmoedigen. Oude of nieuwe wapens kunnen 
geregistreerd worden mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
Meer info in de introductiebrochure. 



VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE 

De drie centra 

leder centrum beschikt over 
:vereniging geraadplêegcfkûn .... 

ligt de nadruk van deverzamelinge"n.,; .. , r~gti~]ï~~~~:ritii~tN~tiilll~~Jib,~~ 
. Oost-Vlaanderent'dan,vectonen de Cl 

internationaal karakter mët 
daar gehû'isvest. De lêeszalerl' van 
staan bereidwillige medewerkers klaar om u wegwijs te 
De collecties van de Clriet:entra omvatten: :. " 

- collecties bidprentjes en rouwbrieven, alfabetisch geklasseerd 

- unieke collecties kiezerslijsten 
. ;.... . 

- uitgebreide verzamelingen kwartierstaten van onze leden 

- krantenknipsels met genealogische inslag 

- verzamelingen handschriften en genealogieën 

- verzamelingen biografieën 

- uitgebreide verzamelingen gepubliceerde familiegeschiedenissen 

- uitgebreide reeksen familie-, heem- en geschiedkundige 
tijdschriften zowel uit het binnen- als uit het buitenland 

- verzamelingen microfilms 

- reeksen al of niet bewerkte klappers en akten van de parochieregisters 1I!~.lIIÎtr 

De bibliotheek: duizenden boeken over genealogie, plaatselijke geschiedenis, 
heraldiek, naamkunde, demografie, ook bronnenbewerkingen en archief
inventarissen liggen te wachten om door u geconsulteerd te worden. 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 14 april 2003 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

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

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 
Email adresluc.g.debacker@pandora.be 

Belgie-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

VVF - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

,l.1l; m::a: 
CLEYS Pierre 
Grote heidestraal 92 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van dinsdag 29 april 2003 
om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-NIklaas. 

De heer Harry Goegebeur . stelt bet programma Tbe Master Genealogist voor. Het beste 
computerprogramma voor de genealoog. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Gezocht: alle aanvullende informatie i.v.m. 

Op 5 juni 1832 huwen te Buggenhout Dominicus Franciscus Dam (ORosendaal, 
Nederland 15.02.1807) apotheker wonend te Brussel en Paulina De Backer 
(OSint-Gillis-Waas 25.01.1795), bijzondere, wonend te Buggenhout. 

De bruidegom is zoon van Gerardus Dam en Maria Adriana Van Schijck (?), 
brouwers te Rosendaal. Zij zijn niet aanwezig bij het huwelijk, maar geven 
toestemming d.m.v. een notariêle akte. 

De bruid is dochter van Martinus Leopoldus De Backer (ovl. Sint-GiIIis-Waas 
22.06.1808) en Bibiana Judoca Raemdonck (op het ogenblik van het huwelijk 59 
jaar, bijzondere, wonend Sint-Gillis-Waas). 
Haar vaderlijke grootouders heetten Leopoldus Martinus De Backer en 
Catharina De Kever. Haar moederlijke grootouders heetten Ignatius Raemdonck 
en Maria Catharina Dorothea De Vylder (beiden overleden in Waasmunster). 

Getuigen bij het huwelijk waren: twee broers van de bruid: Ludovicus 
Leopoldus De Backer (36 jaar,''Particulieren, woont Buggenhout - wat laat 
vermoeden dat de bruid bij haarbroer inwoonde) en Joannes Baptista De 
Backer (33 jaar, dokter, wonend te Hingene) + Joannes Antonius Van Etten (?) 
(38 jaar, notaris te Antwerpen) en Antonius Maes (37 jaar, dokter, wonend te 
Sint-Joost-ten-Node) 

Wie weet meer over de (voor)ouders van bruid en bruidegom ? Wie weet hoe het 
met bruid en bruidegom verder verliep? 

Guido Van De Velde 
voorzitter Heemkring Ter Palen Buggenhout 
052-345491 
guido-vandevelde@pandora.be 

De vondelingenregisters van Gent 1797 - 1850 

In de periode 1797-1850 werden te Gent maar liefst 7.500 vondelingen ingeschreven. Het 
OCMW-archiefbezit 33 registers metmschrijvingen van vondelingen. Die registers worden 
vaak geconsulteerd door genealogen. 
In het kader van zijn 25ste verjaardag nam het OCMW een lovenswaardig initiatief. De 
vondelingenregisters werden gedigitaliseerd en worden binnenkort online raadpleegbaar voor 
het grote publiek. 
In de Cultuurkapel Sint-Vincent liep te Gent van 9 tot 18 november een tentoonstelling over 
het vondelingenarchief. De digitaal bewerkte registers waren er al op computer in te zien. Via 
een zoekfunctie op voornaam, familienaam 0 f datum kan je navigeren doorheen de 33 
vondelingenregisters. Bij het door klikken op een naam krijg je een foto van de betreffende 
bladzijde van het register. 
De beeldbank: wordt vanaf 1 januari opengesteld op de niewe website, die nu wordt gebouwd: 
http://www.ocmwgent.be 



38sTE NATIONAAL VVF-CONGRES 

onder auspiciën van het SVVF 

10 en 11 mei 2003 

Cultureel Centrum De Bosuil Witherendreef 1- 3090 Jezus-Eik: (Overijse) 

Thema: WAAR LIGGEN JE WORTELS? 
'Op weg naar succesvol familieonderzoek' 
http://home.planetin ternet. be/-jdebeurmlcongres. 

Organisatie: VVF Vlaams-Brabant - afdeling Huldenberg 

Programma 
~ ... ' ........ 

Zaterdag 10 mei 2003 13 u. 
14 u. 

Zondag 11 mei 2003 

14.20 u. 

15.30 u. 

16.30 u. 

19.30 u. 

9.30u. 

9.30 u. 
10 u. 

10.45 u. 
11.15 u. 

12 u. 
14 u. 

Onthaal, met koffiestand. 
Openingstoespraken door de heren Edgard Seynaeve, nationale 
voorzitter en Luc Grégoire, provinciaal voorzitter. 
Voordracht door de heer Jean-Pierre Van Binnebeek: "Jezus-Eik:, 
een geschiedkundige blik op het bedevaartoord". 
Korte verwelkoming door de heer Dirk Brankaer, burgemeester 
van Overijse. Hierna volgt een receptie, aangeboden door de 
gemeente. 
Begeleid bezoek aan de votiefschilderijen in de Onze-Lieve
Vrouw-kerk van Jezus-Eik:. 
Feestbanket in "Restaurant Denaeye" Brusselse Steenweg 649, 
3090 Jezus-Eik: 
Boeken- en computerbeurs en stands van familieverenigingen, 
doorlopend geopend tot 17u. 
Onthaal, met koffiestand. 
Voordracht door de heer Joris De Beul: "De organisatie van een 
landelijke gemeenschap tijdens het Ancien Régime: de . 
heerlijkheid, het dorp, de kerk". 
Koffiepauze. 
Voordracht door de heer Guy Vande Putte: "Persoonsnamen op de 
taalgrens, in het land van Use en Lane". 
Lunch (ruime keuze in de onmiddellijke omgeving). 
Voordracht door Prof. Eduard Van Ermen: "Het nut van land- en 
cijnsboeken voor genealogisch onderzoek". 

15 u. . . Koffiepauze. 

Doorlopend workshops 

15.30 u. Huldiging van verdienstelijke VVF-Ieden. Overhandiging van 

16 u. 
16.15 u. 
16.30 u. 

kwartierstaten aan de burgemeester en de Druivenkoningin. 
Groeten van onze zusterverenigingen. 
Afsluiting door de nationale voorzitter. 
Afscheidsreceptie aangeboden door VVF Vlaams-Brabant. 

Een korte maar intense initiatie in een viertal onderwerpen. U krijgt antwoorden op vragen zoals: 
Hoe begin ik: aan mijn stamboom ? Hoe stel ik een familiegeschiedenis samen ? Hoe kom ik aan een 
familiewapen? Hoe verwerk ik mijn genealogische gegevens per computer? 



EEN GENEALOGISCH KLUWEN IN EEN LOKERS NOTARISREGISTER 

Toen Joannes-Winocus de Hau op 3 januari 1773 te Sil1l- Willoksberge~1 (1) ove~~ 
leed, liet hij - onder meer - heel wat erfgenamen achter in de Wase regIO. Daarbij 
ging het om twee familietakken: Bocqueneau en de Caluwe, een gegeven dat we 
terugvonden in een drietal akten, ingeschreven in een register van de Lokerse nota

ris Dominicus-Joannes Hellyn (2). 

In het eerste stuk, gedateerd 25 augustus 1773, komen we aan de weet dat de 
afstammelingen van Pieter en Andries Bocqueneau, zonen van Nicolaes, vol-

, macht geven aan Judocus Moens, presbyter ende kapelaelI tot Ze/e, Lallde vall 
Delldermollde, om zich in hun naam op 31 augustus naar Si1ll- Willoksbergen te 
begeven (3). Deze zal aldaar om 9 uur in het Lalldt huys worden opgewacht om /zet 
horelI aflesell den staet vall Goede, opgemaakt bij het overlijden van bovenge-

noemde de Hau. 

De volgende akt van 6 september 1773 leert ons dat Jacobus Tack, fs. Joos, bejaar
dell jOlIglIlall, insetelle deser prochie, op zijn beurt volmacht gaf aan Sieur vanden 
Bussche, eerstelI clerq van weeselI tot BergelI Ste-Winocx, om aldaar openbaar te 
verkopen twee partyckells leell die hem, Jacobus Tack, toegewezen waren als aud
steil hoir van de bralldle vall Pieter ell Andries Bocquelleau ollder alldere SOOllell 
vall Nicolaes ende Anlla de Sadeleir. 

Het derde deel is - genealogisch gezien - het meest belangrijke wegens het groot 
aantal familienamen die er in voorkomen. En wat meer is: de notaris gaat in dit stuk 
soms generaties ver terug om de verwantschap met de overleden Joannes-Winocus 
de Hau aan te tonen. Graag schotelen we aan de geïnteresseerde lezer dit derde luik 
grotendeels voor. Maar ... men neme best het nodige schrijfgerief bij de ha~d om 
met behulp van een schema dit kluwen, samengesteld uit de namen van de diverse 

erfgenamen, te ontwarren! .' 

Bijdrage tot de genealogie vall de families Bocqu"lIeau ell de Caluwe 
-. I 

Compareerden voor mij, Dominicus-Joapnes Hellyn, notaris publicq binnen de 
prochie van LokerelI, Lallde vall Waes residerende, geadmitteert voor hoog he ende 
moghende heeren van de raede in Vlaellderell, ter presentie van de getuygen naer
genoemt in persoonen Sieur Jacobus Tack fs Joos ex Catharine Bocqueneau, 
wekke Catharine dochter was van Pieter en Joanne van de Velde, den selven 
Pieter was sone van Nicolaes Bocqueneau ende Anne de Saedeleir, bejaerden 
jongman / Sieur Jacobus-Dominicus Thck fs Passchier ex Joanne Coppieters, 
wekken voornoemden Passchier oock sone was vanden gemelden Joos ende 
Catharine Bocqueneau, dit niet min met hem bij sijnen consente ende authorisa
tie thaerder danckelijcke accepatie joffrauw Marie-Catharine-Francoise de 

~;.:. f ,; 

i 
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Latour sijne huysvrauwe / Sieur Joannes Audenaert, aut schept!nen, hem sterck 
maeckende over sijne drij meerderjarige kinderen, mits hunne verre afgelegentheyt 
buyten dese prochie, die hij verweckt heeft bij wijlent . joffrauw Catharine
Angeline Bocqueneau fia Jacobi ex Josine Baert, wekken Jacobus oock sone 
was vanden voornoemden Pieter Bocqueneau ende Joanne van de Velde / 
Joffrauw Isabelle Bocqueneau, geestelijke dochter, fia Jacobi ende vande gemel
de Josine Baert, dit soo over haer selven als haer sterck maeckende over haer sus
ter joffrauw Marie-Anne Bocqueneau, beggijntien tot Ghelldt / Livinus 
Bocqueneau tot Sinay, fs Jans ex Catharine Varewijck, wekken Jan sone was 
van Andries ende van Margarite Keesbeke, den selven Andries sone van de hier 
boven gemelden Nicolaes Bocqueneau ende Anne de Saedeleir / Sieur Judocus 
Carpentier tot StekelIelI, fs Adrianus ex Made Bocqueneau fa Andries ende 
Margarite Keesbeke voornoemt, alle wekke comparanten verclaerden hun oock 
sterck te maecken over de voordere decendenten van Pieter ende Andries 
Bocqueneau hiervooren nogh genoemt, oock mede hoirs ten sterfbuyse van d'heer 
Joannes-Winocus de Hau, overleden jonghman binnen de stede van Berghen Ste 
Wi/lllOcx den 3den january 1773, uyt den hoofde van sijn vaders moeders vaderlij
ke zijde Joos Bocqueneau. 

Sijnde voorts oock gcompareert in persoonen Joannes Machiels fs I'ieters, wek
ken Pieter sone was van Joanne Goossens fa Joos, den selven Joos was sone van 
Marie de Caluwe, dito Made dochter van Joannes wekken Joannes sone was van 
Cornelis de Cal uwe ende Joanna van Wieie, niet min met hem bij sijnen consen
te ende authorisatic t'haerder danckelijcke acceptatie Anna-Catharina Vael, sijne 
huysvrauwe / Francis Goossens, jonghman bij compotente aude sijn selfs, fs 
Jacobi, wekken Jacobus sone was van GuiIIiame, dito Guilliame sone van Jan 
Goossens ende Made de Caluwe voorseyt / Pieter van de Velde fs Hironimus 
t'sijne tweeden huwelijck, wekken Hironimus sone was van Laurentius van de 
Velde ende Elisabeth Goossens, de selve Elisabeth dochter van den gemelden Jan 
ende Made de Caluwe / Guillielmus Aerssens fs Laureys ende Joanne 

• I 

Goossens, deselve Joanne was oock dochter vande'n gemelden Jan ende Made de 
Cal uwe I Theresia Goossens weduwe van Pieter Roels fs Jans, wekken Jan sone 
was van Jacobus, <,Ien selven Jacobus ook sone van Jan ende de gemelde Made 
de Caluwe / Sieur Judocus Verherbruggen fs Joos ende Anna Goossens, de selve 
Anna Goossens, dochter van den meermaels' gemelden Jan ende Made de 
Caluwe, dit niet min met hem bij sijnen consente ende authorisatie t'haerder danc
kelijcke acceptatie joffrauw Isabelle van Damme, sijne huysvrauwe, alle wekke 
comparanten verclaeren hun niet min oock sterck te maeken over alle de voordere 
decendenten van de gemelde Jan Goossens ende Marie de Caluwe. 

Ten surpluse verclaeren de eerste comparanten, decendenten van Pieter ende 
Andries Bocqueneau, hun nier. min oock sterck te maecken over Christina de 
Decker in huwelijck met Cornelis de Meyer tot Middelburg ZeelGIlt, fia Jans ex 

'á:t. 



Marie Bijl, fia Adriani ende Elisabeth Bocqueneau, welcke Elizabeth dochter 
was van Thomas fs Nicolaes ende Anne de Saedeleir, als mede over haeren broe
der Adrianos de Decker tot Calloo polder / Eyndelinghe Sieur Petrus Landuyt in 
qualiteyt van vooght ex officio over Carel-Joannes Bijl, fs Joannes-Baptiste, 
welcke Jan-Baptist sone was van Joanne in huwelijek geweest met Adriaen Bijl, 
de selve Joanna Bijl dochter van Adriaen ende Elisabeth Bocqueneau, welcke 
Elizabeth dochter was van Thomas, we1cke Thomas sone was van Nicolaes ende 
Anna de Sadeleir voornoemt, oock hoors ten selven sterfhuyse uyt den hoofde van 
s'overledens vaders moederlijcke zijde joffrauw Joanne (de) Caluwe. 

Uit de verdere tekst van onderhavige akt blijkt dat de comparanten het eens zijn de 
beslissingen te aanvaarden die enerzijds getroffen zullen worden door kapelaan 
Moens voor de erfgenamen Bocqueneau, en anderzijds deze genomen door 

Deel van de Vlaanderen-kaart die verscheen in de atlas: A. ORTEUUS, 
Theatrum Orbis Terrarum, Antwerpen, Platijnse Drukkerij, 1592 (KOEMAN, 

Atumtes Neerlandici, lll, Ort. 27B, 40). Onder HYnoxbergen vinden we Sox en 
Quaet-Yperen. Rechts van Duijnkercke is er Tetegem en onderaan De groote 

moere: Warheem. Letten we hierbij - rechts onderaan - even op de schrijfwijze 
Lokeren voor het huidige West- Vlaamse Loker. 

Judocus Verheirbrugghen voor zichzelf en zijn mede-erfgenamen van de tak de 
Caluwe. Op hun beurt geven beide procuratiehouders volmacht aan de hierboven 
reeds genoemde Norbertus vanden Bossche te Sint-Winoksbergen. Dit om in hun 
naam op te treden bij de verkoop van een aantal onroerende goederen die de erfla
ter aan de diverse legatarissen heeft nagelaten. 

Het gaat daarbij om "1/8 voor dhoors Bocqueneau en (een) gelijck 1/8 deel voor 
dhoors de Caluwe eender hofstede 't Kasteel van Vier Thooren en 20 gemethen 52 
1/2 roeden (4) landts in de prochie van Quaetipere, gebruyckt bij Michiel 
Baeteman. Elck gelijck advenant 11 gemethen 34 1/2 roeden in de prochie van Sox, 
gebruyckt bij den selven Baeteman en Sieur Petijt. Voorts aen de hoors 
Bocqueneau eene rente van 2100 ponden parisis (5) bij jaere beseth op een hofste
deken, groot 2 gemethen, in Titegem, gebruykt bij Jacobus de Briel. Over deselve 
2/5 deelen van 2 gemethen 111 roeden hov(en)ier hof met ontrent gelijcken nombre 
zaeylandt inde prochie van Warhem" . 

Uiteindelijk wordt aan dezelfde erfgenamen nog een stuk grond van 1 gemet, 141 
roeden toegewezen in het reeds vermelde Titegem. Alle genoemde plaatsen zijn 
gelegen in de Casselrie van 't selve Bergen, volgens den staet ten voornoemde sterf
huyse genzaeckt en gesloten door Sieur Guilliame Le Dey en d'heer Benedictus de 
Baque, geede deellieden (6). 

Uiteraard was de bijzonderste opdracht van Norbertus vanden Bussche ginds - en 
dit vele uren gaans van het Land van Waas verwijderd - alles ter goeder trauwen, 
deugdelijck ten meesten profijtte aan de man te brengen. Daarbij kwam ook nog de 
verplichting er voor te zorgen dat de te koop gestelde landerijen en. gebouwen niet 
overgingen in dooden handen, directelijck nogte indirectielijck (7). 

Aldus gedaan en gepasseert ten kantore van notaris Dominieus-Joannes HeUyn in 
de tegenwoordigheid van Joannes-Jacobus van Doorslaer en Andries Licenne, 
getuigen, die samen met de comparanten en notaris HeUyn op 26 november 1773 
de afgesloten overeenkomst ondertekenden: 

Jacobus Taek, Jacobus D. Tack, Joannes Audenaert, Marie Catharina 
Francisca de Latour, Isabella Boequeneau, 't mercq van Livinus 
Boequeneau, Judocus Carpentier, Joannes Maehiels, Anna Catharina Vael, 
't mercq van Marie Theresia Goossens, Francies Goossens, Pieter van de 
Velde, Guilielmus Aerssens, !sabella van Damme, Judocus 
Verheerbruggen, Pieter Landuyt, Joannes Js. van Doorslaer, A. Licenne 
ende Ds. Js. HeUyn, notaris publicq. 



Nabeschóuwing 

Rekening houdend met de in deze bijdrage voorkomende familienamen moeten er 
in de Wase regio nog heel wat afstammelingen wonen van de echtparen Nicolaes 
Bocqueneau ~ Anna de Saedeleir en Jan Goossens ~ Mark de Caluwe. 

Voor wat de Bocqueneau's aangaat: vermoedelijk is Nicolaes omstreeks 1650 van~ 
uit Henegouwen of uit de diepe Westhoek in onze streek terechtgekomen. In de 
Lokerse parochieregisters is de eerst genoteerde van die naam ~ die zich makkelijk 
leende tot allerlei vormen van verschrijving (8) - Petrus Bocqueneau. Hij huwde op 
20 november 1661 met Joanna van de Velde, en overleed te Lokeren op 2 januari 
1717 op 8I-jarige leeftijd. Daar werd hij begraven in het koor van O.LVrouw. Zijn 
echtgenote stierf amper enkele weken later op 24 januari 1717. Zij werd eveneens 
in de Sint-Laurentiuskerk begraven. Vandaag de dag zijn er te Lokeren en nabije 
omgeving geen naamdragers Bocqueneau meer te vinden. 

Verdere genealogische gegevens zouden ons te ver leiden. We beperkten ons hier tot 
de vermelding dat een aantal onder de Bocqueneau's faam verwierven als meester
metselaars, en dit niet het minst als kerkenbouwers. Zo sloten de gebroeders Jan en 
Piet er Bocqueneau op 31 maart 1670 een overeenkomst af met de pastoor, de sche
penen van Lokeren en deze van het Beverse te Lokeren. Dit om de Sint
Laurentiuskerk te vergroten met een derde beuk en bijhorende kruisbeuk. Later wer
den nog enkele contracten afgesloten door dezelfde personen, dit in verband met 
nog een aantal uit te voeren werken aan de kerk van Lokeren. Daarbij leende 
Jacobus Bocqueneau op 1 mei 1673 tweeduizend gulden aan de Kerk. De interest -
3 % - en de aflossing mochten betaald worden aan Jan Bocqueneau te Zele of aan 
zijn broer Pieter te Lokeren. Jacobus was immers inmiddels verhuisd naar Sint
Winoksbergen (9), Hierdoor weten we meteen de woonplaats van beide bouwon
dernemers en zien we de link tussen de familieleden in het land van Waas en deze 
in Frans-Vlaanderen. -, .I ' 

Marcel PIETERS 

Notell 
I 

I. Sint-Winoksbergen (Bergues. Frans-Vlaanderen) werd in 1667, na inneming door Lodewijk XIV, 
voorgoed bij Fran\<rijk ingelijfd (Vrede van Aken 1668). Meer over Frans-Vlaanderen en de kas
selrij Sint-Winoksbergen in: Jozef VAN OVERSTRAETEN, De Nederlanden in Frallkrijk, 
Vlaamse Toeristenbond. AntwelJ!en. 1969. 

2. ProteeolIe ofte re~istre ... begOlIst met den jaere 1771 ende ge-e)'lldight met de jaere 1780, 
nrs. XVllll, XX en,XXl1. 

3. Judocus Moens, °Lebbeke, zoon van Daniël en Catharina Verspecht, was kapelaan van de kapela
nie van Sint-Ludg~rus te Zele van 31 december 1769 tot 20 december 1774. In 1774 werd hij pas
toor van Heusden! later van Lochristi (Frans MICHEM, Zele en zijl/ geschiedenis. Antwerpen, 
1957, blz. 394). i 

4. In de kasseirij Sint-Winoksbergen verschilden de oppervlaktematen uit het Ancien Régime niet 
zoveel van deze uit het Land van Waas. Si/lt-Winoksbergen: 1 gemet:;; 300 roeden, I roede :;; 
14,68 m2. Land van Waas: I geniet = 300 roeden, 1 roede = 14,8548 m2• Meer info over metrolo
gie in: Paul VANDEWALLE, Oude maten, gewichten en Inu/ltstelsels in Vlaanderen, Brabant ell 
Limburg, Oostendth, 1984. 

5. Een pond pari sis == 0,0833 pond groten Vlaams. Vandaar: een pond groten Vlaams 12 pond pari
sis. 

6. Geede deellieden: beëdigde deelmannen, rechters of scheidsmannen in zaken van boedelscheiding 
(J. VERDAM, Middelnederlandsch Handwoordenboek. 's Gravenhage, 1911). 

7. Dooden handen: goederen in de dode hand. Met name goederen die niet vererven, die niet van 
hand tot hand wor~en overgedragen, die aan een instelling behoren (voornamelijk religieuze ver
enigingen, congregaties ... ). Zie daarover ook: E. DIRIX, B. T1LLEMAN en P. VAN ORSHOVEN 
(red.), De Valks Ju'ridiseh Woordenboek, Antwerpen, 2001, blz. 95. 

8. Vandaar volgende schrijfwijzen: Boekenlleau. Bockellniauw, Boekel/iel/w, Boucquelliau, 
Boequeniaux, Bockenjau e. v.a. 

9. Vedastus VERSTEGEN, De Sif}t-Laurentil/skerk te Lokeren. In: Verslag Stad Lokeren, 1977, 
blz. 150 en 154. . 

Met toelating van de auteur Marcel Pieters nemen we dit artikel over uit 
''De Souvereinerl",jaargang 33, nr. 2, p. 60-65 
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Bijdrage 2003 

Een aantal personen hebben nog geen lidgeld betaald noch nationaal noch plaatselijk. Heeft u 
een rood bolletje naast uw naam op het adresetiket, dan gaat u in de toekomst geen Kroniek 
meer ontvangen. We veronderstellen dat u niet verder geïnteresseerd bent. 

Wie lid is van de VVF-nationaal en in het Waasland woont, krijgt automatisch onze VVF
kroniek toegestuurd. 

Wie betaalt een bijdrage? 
hij die in het Waasland woont maar geen lid is van de VVF-nationaal 
hij die niet in het Waasland woont 

Hoe betalen voor de VVF-Land van Waas? 
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) 

Hoe wordt men lid van de VVF-nationaal? 
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Het lidgeld bedraagt 25 euro (voor Nederland 33 euro) per jaar. Dit lidgeld geeft recht op een 
abonnement op de tijdschriften Vlaamse Stam en Genealogie en heraldiek in Vlaanderen en 
verleent tevens toegang tot de documentatiecentra van Merksem, Oostende en Melle. 
Het lidgeld kan gestort worden op de postrekening 000-0927382-62 van de VVF. 

Programma voor het najaar 

Zondag 12 oktober 2003: grote genealogische en heemkundige infobeurs van de gouw Oost
Vlaanderen. Viering van het 20-jarig bestaan VVF-Dendermonde in het H. Maagdcollege, 
ingang Noordlaan te Dendermonde. 

Het is de bedoeling een cursus (4 tot 5 lessen) familiekunde in te richten in de maanden 
oktober -november 2003. Deze cursus is vooral gericht op beginnende leden. In ons 
septembernummer volgt het volledige programma. 
Ontwerp: 

1. Inleiding-methodiek 
2. Bronnen na 1800 
3. Bronnen voor 1800 
4. Familiegeschiedenis-genealogie en computer 
5. Oud schrift-Latijnse termen 

Voordracht over Haza-data enlofStam. 

Alle suggesties en kandidaat sprekers worden graag aanvaard. 



Vraag van de heer De Reijke 

Reeds heel wat jaren ben ik lid van de VVF, en abonnee van De Vlaamse 
> Stam. Ik heb in de stamboom van mijn eigen familie naspeuringen verricht 
> die mij hebben gebracht tot Pieter Martinus De Rijcke, die werd geboren te 
> Stekene in het Land van Waas in 1732. Omstreeks 1760 (exact moment mij 
> niet bekend) moet hij vertrokken zijn naar Graauw, benoorden Hulst, een 
> dorp in wat wij nu Zeeuws-Vlaanderen noemen, dus Nederland, toentertijd 
> als Staats-Vlaanderen een generaliteitsgebied van de Republiek. Zijn 
> nageslacht is vele generaties in Graauw voortgezet, en nog wonen daar De 
> Rijckes en verwanten. Een achterkleinzoon van Piet er Martinus was Pieter, 
> die in 1825 te Graauw werd geboren en die per abuis in de burgerlijke 
> stand werd ingeschreven als De Reijke, niet De Rijcke. Deze Pieter De 
> Reijke was de grootvader van mijn grootvader, ik heet (indirect naar hem) 
> Peter De Reijke. 
> 
> Sinds lang is mij bekend dat mijn familie uit het Waasland komt, en Pieter 
> Martinus is inderdaad de verbindende schakel met dat gebied. Zijn vader en 
> moeder ken ik ook nog, dat waren Petrus De Rijcke en Joanna Lo( c )kers, die 
> soms ook Van Loo(c)keren wordt genoemd. Dit echtpaar is gehuwd te Stekene 
> in 1725. Niet zeker ben ik ervan dat zij geboren zouden zijn in resp. 1681 
> en 1691; zij moeten dan bij huwelijk al rijkelijk oud zijn geweest, en 
> hebben desondanks nog minstens vijf kinderen voorgebracht, van wie Pieter 
> Martinus de vierde was. Wie in de afstamming aan dit echtpaar voorafgegaan 
> zijn is voor mij nog uiterst mistig. Ik ben er wel van op de hoogte dat 
> wijlen pater Maris al vrij lang geleden (1975, 1976) artikelen over de 
> Waaslandse De Rijckes in uw blad heeft gepubliceerd, waarin hij voor 
> diverse takken de afstamming kon terugvinden tot in de dertiende eeuw. Het 
> gaat hier om takken in plaatsen als Bazel, Kruibeke en Haasdonk. Het 
> blijft voor mij een fascinerende vraag of al deze takken of sommige ervan 
> onderling verwant zijn. 
> 
> U zou mij zeer van dienst zijn als u mij wat kunt helpen met mijn 
> naspeuringen vanafPieter Martinus De Rijcke en evt. zijn vader Petrus, te 
> Stekene, en wellicht ook in andere plaatsen. Ik had mogelijk al verder 
> kunnen zijn als ik meer tijd had gehad, en tijdgebrek is nog een groot 
> probleem voor mij; dus ik zou in het bijzonder geholpen zijn met bronnen 
> die ik op afstand of thuis kan raadplegen. Zo vond ik al op het 
> onvolprezen internet de Staten van Goed van Stekene, waarin ik een zuster 
> ontdekte van Pieter Martinus, Amelberga De Rijcke, en ook een 
> (vermoedelijke) zuster van Joanna Lockers, Amelberga Lockers. Maar ik weet 
> ook dat er bronnenpublicaties zijn als bijv. boeken over geboorten, 
> huwelijken en overlijdens. We1licht kunt u mij zeggen hoe ik deze en 
> andere nuttige bronnen kan verkrijgen. Als uzelf mij zulke bronnen kunt 
> verschaffen ben ik u zeer dankbaar, uiteraard vergoed ik u alle te maken 
> kosten. 

Peter De Reijke, 
Hoefslag 15, 
5221 AX Engelen (Nederland), 
tel. 073-6312348, of 06-15320271 

15 



DEPUYDT ROGIER 

ERE EXTERN ACCOUNTAm IDAC 

OOSSIER: - Nr. : 

- Uw ref.: 
- Bijlage: 

betreft: Burgerlijke Stand periode 1900 tot heden 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 

B 8470 GISTEL,22-4-2003 

TEfvlPELHOFS1RAA T 17 

Ta: 0592783 85-FAX05927 52(1) 

BA}ij(:800-2003167-01 

Hierbij heb ik Het genoegen U het Arrest Hof van Beroep van 12.02.2003 te 
laten geworden inzake openbaarheid van bestuur in de burgerlijke stand. 

Ik verzoek U met aandrang deze mede te delen aan de leden. Zodoende zal er 
een einde komen aan het misbruik om hoge rechten te vorderen van 
onwetende burgers. 

Iedereen heeft inzage recht door: 
a. Grondwet artikel 32; 
b. Wet 11.04.1994 openbaarheid van bestuur bij federaal bestuur; 
c. Wet 12.11 .1997 openbaarheid van bestuur bij provincie en gemeenten; 
d. Artikel 45 bijzonder inzagerecht in burgerlijke stand; 
e. Advies Raad van State van 03.04.1990; 
f. Artikel 19 zegelwetboek. Vrijstelling van takszegels (200 Bef of 5 Euro) bij 

fotokopie voor privaat gebruik; . 
g. Arrest Hof van Beroep Gent van 12.02.2003. 

Het Arrest bepaalt: 
1. Bevestigd dat de Burgerlijke Stand openbaar bestuur is. 
2. Fotokopie akte vrij van zegelrecht zoals voorzien in het Wetboek. 
3. Mits machtiging van de Voorzitter van Rechtbank van Eerste Aanleg, 

enige bevoegde persoon, kan men een fotokopie bekomen van akten uit 
Burgerlijke Stand tot heden aan de kostprijs van een gewone fotokopie 
zonder zegelrecht en zonder enige gemeente belasting. 

Dank en ! 



DEPUYDT ROGIER 

ERE EXTERN ACCOUNTANT IDAC 

DOSSIER: - Nr. : 

- Uw rel.: 
- Bijlage: 

88470 GISTEL,3-3-2003 

TEMPELHOFSTRAAT17 

18..: r::ESZ1 a385-F.AXr::ESZ15269 

BANK.: 800-2003167-01 

Burgerlijke Stand 
Openbaarheid van bestuur 

Uittreksel Vonnis 27.04.2001 en 
Arrest Hof van Beroep Gent 12.02.2003 n° 2001/AR/1497 

Zoals de eerste rechter terecht aanneemt zijn de registers van de burgerlijke 
stand bestuursdocumenten in de zin van de Wet van 12 november 1997 betref
fende de openbaarheid van bestuur in provincies en gemeenten. 
Art. 2 van voormelde Wet geeft onder 
• 10 de definitie van administratieve overheid, als zijnde "administratieve over

heid zoals bedoeld in art. 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State" 

• 2° de definitie van bestuursdocumenten, als zijnde: "alle informatie in \Nelke 
vorm ook waarover een administratieve overheid bes chi kf . 

De gemeentelijke overheid is een administratieve overheid die over de informa
tie neergelegd in de registers van de burgerlijke stand beschikt. 

In beginsel is dan ook de voormelde Wet van 12 november 1997 betreffende de 
openbaarheid van bestuur in provincies en gemeenten van toepassing op de 
registers van de burgerlijke stand die zich bevinden bij de Stad Veume. 

Uit art. 45 B.W. volgt m.b.t. de registers van de burgerlijke stand een bijzondere 
regeling wat de openbaarheid ervan betreft. 

Onder § 1 van art. 45, derde lid, wordt een bijzondere procedure beschreven, 
waarbij een ieder die doet blijken van een familiaal, wetenschappelijk of ander 
\Nettig belang, zonder enige andere vorm van proces en zonder kosten, na 
mondeling of schriftelijk verzoek, toestemming kan bekomen vanwege de voor
zitter van de rechtbank van eerste aanleg, om "bepaalde opzoekingen te laten 
verrichten of een eensluidend afschrift of een uittreksel te laten afgeven over de 
afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft". 

Hieruit volgt dat de kwestieuze verzoeker geen rechtstreeks onderzoeksrecht 
kan hebben op alle documenten van de registers van de burgerlijke stand. 



Uittrekstet Vonnis 27.04.2001 en Arrest Hof van Beroep Gent 12.02.2003 n° 2001/AR/1497 

Gedateerd op 24 januari 2001 respectievelijk op 15 januari 2002 heeft geïnti
meerde eveneens telkens "voor de duur van één jaar vanaf heden" "Neerom 
dergelijke machtiging ontvangen (zie stukken nrs. 16 en 17, dossier geïntimeer
de). 

Uit de gezamenlijke lezing van art. 45 a.w. én de voormelde Wet van 12 no
vember 1997 volgt dat er door appellanten niets méér kan gevorderd worden 
dan een vergoeding voor de reële kost van een kopie, in zoverre er een kopie 
wordt afgegeven. 

Art. 45 § 1, derde lid alsook § 2, eerste lid a.w. heeft het over het afgeven van 
"eensluidende afschriften of een uittreksel". 
Deze zouden dan "kosteloos voorzien" worden van "het zegel van het gemeen
tebestuur" . 

Voormeld art. 45 verbiedt evenwel niet aan de bewaarder van de akten van de 
burgerlijke stand, niet-ondertekende of niet-gezegelde en bijgevolg niet
bewijskrachtige kopieën af te geven. 

Daarenboven dateert de Wet van 12 november 1997 van nà de regelingen voor 
de openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand neergelegd in art. 45 
B.W., waarbij onder art. 13 expliciet volgende wordt bepaalt: 
"Voor de afgifte van een afschrift van een bestuursdocument kan een vergoe
ding worden gevraagd waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de provincie
of gemeenteraad. 
De vergoeding .die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen 
geval meer bedragen dan de kostprijs." 

Art. 45 a.w. dient in dit licht van de latere, duidelijke Wet van 12 november 
1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en gemeenten, te 
worden gelezen. 

Enkel de bewijskrachtige - met ander woorden voor eensluidend verklaarde, 
ondertekende en gezegeide - afschriften en (uittreksels) zIjn onderworpen aan 
het zegelrecht van art. 8, 130 van het Wetboek der Zegelrechten en niet de ge
wonen kopiën {zie o.m. advies Raad van State d.d. 3 april 1990 aan Ministerie 
van Binnenlandse Zaken "over de interpretatie van de Archiefwet van 1955" 
(Missclenanea Archivistica, Archiefwet 1), Brussel, Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de Provinciën, 1990, 11; stuk nr. 15, dossier geïntimeerde; zie 
ook F. Schram, "De openbaarheidwetgeving in be"Neging, TGEM, 2001/2, blz. 
110+ noot nr. 161). 

Art. 13 van de Wet van 12 november 1997 is in dit opzicht zeer duidelijk: slechts 
de kostprijs van het afschrift kan worden aangèrekend; een en ander heeft ui
teraard ook zijn fiscale implicaties. 
Voorgaande geldt even"Nel onder voorbehoud dat slechts "afschriften" I bijgevolg 
slechts geV\lOne fotokopieën worden gevraagd, zoals geïntimeerde overigens 
ook van bij de aanvang van de gerechtelijke procedure heeft gevorderd. 

1% 



Uittrekstel Vonnis 27.04.2001 en Arrest Hof van Beroep Gent 12.02.2003 n° 2001/AR/1497 

Een en ander kan bij het begrip van de bedoeling van de wetgever slechts in 
voormelde zijn worden begrepen, zoniet is het voor personen zoals geïntimeer
de die een rechtmatig belang heeft bij het onderzoek van de stamboom van zijn 
familie, een onbetaalbare zaak om gebruik te maken van de principiële open
heid van de akten van de burgerlijke stand. 
Rechten waarvan de uitoefening financieel onredelijk bemoeilijkt VJOrdt, zijn hol
le rechten. 

In zijn incidenteel beroep vraagt geïntimeerde voor recht te zeggen dat de vor
dering van 80 BEF of gelijk welk ander bedrag of uurloon, onwettig is daar ze 
strijdig is met de wetgeving inzake de openbaarheid van bestuur en dat fotoko
pieên moeten worden afgeleverd zonder enige vergoeding, andere dan de reële 
kosten voor de kopie zoals gesteld door het K.B. van 30 augustus 1996. 

Art. 13 van de Wet van 12 november 1997 heeft het over "reële kosten". 
80 BEF (ongeveer € 2,00) dan wel 60 BEF (ongeveer € 1,50) of meer per foto
kopie is dan ook strijdig met die Wet. 

Het is evenwel niet aan de feitenrechter om in dezen het K.B. van 
30 augustus 1996 te doen toepassen, aangezien dit niet eens is genomen in 
uitvoering van de Wet van 12 november 1997, terwijl art. 13 van de Wet van 
12 november 1997 het heeft over de vaststelling van het bedrag door de Ge
meenteraad onder die restrictie dat deze niet meer mag zijn dan de kostprijs. 

De rechter kan in dezen alleen maar vaststellen dat het bedrag van 80 BEF (en 
uiteraard alles wat méér is dan 80 BEF) onwettelijk is en bijgevolg niet mag 
toegepast worden ten opzichte van geïntimeerde. . 

Bevestigt het bestreden vonnis, met deze verduidelijking van de vierde en vijfde 
alinea van het dispositief: 

"Zegt voor recht dat appellanten verplicht zijn om fotokopieën uit de registers 
van de burgerlijke stand af te leveren aan geïntimeerde zonder enige vergoe
ding ander dan de reële kosten ervoor, en dit binnen de perken van de over
eenkomstig art. 45 B.W. verleende toestemming van de voorzitter van de recht
bank van eerste aanieg te Veurne; 
Dat, in zoverre de machtiging werd c.q. wordt verleend om "opzoekingen te ver
richten" deze dient gelezen te worden als "opzoekingen te laten verrichten". 

Zegt derhalve ten overvloede voor recht dat de vordering van 80 BEF per foto
kopie onwettelijk is, aangezien ze in strijd is met artikel 13 van de Wet van 
12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies 
en de gemeenten." 



"De Bosuil" - Jezus-Eik 

Een organisatie van WF-Vlaams Brabant - afdeling Huldenberg 

Lic. Phil. Germ. Guy Vande Putte 

«Persoonsnamen op de taalgrens in het Land van IJse en Lane» 

Het officieel homogeen NederlandstaUge Overijse, thans geprangd tussen het tweetalige Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en het homogeen Franstalige Wallonie, vervult in de huidige Belgische politieke 
constructie een corridorfunctie waar de Vlaamse eigenheid nauwlettend wordt gekoesterd en waarin de 
gemeenschappen eerder apart naast elkaar evolueren dan in elkaar vloeien. 

Dat was voor de vastlegging van de taalgrens in 1963 precies andersom, waarvan het plaatselijk historisch 
onderzoek ten overvloede kan getuigen. Een mengtoestand die overigens ook politiek bezegeld was, daar 
het Waalse Rozieren (Rosières-Saint-André, thans deelgemeente Rixensart) onder het Ancien Régime 
steeds integraal heeft deel uitgemaakt van het grondgebied Overijse, waarmee het ooit het Prinsdom 
Home vormdé (daar waar, nota bene, het gehucht Jezus-Eik er pas in 1811 werd aan toegevoegd, terwijl 
de Comichewijk pas in 1963 naar La Hulpe werd overgeheveld). In meerdere onomastische, d.W.z. 
toponymische en antroponymische bijdragen en ook in talrijke sociolinguïstische studies hebben wij de 
jongste kwarteeuw immers kunnen aantonen dat in het land van IJse en Lane contacten tussen de 
Germaanse en Romaanse wereld te allen tijde hebben bestaan en belangrijke osmoseprocessen zich 
voltrokken hebben, laat staan taalkundige interferenties plaats gevonden. 

Wie het onomastisch mijnenveld van de gemeenten OverijselIsque, RozierenIRosières en TerhulpenlLa 
Hulpe diachronisch bewandelt, weet maar al te goed dat hier geen homogene taaltoestanden te bespeuren 
zijn en dat er, vanuit het familiekundig oogpunt, dat ons hier speciaal aanbelangt, complexloos heen en 
weer wordt gehuwelijkt en verhuisd, over de taalgrens heen, die niet in het allerminst een obstakel vormt, 
noch taalkundig (dialectisch bekeken bvb.), noch sentimenteel. Plaatsnamen krijgen een duidelijk 
gedifferentieerd tweetalig kleedje of vormen een taalkundig hybridisch misbaksel. Persoonsnamen 
vergaat het uiteraard niet anders, wat zal aangetoond worden aan de hand van een paar specifieke 
familienamen uit deze drie gemeenten en meer bepaald opgespoord langsheen de weg van Hoeilaart naar 
Waver, die over de gehuchten Bakenbos(ch), MaleizenIMalaise, RosierboislRozierbos en 
RosièreslRozieren trekt. Het gaat hier met name om één van de oudste verbindingsaders uit de streek, die 
ook in de Middeleeuwen dienst gedaan heeft als penetratieroute voor de Romaanse kolonisten die hier in 
de 12dc _13de eeuw door de Brabantse hertogen aangetrokken werden om aan ontginning te komen doen in 
dat specifieke «grensgebied» tussen de Vrijheden Terhulpen (1230) en Overijse (1234) aan de zoom van 
het aloude Zoniendomein. 

Ons studieterrein is dan ook één van die convergentiepunten te noemen tussen Germania en Romania 
waar de. <<taalgrens» is ontstaan, niet als een onoverkomelijke taalbarrière, maar eerder als een 
«contactzone» van een paar kilometer breed, dat het ontstaan heeft mogelijk gemaakt van tweetalige 
dorpsgemeenschappen waar culturele interpenetratie eeuwenlang troef is geweest en culturele 
«verschillen» eigenlijk niet relevant bleken te zijn. 

Alleen taalgrensoverschrijdende genealogiebeoefening en tweetaalig antroponymisch en familiekundig 
onderzoek getoetst aan de bestudering van de nederzettingsgeschiedenis van de hele streek en de 
verschillende migratiefenomenen en -golven aan weerszijden van de thans strak afgelijnde taalgrens 
zullen de onderzoeker in het Land van IJse en Lane de accurate rode draad kunnen bezorgen om de soms 
duistere (want taalverbasterde) omwegen van de familiegeschiedenissen te reconstrueren. 

In het licht van enkele typevoorbeelden van tweetalige antroponymische doubletten die onze 
taalgrens dorpen rijk zijn, zullen we dan de natuurlijke vervlaamsings- of verfransingsprocessen kunnen 
nagaan en zien fluctueren naar gelang van de omstandigheden. Hier zullen ook een paar typische - soms 
grappige - hybridisaties aangestipt worden in een boeiend onomastisch corpus waar 



• 

Mgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 18-09-2003 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

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

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-NIklaas 
Tel. 03-776 88 34 
Email adresluc.g.debacker@pandora.be 

Belgiê-Belgique 
P.R 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

VVF - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

lJÇ"lKNI 

CLEYS Pierre 
Grote heidestraat 92 

9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 2 oktober 
2003 om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Niklaas. 

De heer Lucien Lefevere demonstreert en licht "STAM" toe, het enige Vlaamse 
computerprogramma voor genealogie. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 
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Oost-Vlaamse Instuifdag 

Zondag 12 oktober 2003: grote genealogische en heemkundige infobeurs van de gouw Oost
Vlaanderen. Viering van het 20-jarig bestaan VVF-Dendennonde in het H. Maagdcollege, 
ingang Noordlaan te Dendennonde. . 

De instuifdag heeft plaats van 10 tot 17 uur in de feestzalen van het H. Maagdcollege. 
Alle 00 st-Vlaamse afdelingen zullen hierop aanwezig zijn naast tal van andere verenigingen, 
antiquariaat en software voor genealogen. 
Wie wil die dag meehelpen in onze stand van het Land van Waas. Broodmaaltijd of koude 
schotel wordt voorzien voor de vrijwilligers. 

Cursus familiekunde 

Het is de bedoeling een cursus (4 tot 5 lessen) familiekunde in te richten in de maanden 
oktober -november 2003. Deze cursus is vooral gericht op beginnende leden. 
Programma 

1. Inleiding-methodiek 
2. Bronnen na 1800 (Nico Van Campenhout stadsarchivaris Lokeren) 
3. Bronnen voor 1800 
4. Familiegeschiedenis-genealogie en computer 
5. en 6. Oud schrift-Latijnse tennen (Luc De Backer voorzitter) 

Nadat we de beschikking hebben over een zaal en de kostprijs is vastgelegd, wordt de cursus 
bekendgemaakt. 

Naar een documentatiecentrum ? 

Indien we een overeenkomst kunnen sluiten wat betreft zaal, bibliotheek en 
documentatieafdeling zouden we in de toekomst met de hulp van een viertal personen kunnen 
overgaan tot het houden van een genealogisch dienstbetoon aan onze leden telkens op 
zaterdag van 14 tot 17 uur. Voor onze leden betekent dit dat men terecht kan voor informatie, 
het doen van opzoekingen e.d. Al de informatiekrant jes van de VVF-afdelingen, 
leestoestellen, computer met cd-rom zullen ter beschikking staan. 
Hiervoor zijn echter 4 personen nodig in beurtrol namelijk 1 zaterdagnamiddag per maand 
aanwezig zijn in onze documentatieafdeling te Sint-Niklaas. 
In onze volgende kroniek zal uitgebreid worden weergegeven wat allemaal ter beschikking 
zal zijn op genealogisch en historisch gebied. 

Bestuur 

Eenmaal een vaste plaats van bijeenkomst gerealiseerd, moet dit ons ook leiden naar een 
betere samenhang in onze vereniging. 
Ik doe dan ook een dringende oproep naar personen die op actieve wijze willen deelnemen 
aan ons bestuur. 



ARCHIEFNIEUWS 

Rijksarchief Beveren-Waas 

Van volgende gemeenten in Oost-Vlaanderen zijn de microfilms tot 1900 beschikbaar: 

Aaigem Goeferdinge Moorsel i St.Gillis-Waas ) 

i Aalst Grembergen Moregem St.Goriks-Oudenhove 
: Afsnee Grimminge Munkzwalm St.Kornelis-Horebeke 
Appels Grotenberge Nederboelare St. Kruis-Winkel I 

Appelterre Haaltert Nederbrakel St.Lievens-Esse 
Aspelare i Haasdonk Nederename St.Lievens-Houtem 

· Baardegem Hamme Nederhasselt St.Maria-Horebeke 
Baarle ! Heldergem N ederzwalm -Hermegem St.Maria-Latem 
Baasrode Hemelveerdegem Neigem • St.Maria-Lierde I 

i Bambrugge i Herdersem Nieuwenhove St.Maria -Oudenhove 
Bavegem : Herlinkhove Nieuwerkerken St.Martens-Lierde 
Bazel Hermelgem Nieuwkerken -Waas St.Niklaas-Waas 
Beerlegem Herzele i Ninove St.Pauwels 
Belsele Hillegem Nukerke Smeerbeke-Vloerzegem 
Berchem I Hofstade ·Okegem Smetlede 
Berlare Hundelgem Onkerzele Steendorp 
Bevere .Iddergem IOoike Steenhuize-Wijnhuize I 
Beveren Idegem Oombergen Stekene 
Borsbeke I Impe m Strijpen 
Buggenhout ' Kalken Tot 1910 Oostakker Temse 
Burst Kallo Tot 1903 Opbrakel Tielrode I 
Daknam Kemzeke Op dorp Uitbergen 
Deftingen Maarke-Kerkem Ophasselt Velzeke-Ruddervoorde 
De Klinge Kerksken Ottergem Verrebroek 
Denderbelle Kieldrecht Oudegem mane 
Denderhoutem Kruibeke Oudenaarde Vlierzele 
Denderleeuw Kwaremont Outer · Vlekkem 
Dendermonde . Laarne IOverboelare Smeerebbe-Vloerzegem 
Denderwindeke Lebbeke Overrnere i Volkegem i 
Desteldonk Lede Parike Voorde 
Dikkele Ledeberg Petegem / Schelde Vrasene 
Doel Leeuwergem Polare Waarbeke i 

· Drongen Letterhoutem Ressegem Waasmunster 
i Edelare Leupegem Roborst Wanzele 
Eine Lieferinge Ronse • Welden 

· Eksaarde Lokeren Rozebeke Welle I 

Elene Maarke-Kerkem Ruddervoorde Westrem 
Elsegem Mariakerke Rupelmonde Wetteren 

• Eist Massemen-Westrem Ruien Wichelen 
Elversele Mater Schellebelle Wieze 

· Erembodegem Meerbeke Schendelbeke Wondelgem 
i Erondegem i Meerdonk Schoonaarde Wortegem 
Erpe Meilegem Schorisse Woubrechtegem 
Erwetegem Melden ! Serskamp Zandbergen ! 

Etikhove i Meldert Sinaai Zarlardinge i 

Everbeek i Melsele St.Amandsberg Zegelsem 
· Gent Mere St.Antelinks Zele 
Gentbrugge Mespelare St.Blasius-Boekel Zonnegem 

I Geraardsbergen Michelbeke St.Denijs-Boekel Zottegem 
i Gijzegem Moerbeke (Aalst) St.Denijs-Westrem Zulzeke 
: Godveerdegem • Moerzeke . St.Gillis-Dendermonde Zwijnaarde 

Gentse Cadenas - jaargang 22 - nummer 



Van volgende gemeenten zijn de Microfilms slechts beschikbaar tot 1870: 

Aalter Gottem Mere!beke St.Laureins 
Adegem Grammene Merendree St.Margriete 
Asper • Hansbeke Middelburg St.Martens-Latem 
Assenede ' Heume Moerbeke-Waas St.Martens-Leeme 
.4stene Heusden • Moortsele Sleidinge 

• Baaigem Huise Mullem Ursel 
Bachte M.Leeme Kaprijke Munte • Vinderhoute 

• BaleJ2:em Kluizen Nazareth I Vinkt 
I Bassevelde Knesselare ~evele Vosselare 
I Bellem Kruishoutem okere Vurste 

• Boekhoute Landegem Olsene Waarschoot 
Bottelare Landskouter Oosteeklo Wachtebeke 
Deinze Lembeke Oosterzele I Wannegem-Lede 
Destelbergen Lemben!en Oostwinkel Waterland-Oudeman 
Deurle Lochristi (*) Ouwegem Watervliet 
Dikkelvenne Lootenhulle Paulatem Wontergem 
Eeklo Lovendegem PetegernJLeie Zaffe!are 
He Machelen Poeke Zelzate 
Enarne • Maldegem Poesele Zeveneken 
Ertvelde I Bachte-Maria-Leerne • Ronsele Zeveren 

Meigem Scheiderode Zevergem 
Gavere Me\lc Scheldewindeke Zingem 
Gijzenzcle Melsen Semmerzake Zomergem 
Gontrode Mendonk (1895) StJan In Eremo I Zulte 
(*) Lochristi: akten tot 1870, tafels tot 1920. 

Xavier De Schryver 

(ti. t' ~ Gentse Cadenas - jaargang 22 nummer 3 

Nieuwe uitgaven voor het Land van Waas 

Genealogisch repertorium 1166-1620 gemeente Temse / Jerome Smet. - 2003. - 3 delen. - 1104 p. 
(Jerome Smet Rozenlaan 399140 Temse 03771 1543) 

De hoofdcijnsboeken van het Land van Waas op cd-rom./ Jean-Pierre Vaneygen. - 2003. Kostprijs 
10 euro. 
Alle hoofdcijnsboeken en indices zijn opgenomen op de cd-rom en werden aangevuld met alle 
indices. 
(Luc De Backer, Luccastraat 14,9100 Sint-Niklaas) 

De staten van goed van Melsele 1555-1796 / Gaston Roggeman. -2003. 

De staten van goed van KaDo 1650-1796 / Gaston Roggeman. - 2003. 
(G. Roggeman, Hinxelaar 21,2830 Blaasveld 03 8869100) 

1 
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Compareerde ter greffie van Cauwerbuoch Jan Vemimmen 
filius Andries nu eenige Jaren vuijtlandich geweest sijnde 
inden dienst van sijne Majesteijt ende noch Jegenwoordich inden 
selven dienst sijnde, welke comparant heeft verclaert soo hij 
doet mits desen te leggen de naerhede van een stick lant 
gelegen op de voorseijde heerelijckhede neffens Thielroode groot 
ontrent vier hondert roeden landende alsnu oost Oilles de Weste= 
=linck I suijt Laureijs Smet I west Nicolaes Smet I noort de 

.lan Vemimme Qplespoord 

hoirs Pieter Smet I vel.'COCht bij edictie ende decrete I ende ter voorseijde 
vierschare geerft op den sesthienden Januarij 16 hondert drijen 
=t'negentich aen Jan de Keersmaecker door den deurweerder 
vanden Heuvel tot Dendermonde I ende waerin andermael 
geerft is Jan Smet Pieters ten proffijte van sijne kinders 
op den sesthienden september 16 hondert drijentnegentich bij 
naerhede die het selve alsnu is gebruijckende I ende alsoo hij 
comparant is den naesten ende apprensten I mitsgaeders voor 
de voorseijde kinderen geprefereert I Soo veoclaert hij andermael 
de voorseijde naerhede te leggen met presentatie van alles 
te doen dat eenen nalinck schuldich is te doen tot de 
selve naerhede gekent sijnde ten welcken eijnde den 
voorseijden Jan Vernimmen filius Andries alhier ter greffie van 
Cauwerborch heeft genamptiert een gauwe enkel 
pistole met eenen silveren drij stuijvers penninck toiI'COn 
=den I Soo heeft den comparant dese beneffens mij greffier 
voornomt op den veerthienden december 16 hondert drijentnegen= 
=tich ondertekent I ende waren ondertekent Jan Vernimmen 1693 
ende F. de Lateur 1693 I 

d'Insinuatie is bij mij meijer der heerelijkheijt van Cauwerborch 
gedaen ten huise van Jan Smet Pieters tot Thielroode ende 
door sijne absentie gelaeten copie deser met behoorelijcke 
relaes aen sijne docltter waermede hij gedachvaert wiert 
omme te compareren ter greffie van het voomomde 

In rand: Den 23 december 1693 is 
het genamptiert 
geit bij Jan Vemim= 
=men Andries van 
onder den greffier 
van Cauwerburch 
wederom gelicht 
Memorie 

Cauwerbooch op en Woensdagh naestcommende ten negen uren 
voordennoene omme ten versoecke van Jan Vernimmen filius Andries 
te commen uijt erfven gaen van het stucklants daer daer 
den voomomden Smet ten proffijte van sijne kinderen was innegeerft 
op den 16 september 1693 op peijne hij in faute blijft den versoecker 
sal protesteren van oosten schaeden ende intresten die hij daer 
door saude commen te lijden tairconden desen 14 december 
1693 met obisantie vanden meijer van Thielroode I onderteeckent Jan 
80lsensl 

Den onderschreven meijer der prochie van Thielroode veoclaert 
hem getransporteert te hebben ten huijse ende bij den persoone 
van Jan Smet filius Pieters ten versoecke van Jan Vernimmen 
filius Andries ende aenden selven Jan Smet voorgehauden oft hij 
niet geinsinueert en was vande naerheden op d'ander sijde vermeit 
met het relaes vanden meijer van Cauwerborch ende den selven 
Jan Smetdaerop gevraechtofte hij den selven Vernimmen 
ingevolge vande voomomde naerhede wilde kennen or'te niet 
als naerlinck op welcke vrage den selven Smet heeft geandt= 
=wort dese worden lek hebbe ulieden gehoort ende gesien I voorts 
hebbe ick meijer voomamt geprotesteert van alle casten 
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VVF - KRONIEK 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de 
Vlaamse Vereniging voor FamUiekunde 

De heer 
CLEYS PÎerre 
Grote heidestraat 92 
9120 BEVEREN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst van donderdag 11 december 
2003 om 20 uur in de Bibliotheek van de KO.KW. Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas. 

De voorzitters van de KO.KW. en VVF-Land van Waas de heren Alfred Van der Gucht en de 
Luc De Backer zullen de aanwezigen inlichten over wat de beide verenigingen te bieden 
hebben in de bibliotheek van de KOKWen het documentatiecentrum van de VVF. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



DOCUMENTATIECENTRUM VAN DE V.V.F. EN 
DE KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS 

Zamanstraat 49 (1 ste verdieping), Sint-Niklaas 

De K.O.K.W., als oudste geschiedkundige kring van Oost-Vlaanderen gesticht in 1861, 
bouwde door de tijden heen een rijke bibliotheek en documentatiecentrum uit, dat reeds 
geruime tijd open staat voor het publiek. Een belangrijk deel heeft direct of indirect te 
maken met familiegeschiedenis. 

De VVF-Land van Waas, gesticht in 1972, is de vereniging die de familiekundigen uit het 
Waasland vormt en bronnen ontsluit zodat het genealogisch onderzoek wat vlotter kan ver
lopen. Alle Wase genealogen kennen de publicaties van Luc De Backer, Paul Blaton, Roger 
Colaes, Willy Van Puyenbroeck, Jozef De Wael, Leo De Witte, Luc Peleman, Ronny Bijl, 
Gaston Roggeman, Jerome Smet, en zovele andere. 

De VVF bouwde een documentatie op, niet alleen met genealogische publicaties maar ook 
met Cd-romschijfjes. 

De VVF-Land van Waas en de K.O.KW., die allebei het hele Land van Waas als werkterrein 
hebben, besloten samen te werken als één documentatiecentrum, om zo het steeds groeiend 
aantal genealogen een betere service te geven. 
De VVF-Land van Waas installeert zijn informatica, computer en leestoestellen samen met 
zijn genealogische documentatie in de bibliotheek van de K.O.K.W. 

Beide verenigingen blijven statutair volledig zelfstandig en behouden hun eigen patrimonium. 
Samen zullen ze echter een genealogisch centrum realiseren, zoals er weinige zijn. 

Praktisch nu: 

Plaats: Bibliotheek KO.K.W., Zamanstraat 49 (eerste verdieping) Sint-Niklaas 

Open: elke zaterdag (behalve feestdagen) van 14 tot 17 uur 

Dienstverlening: Tijdens de openingsuren zal steeds een VVF -lid aanwezig zijn om geïn
teresseerden te helpen; daarnaast is de bibliothecaris van de KO.KW. beschikbaar wat de 
KO.K.W.- bibliotheek betreft en de collecties die direct of indirect de genealogen kunnen 
helpen: doodsprentjes, doodsbrieven, fototheek, kaarten, bladen enz. 

Voordrachten: De voordrachten van de VVF zullen vanaf heden doorgaan in de bibliotheek 
van de KO.K.W. en aangekondigd worden in het Mededelingenblad van de K.O.K.W. en in 
de VVF-Kroniek Land van Waas. Alle geïnteresseerden zijn hierop uitgenodigd. 

OPENING: zondag 7 december te 11 uur. U is hierop welkom. 

Namens de VVF-Land van Waas Namens de KO.K.W. 

Luc De Backer Alfred Van der Gucht 
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Dit nummer van onze VVF-kroniek en en de volgende nummers zullen gewijd worden aan wat 
beide verenigingen de genealogen aan te bieden hebben. We starten met een overzicht van de 
materialen en genealogische tijdschriften. 

Inventaris van de materialen VVF 

Een microficheleestoestel 
Een microfiche en -film leestoestel 
Een pc met snelle cd-rom, printer en scanner 

Inventaris van de materialen KOKW 

Fotokopietoestel 

Inventaris van de tijdschriften VVF-Land van Waas 

VVF-Aalst jaarg. 1- 1981-

VVF-Dendermonde jaarg. 1- 1983-

VVF-Meetjesland "De Levensboom" jaarg. 1- 1988-

VVF-Deinze "De Leiestam" jaarg. 1- 1993-

VVF-Gent jaarg. 1- 1982-
(Vanaf jaargang 21 titelwijziging in Gentse Cadenas) 

VVF-Oudenaarde Ronse jaarg. 1-5 tot 1997 
(Ontbrekende nummers zijn aangevraagd) 

VVF-Brugge jaarg. 1- 1968-

VVF-Mechelen "De Mechelse genealoog" jaarg.6- 1981-

VVF-Krantje Gistel jaarg. 1-15 1978-1992 
(vanaf 14de jaargang titelwijziging in Gestella Krantje) 

VVF-Zuid en Midden Westvlaand."'t Stamboompje". jaarg.9-21 1981-1993 

Zeeuwse familiepraet jaarg.4- 1989-

VCGH Medelingen jaarg. 1-15 
(onvolledig wordt bijgekocht) 

Computer en genealogie 2003-



T254 

T261 

T515bis 

T250b 

T259 

T263 

T514bis 

T252 

T258 

T516bis 

T255 

T252bis 

T253 

T256 

T257 

T202 

T251 

T260 

T41 

T41bis 

T250 

Inventaris van de tijdschriften van de KOKW 

Algemeen Nederlandsch Familieblad : tijdschrift voor geschiedenis, geslacht-, 
wapen-, zegelkunde ... (NL) 

Le Blason: revue mensuelle BeIge de génealogie, d'héraldique et de 
sigilllographie. 

Contactblad MU-LE (familieblad) 

Genealogie & heraldiek in Vlaanderen. 

Genealogie: kwartaalblad van het Centraal Bureau voor genealogie. (NL) 

Gens Nostra: maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Amsterdam (NL) 

Le Héraut. 

L'Intermédiaire des Généalogistes / De middelaar tussen de genealogische 
vorsers. 

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch 
Bureau. (NL) 

De Mariezoon. (familieblad) 

De Nederlandsche Leeuw: maandblad van het Koninklijk Nederlandsch 
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. 

Nouvelles Brèves Complément de I 'Intermédiaire des Généalogistes. 

Ons Voorgeslacht: orgaan van de Zuid Hollandse Vereniging (NL) 

Le Parchemin: bulletin. Office GénéaIogique et Héraldique. 

Le Parchemin : recueil Généalogique et Héraldique. 

Racines: centre généalogique et héraldique du Brabant Wallon. 

De Schakel : tijdschrift Antwerpsche Kring voor Familiekunde. 

Tablettes des Flandres : généalogie, histoire, héraldique. 

VVF-Kroniek van het Land van Waas 

't Vandermeulenkrantje (familieblad) 

Vlaamse Stam. 
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VVF-Land vaD Waas Dotumentatiecentnlm 

Het documentatiecentrum is gelegen in de Zamanstraat 49 te Sint .. Nlklaas in de bibliotheek van 
de Koninklijke Oudeheidkundige Kring van het Land van Waas. 
Komende vän de El7 volg je de pijl nummer 1 die naar de Parklaan wijst. Wie met het 
openbaar vervoer komt via het station volgt de pijl nummer 2 die naar de Prins Albertstraat 
wijst. Aanpalend is een grote parking (met een P aangeduid) nl. Parking Zwijgershoeksken. 

p 

Nieuwe uitgave 

"De weerbaremaIlDeGvaDbetLandvanWaes.inl480.1553 .1558" Integrale 
heruitgave V8Il het weric Van C.p, Serrure uit 1851 (XJC + 160 p.) saDlellFbracbt iJl eer. band. 
lDet de bewerking vu B. Rottier uit 1991 (148 p.) 
Heruitgave door de "Geschiedkundige Heruitgeverij, Kruitmagazijnstraat I, 9000 Gent. 
Kostprijs 22,50 euro, of'op cd-rom 9,75 t\1ro. Zie ook '\v\vw,heruitgeverij,be. 
Dit werk zal ook te verkrijgen zijn op ons documentatiecentrum (bij afhaling heb je geen 
portkosten) 
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TOPOGRAFISCHE KAART VAN HET LAND VAN WAAS door lB. DE BODGE. 1788 

Carte Topographique du pays de waes dédiée à Messire Matthieu, Joseph, Robert, Guislain 
de Moerman, Seil(neur de Voorhoute, Haut-Bailli du Pays et Cour Féodale de Waes. Par 
J.B. de Bou/(e, Géomètre-Géographe du Duché de Gueldre. 

De Cartho/(raa.f Jean-Baptiste de Bou/(e werd /(eboren in 1757 als zoon van een militair 
chirurg. Zijn eerste ervaring als carthograaf deed hij op toen hij als zeventien jarige 
tekenaar in dienst kwam b~i Generaal Graaf de Fe"aris die in opdracht van Keizerin 
Maria-Theresia de Oostenrijkse Nederlanden in kaart bracht In 1776 vertrok J.B. de 
Bouge naar Roermond omdat ~in vader daarheen was overgeplaatst In 1782 werd hij als 
landmeter van de provincie Gelderland aangesteld 

Hi,i publiceerde in 1789 de 'Nouvelle carte des Pays-Bas Autrichiens', in 16 bladen. 

Daarnaast maakte hij heel wat geleaenheidskaarten : 
• 1788 'Carte Topographique du Pays de Waes' 
• 1789 'Carte Générale des Bureaux et Tenances des Postes des Pays Bas Autrichiens' 
• 1790 'Carte du département du Nord, ou les provinces de Flandre du Hainaut et du 

Cambrésis' 
• 1793 'Carte du Diocèse de Gand' 
• 1803 'Carte Géographique diplomatique suivant les derniers traités de paix' 

Verbist, Ferraris, ••. Van Landeghem en de Bouge 
Tn de reeks van kaarten over het Land van Waas kunnen we voor de 17de eeuw de kaart van 
Peter Verbist uit 1656, kwalitatief als de beste beschouwen. 
Voor de 18de eeuw kunnen we de kabinetskaart van Ferraris (opgenomen tussen 1771 en 1778) 
aan de top plaatsen. Door haar grote schaal (1/11.520) is ze de meest gedetailleerde voor het 
Land van Waas. Daarnaast mogen we de kaart van lB. de Bouge beschouwen als één van de 
beste gegraveerde kaarten van onze regio. 

De hier gereproduceerde kaart is een variant van de kaart die in 1788 onder dezelfde titel 
door de Bouge in Brussel werd uitgegeven. 
Wij weten voorlopig niet of de topografische kaart van het Land van Waas gemaakt werd in 
opdracht van het Hoofdcollege van het Land van Waas en wellicht daarom werd opgedragen 
aan Hoofdschepen de Moerman. 
Volgens C. Lemoine-Isabeau in 'La Cartographie du Territoire BeIge de 1780 à 1830' zou de 
Bouge zich gebaseerd hebben op een handschriftelijke kaart van de Wase landmeter P. Van 
Landeghem, die in de eerste helft van de ISde eeuw werkzaam was. J.B. de Bouge vulde de 
kaart aan met recente infonnatie. 

Een 'schaduwrijke' kaart •.• 
De kaart van de Bouge is toponymisch zeer rijk. De cartograaf respecteert de Nederlandse 
benamingen in tegenstelling tot Fricx die op zijn kaart van het Land van Waes uit 1706 alle 
plaatsnamen verfranst. 

De Bouge beeft aandacht voor veel praktische informatie : zo duidt hij alle veren en ponten aan 
over de Schelde en de Durme. Hij geeft ook de haltes aan van de postkoetsen en de plaatsen 
aan de grens met de Nederlandse Republiek waar een douanekantoor was gevestigd. Hij toont 
welke wegen afgezoomd waren met bomen (en dus schaduwrijk). Er komen heel wat data op 



deze kaart voor. Zo vermeldt hij bij de weg die Sint-Niklaas met Antwerpen verbindt dat hij 
gekasseid werd in 1787 en 1788. 

Deze kaart is in origineel niet zo gemakkelijk te vinden. Door deze reproductie van de 
Bibliotheca Wasiana VZW is ze nu beschikbaar voor alle belangstellenden: voor lokale 
historici,lamiliekundigen, molenlie.fhebbers, landschapshistorici, maar ook voor zij die 
houden van een mooie, goede kaart. 
Zij is te koop voor 10,O(J.. Euro in het secretariaat van Bibliotheca Wasiana vzw op de re 
verdieping achteraan de leeszaal ol op volgend adres: 
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BmLIOTHECA WASIANA vzw, het bio- bibliografisch documentatiecentrum van het 
Waasland, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas, 03/776.14.82 
bibliotheca. wasiana@sint-niklaas. be 

Het Land van Waas 

In het Ancien Régime omvatte het Land van Waas 32 gemeenten. In 1923 gingen Burcht en 
Zwijndrecht over naar de provincie Antwerpen en in 1976 fusioneerden beide gemeenten tot 
Zwijndrecht. Van de 30 gemeenten van het Land van Waas bleven in 1977 nog slechts 9 
gemeenten over. 

- Beveren: 

- Kruibeke: 

-Lokeren: 

- Moerbeke: 

- Sint-Gillis: 

- Sint-Niklaas: 

- Stekene: 

- Temse: 

- Waasmunster: 

-(Zwijndrecht): 

Beveren, Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Ve"ebroek, 
Vrasene 

Kruibeke, Bazel, Rupelmonde 

Lokeren, Daknam, Eksaarde 

Moerbeke 

Sint-Gillis, De Klinge, Meerdonk, Sint-Pauwels 

Sint-Niklaas, Belseie, Nieuwkerken, Sinaai 

Stekene, Kemzeke 

Temse, Elversele, Steendorp, Tielrode 

Waasmunster 

Zwijndrecht, Burcht 



De Kerk van Jezus Chrlstus van de Heiligen der Laatste Dagen 

- wijk Sint-Niklaas -

2de Çjeneafogisclie Contactdag 

Zaterdag 22 november 2003 - 10:00 - 17:00 

'*1 . 

• 

U bent van harte welkom 

Tuinlaan 102 - 9100 Sint-Niklaas 




