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Hilaire Van den Abeele 

medewerker kwartierstaten 
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medewerkerlees~ hilaire. van.den.abeele@pandora.be 

Lidmaatschap 

Bijdrage 2006 

Wie lid is van de VVF-nationaal en in het Waasland woont krijgt automatisch onze VVF
Kroniek toegestuurd. 
Het lidgeld voor 2005 bedraagt 30 euro. 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 van de VVF 000-0584053-16 Van 
Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem. 

Wie niet in het Waasland woont en lid is van de VVF, maar toch onze Kroniek wil ontvangen 
kan dit door storting van 5 euro (voor Nederland 6 euro) op rekening 413-9284961-81 van 
Gaston Van Vlierberghe, Kamer 507 Hofstraat 134, 9100 Sint-Niklaas. 

Het raadplegen van de computerbestanden in ons centrum is voorbehouden aan de leden. 
(Het raadplegen van de boeken en tijdschriften blijft vrij toegankelijk) 

Nieuwkerken - Waas: Overlijdens 1796-1850 door Victor Rotthier. Te bekomen bij de 
auteur Tel. 03 772-36-86. Kostrpijs 15 euro. 
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Nieuwe projecten 

Kwartierstatenboek van bet Land van Waas 

Het is de bedoeling om een kwartierstatenboek samen te stellen met families uit het Land van 
Waas. We kunnen tot 5 generaties gaan per bladzijde. Dit is gelijk aan 31 personen. 

Bij de vijfde generatie mag ook vermeld worden zoon van en dochter van (enkel de namen) 

Hiervoor is nodig: de volledige persoonsnaam, geboortedatum en -plaats, beroep, 
overlijdensdatum en -plaats indien overleden, huwelijksdatum en -plaats. 

Door het inzenden van de kwartierstaat wordt verondersteld dat u akkoord bent met de 
publicatie ervan. 

Doel is minimaal 100 kwartierstaten in het boek te publiceren 

U kan de kwartierstaat doormailen naar mevrouw Rositta Van Havere 
r. vanhavere@pandora.be op opsturen naar 

Bij voorkeur in Pro-gen, zoniet in Gedcom of word. 

Huwelijken in bet Land van Waas 

Oproep aan onze leden, 

Zoals jullie weten hebben we nu ook onze eigen website www.vvf1andvanwaas.be . We 
zouden deze optimaal willen gebruiken en hadden gedacht deze ter beschikking te stellen voor 
het vele werk dat door onze leden wordt gedaan, maar nog niet werd gepubliceerd. 
We zouden dan ook willen starten met het project "Huwelijken in het Land van Waas". 
Bedoeling is alle huwelijken in het Land van Waas digitaal ter beschikking te stellen. 
Zowel deze uit de parochieregisters, de franse tijd als de burgelijke stand (opgelet voor deze 
laatste, ze moeten ouder zijn dan 100 jaar, tenzij ze officieel werden vrijgegeven). 
We doen dan ook een oproep aan al onze leden om dit bestand mee op te bouwen. Iedereen 
die een wezenlijke inbreng doet zal kunnen beschikken over het gehele bestand. 

De bewerkingen worden liefst aangeboden in de vorm van een excell bestand met de volgende 
kolommen 
1. familienaam van de man, 
2. voornaam van de man, 
3. huwelijksplaats, 
4-5-6. de datum in drie kolommen dag, maand en jaar, (indien dag of maand niet gekend = 0) 
(de gegevens uit de franse tijd worden minstens bezorgd in de franse kalender, de 
omgerekende data mogen er bij gezet) 
7. familienaam van de vrouw, 
8. voornaam van de vrouw. 
De namen worden geschreven zoals ze in de aktes voorkomen, dus met de voorvoegsels (van, 
de, ... ) 
U .. !teraar~ wordt vqor het~. geleyerde ]'estand de bron v~~eld (v~. klappers uit het 
fiJksarchiefte Bevfren, mlcrofihri met ~et nummer, de ongmele registers van de gemeente 
.... ). .. . 



Indien je over een bewerking beschikt maar je zou deze graag eerst willen laten controleren 
aarzel niet om deze aan ons te bezorgen, we zullen allicht wel een lid vinden dat bereid is het 
aangeleverde bestand te controleren met de originele brongegevens. 

Een bewerking die je momenteel reeds hebt mag je doorsturen naar onderstaande 
bestuursleden. Indien je daarentegen wil starten met een bewerking gelieve ons dan eerst te 
mailen wat je wenst te doen, zodat we dubbel werk kunnen vennijden. Het is ook niet nodig 
een volledige gemeente te bewerken, je kan je beperken tot een bepaalde periode (vb 
parochieregisters waasmunster 1700-1750, enz ... ) 

Alle bijkomende suggesties en of opmerkingen zijn welkom. 

We zullen de stand van zaken en de voortgang op onze website publiceren, zodat je het 
project kan opvolgen. 

Agenda eerste semester 

Dinsdag 7 februari : genealogische werkvergadering 
Onderwerpen: 

onze nieuwe website 
project : kwartierstatenboek: kandidaten gevraagd om hun kwartierstaat in te leveren 
voor publicatie 
project: huwelijken in het Land van Waas : medewerkers gezocht 

Dinsdag 21 maart : voordracht door dr. Luc Van Durme 
'Het ontstaan en de evolutie van onze taalgrens in de spiegel van de toponymie'. 

Donderdag 18 mei: voordracht door Claude Gekiere 
'Van Mozes tot Emma, vondelingen in elk tijdperk' 

In memoriam 

Op 30 december 2005 overleed mvrouw Lydie Hellmond echtgenote van ons geacht lid Piet 
Verheyen uit Beveren. 

Op 8 januari 2006 overleed de heer Gaston Roggeman op 8I-jarige leeftijd te Blaasveld. 
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Hij was de pionier van de familiekunde en een autoriteit voor het Land van Waas en zoals hij 
zelf liever zei voor het Nederschelde gebied. Vooral als de bewerker van de hoofdcijnsboeken 
zal hij steeds bekend blijven maar ook voor zijn bewerkingen van de staten van goed en de 
notariaten wordt hij alom gewaardeerd. 

Aan beide families biedt het bestuur zijn oprechte deelneming in de rouw aan. 

Bezoek onze nieuwe website www.vvllandvanwaas.be 
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De abdii Roosenberg 

In 1237 verscheen aan de boorden van de Durme de abdij Roosenberg, een 
kloostergemeenschap voor zusters. Rond deze kloostergemeenschap groeide de 
kern van het dorp Waasmunster, in de betekenis van munster of klooster in het 
Waasland. De diepe godsdienstzin in de middeleeuwen stimuleerde vermogende 
gelovigen tot grote giften aan Roosenberg. Dit waren gulle weldoeners die tijdens 
hun leven of in hun testamenten aan de zusters gronden en goederen toebedeelden. 
Vooraan prijken de vorstelijke namen van Blanca van Castiliê, koningin van Frankrijk 
van 1223 tot 1252, en van Johanna en Margaretha van Constantinopel. Ze schonken 
uitgestrekte landerijen aan de abdij. Deze vorstelijke mildadigheid kreeg navolging bij 
ridders en edelvrouwen van lagere adel en rijke patriciêrs. In de oorkonden lezen we 
dat Wouter van Coudenborgh, uit een geslacht van grootgrondbezitters te Temse, 
Belseie, Rupelmonde en Tielrode, samen met zijn vrouw Clarisse, in 1249 renten 
schonk op zijn goed te Weert. In 1255 gaven Baudewijn van der Bruggen en zijn 
vrouw Clementia bij testament een grote som geld aan Roosenberg. Twee jaar later 
doet ridder Jacob van Pumbeke een aanzienlijke gift van landerijen in de wijk Hese 
te Waasmunster. Verder zien we ondermeer de namen van Aernout van Saemslag, 
Beatrix van Colanen, Mabelie van Volbrecht, Wouter van Voorhoute, Philips van Axel 
en Willem van Belseie, die de abdij verrijkten met grote sommen geld, huizen, met 
tientallen bunders akkerland, boomgaarden, weilanden tot ver in Zeeuws
Vlaanderen, en allerlei priviliges. 

Door die talrijke giften beschikte de abdij, kort na haar ontstaan, over een 
belangrijk vermogen in landerijen en pachtopbrengsten. De aangroei van het 
vermogen van de abdij kwam ook voor een groot deel van de religieuzen zelf. De 
nieuw aangekomen novices en zusters waren tot in de 18de eeuw dikwijls telgen van 
adellijke geslachten. 

De Slaper 

Drie eeuwen beheer van goederen en alles wat daarbij kwam kijken hadden ervoor 
gezorgd dat de abdij Roosenberg in het midden van de 16de eeuw beschikte over 
een rijk archief. Ontelbare bullen, oorkonden, cijns- en rentebrieven, kwijtschriften, 
pachtregisters, vonnissen van de vierscharen, stapelden zich op. Omstreeks 1540 
werd in een register opgetekend dat dit archiefmateriaal voor een groot gedeelte 
'scoon, elaer, onghecorrupteerd met volmaecten wassen seghele' was. Maar er 
waren anderzijds ook talrijke stukken die onleesbaar waren geworden en 
overgeschreven moesten worden. 

Daarom besloot de toenmalige abdis Jozijne van Steelant in 1542 dat er een nieuw 
allesomvattend overzicht van de goederen van de abdij gemaakt moest worden. In 
1548 was men het eens over de opzet van dit register. De samenstelling ervan werd 
in handen gegeven van Jacob Wittock, priester en kapelaan te Sint-Niklaas. Zo 
begon men in 1548 met het opstellen van de Slaepere, later kortweg Slaper 
genoemd. Het woord 'slaper' betekende in het Middelnederlands letterlijk een 
rentebrief die zijn kracht heeft verloren omdat er niet tijdig mee gevorderd is. In deze 
kontekst duidt het op een boek of register dat niet telkens behoeft te worden 
bijgewerkt, dat kan blijven rusten of 'slapen'. Het samenstellen van het register was 
een omvangrijk karwei en duurde tot 1557. 

De Slaper is een kostbare oorkonde, een lijvig en zwaar register met de afmetingen 
van 37% bij 26 cm. Het omvat 219 genummerde folios in prachtig handschrift, 
waarvan ongeveer 195 van mooi blank perkament. Later zijn daar nog een dertigtal 



folios van papier aan toegevoegd. Het lijvig en zwaar register telt dus ongeveer 440 
paginas. 

Er staan in vermeld alle eigendommen, renten en tienden die het klooster in bezit 
had in de tegenwoordige provincie Oost-Vlaanderen, namelijk te Elversele, Tielrode, 
Sint-Niklaas, Nieuwkerke, Belseie, Sinaai, Lokeren, Daknam, Eksaarde, Moerbeke, 
Stekene, Sint-Pauwels, Vrasene, Beveren, Melsele, Zwijndrecht, Verrebroek, 
Haasdonk, Kruibeke, Basel, Rupelmonde, Temse, Moerzeke, Hamme, Zele, 
Kalcken, Aalst, Oordeghem, Gent, Merkeghem; en in het tegenwoordige Zeeuws
Vlaanderen, namelijk te Axel, Beoostenblij, Hulst, SerPauwelspolder en Saeftinghe. 
De honderden stukken grond worden elk aangeduid met hun oppervakte, de 
goederen die het afbakenen, de namen van de leenmannen of pachters en de 
vierschaar waar het 'te wette gaet. .. •. De beschrijving der tienden is zeer uitgebreid 
en beslaat voor elke parochie waar grondeigendom van Roosenberg lag 
verschillende folios. 
Toen men in 1548 begon met de samenstelling van de Slaper was de abdij, die toen 
dertig religieuzen huisvestte, op het hoogtepunt van haar materiële welvaart, 
voornamelijk dank zij haar uitgebreide grondbezit. 
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De Slaper heeft nu vooral betekenis als bron voor genealogisch onderzoek in het 
Land van Waas en het aangrenzende Zeeuws-Vlaanderen. Men vindt in het register 
een groot aantal personen: pachters, eigenaars en aangrenzende buren. Ook 
onderlinge verwantschappen, soms over drie generaties, zijn er uit af te leiden. Er 
worden personen vernoemd met hun vader en grootvader, of met hun echtgenoot of 
echtgenote. Zo kan men vanaf ca. 1550 soms twee of zelfs drie generaties in de tijd 
teruggaan, dus tot personen die geboren zijn in de tweede helft van de 15de eeuw. 
Veel personen in de Slaper zal men ook tegenkomen in de hoofdcijnsboeken; een 
unieke genealogische bron in het Land van Waas. Dank zij de Slaper is het mogelijk 
veel hoofdcijnsplichtigen te localiseren omdat hun woonplaatsen zijn weergegeven. 
Aanduiding van de grootte van het areaal landbouwgrond dat de pachters en 
eigenaren bewerkten geeft inzicht in hun welvaart. In dit verband is er ook aansluiting 
met de Penningkohieren uit de tweede helft van 16de eeuw, registers die, dank zij de 
inzet van enkele genealogen uit de Kring WF Land van Waas, bewerkt en 
toegankelijk gemaakt worden. 

De Slaper op cd 

Honoré Rottier en Albert Truyman hebben de Slaper van de abdij Roosenberg folio 
voor folio gefotografeerd. Momenteel worden alle er in voorkomende namen van 
personen opgetekend en geïndexeerd. Via deze index is het dan mogelijk de 
betreffende pagina van het goed leesbare handschrift te openen en daar de 
betreffende namen te traceren. Deze bewerking vergt tijd en moeite maar zoals de 
activiteiten nu verlopen denken de auteurs dat de cd tegen het begin van de zomer 
kan verschijnen. Deze cd zal worden uitgegeven door de WF Land-van Waas. 
Velen zullen er een boeiende bron voor genealogisch en lokaal-historisch onderzoek 
in vinden. Als bijlage hierbij een foto uit de Slaper. 



} 
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Lidmaatschap 
Bijdrage 2006 

Wie lid is van de VVF-nationaaJ en in het Waasland woont krijgt automatisch onze VVF
Kroniek toegestuurd. 
Het lidgeld voor 2005 bedraagt 30 euro. 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 van de VVF 000-0584053-16 Van 
Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem. 

Wie niet in het Waasland woont en lid is van de VVF, maar toch onze Kroniek wil ontvangen 
kan dit door storting van 5 euro (voor Nederland 6 euro) op rekening 413-9284961-81 van 
Gaston Van Vlierberghe, Kamer 507 Hofstraat 134,9100 Sint-Niklaas. 

Het raadplegen van de computerbestanden in ons centrum is voorbehouden aan de leden. 
(Het raadplegen van de boeken en tijdschriften blijft vrij toegankelijk) 

Agenda eerste semester 

Woensdag 22 maart: voordracht door dr. Luc Van Dunne 
'Het ontstaan en de evolutie van onze taalgrens in de spiegel van de toponymie'. 

Luc Van Dunne studeerde Gennaanse filologie aan de Gentse universiteit waar hij het 
diploma licentiaat geaggregeerde behaalde. In 1982 behaalde hij er de doctorstitel met 
grootste onderscheiding. Beroepshalve was hij leraar aan het Koninklijk Technisch Atheneum 
van Herzele. In 1995 wordt hij verkozen tot lid van de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde. 
Hij was stichter van het Velzeekse Galloo-Romeinse Museum en was er een tijdlang 
conservator. 
Een leven lang is hij bezig geweest met toponymie. Hij is op dat terrein, na het overlijden van 
dr. Maurits Gijssling, de onbetwistbare autoriteit. In tientallen boeken en bijdragen deelt hij 
zijn kennis met alle belangstellenden in binnen- en buitenland. Momenteel werkt hij aan het 
"Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen . 
. Luc Van Dunne kan een moeilijk onderwerp op een boeiende manier uiteenzetten. 
Alfred Van der Gucht. 

Donderdag 18 mei: voordracht door Claude Gekiere 
'Van Mozes tot Emma, vondelingen in elk tijdperk' 

Bezoek onze nieuwe website www.vvflandvanwaas.be I 
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Nieuws 
Er is reeds een hele weg afgelegd sinds we gestart zijn met onze website. Niet alleen werd de 
site uitgebreid en verbeterd maar ook onze projecten zijn volop gestart. 
Voor het kwartierstaten boek zijn reeds een veertigtal kw's binnengebracht. Uiteraard 
moeten er nog vele bijkomen vooraleer we kunnen overgaan tot een kwartierstatenboek. Wie 
voldoende gegevens heeft, wordt verzocht zijn kw door de sturen naar Rositta 
r.vanhavere@pandora.beofperbriefnaarR. Van Havere, Hugo Verriestlaan 129,120 
Melsele. 

Aan het project huwelijken in het Land van Waas zijn reeds enkele personen begonnen. 
Waarschijnlijk gaan we dit project in opsplitsen: de parochieregisters en de burgerlijke stand. 
Voor beiden hebben we een inventaris opgemaakt van wat er ons te doen staat. De verwerking 
gebeurt voor beiden nagenoeg op dezelfde manier. Voor de BS hebben we een of twee 
kolommen meer nodig (sommige klappers vermelden enkel een folionummer en ruimte voor 
de franse tijdrekening moet worden voorzien). 
Wie een gemeente wil bewerken kan bij ons de nodige gegevens op cd-rom krijgen. Maar wat 
nog interessanter is, graag hadden we van hen die reeds een klapper hebben gemaakt hun 
gegevens gekregen ook al is het slechts over een beperkte periode. 
Kandidaten meldt u. Uw bijdrage is van belang. Neem contact op met de voorzitter zodat hij u 
kan zeggen ofvan de gekozen gemeente reeds een bewerking bestaat. 

Een nieuwe cd-rom. 
De cd-5 over Belsele en Rupelmonde is verkrijgbaar evenals de vorige aan 15 euro. Ook de 
combi-5 is klaar en kost 75 euro of mits inlevering van de combi-4 of de vorige cd's en opleg 
van 15 euro. 

Staten van goed CD-5 Rupelmonde (14/02/2006). 
Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen. 
In het rijksarchief van Beveren onder het GOA (=gemeentelijk oud 
archief) van Rupelmonde bevinden zich onder de rubriek "Staten van 
goedn in totaal 10 registers nrs 835-844 en 13 pakken van losse stukken 
nrs 846-858 omvattende de periode 1556-1796. De bewerking van deze 
1.126 documenten over bijna 9.000 beschreven pagina's staan op de 
vijfde CD staten van goed. 
Als extra op deze CO => Inventaris van het Rijksarchief Beveren: Oud 
archief Rupelmonde. 

Staten van goed CO-5 Belsele (14/02l2006J. 
Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen. 
In het rijksarchief van Beveren onder het GOA (=gemeentelijk oud 
archief) van Belsele en Sinaai bevinden zich onder de rubriek "Staten 
van goed van Belselen in totaal 18 registers nrs 121-138 omvattende de 
PflriP(/fJ 15(12-1796. Oe bewerking van deze 1.474 documenten over 
bijna 11.000 beschreven pagina's staan op de vijfde CO staten van 
goed. 
ftls extr.a op de-?-e CD => Inventaris van het Rijksarchief te Beveren: Oud 
{Irchief Belsele 'en Sin.;' 

r ' I 
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Staten van goed CO 5 - Combi (14/0212006J 
Naast de cd per gemeente is het ook mogelijk voor de "abonnees 11 de combi
cd te bekomen. 
Mits inlevering van de vorige cd1s of de vorige combi-cd kan je de nieuwe 
bekomen ook aan 15€. 
Deze combi-cd bevat naast de volledige inhoud van alle cd1s een globaal 
overzicht alfabetisch gerangschikt op naam man/vrouwen vrouw/man met 
een koppeling naar de individuele steekkaarten. De cd bevat ook een 
afdrukbare lijst van 438 blz (alfabetisch MIV en V/M)I 
Momenteel staan hier 13.115 documenten op. 

Vraag en antwoord 

Mijn voorvader bastiaan !bichwyler! was soldaat in Iillo 1755 hij was zwitser hij trouwde 
later met anna maria jansse geboren in s,hertogenbosch 1731 zou u eventueel weten 
waar zij getrouwd zouden kunnen zijn zij zijn getrouwd tussen 1755-1757 bvd wim 
beekwilder reacties graag naar wim de tuinman@hotmail.com 

Bij de aangifte van het overlijden van Joannes van Mele in 1795 heeft men verklaard dat 
hij ongeveer 73 jaar was en afkomstig van Waasmunster. Tot op vandaag heb ik nog 
geen bewijs gevonden in de parochie registers van Waasmunster rond de jaren 1722. 
Joannes van Mele is gestorven in Temse en was gehuwd met Judoca Cole op 26-06-1759 
te Graag geboortedatum en ouders van Joannes. fa454587@skynet.be 

Ik ben doende met het samenstellen van de stamboom van de familie GUYSSENS. Ik ben 
dan ook op zoek naar eventuele bidprentjes of overlijdensberichten welke bij jullie 
regionale afdelingen in het bezit zouden zijn. Naar ik vernomen heb zit immers niet elk 
overlijdensbestand en bidprentjesverzameling reeds in Ariadne. Indien jullie in deze 
bestanden eens voor mij nazicht zouden kunnen doen en me hiervan berichten dan zou ik 
jullie hiervoor dankbaar zijn. Indien jullie iets aantreffen van de familie GUYSSENS dan 
zou ik graag hiervan een ingescande versie van bekomen (liefst voor- en achterzijde). 
Guyssens Hugo Raapveld 4 9290 Uitbergen. nyoka@telenet.be 

Bij het opsporen van mijn voorouders in het Waasland ben ik tweemaal vastgelopen : 
l.Het echtpaar Adrianus Eeckelaert (Leeckelaert) x Joanna Clauwaers hadden 1 kind te 
Bazel: Antonius, gedoopt 19 juli 1709 (getuigen: anthonius eckelaert en maria 
eckelaers). Vader Adrianus is vermoedelijk te Bazel geboren op 30 juli 1673 (zoon van 
Egidius en Anna De Vree) en vermoedelijk overleden te Bazel op 13 januari 1723. Maar 
die laatste gegevens zijn verre van zeker. Alle andere gegevens ontbreken. 

2. Joannes (Baptista) De Neef (De Neve) huwde een tweede maal te Vrasene op 28 
september 1744 met (Maria) Theresia Maes en overleed te Vrasene op 21 november 
1756. Wie was zijn eerste vrouwen waar kwam hij vandaan? 
Naast de P.R. consulteerde ik een aantal andere bronnen zonder resultaat, zoals de 
Wezen registers van Bazel (Colaes) en het werk van de betreurde G. Roggeman. 
Het waren wellicht arme mensen die weinig sporen in de archieven hebben nagelaten. 
Or Jan Gyselinck. Jan.Gyselinck@yucom.be 

Een nieuw vervolgverhaal ••••• Vanaf dit nummer starten we met het zielen boek van 
Kemzeke 1774. 
= is doopdatum, proles : kinderen, cubiculum : kamer, domesticus: huisgenoot 
avunculus : oom, famulus : knecht, famula :meid, ancilla : dienstmeisje 
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Hic Liber continet Statum vivorum et mortuorum Parochlae de Kemseke 

Status animarum Parochlae a me F. L. du Coulombier, ejusdem parochlae Pastore renovatus 
die 12 et 13 aprilis 1774 

INPAGO 
= gedoopt 

Domus Pastoratus: 
F. L. du Coulombier pastor fs Lucae = 25-8-171 0 
Gerardus Emmanuel Duijvetter vicepastor 
Teresia du Coulombier fs Lucae = 27-5-1702 
Isabella Marqué fa Gerardi vidua Josephl van Daele 

Zacharias heirwegh fs Petri 
Anna Maria Martens fa Petri 

pro/es 
Joanna Catharina = 7-6-1760 
Joseph = 8-11-1761 

domestici 
Petrus Aelbrecht 
Amelberga Coninck 

in cubiculo 
Joannes Heirwegh fs Laurentii 
Joanna Maria Gordijn fa Egidii 

Joannes Smet fs Jacobi 
Judoca Anna Reyns fa ludoci 

proles 
Joanna Catharina 

Judocus van Bellingen fs Christiani 
Anna Varewijck fa Petri 

pro/es 
Agnes = 11-8-1757 

Petrus Dhooghe fs Marini 
Anna Maria Abbeel fa Laurentii 8-5-1736 

pro/es 

leeftijd 

63 

73 
68 

42 
42 

26 

69 
67 

40 

48 
60 

13 

43 
37 

Anna Judoca 13-5-1762 11 
Maria Petronilla = 4-9-1763 10 
Joannes = 23-10-1767 6 
Bemardus = 7-1-1769 5 
Joanna Begga 25-6-1770 

cohabitant mater et avuncu/us mariti 
Anna Schuerman fa Petri = 3-3-1701 vidua Marini Dhooghe 73 
Matheus Joannes Schuerman fs Petri = 21-9-1711 62 

domestici 
Petrus van Gesse 
Emmanuel uyt de bisen fs illegitimus 
Laurens de Cock fs Marci 30-5-1756 
Catharina de Boy fa Josephl 

13 

geboorteplaats 

Gent 
Kruishoutem 
Gent 
Gent 

Nieuwkerken 
Stekene 

Stekene 
Temse 

Sint-Niklaas 
Sint-Gillis 

Sint-Niklaas 
Sint-Gillis 

Sint-Gillis 

Sinaai 
Sinaai 

Kemzeke 

Sint-Gillis 
Kemzeke 

Kemzeke 
Kemzeke 

Stekene 
Kemzeke 
Sint-PauweIs 



Josephus Joannes Dhilt fs Joannis Franc. =4-8-1738 
Judoca Petronilla Schuerman fa Judoci 2-4-1742 

pro/es 
Catharina Judoca = 6-11-1766 
Joanna Josepha = 15-1-1769 
Maria Amelberga = 31-7-1772 

cohabitat 
Judocus Schuerman = 25-8-1705 

domestica 
Maria Gertrud Lambrecht 

in cubicu/o 
Joannes Franciscus Dhilt fs Joanneis Bapt. 
Catharina Wittock fa Joannis 

Petrus Magnus fs Francisci 
Maria Agnes de Soomer fa Laurentii = 23-1-1729 

pro/es 
Anna Teresia = 22-1-1764 

cohabitat 
Doctor medicus 

Dominieus Schellebroodt fs Joannis Bapt. = 6-1-1725 
Petronilla Livina de Soomer fa Laurentii = 22-10-1743 

pro/es 
Anna Maria 16-1-1764 
Joannes 12-11-1765 
Anna Catharina = 15-11-1767 
Paulus Augustinus = 22-10-1769 

domestica 
Petronilla NN 

Frans de bruyne fs Petri 
Isabella Maria van heek fs Matthiae 

cohabitat 
Catharina de bruyne soror mariti 

famuli 
Emanuel verbeke 
Joannes de bruyne 
Joannes Ruolt 
Maria Petronille van Stappen 

Isabella Joanna De Coninck fa Philippi 
pro/es 

Anna Maria = 10-5-1759 
Agatha = 21-5-1762 
Maria Francisca 11-6-1764 
Maria Teresia = 31-1-1767 

Rosa Vergauwen fa Andreae = 7-6-1700 
Anna Catharina van Goethem 

35 
31 

64 
45 

7 

31 

Kemzeke 
Kemzeke 

Kemzeke 
Kemzeke 

Ieper 

Sint-Gillis 
Sint-Gillis 

Nieuwkerken 
Kemzeke 

Haasdonk 

Sinaai 
Belsele 

Melsele? 

Sint-Gillis 

Sint-Gillis 
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Josephus Muijl fs Judocus 
Maria F rancisca Varendonck fa Gregorii 

pro/es 
Joannes Baptista = 12-4-1769 
Maria Christina = 2-9-1771 
Maria Amelberga = 10-4-1774 

famula 
Norbertina Jacoba Bemaert fa Joan. ::::: 27-1-1754 

Augustinus de Schrijver fa Joannis 
Joanna van den Hende fa Joannis 

famulus 
Joannes Noeninx 

Josephus Pruniaux fs Egidii 
Catharina van Conicxloix 

proles 
Lambertus = 5-6-1769 

Joannes Joris de Haen 
Joanna Barbara Breys 

proles 
Hieronimus 7-2-1773 

ancilla 
Angelina Geldof 

Michael Wauters fs Martini 
Judoca Maria van Schoore fa Lucae 

proles 
Anna Coleta = 2-9-1758 
Tecla= 12-9-1762 
Angelus 30-9-1763 
Petrus Augustinus = 7-7-1765 

Jacobus Meul fs Joannis 
Maria Anna Windey fa Pauli = 17-6-1736 

proles 
Paulus = 19-2-1764 
Joannes Baptista 16-2-1766 
Joannes = 7-2-1768 
Anna Judoca 19-2-1770 

in cubiculo 
Judocus Maes 
Maria Adriaensens 

proles 
lsabella 
Petrus 
Jacobus 

37 
30 

53 
63 

49 
40 

Joos Reyns fa Egidii viduus Elisabeth ComeL Inghels 29-11-1687 
Joanna Carolina 27-3-1723 

Vrasene 
Vrasene 

Lokeren 
Sint-Gillis 

Temse 

Vlissingen 
Clinge 

Sint-Pauwels 
Belsele 

Belsele 

Moezeke 
Sint-Gillis 
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Josephus van Schoore 
Maria Josepha Pitot 

Joannes Stevens fs Petri 
Catharina Brusselman fa Petri = 9-10-1707 

Cornelius Lauwers fa Jacobi 
Isabella Rosa Brant fa Petri 

pro/es 
Petrus Jacobus = 19-11-1770 

domestici 
Joannes de Boij 
Frans de Block 
Joanna de Cock 

Joannes Godefroij fa Joanrus 25-5-1731 
Monica Dorothea Smet fa Joanrus = 18-2-1739 

pro/es 
Joannes Baptista =28-10-1770 

34 
27 

Anna Judoca Smet fa Joannis vidua Judoci van Pottelberge 73 
Joannes Meul fa Adriani 67 

Paulus Baert fs Petri = 20-5-1706 
Marianna Schellebroodt fa Joanrus Bapt. = 5-2-1773 

pro/es 
AnnaMaria 4-4-1761 
Andreas = 18-6-1763 
Anna Teresia 18-3-1768 
Petrus 15-11-1770 

in cubicu/o 
Elisabeth Schellebroodt fa Anthonii 6-2-1693 

Egidius de Munck 
Petronilla de Frere 

pro/es 
Jacobus 

In cemiterio 
Catharina Boel fa Joanms et Judocae Verhere 
Anna de Sutter fa Egidii vidua Joanrus van Himst 

Petrus Franciscus De Backer fs Francisci 
Petronilla Coppens fa Laurentii 

Joannes van den Berge garde 
Anna Mosi 

pro/es 
Joannes Baptista 
Maria Elisabeth 
Catharina 

53 
52 

31 
21 

Stekene 

Hontenisse 
Sint-Pauwels 

Sint-Pauwels 
Elversele 
Puurs 

Sinaai 
Belsele 

Sint-Gillis 
Clinge 

Clinge 

Belsele 
Sint-Gillis 

Lokeren 
Stekene 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 2 mei 2006 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXXIV-nr. 3 mei- juni 2006 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
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Donderdag 18 mei om 20 uur: voordracht door de heer Claude Gekiere 
"Van Mozes tot Emma, vondelingen in elk tijdperk" 

Plaats: VVF-documentatiecentrum, Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas in de bibliotheek van de KOKW. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Jean-Pierre Vaneygen 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Voordracht van 18 mei. 

Van Mozes tot Emma, vondelingen in elk tijdperk I door de heer Claude Gekiere 
Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vonn van gezinsplanning die over gans 
Europa voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel. 
De oudst gekende is Mozes, de jongste is Emma. Daartussen hadden we een duizenden 
anderen: 
Maria Vandecapelle, Sophie Vondels, Josine Verbancken, Francoise Vandecauter, enz. 

Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om 
vondelingregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen 
beschikbaar in veel van de grotere steden in Zuid-en West-Europa. 

Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de 
annste bevolkingsgroepen die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten. 

Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? 
Was er een reglementering? 
Waar werden de kinderen te vondeling gelegd? 
Hoe kwamen ze aan hun naam? 
Hadden ze overlevingskansen? 
Was er een controle door de overheid? 
Waar werden ze geplaatst? 
In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gom, zelf een vondelinge en 
opgevoed in onze directe omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling? 
Mooie verhalen, zult u zeggen, maar anderzijds een beetje triest. 

Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden Maart-April 

• Ons snelnieuws is nu ook beschikbaar als RSS-feed. 
• Op de startpagina krijgt u een overzicht van de laatste 5 berichten op het forum. 
• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Beveren 1590-1796 (parochieregisters) 
o Beveren 1796-180 1 (parochieregisters) 
o Nieuwkerken 1796-1900 (burgerlijke stand) 
o Waasmunster 1584-1633 (parochieregisters) 
o Waasmunster 1634-1658 (parochieregisters) 
• Voor ons project Staten van Goed Land van Waas werden 2 errata gepubliceerd op 
• 'CD 5 - Belseie' . 

Gebruik van het forum 

Zoals u waarschijnlijk reeds hebt gelezen in het snelnieuws van onze website beschikken 
we sinds een tijdje over een nieuw forum bereikbaar via het adres: 

http://www.vvf1andvanwaas.be/foruml 

17 



Aangezien men als gastgebruiker van het forum enkel de berichten kan lezen maar er niet op 
reageren raden we u aan uzelf te registreren als gebruiker. Hiervoor klikt naast de verwelkoming op 
"registeren". U kan vrij een gebruikersnaam kiezen, maar uw wachtwoord moet 8 tekens lang zijn 
en mag niet bestaan uit uw gebruikersnaam of email adres. De registratie wordt geactiveerd door op 
de link te klikken die u toegestuurd krijgt in de bevestigingsemail. Mogen wij u vragen bij het eerste 
bezoek uw profiel te vervolledigen met tenminste uw "Naam" (iedereen weet graag wie een vraag 
stelt of van wie hij een antwoord krijgt), "Geheime vraag" en "Antwoord" (nodig indien u uw 
wachtwoord zou vergeten zijn). 

Om een bericht op het forum te schrijven, klikt u op de "forum" -knop van de website of surft u naar 
http://www.vvflandvanwaas.be/foruml. Naast de verwelkoming klikt u op "inloggen". U krijgt nu 
een scherm waar u uw gebruikersnaam en wachtwoord kan invoeren. Tevens kan u daar ook nog 
aanvinken dat u in de toekomst automatisch wenst in te loggen. 

Het forum is ingedeeld in categorieën die op hun beurt ook nog eens onderverdeeld zijn in 
rubrieken. Om een genealogische vraag te stellen klikt u op de link "Vraag en Antwoord". Hier ziet 
u alle berichten die reeds verschenen zijn in deze rubriek. Berichten of reacties die u nog niet 
gelezen hebt, worden gevolgd door het vlagge~e «nieuw». Nu klikt u op "Nieuw Onderwerp". U 
krijgt dan een scherm waar u het onderwerp van uw bericht kan invullen. In het berichtvenster 
eronder schrijft u dan de vraag die u wil stellen. Wij verwijzen u graag naar het bericht "Hoe vragen 
stellen op een goede manier ?" om uw vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Onderaan het 
berichtvenster ziet u een knop "Bekijken". Wanneer u deze aanklikt, krijgt u een voorbeeld van uw 
bericht zoals het in de rubriek zal verschijnen. Ontdekt u een foutje dan verbetert u dat. U kan zo 
dikwijls u wil op "Bekijken" drukken, maar gebruik nooit de "Vorige" knop van uw browser tijdens 
het opstellen van uw bericht, want anders bent u het onherroepelijk kwijt. Wanneer u volledig 
tevreden bent over het resultaat drukt u op "verzenden". Uw bericht verschijnt nu in de rubriek 
"V raag en Antwoord". 

Om te reageren op een bericht dat u op het forum leest, klikt u eerst op het bericht waarop u wenst 
te antwoorden. 
U hebt nu twee opties: 
• ofwel reageert u met een volledig nieuw bericht. Druk dan op "Reageer". U kan nu uw 
antwoord of reactie formuleren. 
• ofwel reageert u met een citaat van het oorspronkelijke bericht. Druk dan op het icoontje 
"Citaat" bij het desbetreffende bericht. De tekst van het oorspronkelijke bericht wordt nu in uw 
antwoord of reactie overgenomen en u kan onderaan tekst toevoegen. 
Net zoals bij het aanmaken van een nieuw bericht kan u eerst het resultaat bekijken door op de knop 
"Bekijken" te drukken en indien u volledig tevreden bent met het resultaat drukt u op "Verzenden", 
zodat uw antwoord of reactie op het forum verschijnt. 

U kan steeds teruggaan naar de startpagina van het forum door op de knop "STARTPAGINA" van 
de bovenste knoppenbalk te klikken. 

Meer informatie over het gebruik van het forum krijgt u door op de knop "HELP" te klikken in de 
bovenste knoppenbalk. 

Indien er daarna nog iets niet duidelijk is, kan u uw probleem stellen in de rubriek "Vragen" van de 
categorie "Helpdesk" of een email sturennaaradmin-vvf-forum@vvflandvanwaas.be. 
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Plaats: 

Thema: 

13.30 u 

14.00.u 

17.00 u 

19.00 u 

10.00u 

lO.l5u 

11.00u 

12.00u 

14.00u 

17.00u 

41ste Nationaal Congres 

Fort 4 - Fortstraat 100 - 2640 Mortsel 

Het leger en onze voorouders 

Zaterdag 20 mei 2006 

Opening der deuren. 

Opening 

Van het 41 ste Nationaal congres door de heer Edgard Seynaeve algemeen voorzitter VVF. 

Aansluitend lezing Fort N, zijn "bewoners" en geschiedenis met geleide wandeling. 

Receptie. 

Banket "New Salon Lenglez". 

Zondag 21 mei 2006 

Opening van het congres en onthaaL 

Opening van de deuren van boeken -en informaticastands. 

Mogelijkheid voor geleide wandeling door en rond Fort N gedurende de dag. 

Lezing Pater Delbaere 

"Jezuïeten in het leger" 

De cafetaria is gans de dag open. Mogelijkheid tot broodjes. 

Lezing Marcel Koeken 

Compilatie van onuitgegeven bronnen uit" De Vierschaar" 

Sluiting van Congres. 
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Joannes Franciscus Wal grave fs Petri 
Anna Petronilla van de Poele fa Jacobi 

pro/es 
Susanna Francisca =2-12-1769 
Maria Catharina 19-12-1773 

A latere Ecclesiae 

Elisabeth Rolliers fa Egidii 

Joannes Frans van Hoije fs Alexandri = 8-5-1730 
Maria Theresia Buijl fa Baltazaris = 28-2-1733 

proles 
Joannes Franciscus = 24-11-1760 
Amelberga = 30-5-1765 
Maria Joanna = 23-6-1769 

In cubiculo 
Joannes Franc. van Hoije 

Petrus Baert 
Anna Herman fa Comelii 

pro/es 
Joannes Augustinus 
Teresia 28-6-1768 
Marcellus = 18-2-1770 

in prefata domo 
Joannes de beli 
Comelius (impotens ) 

Frans van Bastelaer fs Joannis Bapt. 
Joanna Maria Verbeke fa Joannis Bapt. 

proles 
Maria Jacoba = 3-8-1769 
Joannes Josephus = 4-12-1770 
Joannes Baptista 1-7-1772 

Franciscus van Hese fs Adriani 
Anna Toesijn fa Livini 

44 
41 

63 

32 
33 

35 
37 

Angelina van Petegem fa Laurentii vidua Comelii Heirwegh 63 
Joannes Heirwegh fs Comelii 10-7-1740 

Petrus Smet fs Joannis = 10-4-1740 
Petronilla van Kerckhove 

pro/es 
IsabellaPetronillade Vree fa Franc. = 17-3-1715 

cohabitat 
Joanna Maria Selis fa Petri 

in cubiculo 
Andreas Soeij fa Petri 
Jacoba Buijl fa Joannis = 8-5-1725 

56 

Sint-Niklaas 
Sint-Niklaas 

Belsele 

Lokeren 
Sint-Niklaas 

Waasmunster 
Hulst 

Beveren 
Nieuwkerken 

Sint-Gillis 
Belsele 

Sint-Gillis 

Sint-Pauwels 

Stekene 

Lokeren 
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Anna Francisca van Duijse fa Petri vidua Thomae Inghels 65 
in cubicu/o 

Frans de Beli fs Andreae 35 
Marianna Schompelman 46 

pro/es illegitima ex parte uxoris 
Joanna Dobbeleire 

in eadem villa 
Franciscus Inghels fa Thomae 
Joanna Catharina Verhelst fa Petri 3-5-1744 

pro/es 
Joannes Baptista = 10-2-1769 
Maria Livina 4-12-1770 

J oannes de Geest fs Matth. 43 
Petronilla van Hese fa Adriani 37 

proles 
Joanna Francisca = 14-12-1758 
Maria Francisca = 22-6-1760 
Jacobus = 5-3-1762 
Anna Comelia = 15-9-1764 
Rochus 16-8-1769 

Abraham Breijs fs Baltazaris 
Albertina Judoca Dhooghe fa Joannis Bapt. 24-1-1743 

famuli 
Petrus de Schreijver 
Petrus Breijs fs Antonii 

cohabitat 
Brabara Breijs fa Baltazaris 

Kemseke hoeck 

Egidius van Rumst fa Livini 7-4-1709 
Elisabeth Magdalena Reyns fa Judoci = 21-7-1718 

proles 
Joseph 27-10-1743 
Elisabeth 26-2-1745 
Petrus = 15-9-1752 
Joannes = 30-10-1754 
Martinus 7-1-1756 

Isabella Verbanck fa Petri 17 -4-1715 

Joannes Franc. Bruggeman fs Petri 
Judoca Wittock fa Jacobi 

famulus 
Egidius Behils 

Petrus Buyl fs Joannis = 16-6-1720 
Ursula Muyl fa Egidii 

Petrus Benjamin Brusselman fs Petri = 19-12-1709 

49 

47 

39 
56 

42 

Sint-Gillis 

Zele 
Moerbeke 

Stekene 

Sinaai 

Stekene 
Sint-Gillis 

Temse 

Sint-Pauwels 
Temse 

Temse 

Zeveneken 
Belsele 

Breda 

Stekene 
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Joannes Franc. de Block 
Anna Maria Brusselman fa Petri = 3-9-1729 

Petrus Jacobus Vercauteren fs Joannis 
Maria Magdalena van Puyvelde 

pro/es 
Joannes Josephus = 18-2-1769 
Franciscus Emanuel 28-2-1772 

Thomas Meul fa Joannis 
Angelina de calue 

Laurens Baert fa Jacobi 
Catharina Verlee fa Christophori 

pro/es 
Egidius Franc. = 28-10-1760 
Anna F rancisca = 16-11-1762 

in cubicu/o 
Joannes Franc. de Bourgogne 
Martina Livina Deltour fa Philippi 

pro/es 
Maria Jacoba = 9-8-1768 
Joannes Josephus 10-9-1770 

Gerardus Brusselman fs Petri = 14-5-1726 
Anna Francisca Verbanck fa Francisci 20-10-1740 

pro/es 
Albertus = 31-12-1761 
Teresialsabella 12-7-1764 
Barbara = 24-6-1766 
Joannes Zacheus = 23-8-1768 
Marcus 29-4-1772 
AngelinaFrancisca= 1-3-1779 

ancilla 
Maria Judoca Claus 

Ferdinandus Weemaes fs Judoci 
Barbara de Muynck fa Petri 

pro/es 
Constantia 16-5-1771 

famuli 
Petrus Franc. Christiaens 
Petrus Marcus Plateau fs Joannis 

Straete naer de Quackel 

Petrus van Schoote fa Jacobi = 4-3-1723 
Maria van Laere fa Joannis Bapt. 

pro/es 
Joanna Catharina 25-10-1767 
Maria T eresia 2-10-1769 

domestici 

40 

29 
26 

51 
52 

30 
31 

36 

Elversele 

Stekene 
Belsele 

Sint-Gillis 

Belsele 
Belsele 

Mechelen 
Gent 

Sint-Gillis 
Sint-Gillis 

Winkel 
Sint-Pauwels 

Sint-Pauwels 
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Judocus Present 
Joanna de Rijcke 

Joannes Baptista Nonneman fs Petri 
Anna Catharina van Goethem 

pro/es 
Joannes Baptista 30-7-1747 
Petrus Franc. 31-1-1749 
Anna Petronilla = 18-1-1751 
Maria 17-6-1753 
Comelius = 24-1-1757 
Anna Judoca = 1-9-1759 

Egidius de Wilde fs Judoci 25-3-1729 
Anna Catharina Carpentier fa Marci 

pro/es 
Joanna Catharina = 27-4-1765 

pro/es1 a uxoris Maria Adriana Verbeke 
Joannes Franc. = 6-5-1755 
Maria Teresia = 25-10-1756 
Petronilla = 13-4-1758 
Laurentius = 8-2-1760 
Judoca Maria 27-9-1762 

domestici 
Joannes Franc. van Kerckhove 
Joannes Baptista Buijl 

60 
59 

Lokeren 
Vrasene 

Sint-Pauwels 

Zele 

Joannes Franc. Nonneman fs Comelii viduus Petronillae Geerinx = 29-8-1714 
pro/es 

Joanna Catharina = 1-9-1758 
J oannes Baptista = 26-3-1761 

Joannes Baptista Smet fs Judoci = 24-6-1732 
Anna Petronilla van Petegem fa Judoci 

pro/es 
Andreas = 13-5-1762 
JoannesJudocus 23-12-1763 
Barbara = 7-5-1765 
Catharina = 3-2-1767 
Maria = 20-9-1768 
Joannes Baptista = 20-2-1770 

cohabitat 
Ludovicus van Peteghem 

famu/us 
Joseph van Heijmen 

Josephus van Goethem fs Petri = 26-1-1729 
Anna Maria Verherven fa Petri 

pro/es 
CatharinaJudoca = 2-4-1761 
Dorothea = 2-1-1766 
Isabella 26-11-1769 

Sinaai 

36 Stekene 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 23 augustus 2006 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Jaargang XXXIV-nr. 4 september-oktober 2006 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 
emailluc.g.debacker@pandora.be 
website www.vvflandvanwaas.be 

Belgie-Belgique 
P.R. 

91 00 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 

De heer 
CLEYS Pierre 
Grote heidestraat 92 
9120 BEVEREN 

Donderdag 7 september om 20 uur: voordracht door de heer Roger De Moerloose 
"De belastingen in Vlaanderen tijdens het Oud Regime: indirecte bronnen nuttig bij de opmaak van een 
familiegeschiedenis" 

Plaats: VVF-documentatiecentnun, Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas in de bibliotheek van de KOKW. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Jean-Pierre Vaneygen 

De Penningmeester 
Paul Eeckhaoudt 
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Nieuwe penningmeester en rekening 

Sinds kort hebben we een nieuwe penningmeester de heer Paul Eeckhaoudt en ook een eigen 
rekeningnummer waarop alle betalingen kunnen gebeuren. 
Voor België : VVF-afdeling Land van Waas nr. 779-5906722-38 
Voor Nederland: VVF-afdeling Land van Waas IBAN BE24 7795 9067 2238 en BIC GKCCBEBB 
Langs deze weg bedanken we graag de heer Gaston van Vlierberghe die op voorbeeldige wijze 
gedurende 20 jaar de taak van penningmeester heeft vervuld. 

Nieuwe publicaties 

Waas kwartierstatenboek 

Ons eerste kwartierstatenboek is uit! Dank zij Rositta van Havere die het met veel ijver heeft 
samengesteld. 100 kwartierstaten uit het Waasland zijn samengebracht en geïndexeerd. 
Het boek is te verkrijgen door storting van € 10, eventueel te vermeerderen met € 3 portkosten, op 
rek. nr. 779-5906722-38 van VVF-afdeling Land van Waas. 
Afhalen kan bij de voorzitter of in ons centrum in de Zamanstraat. 
Voor Nederland : € 10 + € 8 portkosten op mAN BE24 7795 9067 2238 en BIC GKCCBEBB van 
VVF-afdeling Land van Waas. 
Er zijn slechts 30 exemplaren aangemaakt. Nadien wordt nog enkel op cd-rom verkocht voor 
dezelfde prijs. De portkosten zijn dan 1,50 euro voor België en 2,50 euro voor Nederland. 
Inmiddels zijn we reeds begonnen met de verzameling voor een tweede kwartierstatenboek. Wie 
voor het eerste te laat was, krijgt een tweede kans. 

In voorbereiding 

De slaper van de abdij van Roosenberg op cd. 

De volledige tekstuitgave dmv foto's van elke folio (440 folio's) van het register van 1548-1557 
voorzien van een uitgebreide inleiding en klapper. Voor meer uitleg zie ons eerste nummer van 
2006. Hieraan werkten Onno Rottier en Albert Truyman waarvoor onze dank. 

CD-6 Sint-Niklaas 

Jean-Pierre Vaneygen is volop bezig met de staten van goed van Sint-Niklaas (de Keure), zodat de 
staten van goed van Sint-Niklaas volledig bewerkt zullen zijn. (cd-3 + cd-6). 

Onze website www.vv:flandvanwaas.be L-________________________ ___ 

Nieuwigheden Mei-Juni 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Me1sele 1875-1900 (burgerlijke stand) 
o Moerbeke 1611-1699 (parochieregisters) 
o Kruibeke 1796-1806 (burgerlijke stand) 



• Sinds eind mei gebruiken we een verbeterde zoekmethode op basis van generieke namen 
voor ons project Huwelijken Land van Waas. 

• Voor ons project Staten van Goed Land van Waas werd 1 erratum gepubliceerd op 'CD 4-
Waasmunster-Elversele' . 

• In het kader van ons project Kwartierstaten van het Land van Waas werden reeds 2 
kwartierstaten ter aanvulling aangeboden: 

o Petrus Van Havere (aanvullingen door Regi De Meirsman en Gerrit Heirman) 
o Pieter Johannes De Kerf (aanvullingen door Murk van Stralen) 

• Op 10 junijJ. werd onze CMS bijgewerkt naar Joomla versie 1.0.9. 
• Het 40ste lid van ons forum heeft zich geregistreerd op 16 juni jJ. 
• We zijn overgeschakeld op een nieuwe agenda, raadpleegbaar vanaf de hoofdpagina. 
• Op 26 juni j.l. werd onze CMS bijgewerkt naar Joomla versie 1.0.10 (kritieke 

veiligheidsupgrade ). 

Nieuwigheden Juli-Augustus 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Moerbeke 1700-1796 (parochieregisters) 
o Waasmunster 1659-1699 (parochieregisters) 
o Melsele 1797-1874 (burgerlijke stand) 

Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 15.657 huwelijken in de 
parochieregisters en 6.730 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• In het kader van ons project Kwartierstaten van het Land van Waas werden volgende 2 
kwartierstaten ter aanvulling aangeboden: 

o Joseph Van Merlen 
o Hypolite Emanuel Van Goethem (aanvullingen door Regi De Meirsman en Andre 

De Waele) 
• Sinds 15 augustus is het inloggen op de website en het forum geïntegreerd, men is dus op 

beiden tegelijk in- of uitgelogd. 

Meer inhoud voor leden VVF-Land van Waas 

Binnenkort zullen bepaalde delen van onze website exclusief toegankelijk zijn voor onze leden. We 
denken o.a. aan een beperking van het aantal resultaten bij het raadplegen van de huwelijken
database voor niet-leden. Het is daarom van groot belang dat alle leden van onze regionale afdeling 
zich registreren op onze website. Leden die zich reeds geregistreerd hebben op het forum worden 
automatisch gemigreerd naar de website wanneer zij op de startpagina van onze website inloggen en 
moeten zich dus niet opnieuw registreren. 
Aangezien uw lidmaatschap door ons gecontroleerd moet worden, kan het evenwel een paar uurtjes 
duren alvorens de extra inhoud toegankelijk wordt. U krijgt hiervan een bevestigingsemail. 

Gebruikersprofiel 

Het is ons opgevallen dat slechts weinig forumleden hun profiel hebben aangevuld met de velden 
"Geheime vraag" en "Antwoord". Bij de integratie van website en forum is er bijgevolg gekozen om 
bij een verloren paswoord, het systeem automatisch een nieuw paswoord te laten genereren dat naar 
het email adres wordt gestuurd dat gekoppeld is aan uw login. 
Mogen we de leden die zich voor 15 augustus 2006 geregistreerd hebben op het forum vragen om 
de velden "VVF lidnummer" en "Woonplaats" in te vullen. Deze 2 velden zijn enkel zichtbaar voor 
de beheerder en zijn een hulpmiddel om uw VVF-Land van Waas lidmaatschap te controleren. 
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Kies hiervoor op de bovenste knoppenbalk voor "PROFIEL" en in het linkse menu "Profiel 
wijzigen / Fonunprofielinformatie". 

HEIRBAUT, een Wase familie (deel II) 

Op 1 juli 1696 huwden Joannes Heirbaut en Maria Piessens in Sint-Niklaas. Ze vestigden zich daarna in 
Temse waar hun zes kinderen werden geboren, die zorgden voor een uitgebreid nageslacht. Gegevens 

HEIRBAUT, een Wase 
familie 
Deel 11 

André Vandermeulen 
Martin Braem 

over duizenden van hun afstammelingen en partners werden in 
1996, precies driehonderd jaar na het huwelijk van Joannes en 
Maria, door André Vandermeulen gebundeld in de ruim 600 
pagina's tellende familiegeschiedenis 'Heirbaut, een Wase 
familie'. 

De 'Familievereniging Heirbaut' bleef ook na 1996 
aanvullingen op het eerste boek opzoeken en alle recente 
genealogische evoluties registreren. Na tien jaar leverde al 
deze nieuwe informatie een tweede boek op, samengesteld 
door André Vandermeulen en Martin Braem. Deze publicatie 
omvat een 250-taI bladzijden en wordt ingeleid door Luc De 
Ryck, burgemeester van Temse, wiens grootmoeder ook een 
Heirbaut was. In beide boeken komen niet enkel naamdragers 
Heirbaut voor, ook alle nakomelingen van vrouwelijke 
Heirbauten werden zoveel mogelijk opgespoord. In totaal 
komen er in dit boek dan ook meer dan 700 verschillende 
familienamen voor, grotendeels uit het Waasland. 

'HElRBAUT, een Wase familie, deelll kost 16 euro (+ 3 euro verzendkosten). Er zijn ook nog exemplaren 
van deel I te verkrijgen aan 37 Euro (+ 4 euro). Voor beide boeken samen betaalt u slechts 50 Euro (+ 4 
euro). 

Voor alle bestellingen: het bedrag storten op rekening 891-6740084-49 van André Vandermeulen met 
vermelding 'Heirhaut l' of 'Heirhaut 2' of 'Heirhaut 1 + 2'. Alle boeken kunnen na afspraak ook 
afgehaald worden bij Andre Vandermeulen, Slagmolenstraat 44, 9100 Sint-Niklaas. (e-mail: 
leaandre@$kynet.he - Telefoon: 03 77667 04) 
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pro/es uxoris Isabella de Witte 
defuncta est (is overleden) . 

Laurens Abbeel fs Joannis viduus Anna Judoca de Calue = 4-6-1707 
pro/es 

Laurens Franc. = 2-9-1739 et Marianna Krieckaert ex Hontenisse 
Bemardus = 1-1-1747 
Joanna Francisca = 25-3-1750 

domestici 
Joannes Rosseel 
Petrus Havermaete 
Petrus Claessens 
Jacobus Nobels 
Anna Petronilla Zaman fa Petri Franc. 

Elisabeth Verdonck fa Joannis vidua Joannis Bapt. Inghels 72 
pro/es 

Maria Isabella 3-2-1727 
Joannes Franc. = 7-3-1731 
Petrus Andreas = 6-8-1738 
Egidius Joannes = 5-2-1741 

ancilla 
AnnaNN 

t'Sant 

Laurens van Goethem fs Petri = 22-3-1711 
Angela de Rijcke fa Andreae 

pro/es 
Andreas = 27-9-1742 
Joannes Franciscus = 12-3-1754 

Petrus van Daele fs Joannis 
Judoca Maria vander Moortele fa Vincentii = 13-10-1721 

pro/es 
Josephus Emanuel = 1-7-1748 
Anna = 19-4-1752 
Comelius 20-7-1758 

cohabitat in cubicu/o 
Maria Hertoghs 

Joannes van Goethem fs Jacobi = 12-11-1711 
Judoca de Beleyr fa Joannis = 16-9-1725 

pro/es 
Anna Catharina = 9-5-1751 
Elisabeth = 3-1-1753 
Petrus = 6-3-1754 
Joannes Franc. = 5-3-1758 
Comelius Judocus = 21-10-1760 
Maria Teresia = 7-7-1764 

27 

Sinaai 

Nieuwkerken 

Sinaai 

Tielrode 



Joannes 6-9-1767 
Joannes van Drissche fs Joannis 
Rosa Verlee fa Josephi 

proles 
Michael = 29-9-1762 
Joannes Josephus = 28-9-1765 
Petrus = 6-9-1769 

Egidius van Laere fs Teodori 
Anna Teresia de Meulenaer fa Petri 4-3-1715 

pro/es 
Bemardus = 13-2-749 
Andreas = 5-10-1752 
Judocus 10-4-1755 

domestica 
Petronilla de Coninck 

Joannes Baptista Weyn fs Josephi 14-9-1732 
Judoca Anna van Puyvelde fa Joannis 

domestic; 
Joannes Maes 
Maria Jacoba Verberckmoes 

Petrus Schuennan illeg. fs Petri = 9-5-1735 
Isabella Danys fa Joannis 

proles 
Joanna Catharina = 9-2-1762 
lsabella = 1-7-1763 
Judoca Maria = 10-1-1765 
Petrus Franc. 4-1-1767 
Dominicus Benedictus = 16-12-1769 

domestici 
Michael Moerloose 
Augustinus Blondel 
Maria Hennan 

Jacobus Maerschalck fs Livini 
Joanna Moorloose fa Joannis 

proles 
Maria Magdalena = 22-2-1752 
Joanna Petronilla 16-5-1755 
Paulus Ferdinandus 24-10-1759 

Proles Petri Stevens et Petronillae Nonneman 
lsabella = 22-9-1715 obiit 
Andreas = 20-11-1725 et Joanna Audenaert ex Hulst 
Franciscus = 10-2-1732 

famulus 
Guilielmus Bertens 

in eadem villa 
Judocus Blendeman 

43 
35 

55 

35 

38 

59 
54 

Zele 
Sinaai 

Belsele 

Sint-Gillis 

Puivelde 

Hamme 

Waasmunster 
Sint-Pauwels 
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Maria Teresia Stevens fa Petri = 13-9-1729 
Douwslraete 

Petrus de Moor fs Egidii obiit 
Joannes Bapt. Dheer 
Judoca Maria Bonn fa Francisci = 16-8-1734 

pro/es 
Anna Catharina = 17-10-1766 
Egidius = 23-10-1768 
Joannes Franciscus = 22-3-1771 

domestici 
Daniel Inghels 
Amelberga Coninck 

in cubicu/o 
Franciscus Bunn fs Petri 
Joanna Bunn fa Bartholo1mei 

36 

Catharina Rotthier fa Joannis vidua Joannis Dhooghe = 29-11-1711 
pro/es 

Catharina Judoca = 1-8-1739 
Angelina = 26-12-1745 
Joanna Adriana = 22-2-1752 
Joannes Bapt. = 13-4-1755 et Maria Josepha van Moere 

domesticus 
Petrus Busscher 

Joannes Ferket fs Jacobi 
Barbara Teresia de Bock fa Jacobi obiit 
Maria Petronilla Nauwelaers 

pro/es 
Laurentius = 19-3-1765 
Egidius Emanuel = 5-12-1768 
Joanna Petronilla = 2-2-1771 

cohabitat 
Petrus Cappaert fs Laurentius = 24-1-1711 

domestici 
Jacobus Dhooghe 
Cecilia Romodi 
Joannes Wittock 

Angelus Firens 
Anna Maria van Goethem 

Voorhsutstraete 
Joannes Baptista de Schoenmaker fs Joannis Franc. 
Amelberga Petronilla Muijlaert fa Petri = 22-1-1729 

pro/es 
Anna Catharina = 20-8-1760 
Joannes Bapt. = 7-3-1763 
Joannes Franc. = 3-12-1764 

in cubicu/o pater uxoris 
Petrus Muylaert fs Josephi 

43 
39 

67 

Sint-Gillis 
Bomem 

Stekene 
Stekene 

geschrapt 

geschrapt 
geschrapt 
geschrapt 

Stekene 
Sint-Pauwels 
Moerzeke 

Sint-Gillis 

Sint-Niklaas 
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Joanna de Calue fa Joannis Bapt. 
Elisabeth Bonn fa Petri vidua Marci de Cock 

proles 
Joannes Josephus = 20-3-1753 
Petrus = 25-5-1759 

in cubiculo 
een garde met sijn wijf 

Joannes Gordijn fs Egidii 
Anna Maria de Cock fa Joannis Bapt. 26-4-1745 

ancilla 
Anna Francisca Clement 

Adrianus Nicolaus van Stappen fs Michaelis 
Joanna Reyns fa Judoci 

proles 
Matheus == 7-9-1748 
Maria Petronilla = 11-8-1756 

Mathias Jacop 
Joanna Maria van Stappen fa Adriani Nicolai = 24-5-1746 

Anna Geldof fa Joannis vidua Antonii vanden Berghe 

Judocus Verherve 
Cecilia vanden Berghe fa Antonii = 4-2-1746 

57 

56 
55 

70 

30 

Petronilla Dhooghe fa Petri vidua Joannis de Puysselaer = 23-3-1713 
proles 

Petrus Franc. 12-1-1752 
domestici 

Joannes van Puyvelde 
Joannes de Meyer 
Petronilla de Meyer fa Petri 

J oannes de Potter fs Petri 16-2-1720 
Susanna Smet fa Egidii 

pro/es 
Joannes Jacobus = 14-4-1752 
Joanna Catharina = 17-12-1755 
Bemardus = 27-2-1762 
Petrus = 8-1-1766 

Petrus Verhelst fa Joannis Bapt. 
Petronilla Catharina Winkens fa Joannis = 29-2-1716 

pro/es 
Angelina 26-5-1752 
Livinus = 12-10-1759 

Joannes Winkens fs Joannis = 3-12-1713 
Maria Francisca Gaens fa Petri 53 

Sinaai 
Stekene 

Sint-Gillis 

Sint-Niklaas 
Sint-Gillis 

Stekene 

Hamme 

Stekene 

Belsele 

Sint-Gillis 

Stekene 

Kalken 
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Mgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 2 november 2006 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

VVF - KRONIEK 

België-Belgique 
P.B. 

91 00 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdscbrift van de afdeling 
Land van Waas van de vzw 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

De heer 
CLEYS Pierre 
Grote heidestraat 92 
9120 BEVEREN 

Jaargang XXXIV- nr. 5 november-december 2006 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03-7768834 
Email adresluc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de voordracht over "De gescbiedenis van bet 
bidprentje" door de heer Claude Gekiere op donderdag 16 november 2006 om 20 UUf. 

Plaats: VVF-documentatiecentrum, Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas in de bibliotheek van de 
KOKW. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Jean-Pierre Vaneygen 

De Penningmeester 
Paul Eeckhaoudt 



De geschiedenis van het bidprentje door Claude Gekiere 

De geschiedenis van het bidprentje gaat terug naar de 15de eeuw, een periode van 
godsdienstoorlogen, waarbij de katholieke gemeenschap in de Nederlanden tot een 
minderheid ging behoren. Er werd dan ook destijds alles in het werk gesteld om deze 
religie een nieuw leven in te blazen, o.a. met het verspreiden van tekeningen en 
prentjes, Stilaan evolueert het bidprentje zich tot een 'santje' voor een overleden 
dierbare. 
Aan de hand van een powerpoint-projectie zien we deze evolutie van allerlei prentjes 
die door hun afbeeldingen, hun teksten, de devotie, soms luguber, soms ludiek, soms 
verrassend,weergeven 

Nieuwe publicaties 

Waas kwartierstaten boek 

Het boek is te verkrijgen door storting van € 10, eventueel te vermeerderen met € 3 portkosten, 
op rek. nr. 779-5906722-38 van WF-afdeling Land van Waas. 
Afhalen kan bij de voorzitter of in ons centrum in de Zamanstraat. 
Voor Nederland : € 10 + € 8 portkosten op IBAN BE24 7795 9067 2238 en BIC GKCCBEBB 
van WF-afdeling Land van Waas. 
Er zijn nog slechts 3 exemplaren in voorraad. Daarna wordt nog enkel op cd-rom verkocht voor 
dezelfde prijs. De portkosten zijn dan 1,50 euro voor Belgiê en 2,50 euro voor Nederland. 
Inmiddels zijn we bijna halfweg met de verzameling voor een tweede kwartierstatenboek. Wie 
voor het eerste te laat was, krijgt een tweede kans. 

Slaper (AO 1548) van de abdij van Roosenberx te Waasmunster - CD-slaper 
(20/1012006). 

Bewerking door Honoré Rottier en Albert Truyman. 

De Slaper is een kostbare oorkonde, een lijvig en zwaar register met de afmetingen van 37~ bij 
26 cm. Het omvat 219 genummerde folios in prachtig handschrift, waarvan ongeveer 195 van 
mooi blank perkament. Later zijn daar nog een dertigtal folios van papier aan toegevoegd. Het 
lijvig en zwaar register telt dus ongeveer 440 paginas. 

Er staan in vermeld alle eigendommen, renten en tienden die het klooster in bezit had in de 
tegenwoordige provincie Oost-Vlaanderen, namelijk te Elversele, Tielrode, Sint-Niklaas, 
Nieuwkerke, Belseie, Sinaai, Lokeren, Daknam, Eksaarde, Moerbeke, Stekene, Sint-Pauwels, 
Vrasene, Beveren, Melsele, Zwijndrecht, Verrebroek, Haasdonk, Kruibeke, Basel, Rupelmonde, 
Temse, Moerzeke, Hamme, Zele, Kaleken, Aalst, Oordeghem, Gent, Merkeghem; en in het 
tegenwoordige Zeeuws-Vlaanderen, namelijk te Axel, Beoostenblij, Hulst, SerPauwelspolder en 
Saeftinghe. De honderden stukken grond worden elk aangeduid met hun oppervakte, de 
goederen die het afbakenen, de namen van de leenmannen of pachters en de vierschaar waar 
het 'te wette gaet. .. '. De beschrijving der tienden is zeer uitgebreid en beslaat voor elke parochie 
waar grondeigendom van Roosenberg lag verschillende folios. 

Honoré Rottier en Albert Truyman hebben de Slaper van de abdij Roosenberg folio voor folio 
gefotografeerd. Nadien werd een namen index opgesteld die het mogelijk maakt de betreffende 
pagina van het goed leesbare handschrift te openen en daar de betreffende namen te traceren. 

Te bestellen door storting op de WF-rekening 15 euro + port 2 euro voor Belgiê en 3 euro voor 
Nederland. 
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Staten van goed CD-6 - Sint-Niklaas (15/0912006) 

bewerking door Jean-Pierre Vaneygen. 

In het stadsarchief van Sint-Niklaas onder het OA (= oud archief) van Sint-Niklaas en Nieuwkerken 
bevinden zich een reeks registers met staten van goed van de Keure van Sint-Niklaas nrs 1163-1194 
omvattende de periode 1541-1796. 
De staten van goed van de heerlijkheden Beverse, Aarschot en Paddeschoot werden reeds bewerkt in 
onze derde CO van de staten van goed. 
De bewerking van deze 3.283 documenten over bijna 19.000 beschreven pagina's kan je vinden op de 
zesde CD van de staten van goed. Kostprijs 15 euro. 
Wie de stad Sint-Niklaas volledig wil hebben dient zich cd-3 en cd-6 aan te schaffen. 

Voor de aanschaf van de cd-combi-6 gelden dezelfde regels van voorheen. Mits inlevering van 
cd-combi-5 en opleg van 15 euro ontvang je de cd-combi-6. (portkosten 2 euro Belgiê en 3 NI) 
Combi-6 bevat 16.398 bewerkte staten van goed. 

[--------. Onze website www.vvilandvanwaas.be 

Nieuwigheden September-Oktober 

• Op 15 september j.l. werd onze CMS bijgewerkt naar Joomla versie 
1.0.11 (kritieke veiligheidsupgrade). 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden 
toegevoegd: 

o Belsele VII-VIII (burgerlijke stand) 
o De Klinge VII-vrn (burgerlijke stand) 
o Haasdonk VII-vrn (burgerlijke stand) 
o Moerbeke VII-vrn (burgerlijke stand) 
o Sint-Gillis-Waas VI-1806 (burgerlijke stand) 
o Rupelmonde 1796-1805 (burgerlijke stand) 
o Nieuwkerken 1587 -1796 (parochieregisters) 
o Bazel 1797-1805 (burgerlijke stand) 
o Stekene 1599-1799 (parochieregisters ) (Abbeel-

Mortir)( alfabetisch op naam van de man) 
Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 19.977 huwelijken 
in de parochieregisters en 7.924 huwelijken in de registers van de 
burgerlijke stand. 

• Voor ons project Staten van Goed Land van Waas werden een 
concordantietabel en 2 errata gepubliceerd op 'CD 4 Waasmunster-
Elversele' . 

• In het kader van ons project Kwartierstaten van het Land van Waas 
werden de volgende 2 kwartierstaten ter aanvulling aangeboden: 

o Jean François Braye 
o Veronica De Caluwe 



Meer inhoud voor leden VVF 

Zoals aangekondigd in onze vorige kroniek hebben we een aantal beperkingen op 
de raadpleging van onze huwelijkendatabase ingevoerd voor niet-leden. We 
hebben wel het lidmaatschap uitgebreid tot alle VVF-Ieden. Hieronder vindt U 
een overzicht van de verschillen in mogelijkheden tussen leden en niet-leden. 
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Mogelijkheden nietWF
lid VVF-lid 

Selectie van meerdere huwelijksplaatsen mogelijk 

Invoerpenódli;~tpiitflK .. 

Opening online boetiek VVF-Land van Waas 

Sinds 22 oktober kan men onze uitgaven op CD-rom en in boekvorm online 
bestellen via onze website. De procedure is eenvoudig: In het menu Onze 
Uitgaven maakt U een keuze tussen boeken en CD-ROMs. Vervolgens kiest U 
een van onze uitgaven. Indien de uitgave online te bestellen is, ziet U naast de tab 
Info eveneens een tab BesteDen. Het enige wat U nu nog hoeft te doen is op de 
tab Bestellen te drukken en het online bestelformulier in te vullen. 
In de bevestigings-email van uw bestelling wordt U op de hoogte gebracht van 
het bedrag dat U op onze fmanciële rekening moet storten voor de aankoop van 
de publicatie. Van zodra we uw betaling ontvangen hebben wordt uw bestelling 
opgestuurd of kan U deze komen afhalen naargelang de door U gemaakte keuze 
in het online bestelformulier. 
Opgelet: Het bestelformulier maakt gebruik van JavaSeript, U moet er dus voor 
zorgen dat uw webbrowser dit toelaat. 

Bijdrage « aangesloten » WF-lid en abonnement Vlaamse Stam 2007 
BELGIE EUROPA REST VlD WERELD 

=c =c 
EURO EURO EURO 

Gewoon lid = A 
Steunend lid = A+B 
B=16 euro 
Beschermend lid B+C 
B= 48 euro 

32,00 
48,00 

80,00 

A: Te storten op postrekening 000-0584053-16 
B :Te storten op postrekening 000-0927382-62 

42,00 
58,00 

90,00 

C: Bij de bank van de Post IBAN BE51 0000 9273 8262 BIC BPOTBEB1 
Nederland: ook op girorekening 827313 (Postbank) 
Alle rekeningen staan op naam van WF, vzw 8-2170 Antwerpen-Merksem 

52,00 
68,00 

100,00 

WF-Centrum Merksem: http://users.pand~~()_.be_Ivvfm __ e_rk_se_m ____________ ----, 

Wie niet in het Waasland woont en lid is van de VVF, maar toch onze Kroniek 
wil ontvangen kan dit door storting van 5 euro (voor Nederland 6 euro) op 
rekening van de VVF-afdeling Land van Waas 779-5906722-38 



pro/es 
Petronilla = 29-6-1752 
Petrus Joannes = 1-9-1756 
Anastasia = 16-11-1761 

Joseph de Meyer fs Egidii 
Amelberga Boone fa Joannis 

pro/es 
Joannes Bapt. = 11-1-1751 
Petrus Joannes = 16-8-1754 
Joanna Francisca = 2-3-1759 
Anna Catharina = 19-6-1766 
Judocus = 23-4-1770 

pro/es uxoris Ame/berga Dhooghe 
Joanna Catharina = 19-1-1745 

Petrus Vergauwen fs Andreae 
lsabella Raphael van Overloop fa Egidii = 24-10-1737 

pro/es 
Joanna Teresia = 11-1-1767 
Anna Barbara = 28-7-1769 

domestici 
Petrus van Overloop 
Laurens Buijl 
Maria de Sijn 
Joanna Willems 

Andreas van Herwege 
Joanna Wagemans 

Jacobus Vercauteren fs Petri 
Cecilia de Jonghe fa Petri = 1-11-1714 

pro/es 
Joanna Teresia 

Franciscus van Hoije fs Francisci = 3-4-1725 
Anna Catharina van Cauteren fa Petri 

fomulus 
Egidius Franc. van Eledt 

Livinus van Rumst fs Livini = 20-8-1724 
Anna Barbara de Brouwer fa Joannis 

pro/es 
Maria Jacoba = 23-7-1754 
Egidius = 30-4-1756 
Norbertus 8-5-1760 
Marianna =24-7-1763 
Elisabeth Catharina = 25-11-1767 
Josepha Francisca = 11-3-1770 

domestici 
Egidius Claus 
Franciscus Coster 

64 
48 

48 

20 

42 
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Belsele 
Sint-Pauwels 

Stekene 

Waasmunster 

Stekene 

Waasmunster 

Stekene 



Joanna de Wilde 

Joannes Bapt. Van Overloop fs Egidii 16-1-1735 
Anna Barbara Maeskalck fa Ludovici 

pro/es 
Anna Petronilla 28-9-1762 
Birgitta = 17-12-1767 
Maria Josepha = 3-1-1771 

Petrus Goossens fs Petri 
Birgitta Brisinck fa Petri 

pro/es 
Begga = 18-4-1765 
Cecilia Judoca = 2-3-1769 

ancil/a 
Maria van Haver 

42 

36 
50 

Joanna Maria de Jonghe fa Petri vidua Petri Blendeman 12-3-1705 
pro/es 

Petrus Judocus = 26-2-1730 42 
Joannes Bapt. 31 
Maria Ludovica 29 
Judoca Maria = 26-2-1746 

famulus 
Jacobus Nop 

Franciscus Vlijminck fs Petri 
Andrea Dhooghe fa Petri = 22-3-1711 

pro/es 
Joannes Baptista = 4-6-1743 
Amelberga = 9-2-1745 
Petrus Augustinus 2-2-1751 
Joannes Franciscus = 1-4-1755 
Angelina = 7-9-1758 

Petrus Huybrecht fs Jacobi 
Joanna Gellis 

pro/es 
Gerardus = 19-3-1771 

Augustinus Vereecken 
lsabella van den Berghe fa Andreae = 21-11-1744 

in domo summi Pretoris Wasie 

Judocus Herdewel et Amelberga Geerinckx 
Anna Herdewel 
Gumarus Herdewel 

famu/us 
Petrus Plas 

Joseph van Vlierberghe fs Joannis = 17-1-1740 
Anna Catharina van Goethem fa Andreae 

64 

49 

35 

Stekene 

Berlare 
Kallo 

Stekene 
Stekene 

Belsele 

Stekene 

Belsele 

Sint-Niklaas 
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pro/es 
Joannes 
Petrus Antonius 
Gaspar = 27-10-1770 

Joannes Piessens fs Egidii 
lsabella Petronilla Goddefroij fa Joannis 24-1-1719 

pro/es 
Egidius Franc. = 9-4-1757 
Joannes Franc. = 17-5-1763 

pro/es 10 mariti Joannis de Be/eijr 
Petrus Jacobus = 1-5-1749 

domestici 
Egidius de Meijer 
Joanna van Acker 

Paulus Windey fa Egidii 
Judoca Hageman fa Dionisii 

pro/es 
Joannes Baptista = 17-9-1727 
Petrus = 12-11-1730 
Judocus = 7-8-1738 

domestici 
Joannes Bemaert 
Matthias Saij 
lsabella Nisman 

Anna Maria Maes fa Francisci 21-3-1719 
Petrus Maes fs iIlegit. Annae Maria 9-5-1755 

Adrianus Ringouet 
Regina Buijl fa Petri 

Petrus van Goethem fs Jacobi = 29-9-1709 
Barbara Brusselman fa Petri = 4-4-1713 

pro/es 
Petrus Jacobus = 22-9-1752 
Joannes Franciscus = 30-10-1754 

Livinus Heijse fs Joannis viduus Catharina Verbust 
pro/es 

Andreas = 18-2-1748 
Petrus Joannes = 20-2-1751 
JudocaMaria= 7-4-1755 
Joannes Franciscus = 29-1-1757 

pro/es 10 lIXoris Barbara Breda 
Joanna Catharina 

famuli 
Benedictus Wijndale 
JoannesWruckhove 
Franciscus Verbuijst 

73 
70 

66 

41 

Sint-Gillis 
Sint-Gillis 

Sinaai 

Stekene 
Stekene 

Asperen 

Gent 
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Andreas Stevens fs Joannis = 3-1-1743 
Joanna Martens fa Petri 28 Stekene 

cohabitant 
Gillen Franc. Theron 
Maria Martens 

Petrus van Damme fs Laurentii 58 Stekene 
Anna Catharina Blomaert fa Antonii 33 Sint-Gillis 

domestici 
Josephus Blomaert 
Petrus Hooftman 

Guilielmus Reijns fs Andreae 61 Sint-Gillis 
Joanna Teresia de Rycke fa Judoci =25-3-1722 

pro/es 
Maria Catharina =26-10-1760 

pro/es primi mariti Joannis de Jonghe 
Joannes =30-7-1752 

domestkus 
Josephus van haver 

Joseph Vergauwen fs Petri =26-9-1729 
Anna Maria van Geem fa Joannis 40 Stekene 

pro/es 
Judoca Jacoba = 3-8-1755 
Gabriel =2-10-1759 
Apolonia ="2-4-1761 
Joannes =22-4-1763 

Petrus de Bruyne fs Petri 53 Vlierzele 
Joanna van der Poorte fa Comelii 62 Landskouter 

Petrus Benjamin Stevens fs Joannis =8-6-1741 
Angelina Volkeryck fa Andreae 27 Sinaai 

domestici 
Ludovicus Braeckman 
lsabella Nobels 

proles Joannis Claessens et Josinae lnghels 
Cecilia = 12-1-1736 38 
Joannes =24-5-1741 
Maria Teresia =19-7-1743 

Petrus Daelman fs Petri 64 Sint-Niklaas 
Catharina Buyl fa J oannis 58 Stekene 

cohabitat 
Andreas Habroeck viduus Elisabethae Winckens 

Isabella van Himst vidua Joannis Bemaert 
pro/es 

Joanna Judoca 5-4-1746 
JOSFphus JOéJDI1es 1-10-1756 




