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De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
 



2 
 

 
VVF-Kroniek van het Land van Waas, jg.XXXVI, nr. 1 januari-februari 2008 

 

Bijdrage « aangesloten » VVF-lid en abonnement Vlaamse Stam 2008 
 
    BELGIE                       EUROPA     BUITEN EUROPA 
     
Gewoon lid   € 32,00    € 42,00   €   52,00 
Steunend lid   € 48,00    € 58,00   €   68,00 
Beschermend   € 80,00    € 90,00   € 100,00 
 
Vanuit België betaalt u per overschrijving op bankrekening 414-1171221-79  
Vanuit het buitenland betaalt u met een buitenlandse overschrijving via uw bank.  
Begunstigde: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw,  
                      Van Heybeeckstraat 3, B-2170 Antwerpen-Merksem 
Rekening:      IBAN BE58 4141 1712 2179   -   BIC  KRED BE BB 
Bank:             KBC, Antwerpen-Merksem Kosten:          SHA (shared)  Mededeling:    lidgeld 2008  
 
Wie lid is van VVF-nationaal en in het Waasland woont krijgt automatisch onze VVF-Kroniek 
toegestuurd. 
Wie niet in het Waasland woont en lid is van VVF-nationaal, maar toch onze Kroniek wil 
ontvangen kan dit door storting van 5 euro (voor Nederland 6 euro)  op rekening 779-5906722-38 
van de VVF-afdeling Land van Waas, Houtvoortstraat 12, 9170 Sint-Gillis-Waas.  
(Vanuit het buitenland: IBAN BE24 7795 9067 2238 - BIC GKCCBEBB) 
Het raadplegen van de computerbestanden in ons centrum is voorbehouden aan VVF-leden. VVF-
leden hebben bovendien extra toegangsrechten op onze website.  
Het raadplegen van boeken en tijdschriften in ons centrum blijft vrij toegankelijk. 
 

Jaarlijkse algemene vergadering 
 
1. Jaarverslag 2007. 
2. Het project ‘DEMOGEN-VISU’. 
3. Stand van het project ‘Staten van goed in het Land van Waas’. 
4. Stand van het project ‘Huwelijken in het Land van Waas’. 

 
VOORDRACHT : “DEMOGEN-VISU" 

 
SPREKER MARY PRENEEL (onder voorbehoud) 

 
Het Rijksarchief wil ook actief meewerken aan de analyseprojecten. Hiervoor stelt het software ter 
beschikking opdat de invoer van de gegevens in de toekomst op een gestructureerde manier zou 
kunnen verlopen. Daarnaast wordt ook gestart met een online analyseproject ‘DEMOGEN-VISU’. 
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van het Rijksarchief. Na installatie van een 
klein softwarepakket, kunnen zij gedigitaliseerde documenten downloaden voor bewerking. Het 
pakket DEMOGEN-VISU is een geïntegreerd pakket waarbij men in het bovenste deel van het 
scherm de gedigitaliseerde documenten kan raadplegen en in het onderste gedeelte de gegevens 
invoert. Het softwarepakket bevat heel wat hulpmiddelen om de invoer te vergemakkelijken: 
automatische vertaling van republikeinse datum in gregoriaanse kalender, verkorte invoer van 
gemeentenamen, enz. Tijdens de bewerking dient de gebruiker niet on-line te zijn. Hij/zij dient 
enkel over een internetverbinding te beschikken voor het downloaden van het werkpakket en het 
opnieuw uploaden van de databank. De medewerker heeft keuze uit een heel aantal werkpakketten 
met documenten uit verschillende provincies en gemeenten. U kan ook suggesties doen en 
gemeentenamen doorgeven die u graag beschikbaar zou zien.  
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Cultuurprijzen van de provincie Oost-Vlaanderen 2008 
voor historisch onderzoek en cultureel erfgoed :- geschiedenis – genealogie - cultureel erfgoed. 
 
De provincie Oost-Vlaanderen schrijft voor de sector historisch onderzoek en cultureel erfgoed in 
2008 drie prijzen uit: 

− de jaarlijkse prijs voor geschiedenis 
− de vierjaarlijkse prijs voor genealogie  
− de tweejaarlijkse prijs voor cultureel erfgoed 

Wat inzenden ? 
− geschiedenis : een wetenschappelijke studie over een geschiedkundig onderwerp 
− genealogie : een wetenschappelijk verantwoorde familiegeschiedenis of genealogische 

bronnenstudie 
− cultureel erfgoed : een omstandig verslag waarin aangetoond wordt op welke wijze de 

kandidaat zich verdienstelijk maakte voor de maatschappelijke integratie van Oost-Vlaams 
materieel cultureel erfgoed. 

Wat kun je winnen ? 
De laureaat van elke prijs wint een geldbedrag van € 5.000. Voor de prijs voor cultureel erfgoed 
wordt daarbovenop nog een geldbedrag van € 2.500 voor een bijzondere vermelding ter beschikking 
gesteld (eventueel te verdelen onder verschillende kandidaten). 
Wie kan inzenden ? 

− prijs geschiedenis en genealogie : iedereen die in Oost-Vlaanderen geboren is of er op de 
datum van inzending vijf jaar woont, of iedereen wiens werk exclusief handelt over een 
Oost-Vlaams onderwerp. 

− prijs cultureel erfgoed : een persoon, vereniging of instelling die zich bijzonder 
verdienstelijk maakte voor de maatschappelijke integratie van Oost-Vlaams materieel 
cultureel erfgoed door ontsluiting, onderhoud en/of herbestemming. 

Hoe inzenden ? 
Uiterlijk op 15 april 2008 een dossier bezorgen met : 

− het inschrijvingsformulier 
− een officieel document waaruit geboorteplaats en/of duur van verblijf in Oost-Vlaanderen 

blijkt 
− voor de prijzen geschiedenis en genealogie : vijf exemplaren van de studie (getypt of 

gedrukt) 
− voor de prijs cultureel erfgoed : dossier met voorstelling van de inzending, naam en adres 

van de kandidaat inclusief omstandige motivering die aangeeft op welke wijze de kandidaat 
bijdroeg tot de maatschappelijke integratie van Oost-Vlaams materieel cultureel erfgoed. 
 

Het dossier wordt afgegeven aan of opgestuurd naar 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Dienst 92 : Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium 
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent 
 
Nog vragen ? 

− prijzen geschiedenis en genealogie :- Hilde De Mulder - 09-267 72 71 -  
hilde.de.mulder@oost-vlaanderen.be 

− prijs cultureel erfgoed :- Krissie Impens - 09-267 72 25 -  
krissie.impens@oost-vlaanderen.be 

mailto:hilde.de.mulder@oost-vlaanderen.be�
mailto:krissie.impens@oost-vlaanderen.be�
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Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden November-December 2007 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Belsele V-VI,IX-1900 (burgerlijke stand) 
o Beveren V-VIII (burgerlijke stand) 
o Burcht IX-1906 (burgerlijke stand) 
o Doel 1804-1906 (parochieregisters) enkel voor VVF-leden !!! 
o “La Clinge (De Klinge + Clinge(NL)) IV-VI,IX-1814 (burgerlijke stand) 
o De Klinge 1815-1907 (burgerlijke stand) 
o Steendorp 1882-1900 (burgerlijke stand) 
o Tielrode 1596-1800 (parochieregisters) 

 Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 47.428 huwelijken in de 
parochieregisters en 27.939 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Er werd een reactie-formulier voorzien om opmerkingen en verbeteringen te melden met 
betrekking tot onze huwelijksdatabase. Gebruik hiervoor de knop [Reageer] onderaan de 
pagina’s van de huwelijksdatabase. 

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

o Audenaert Joannes (aanvullingen door Regi De Meirsman en Pascal Janssens) 
o Vermeulen Jacobus (aanvullingen door Ludo Hemelaer en Pascal Janssens) 

Nieuwigheden Januari 2008 
 

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

 Zwijndrecht (burgerlijke stand): 4 
o Zwijndrecht V-VII,IX-1906 (burgerlijke stand) 
o Temse 1584-1669 (parochieregisters) 

 Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 48.474 huwelijken in de 
parochieregisters en 30.346 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

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

o Van Haevre Frederik (aanvullingen door Ludo Hemelaer, Jozef De Paepe, Rositta 
Van Havere, Pascal Janssens en Jo Saerens) 

 
In Memoriam 

 
Na een korstondige ziekte is de heer Leon Vergauwen op 31-12-2007 te Sint-Niklaas overleden. 
Hij was de echtgenote van mevrouw Marie-Paul Roels. Leon was verzamelaar van oude foto’s, 
prenten, geschriften en boeken over Rupelmonde. Hij was bestuurslid van de Heemkundige Kring 
Bazel. Via ons project de kwartierstaten van het Land van Waas hebben we Leon leren kennen als 
en hartelijk en moedig man. We bieden zijn echtgenote en familie ons medeleven aan. 
 
Geheel onverwacht is ons medelid mevrouw Irena De Bock weduwe van wijlen Mauritius Van 
Eynde overleden te Verrebroek op 3-11-2007.  We bieden aan haar kinderen en familie ons 
medeleven aan. 
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ABDIJ van ROOSENBERG te WAASMUNSTER 
 
In de toenmalige abdij, heropgericht in 1831 (Roosenberg II) in de Kerkstraat bevonden zich een 
aantal gedenkplaten ter nagedachtenis van overleden religieuzen en priesters. 
Enkele van deze platen zijn nu nog te zien in het museum van de nieuwe abdij (Roosenberg III). 
Hieronder volgen de familienamen die we op deze platen terugvonden. 
Voor meer gegevens en afbeeldingen verwijzen we naar de website van de abdij Roosenberg : 
www.abdij-roosenberg.be of rechtstreeks via de link  
home.scarlet.be/abdij.roosenberg/museum-archief/grafplatenselect/platenframe.html 
 
Aandenboom (1867-1914);  
Baert (1850-1916); Belver, abdis XXVI; Boel (1824-1847); Borshaghen, abdis XIV;  
Calbrecht (1816-1849); Clerebaut (1808-1876); Croeser, abdis XX;  
Daelmans, abdis XXII; de Almaraz, abdis XVII; De Clercq (1811-1844); De Cock, abdis XXXIII 

(+ 1927); De Cock, ere-abdis (1837-1927); De Crombrugghe, abdis 29 (+ 1812); De Cuyper 
(ca.1767-1832); De Dycker (1818-1883); Dekens (1835-1865); De Kerf (1812-1853); De Keyzer 
(1798-1887); De La Fontaine (1757-1836); De Munck (1820-1908); De Muyter (1821-1891); 
Derdelings (1823-1848); De Temmerman, pastor (ca.1787-1834); Devylder (1807-1857); 
D'Haese (1816-1882); Doms (1834-1900); Duym (1846-1896);  

Fauvarque (1828-1908);  
Goossens, abdis XXI;  
Heijndricx (1818-1880);  
Inghels, abdis IX;  
Manesse (1816-1876); Mulaerts, abdis V;  
Nonnius, abdis XXIII;  
Peleman (1827-1900); Pir (1865-1910); Présiaux, priester (1849-1891);  
Roelants (1826-1854);  
Saeys (1828-1907); Samillan, abdis XIX; sBodts, abdis XV; Schelfhout (+ 1863); Serruys (1820-

1846); Serruys (1814-1860); Sivori, abdis XXV; Smeyers (1831-1902); Somers (1841-1923);  
Thielemans (1811-1865); Thieres, abdis XIII; Triest, abdis XVIII;  
Van Agtmael (1818-1843); Van Coudenbergh, abdis XI; Van Daele, abdis XII; Van den Brulle 

(1825-1896); Van den Dorpe (1821-1890); Van den Dorpe, abdis XXXI (+ 1890); Vander 
Haegen, abdis XXIV; Van der Poorten (1845-1909; Vander Vesten, abdis X; van Doorslaer de 
ten Ryen, abdis (1782-1863); Van Doorslaer van ten Ryen, abdis (1782-1863); Van Doorslaer de 
ten Ryen, abdis XXX (+ 1863); Van Gerlo (1850-1933); Van Goethem (1805-1848); Van 
Havermaet (1825-1913); Van Hegghem (1839-1915); Van Horenbeke, abdis 28 (+ 1766); Van 
Hove, abdis XXVII (+ 1749); Van Kerrebrock (1767-1844); Van Landegem (1840-1909); van 
Namen (1756-1838); Van Loo (1889-1920); Van Raemdonck (1823-1886); Van Raemdonck, 
abdis XXXII (+ 1886); Van Schooten (1874-1928); Van Steeland, abdis XVI; Van Steirtegem 
(1818-1892);  Vercauteren (1827-1886); Vercauteren (1858-1934); Vercauteren (1823-1899); 
Vercauteren (1828-1907);  

Wielant (1817-1851). 
 
 

 

 

http://www.abdij-roosenberg.be/�
http://home.scarlet.be/abdij.roosenberg/museum-archief/grafplatenselect/platenframe.html�
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Nieuwe Publicaties - VVF 

Staten van goed CD-7 - Bazel / Wissekerke (15/12/2007). 

Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen.  
 
In het rijksarchief van Beveren onder het GO (= gemeentelijk oud archief) van Bazel en Wissekerke 
bevinden zich onder de rubriek wezerij in totaal 45 registers Bazel nrs 206-236, 347, 679-680 en Wissekerke 
nrs 25-33 omvattende de periode 1588-1796.  
De bewerking van deze 2.922 documenten over bijna 23.000 beschreven pagina’s kan je vinden op de 
zevende CD van de staten van goed.  
Als extra op deze CD => Telling 29/05/1786.  
Prijs: € 20. (VVF-leden krijgen € 5 korting). 

Staten van goed CD-8 - Doel / Kieldrecht (15/12/2007). 

Bewerking door Pascal Janssens. 

In het rijksarchief van Beveren onder het GO (= gemeentelijk oud archief) van Kieldrecht en Doel bevinden 
zich een reeks registers met staten van goed van de vierschaar nrs 752-756, 774-794 omvattende de 
periode 1622-1796 en een reeks minuten van staten van goed nrs 806-886 omvattende de periode 1612-
1795. Verder vinden we er nog testamenten nrs 967 en 968, en werden uit de registers van wettelijke 
passeringen van de vierschaar een aantal akten gelicht die rechtstreeks verband houden met wezen nrs 
751, 757-771. Tenslotte kan men onder het OA van de heerlijkheid Saaftinge nog een register van staten 
van goed vinden nr 8 omvattende de periode 1623-1700. De bewerking van deze 2.664 documenten over 
bijna 20.100 beschreven pagina’s kan je vinden op de achtste CD van de staten van goed.  
Prijs: € 20. (VVF-leden krijgen € 5 korting). 

Staten van goed CD-combi 8 -  (15/12/2007). 
 
Naast de CD per gemeente is het ook mogelijk voor de “abonnees” de combi-CD te bekomen.  
Mits inlevering van de vorige 6 individuele CD's of CD-combi 6 kan je de nieuwe bekomen aan € 40 (€ 30 
voor VVF-leden).  
Deze combi-CD bevat naast de volledige inhoud van alle CD’s een globaal overzicht alfabetisch 
gerangschikt op naam man/vrouw en vrouw/man met een koppeling naar de individuele steekkaarten. 
De CD bevat ook een afdrukbare lijst (alfabetisch M/V en V/M).  
Momenteel staan hier 21.984 documenten over bijna 150.100 beschreven pagina's op.  
Waas Kwartierstatenboek Deel 2 - CD-kwst2. 

Samenstelling door Rositta Van Havere.  
 
Na intense uitwisseling van genealogische gegevens in de loop van het jaar tussen leden en niet-leden 
familievorsers hebben we terug 100 kwartierstaten kunnen bijeensprokkelen.  Daarom is het ons een 
genoegen u eind december 2007  deze resultaten in het Waas Kwartierstatenboek deel 2 voor te stellen. 
Deze publicatie is nog enkel op CD te bestellen. 
Prijs: € 15. (VVF-leden krijgen € 5 korting). 

Huwelijken te Lokeren 1586-1796 - CD-h-lok (01-01-2008). 

Bewerking door Luc De Backer.  
 
De akten van ondertrouw en huwelijken vermeld in de parochieregisters van Lokeren bestrijken de periode 
1586-1796. In deze index zijn alle akten van huwelijk en ondertrouw vermeld die in de parochieregisters van 
Lokeren zijn opgenomen. Bovendien vindt men er ook die akten van ondertrouw en huwelijk die zich buiten 
Lokeren hebben voltrokken. In totaal gaat het om 12.232 akten die allemaal werden gelezen en verwerkt. 
Het resultaat vertaalt zich in drie indices: een chronologische, een alfabetische op man/vrouw en een op 
vrouw/man.  
Prijs: € 15. (VVF-leden krijgen € 5 korting). 
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Voor wie deze cd-rom’s niet kan afhalen in ons documentatiecentrum (Zamanstraat 49 te 9100 Sint-
Niklaas), bedragen de verzendingskosten € 2 voor België en € 3 voor de rest van Europa. 
 
U kan deze publicaties bestellen via onze website www.vvflandvanwaas.be onder de rubriek (Onze 
uitgaven / Boetiek | Uitgaven op CD-ROM) of bij onze voorzitter Luc De Backer Tel: 03-776.88.34  
e-mail: luc.g.debacker@pandora.be. 
 
Bij een bestelling via de website krijgt U een bevestigings e-mail met uw bestelnummer. Gelieve 
deze te vermelden op uw betalingsopdracht. 
 
Ter herinnering: Onze publicaties moeten betaald worden op de financiële rekening van onze 
regionale afdeling: 779-5906722-38 op naam van VVF-afdeling Land van Waas, Houtvoortstraat 
12, B-9170 Sint-Gillis-Waas. (Buitenland: IBAN: BE24 7795 9067 2238 - BIC:   GKCC BE BB) 
 
 

Nieuwe Publicaties - eigen beheer 
 
Genealogisch repertorium van Bazel 1295-1640 door ons medelid Jerome Smet.  
Uitgave op cd-rom. 
Prijs: € 20.  
Enkel te verkrijgen bij de auteur: Jerome Smet, Rozenlaan 39, B-9140 Temse. 
 
Voorheen kwamen drie cd’s tot stand betreffende de vroegere gemeenten Temse, Elversele en 
Tielrode, over genealogische gegevens over deze entiteiten vóór  het opmaken van de 
parochieregisters. Daar ook Steendorp deel uitmaakt van de fusie Temse was het raadzaam ook 
over deze gemeenschap een cd uit te brengen. Maar dit stuitte op moeilijkheden vermits Steendorp 
maar in 1881 zelfstandig werd, gesplitst of afgescheiden van de moedergemeente Bazel. Er waren 
dus geen parochieregisters daterend uit het oud regime, noch archivalia betreffende deze nieuwe 
gemeente, uit het ancien regime. Ze maakte deel uit van Bazel en gekend onder de benaming de 
Gelagen. Er zat niet anders op dan maar een cd uit te brengen over Bazel en voor zover het bekend 
was de inwoners van Steendorp specifiek te vermelden. De parochieregisters van Bazel beginnen 
vanaf 1584. Dit resulteerde in een repertorium over de vroegere inwoners van Bazel van circa 1295 
tot ca 1640. Laatste datum is weerhouden omdat dit de overgangsperiode is tussen de 
parochieregisters, die ten vroegste circa 1584 aanvangen voor geboorten & huwelijken en in 1634 
voor de overlijdensakten. Een kleine overlapping moet een aansluiting mogelijk maken op het 
genealogische repertorium door de heer Paul Blaton gepubliceerd en opgesteld aan de hand van de 
kerkregisters van Bazel. Dit werk verschijnt binnnenkort. 
 
Het huidig repertorium bevat, op enkele uitzonderingen na, alleen namen van personen die op de 
datum van het opmaken van het archiefstuk de oude 'prochie' Bazel bewoonden, of er tijdelijk 
verbleven hebben. Onder de 'prochie' verstaan we de bestuurlijke gemeente en niet de geestelijke 
parochie. Hierin waren begrepen de inwoners van het huidige Steendorp, thans fusiegemeente van 
Temse. Er werden enkele uitzonderingen gemaakt voor personen elders gedomicilieerd doch die 
regelmatig of uitzonderlijk in Bazel werden vermeld met eigendommen of lenen.  
 

 

 

http://www.vvflandvanwaas.be/�
mailto:luc.g.debacker@pandora.be�
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Onze bibliotheek – aanwinsten 
 
− Liezele: genealogisch repertorium 1595-1797/Rony Bijl/VVF-Dendermonde/2000/272 
− Staten van goed van de heerlijkheid en burggravie van Sint-Albert/Marijn Claeys/VVF-

Meetjesland/2007/273 
− Oude, Nederlandstalige en Franstalige namen v.d. Belgische gemeenten/John Buydens/VVF-

Gent- Digitaal Archief/2007/274 
− Huwelijken De Klinge1846-1888/Jan Krens//2006?/275 
− Huwelijken Meerdonk 1846-1888/Jan Krens//2006?/276 
− Genealogische gegevens op basis v.d. militielijsten Zwijndrecht 1870-1923/Dora 

Kennivé/VVF-Antwerpen/2007/277 
− De penningkohieren van Nieuwkerken-Waas (convoluut) 1569 tot 1586,/Willy van 

Puyenbroeck//1986-1988/278 
− Bijdrage tot de geschiedenis van de dekenij Waas in de XVIIe eeuw./Norbert 

Coorevits/Leuven/1964/279 
− Wat betekent mijn familienaam? (samenbundeling losse stukken)/Jozef van Overstraeten///280 
− Het notariaat in Brabant//AR Brussel/1982/281 
− Aldfaer: genealogieprogramma/Daniel Dossche/VVF-Aalst/2007/282 
− Volkstuinen: en geschiedenis/Yves Segers, Leen van Molle (red.)/Kadoc/2007/283 
− Het notariaat in België//Gemeentekrediet/1998/284 
− Parochieregisters dopen 1782-1797 Puurs/Dirk Binon//2007/285 
− Dag betovergrootoucers/Louis Callaert e.a./Heemk. Kr. Kl. Brabant/2006/286 
− Waas kwartierstatenboek deel 2/Rositta Van Havere (verz.)/VVF-Land van Waas/2007/287 

 
 

Vervolgverhaal: “Waaslanders te Antwerpen” 
 
Gedurende mijn genealogische opzoekingen stootte ik op een aantal familieleden uit Waasmunster 
die er blijkbaar niet gestorven waren. De kans was groot dat ze naar de stad vertrokken waren om 
werk te zoeken, zoals vele andere waaslanders. Om hier zekerheid over te krijgen, trok ik naar het 
gemeentehuis van Waasmunster om de bevolkingsregisters van de 19e eeuw te raadplegen. Zoals te 
verwachten waren er een aantal naar Lokeren getrokken of naar Antwerpen. Maar er waren ook veel 
die bestuurlijk waren uitgeschreven zonder nieuw adres op te geven. Gewapend met de gegevens uit 
de bevolkingsregister van Waasmunster trok ik dus naar het Felixarchief in Antwerpen om de 
bevolkingsregisters daar te raadplegen. Groot was mijn verbazing toen ik een groot aantal van die 
bestuurlijk uitgeschreven personen hier terugvond. Dankzij het feit dat men in het Felixarchief de 
bevolkingsregisters mag raadplegen tot 1930 kon ik van de meeste personen het verdere leven 
volgen tot hun overlijden. 
 
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik vroeg mij dus af welke waaslanders dezelfde weg naar de 
stad hadden gevolgd. Door het grote aantal waaslanders dat ik tegenkwam, ontstond snel het idee 
om een nieuw vervolgverhaal te starten voor onze kroniek. 
 
We hopen hiermee een positieve wending te geven aan uw zoektocht naar een aantal ogenschijnlijk 
verdwenen personen uit het Land van Waas. 
 
De eerste reeks betreft waaslanders die in de periode 1900-1910 verbleven in het 
ouderlingengesticht  gelegen in de Dambruggestraat nr. 157. 
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Aerts Theodoor  ° Zwijndrecht 7 september 1825 † Antwerpen 5 januari 1907 
 Wn. Verelst Anna Catharina 
 
Beirens Martinus ° Sint-Pauwels 22 mei 1822 † Antwerpen 
 Wn. Nelis Maria 
 
Borms Cesar ° Tielrode 6 juli 1829  
 
De Block Pelagie ° Beveren 23 maart 1830 † Antwerpen 5 juli 1911 
 Wed. Gijsbrechts 
 
De Schepper Augustinus ° Sint-Niklaas 10 november 1834 † Antwerpen 10 januari 1902  
 Ongehuwd 
 
De Smedt Karel Louis ° Stekene 4 januari 1835 † Antwerpen 5 augustus 1907 
 Wn. Roelants Marie Louise 
 
Delcorde Frans Louis ° Sint-Niklaas 29 oktober 1838 † Antwerpen 19 juni  1912 
 Wn. Blanquart Augustine 
 
Gelijn Monika ° Kruibeke 7 november 1813 † Antwerpen 5 december 1903 
 Wed. Van Staey 
 
Henderickx Lodewijk ° Waasmunster 11 november 1839 
 
Joos Rosalia Louisa ° Melsele 6 juli 1822 † Antwerpen 7 december 1909 
 Wed. Van den Bosch 
 
Laureys Louisa Joanna ° Lokeren 26 oktober 1831 
 
Neys Frederik ° Vrasene 5 juni 1819 † Antwerpen 12 februari 1902 
 Wn. 
 
Rodrigo Emerentia ° Sint-Niklaas 23 juni 1828 † Antwerpen 20 januari 1907 
 
Schoonvliet Petrus ° Kieldrecht 1 maart 1840 
 Wn. Vermeulen Joanna Coleta 
 
Verguts Jean Baptiste ° Doel 23 januari 1825 † Antwerpen 12 januari 1911 
 
Vernimmen Bernard ° Waasmunster 1 september 1829 † Antwerpen 20 juni 1906 
 Echtg. De Cauwer 
 
Van Meirsche Felicitas Perpetua° Tielrode 18 maart 1833 † Antwerpen 20 november 1903 
 Wed. De Jonghe Alfons 
 
Wytack Mathilde ° Sint-Niklaas 6 januari 1839 
 Ongehuwd 
 
Waagenet Karel Lodewijk ° Temse 12 februari 1823 † Antwerpen 21 januari 1902 
 Wn. 
 
Bron: Felixarchief, MF 2203235, BR 1900-1910, gestichten Sectie 2, Dambruggestraat 157. 

 
 



VVF-Land van Waas is een regionale afdeling van de vzw Vlaamse Veriniging voor Familiekunde 
Zetel: Van Heybeeckstraat 3, 2170 Antwerpen-Merksem       Ondernemingsnummer 0410.941.587 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

 
P708545 

VVF – KRONIEK 
 
VAN HET LAND VAN WAAS 
 
 
Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de vzw 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
 
Datum van afgifte : 31 maart 2008 
Drukwerk tegen verlaagde taks 
 
Jaargang XXXVI - nr. 2 maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100  Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 
Email luc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 
 

Op zondag 13 april 2008 (10u. – 18u.) heten wij U in het teken van de erfgoeddag welkom op onze 
tentoonstelling: “Wat doet de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde voor de toekomst?” 
 
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze voordracht “Migratie naar Frankrijk in de 19e eeuw” 
door Henk Byls, medewerker KADOC, op donderdag 24 april 2008 om 20 uur. 
 
 
Plaats : Documentatiecentrum VVF-Land van Waas, Zamanstraat 49, 9100 te Sint-Niklaas. 

De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
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Programma Erfgoeddag zondag 13 april 2008 : ‘Wordt Verwacht’ 
 

 
 

VVF-LAND VAN WAAS ORGANISEERT: 
“WAT DOET DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE (VVF) VOOR DE TOEKOMST?” 

 
• Interactieve presentatie van onze werking 
• Voorstelling van de projecten 

o Digitalisering van secundaire bronnen voor genealogisch onderzoek 
o Bewerken van historisch genealogische bronnen 

• Voorstelling van diensten  
o Website & Forum 
o Kiosk 
o Inventarisatie en ontsluiting van legaten 

• Aankondiging initiatiecursus genealogie 
o Op 8, 15, 22 & 29 mei 2008 telkens van 19.30u tot 21.30u 
o Inschrijven kan op de erfgoeddag of via de website 

• Kinderanimatie: stamboomtekenwedstrijd 
o Deelnameformulier reeds nu te downloaden op onze website 
o Trekking op de erfgoeddag om 17.45u 

 
       Bezoekers kunnen vragen stellen en bekijken wat reeds beschikbaar is. 
       Wie wil starten met genealogie, krijgt een introductie. 

 
 

VOORDRACHT:  Migratie naar Frankrijk in de 19e eeuw 
 

SPREKER HENK BYLS, MEDEWERKER KADOC 
 

De migratie wordt zowel in tijd als in ruimte gesitueerd. De migratie van Belgen naar Frankrijk kende een 
piekmoment in de periode rond 1886. Vooral de departementen 59 (Nord), 62 (Pas de Calais) en 75 (Parijs) 
waren belangrijke toevluchtsoorden. 
 
In het tweede deel van zijn lezing gaat de spreker in op de verschillende archiefinstellingen waar men 
informatie over naar Frankrijk gemigreerde voorouders kan vinden: departementale archieven, gemeentelijke 
archieven, bisschoppelijke en parochiale archieven, schoolarchieven en heemkundige collecties... 
 
Op donderdag 24 april 2008 om 20 uur in ons documentatiecentrum tevens bibliotheek van de 
KOKW Zamanstraat 49 (1e verdieping) te Sint-Niklaas. 
 

 
Genealogische contactdagen 

 
Zaterdag 19 april 2008 van 10.00u tot 16.30u is er in “De Halle” te Axel (NL) een ontmoetingsdag voor 
stamboomonderzoekers. Gerespecteerde genealogen, diverse verenigingen en vele bezoekers helpen bij 
het zoeken van uw familiestamboom. 
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43e Nationaal VVF-Congres 
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Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden Februari 2008 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Doel 1907 (parochieregisters) enkel voor VVF-leden !!! 
o Eksaarde V-VI, IX-1904 (burgerlijke stand) 
o Sint-Gillis-Waas 1602-1796 (parochieregisters) 
o Sint-Gillis-Waas IV-V (burgerlijke stand) 
o Sint-Niklaas 1599, 1601-1796 (parochieregisters) 
o Sint-Niklaas 1796-1801 (parochieregisters) 
o Temse 1670-1800 (parochieregisters) 

 Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 66.928 huwelijken in de 
parochieregisters en 33.142 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Op de resultaat-pagina’s van onze huwelijksdatabase werd de [Terug]-knop die U naar het 
vorige scherm bracht vervangen door de knop [Terug naar het zoekscherm] die een heel wat 
zinnigere functie vervult. 

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

o Rooms Seraphinus (aanvullingen door Pascal Janssens, Jozef De Paepe, Freddy 
Rooms) 

• In de bestuursvergadering van 2 februari werd beslist het project Kwartierstaten van het 
Land van Waas een rustpauze te gunnen. De 22 kwartierstaten die reeds gepubliceerd 
werden blijven nog wel op de website staan. 

Nieuwigheden Maart 2008 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Doel VI-VII, IX-1904 (burgerlijke stand) 
o Elversele VI, IX-1904 (burgerlijke stand) 
o Fort Liefkenshoek 1636-1783 (parochieregisters) 
o Kallo IX-1903 (burgerlijke stand) 
o Sint-Gillis-Waas 1796-1819 (parochieregisters) 
o Sint-Niklaas 1806-1812 (burgerlijke stand) 

 Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 67.548 huwelijken in de 
parochieregisters en 37.896 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Volgend bestand werd aan een grondige controle onderworpen: 
o Sint-Niklaas IV-XIV (burgerlijke stand) 

• Hiermee zijn reeds 12 van de 32 gemeenten van het Land van Waas volledig opgenomen in 
onze huwelijksdatabases! 

• Om misbruiken te voorkomen werden een aantal beperkingen ingevoerd op de resultaten 
van de huwelijksdatabase. Als VVF-lid kan u maximaal 50 resultaten per bladzijde zien en 
een maximum van 1000 resultaten per zoekopdracht. 
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Initiatiecursus Genealogie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kan inschrijven via onze website www.vvflandvanwaas.be of het aangehechte inschrijvings-
formulier. 
 

Nieuwe openingsuren zaterdagopening Rijksarchieven 
 
Ten gevolge van de lage bezettingsgraad van sommige leeszalen op zaterdag en het streven van het 
Rijksarchief om de beschikbare mensen en middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, zullen vanaf 
april sommige van hun leeszalen niet langer elke zaterdag open zijn: 

• de leeszaal van het Rijksarchief Antwerpen in de Sanderusstraat en deze van het 
Rijksarchief te Saint-Hubert zullen open zijn op elke 1ste en 3de zaterdag van de maand 

• de leeszaal van het Rijksarchief te Eupen zal open zijn op elke 1ste zaterdag van de maand 
 
In alle Rijksarchieven zullen de openingsuren op zaterdag worden aangepast: 

zaterdagopening loopt van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u. 
 
Compensaties voor zaterdagen die op feestdagen vallen 
10 Mei 2008 

Rijksarchieven te Antwerpen (Sanderusstraat), Saint-Hubert en Eupen zijn open ter 
compensatie van 3 mei (brugdag). 

8 November 2008 
Rijksarchieven te Antwerpen (Sanderusstraat), Saint-Hubert en Eupen zijn open ter 
compensatie van 1 november (Allerheiligen). 

22 November 2008 
Rijksarchieven te Antwerpen (Sanderusstraat) en Saint-Hubert zijn open ter compensatie 
van 15 november (feest van de Dynastie). 

 

http://www.vvflandvanwaas.be/�
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Vraag & Antwoord 
 
1. MAES – HOUTEGHEM 
 

Petrus Amandus Maes, geboren op 13-06-1848 te Mariekerke 
1) Waar en wanneer is hij overleden ? 
Regina Coleta Houteghem (van Houteghem), geboren op 22-02-1853 te Temse 
2) Waar en wanneer is zij overleden ? 
Gehuwd op 06-12-1876  te Temse,  alwaar zij vanaf 06-04-1882 woonden. 
 
Kinderen  van Petrus en Regina: 
- Maria Dionysia Maes geboren op 11-09-1879 te Mariekerke         
3) Wanneer en waar is zij overleden en met wie eventueel getrouwd, kinderen ? 
- Adelaide Maes geboren op 26-09-1881 te Mariekerke  
4) Wanneer en waar is zij overleden en met wie getrouwd , kinderen ? 
- Albert August Maes geboren op 11-06-1895 te Temse 
5) Wanneer en waar is hij overleden en met wie getrouwd, kinderen ? 
 
Van hun overige kinderen is alles bekend.  

Maes Antoon 
Dijkmanzoet 65 

4007 XG Tiel (Nederland) 
 

2. DE CLERCK 
 
Op de geboorteakte van een van mijn voorouders staat als geboorteplaats vermeld  “Emschel 
of Gemschel.”. Deze stad-gemeente of dorp kan ik echter nergens niet vinden. 
Wie heeft een verklaring of kent die gemeente? 

De Clerck Walter 
 

3. CASSIMON en VAN DER EECKEN 
 
Mijn ouders en grootouders zijn afkomstig van Sint-Niklaas uit de Congostraat waar mijn 
grootvader meester kleermaker als beroep uitoefende. 
De naam van grootvader is Van der eecken Fernandius. 
Wie helpt mij verder? 

Cassimon Hugo  
Lippenslaan.250 

8300 Knokke 
 

 
 
 
 
Opgelet 
 
Indien uw adres in het rood staat betekent dit dat u nog geen lidgeld heeft betaald voor 2008. 
Bij niet betaling zal u het volgende nummer niet meer ontvangen. 
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Vervolgverhaal: “Waaslanders te Antwerpen” 
 
Ook de Antwerpse kloosters waren erg in trek bij de waaslanders. Getuige hiervan is deze tweede 
reeks vrouwspersonen die in de periode 1890-1920 verbleven in het klooster  van de ‘Zusters 
Franciscanen’ gelegen in de Lange Congostraat 21. 
 
1890-1900 
 
Donckers Maria Dorothea  ° Beveren 1870  
 
De Paepe Marie Louise ° Lokeren 1861  
 
De Groote Maria Catharina ° Sinaai 1868  
 
De Maeyer Clementina ° Bazel 16 november 1860  
 
De Maere Marie Elodie ° Kruibeke 4 oktober 1872  
 
De Mol Stephania Coleta Maria ° Lokeren 23 juli 1874  
 
De Maesschalck Coleta Honorina 
  ° Lokeren 27 mei 1866 † Antwerpen 10 juni 1907 
 
De Permentier Elodia Maria Sophia 
  ° Sint-Niklaas 1 juli 1875  
 
Firlefijn Marie Zoé ° Waasmunster 8 oktober 1868  
 
Hauman Rosalie Stephanie ° Kruibeke 16 september 1880  
 
Mabeyt Florence Elisa ° Lokeren 7 augustus 1863  
 
Meul Maria Josepha ° Sinaai 1864 † Antwerpen 8 juli 1893 
 
Nachtegael Clementine ° Sinaai 3 juni 1870  
 
Van Cleemput Maria Theresia ° Waasmunster 23 november 1865 
 
Van Royen Delphina Rosalia ° Rupelmonde 1 november 1851  
 
Van Den Berghe Maria Louiza ° Sint-Niklaas 16 januari 1871  
 
Verschelden Maria Francisca ° Sint-Niklaas 1845 
 
Bron: Felixarchief, MF 2235607, BR 1890-1900, gestichten , Congostraat 21. 
 
1900-1910 
 
Bonne Maria Sidonia ° Sinaai 10 augustus 1873 † Antwerpen 30 maart 1918 
 
Cooremans Marie Leonia ° Kruibeke 20 februari 1879 
 
De Maeyer Clementina ° Bazel 16 november 1860 
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De Maere Marie Elodie ° Kruibeke 4 oktober 1872 
 Vertrokken naar Brussel 
 
De Smet Coleta ° Sinaai 5 september 1880 
 
Mabeyt Florence Elisa ° Lokeren 7 augustus 1863 † Antwerpen 24 maart 1920 
 
Maas Maria Rosalia ° Zwijndrecht 24 september 1876 
 
Nelis Alice Marie ° Lokeren 16 juni 1881 
 
Vertonghen Sophia Stephania ° Lokeren 29 oktober 1865 
 
Verschelden Maria Francisca ° Sint-Niklaas 1845 † Antwerpen 1 januari 1914 
 
Van Daele Maria Leonia ° Temse 29 april 1873 † Lokeren 19 juni 1901 
 
Verhon ° Melsele 15 september 1893 † Antwerpen 17 juni 1909 
 
Bron: Felixarchief, MF 2203235, BR 1900-1910, gestichten boek 1, Lange Congostraat 21. 
 
1910-1920 
 
Bruynseels Josephine Marie Louise  
 ° Lokeren 19 april 1872 
 
Cornelis Leonie ° Beveren 6 januari 1880 
 In 1921 vertrokken naar Sint-Pieters-Woluwe 
 
De Groote Marie Catherine ° Sinaai 20 maart 1862 
 Vertrokken naar Sint-Joost-ten-Node 
 
De Maere Maria Elodia ° Kruibeke 4 oktober 1872 
 In 1920 vertrokken naar Elsene en daarna naar Congo 
 
De Smedt Margareta ° Temse 24 januari 1880 
 
Bron: Felixarchief, MF 1409959, BR 1910-1920, Kazernes en gestichten, Wijk 4, Lange 
Congostraat 21.
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IINNSSCCHHRRIIJJVVIINNGGSSFFOORRMMUULLIIEERR::  
  
‘‘IINNIITTIIAATTIIEECCUURRSSUUSS  GGEENNEEAALLOOGGIIEE’’  
  
NNaaaamm::  
  
AAddrreess::  
  
TTeell::  
  
EE--mmaaiillaaddrreess::  
  
  
                                        
                                          IInniittiiaattiieeccuurrssuuss  ggeenneeaallooggiiee  
  
  
GGeelliieevvee  ddee  ssoomm  vvaann  1100  eeuurroo  ttee  ssttoorrtteenn  oopp  rreekkeenniinnggnnuummmmeerr    
777799--55990066772222--3388    oopp  nnaaaamm  vvaann  VVVVFF  AAffdd..  LLaanndd  vvaann  WWaaaass  
IIBBAANN  BBEE2244  77779955  99006677  22223388      --              BBIICC    GGKKCCCC  BBEE  BBBB  
  
DDee  ccuurrssuuss  hheeeefftt  ppllaaaattss  iinn  ddee  ZZaammaannssttrraaaatt,,  4499    11ee  vveerrdd..    SStt--NNiikkllaaaass  
44  ooppeeeennvvoollggeennddee  ddoonnddeerrddaaggeenn  nnll..    88  ––  1155  ––  2222  ––  2299  mmeeii  22000088  tteellkkeennss  vvaann  
1199..3300  uu  ttoott  2211..3300  uu..  
  

••  LLeess  11  ::      WWaatt  iiss  ffaammiilliieekkuunnddee::  iinnlleeiiddiinngg  
••  LLeess  22  ::    BBrroonnnneenn  nnaa  11779966  
••  LLeess  33  ::    BBrroonnnneenn  vvoooorr  11779966  
• LLeess  44  ::    OOuudd  sscchhrriifftt--  ooeeffeenniinnggeenn 



VVF-Land van Waas is een regionale afdeling van de vzw Vlaamse Veriniging voor Familiekunde 
Zetel: Van Heybeeckstraat 3, 2170 Antwerpen-Merksem       Ondernemingsnummer 0410.941.587 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de filmvoorstellingen op donderdag 19 juni om 20 uur in de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek H. Heymanplein 3 te Sint-Niklaas met als thema “Sint-Niklaas in 
de fifties” ingeleid door stadarchivaris Piet Van Bouchaute en “Een familiebezoek aan de expo 
’58” film van Jozef Vink 

 

 

VVFBelgië-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

 
P708545 

VVF – KRONIEK 
 
VAN HET LAND VAN WAAS 
 
 
Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de vzw 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
 
Datum van afgifte : 2 juni 2008 
Drukwerk tegen verlaagde taks 
 
Jaargang XXXVI - nr. 3 mei-juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100  Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 
Email luc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 
 

De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op twee filmvoorstellingen op donderdag 19 juni om 20 uur met 
als thema “Sint-Niklaas in de fifties” ingeleid door stadarchivaris Piet Van Bouchaute en “Een 
familiebezoek aan de expo ’58” een amateurfilm van Jozef Vink 

 
Plaats : Stedelijke Openbare Bibliotheek, H. Heymanplein 3 te 9100 Sint-Niklaas. 
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FILMVOORSTELLINGEN: ‘Sint-Niklaas in de fifties’ & ‘Een familiebezoek aan Expo '58’ 
 

Ook voor de Sint-Niklazenaars was Expo '58 een wonderlijke sprong in een nieuwe tijd. Aan de 
hand van verrassende filmfragmenten, interviews met Jacques en Co en live muziek worden de 
jaren 1950 weer tot leven gebracht. Archivaris Piet Van Bouchaute speelt gastheer en zingt enkele 
populaire deuntjes van toen. 
 
In het kader van de informatieverzameling voor het Vlaams project ‘Expo58: Back to the future’ 
kon de Erfgoedcel Waasland de hand leggen op een unieke amateurfilm van de hand van Jozef 
Vink, handelsvertegenwoordiger en amateur filmliefhebber uit Sint-Niklaas. Het gaat hier om een 
mooie montage van kleurrijke beelden van de bezoekjes van de familie Vink aan de 
wereldtentoonstelling, die een beeld schetsen van de verschillende paviljoenen en evenementen op 
de exposite. Daniël Vink, zoon van Jozef, zal de gedigitaliseerde film ook op passende muziek 
zetten. 
 
 
Op donderdag 19 juni 2008 om 20 uur in in de Reynaertzaal van de Stedelijke Openbare 
Bibliotheek H. Heymanplein 3 te Sint-Niklaas. 
 
 

Erfgoeddag zondag 13 april 2008 : ‘Wordt Verwacht’ 
 
De erfgoeddag kende een zeer grote belangstelling. Een honderdtal geïnteresseerden heeft met 
aandacht onze prachtige powerpoint presentatie gevolgd. De bezoekers konden de ganse dag 
rekenen op uitleg en steun van onze bestuursleden die bijna allemaal aanwezig waren. Met zoveel 
belangstelling kunnen we niet anders dan volgend jaar terug meedoen aan de negende editie van de 
erfgoeddag op 26 april 2009 met als thema ‘Uit vriendschap!?’. 
 
 

Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden April-Mei 2008 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Daknam 1611-1831 (parochieregisters) 
o Fort Liefkenshoek 1636-1783 (parochieregisters) (aangevuld met nieuwe gegevens) 
o Sint-Niklaas 1813-1832 (burgerlijke stand) 
o Verrebroek 1639-1798 (parochieregisters) 
o Verrebroek IX-1900 (burgerlijke stand) 

 Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 69.895 huwelijken in de 
parochieregisters en 40.895 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Volgend bestand werd aan een grondige controle onderworpen: 
o Melsele 1796-1900 (burgerlijke stand) 

• Hiermee zijn reeds 14 van de 32 gemeenten van het Land van Waas volledig opgenomen in 
onze huwelijksdatabases! 
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Mededelingen 

 
Het VVF-nationaal congres heeft volgend jaar op 23 mei 2009 plaats te Sint-Niklaas en wordt 
georganiseerd door onze afdeling “Het Land van Waas” 
 
Ons bestuurslid Hilaire van den Abeele trad op 29 februari 2008 in het huwelijk met Nadine 
Devacht. Een hartelijk proficiat. 
 
Gezocht: Microfilmen of microfiches van de parochieregisters en burgerlijke stand betreffende het 
Waasland om te kunnen bewerken in het kader van onze index op de huwelijken in het Land van 
Waas. Na gebruik worden ze intact terugbezorgd. 
 
Pieter Anton D’haese vraagt een bereidwillige hulp bij het invoeren van familiegegevens in Aldfaer. 
Adres: Drieschouwen 50, 9190 Stekene, Tel: 03-779.77.73 beschikt over e-mail adres. 
 

Verbeteringen aan het Waas kwartierstatenboek Deel 2  
 
Er zijn helaas enkele foutjes in het Waas Kwartierstatenboek (deel 2) geslopen. Mijn excuses daarvoor. Onderstaand  
treft u een overzicht aan van de fouten/verbeteringen. 
Met vriendelijke groeten, Rositta Van Havere  
 
Pagina 7: 
Maria Elisabeth (Isabella) Viel  III/4 - 7 
Geboren Kruibeke 7 januari 1749  1741 
 
Pagina 11: 
Isabella Van Gelderen III/4  - 7 
Overleden Kallo 24 juni 1746  1764  
 
Pagina 15: 
Egidius Van Walle V/7 – 22 
Overleden Elversele 18 mei 1760  1710  
 
Pagina 31: 
Petrus Van Den Brande V/3 – 18  
Zoon van  Joannes en Elisabeth Van Bogaerdt 
Zoon van Pieter en Anna Van Lent 
Geboren Bazel 25 februari 1645              Geboren  St-Niklaas 17 augustus 1650 
Overleden Belsele 1 november 1692      Overleden St-Niklaas 14 november 1701 
Ondertrouw 16 april 1675 Bazel, gehuwd 30 april 1675  Bazel  met Judoca Praet  
In SVG St-Niklaas  reg. 1986 f° 82 dd 26/1/1702 :   Josijne Praet fa Jans weduwe van Pieter van Brande fs Pieter. 
In St-Niklaas 1705:   Gezin 221 op Heymolen,  Styleman Judocus en Josijne Praet fa Jan met kinderen Joanna van 
Brande 18, Rochus van Brande 13, en Pieter van Brande 8 jaar .   Josijne Praet => weduwe in eerste huwelijk van Pieter 
Van Brande fs Pieter.  
 
Pagina 37: 
Daniel Verhaeghen V/7 – 22 
Overleden Beveren Waas 20 juni 1677  16 juni 1696  
 
Pagina 61:   (aanvulling) 
Franciscus Joannes Weyers  III/1 – 4 
Geboren St-Niklaas 11 maart 1847 
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Nieuwe Publicaties – in eigen beheer 
 
Genealogisch repertorium van Bazel 1295-1640 door ons medelid Jerome Smet.  
Uitgave op cd-rom. 
Prijs: € 20.  
Enkel te verkrijgen bij de auteur: Jerome Smet, Rozenlaan 39, B-9140 Temse. 
 
Voorheen kwamen drie cd’s tot stand betreffende de vroegere gemeenten Temse, Elversele en 
Tielrode, over genealogische gegevens over deze entiteiten vóór  het opmaken van de 
parochieregisters. Daar ook Steendorp deel uitmaakt van de fusie Temse was het raadzaam ook 
over deze gemeenschap een cd uit te brengen. Maar dit stuitte op moeilijkheden vermits Steendorp 
maar in 1881 zelfstandig werd, gesplitst of afgescheiden van de moedergemeente Bazel. Er waren 
dus geen parochieregisters daterend uit het oud regime, noch archivalia betreffende deze nieuwe 
gemeente, uit het ancien regime. Ze maakte deel uit van Bazel en gekend onder de benaming de 
Gelagen. Er zat niet anders op dan maar een cd uit te brengen over Bazel en voor zover het bekend 
was de inwoners van Steendorp specifiek te vermelden. De parochieregisters van Bazel beginnen 
vanaf 1584. Dit resulteerde in een repertorium over de vroegere inwoners van Bazel van circa 1295 
tot ca 1640. Laatste datum is weerhouden omdat dit de overgangsperiode is tussen de 
parochieregisters, die ten vroegste circa 1584 aanvangen voor geboorten & huwelijken en in 1634 
voor de overlijdensakten. Een kleine overlapping moet een aansluiting mogelijk maken op het 
genealogische repertorium door de heer Paul Blaton gepubliceerd en opgesteld aan de hand van de 
kerkregisters van Bazel. Dit werk verschijnt binnnenkort. 
 
Het huidig repertorium bevat, op enkele uitzonderingen na, alleen namen van personen die op de 
datum van het opmaken van het archiefstuk de oude 'prochie' Bazel bewoonden, of er tijdelijk 
verbleven hebben. Onder de 'prochie' verstaan we de bestuurlijke gemeente en niet de geestelijke 
parochie. Hierin waren begrepen de inwoners van het huidige Steendorp, thans fusiegemeente van 
Temse. Er werden enkele uitzonderingen gemaakt voor personen elders gedomicilieerd doch die 
regelmatig of uitzonderlijk in Bazel werden vermeld met eigendommen of lenen.  
 
 

Nieuwe Publicaties – VVF-Land van Waas 
 

Nieuwkerken Waas Geboorten 1796-1850 door Victor Rotthier. 
 
Zeer degelijke bewerking van de geboorten in de burgerlijke stand te vergelijken met de reeds 
eerder uitgegeven “Overlijdens te Nieuwkerken Waas” en “Huwelijken te NieuwkerkenWaas”.  
Prijs: € 15.  
Te verkrijgen bij de auteur: Isegrimlaan 29,  9111 Belsele, Tel: 03-772.36.86 
 
 

Vervolgverhaal: “Waaslanders te Antwerpen” 
 
Wordt vervolgd na de zomer. 
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Costumen van het Land van Waas 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd op de filmvoorstellingen op donderdag 19 juni om 20 uur in de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek H. Heymanplein 3 te Sint-Niklaas met als thema “Sint-Niklaas in 
de fifties” ingeleid door stadarchivaris Piet Van Bouchaute en “Een familiebezoek aan de expo 
’58” film van Jozef Vink 

 

 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

 
P708545 

VVF – KRONIEK 
 
VAN HET LAND VAN WAAS 
 
 
Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de vzw 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
 
Datum van afgifte : 27 augustus 2008 
Drukwerk tegen verlaagde taks 
 
Jaargang XXXVI - 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 luc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 
 

De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht "Eten wat de pot schaft: wat kwam 
er bij onze voorouders op tafel?" door Hugo Buts, voorzitter VVF-Aalst, op donderdag 11 
september 2008 om 20 uur. 

 
Plaats : Documentatiecentrum VVF-Land van Waas, Zamanstraat 49, te 9100 Sint-Niklaas. 
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Programma 2e semester 
 
Donderdag 11 september 2008 om 20 uur voordracht “Eten wat de pot schaft: wat kwam er bij 
onze voorouders op tafel?” door Hugo Buts, voorzitter VVF-Aalst. 
 
Donderdag 20 november 2008 om 20 uur voordracht “Het huwelijk in het ancien regime en de 
dispensaties” door Roger De Moerloose. 
 
Beide voordrachten hebben plaats in de bibliotheek van de KOKW Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas. 
 
Zondag 12 oktober 2008 doorlopend van 10 tot 17 uur  
“24e Oost-Vlaamse genealogische ontmoetingsdag” met als thema “Genealogie en DNA” in de 
feestzaal van het Heilige Maagdcollege (toegang via de Noordlaan) in Dendermonde. 
Op deze ontmoetingsdag kan u terecht voor allerlei genealogische informatie. 
 
In de infostands vindt u vertegenwoordigers van: 

- alle Oost-Vlaamse VVF-afdelingen en VVF-nationaal 
- computer- en informaticatoepassingen 
- geschied- en heemkundige verenigingen met hun publicaties 
- antiquariaten en uitgeverijen 
- tweedehandsboeken en documentatie 

 
Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. 
 
 

VOORDRACHT: Eten wat de pot schaft: Wat kwam er bij onze voorouders op tafel? 
 

SPREKER HUGO BUTS, VOORZITTER VVF-AALST 
 

Vertrekkend van de vaststelling dat er nooit een zo grote variatie en overvloed aan voedingswaren 
was als in onze tijd, wordt een overzicht gegeven van de periode van het bekend geraken van 
bepaalde gerechten en ingrediënten. Ook de herkomst van groenten en fruit kan verklaren waarom 
die niet vóór de grote ontdekkingsreizen in Europa bekend konden zijn. 
 
Uit een overzicht van wat er sinds de middeleeuwen dan wel op tafel kwam, van zowel eten en van 
drinken, bleek dat dit lang hetzelfde was voor arm en rijk, maar dat de hoeveelheden verschillend 
waren. In de loop van de tijd nam het verschil tussen de onderscheiden groepen in de maatschappij 
toe. De bovenlaag was meestal goed doorvoed.  
 
Voor de arbeidende bevolking wisselden de tijden van voldoende te eten af met perioden van 
schaarste of zelfs van honger. De evolutie in de voeding is sterk gekoppeld aan de geschiedenis van 
de landbouw en beïnvloed door de algemene en sociaal-economische geschiedenis. 
 
 
Op donderdag 11 september om 20 uur in ons documentatiecentrum tevens bibliotheek van 
de KOKW Zamanstraat 49 (1e verdieping) te Sint-Niklaas. 
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Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden Juni-Juli-Augustus 2008 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Sint-Niklaas 1833-1850 (burgerlijke stand) 
o Rupelmonde 1607-1796 (parochieregisters) 
o Temse IV-1900 (burgerlijke stand) 

 Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 71.345 huwelijken in de 
parochieregisters en 49.302 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Volgende bestanden werden aan een grondige controle onderworpen: 
o Moerbeke 1700-1796 (parochieregisters) 
o Elversele 1607-1797 (parochieregisters) 
o Beveren 1590-1703 (parochieregisters) 

• Hiermee zijn reeds 15 van de 32 gemeenten van het Land van Waas volledig opgenomen in 
onze huwelijksdatabases! 

 
 

In de kijker 
 
Onlangs verscheen van de hand van Frank Decat het meeslepend  boek ‘Vechten met Lincoln – De 
Belgen in de Amerikaanse Burgeroorlog’ uitgegeven bij Lannoo ISBN 978-90-209-7617-5-NUR 
689. 
 
Op basis van niet eerder bestudeerde documenten, brieven, getuigenissen en geïllustreerd met uniek 
fotomateriaal beschrijft hij hoe honderden Belgen meestreden in de Amerikaanse Burgeroorlog 
(1861-1865), meestal aan de zijde van de Noordelijke Unie onder leiding van president Lincoln.  
 
Frank Decat is historicus gespecialiseerd in militaire geschiedenis.  Eerder verscheen van deze 
auteur ‘De Belgen in Engeland 40-45’, het verhaal van de Belgische strijdkrachten die op Britse 
bodem meehielpen aan de voorbereiding van D-Day en de herovering van het continent. 
 
Als aansluiting op dit boek loont het beslist de moeite om eens een kijkje te nemen op de volgende 
websites: 
http://home.scarlet.be/gallez.nic/index.htm  
http://www.itd.nps.gov/cwss/ 
http://www.ethesis.net/emigration/emigration.pdf 
http://sunsite.utk.edu/civil-war/warweb.html 
http://www.41stva.org/Newsletters/0209.pdf 
http://www.civil-war.net/ 
http://www.sonofthesouth.net/ 
 
 
 

In memoriam 
 
Op 17 juli 2008 overleed te Sint-Niklaas ons geacht medelid Jan-Pieter Maes. Aan zijn echtgenote 
en zijn familie bieden we ons medeleven aan. 
 

http://home.scarlet.be/gallez.nic/index.htm�
http://www.itd.nps.gov/cwss/�
http://www.ethesis.net/emigration/emigration.pdf�
http://sunsite.utk.edu/civil-war/warweb.html�
http://www.41stva.org/Newsletters/0209.pdf�
http://www.civil-war.net/�
http://www.sonofthesouth.net/�
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Mededelingen 
 
Het VVF-nationaal congres heeft volgend jaar op 23 mei 2009 plaats te Sint-Niklaas en wordt 
georganiseerd door onze afdeling “Het Land van Waas” 
 
Gezocht: Microfilmen of microfiches van de parochieregisters en burgerlijke stand betreffende het 
Waasland om te kunnen bewerken in het kader van onze index op de huwelijken in het Land van 
Waas. Na gebruik (enkele weken) worden ze intact terugbezorgd. 
 
 

Nieuwe Publicaties – VVF-Land van Waas 
 

Gezinsrepertorium van Belsele 1586-1800 - CD-gs-bel. 

Bewerking door Luc De Backer.  

Hierin worden alle gegevens uit de parochieregisters verwerkt en aangevuld met gegevens uit de staten van 
goed en andere parochies.  

Na bijna 3 jaar intensieve arbeid wordt deze publicatie verwacht in oktober. Wegens het grote aantal 
bladzijden zal het enkel op cd-rom te verkrijgen zijn. Voor meer info verwijzen we naar onze volgende 
kroniek.  

Index op de huwelijken van het Land van Waas periode parochieregisters. 
 
We zijn druk bezig met de laatste parochies te bewerken en doen ons best om nog dit jaar het volledige 
Land van Waas te kunnen aanbieden. Volgend jaar voegen we er de periode burgerlijke stand aan toe. 
Ondertussen kan je via onze website www.vvflanvanwaas.be al zoeken in meer dan 120.000 huwelijken. 
 
 

Onze bibliotheek - aanwinsten 
 
− De familie Waem 300 jaar te Beveren/Walter Waem/Walter Waem/1984 
− Nieuwkerken-Waas : geboorten 1796-1850/Victor Rotthier/VVF-Land van Waas/2008 
− Gedenkboek der Waassche missieweek te St-Nicolaas//St-Antonius drukkerij/1931 
− Land van Waas: nijverheidscentrum in volle opgang//Rép. gen. de Belgique/1957 
− Maak uw eigen stamboom/Gerard van de Nes/Thirion/1994 
− Inventaris van het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent tot eind 1801: 8 dln./Maurits 

Gysseling en Marc Carnier/AR Brussel/1997-2004 
− Genealogie van stamboom tot geschiedenis//Teleac/1988 
− Het boerendak/Clemens Tréfois/Danthe/1980 
− Guide du généalogiste en Belgique/Christophe Drugy/Ed. Christian/2001 
− Stamboomonderzoek voor beginners/Rob van Dries/Centr. Bureau voor genealogie/1998 
− Stam-boek der familie Hahn/Martin Hendrik Hahn/Martin Hendrik Hahn/1937 
 
 

Vervolgverhaal: “Waaslanders te Antwerpen” 
 
Ditmaal vermelden we een aantal huwelijken van waaslanders die in de periode 1786-1796 
voltrokken werden in  Antwerpse kerken. 

http://www.vvflanvanwaas.be/�
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Sint-Walburgis 
 
12 augustus 1791 Jean Baptist De Vries, ex Kruibeke, Wedn. Maria Van Boexsel 
   Maria Theresia Scholenberg, Wed. Petrus Vereeck 
   TT : Jacobus Prangers en Ferdinandus Vereeck 
 
13 mei 1794  Petrus Joannes Burssens, ex Bazel 
   Maria Josepha Payen 
   TT: Ludovicus Josephus Payen (vader van de bruid) en Petrus Verstraeten 
 
Bron: Felixarchief, Parochieregisters Sint-Walburgis, Huwelijken 1790-1796, PR#241. 
 
 
Onze-Lieve-Vrouw-Noord 
 
22 augustus 1786 Petrus Guilielmus Segers, ex Rupelmonde 

Joanna Maria Van der Achter, Wed. Joannes Franciscus Bouwens, ex 
Oirschot 
TT: Alexander Bruers en Carolus Josephus Segers 
 

20 februari 1789 Petrus Huyberechts, ex Ekeren 
Susanna Hertsens, ex Kallo 
TT: Petrus Lambrechts en Franciscus Lambrechts 
 

16 mei 1790  Mattheus De Jonge, ex Rupelmonde, Wedn. Maria Anna Verbunt 
   Catharina Wachters, ex Hemiksen, Wed. Guilielmus Geerts 
   TT: Theodoor Van Gastel en Bernardus De Jonge 
 
15 mei 1790  Henricus Terblyen, ex Temse 
   Elizabeth Boggemans, ex Strombeek 
   TT: Guilielmus Deckers en Henricus Schoofs 
 
22 november 1792 Franciscus Polyn, ex Gent Sint-Baafs 
   Amelberga Adriaenssens, ex Sint-Niklaas 
 
26 november 1793 Ds. Joannes Antonius De Ryck, ex Melsele 
   Dlla. Theresia Catharina Clara De Witte, ex Antwerpen 

TT: R.D. Joannes Andreas Jacobus Rotthier (kapelaan te Melsele) en 
Joannes Petrus De Witte 

 
5 september 1794 Lambertus Josephus Delvenne, ex S. Georgius in Haslavine (?) 
   Maria Carolina Grégoire, ex Lokeren 
   TT: Joannes Ludovicus Etienne en Alexander Josephus Wagny 
 
5 mei 1795  Judocus Vernimmen, ex Beveren 
   Margareta De Wil, ex Ginneken 
   TT: Josephus Scheirlincks en Hermanus De Wit 

 
5 oktober 1795 Rumondus De Belie, ex Sint-Niklaas, Wedn. Mechtildis Joosten 
   Anna Cornelia Bulens 
   TT: Jacobus De Belie en Joannes Jacobus Bulens 
 
Bron: Felixarchief, Parochieregisters Onze-Lieve-Vrouw-Noord, Huwelijken 1780-1796, PR#209. 
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Costumen van het Land van Waas (vervolg) 
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België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

 
P708545 

VVF – KRONIEK 
 
VAN HET LAND VAN WAAS 
 
 
Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 
Land van Waas van de vzw 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
 
Datum van afgifte : 5 november 2008 
Drukwerk tegen verlaagde taks 
 
Jaargang XXXVI - nr. 5 november-december 
Verschijnt niet in juli-augustus 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100  Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 
Email luc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 
 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze voordracht “Het huwelijk in het ancien régime en de 
dispensaties voor huwelijksbeletselen” door de heer Roger De Moerloose op donderdag 20 
november  2008 om 20 uur. 
 
 
Plaats : Documentatiecentrum VVF-Land van Waas, Zamanstraat 49, 9100 te Sint-Niklaas. 

De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
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VOORDRACHT: Het huwelijk in het ancien régime en de dispensaties voor 
huwelijksbeletselen 

 
SPREKER ROGER DE MOERLOOSE 

 
Tot de 10de eeuw was het huwelijk een zaak van de wereldlijke overheid. Het was slechts rond 
1215, met het concilie van Lateranen, dat de Kerk een eerste stap gezet heeft op weg naar meer 
daadwerkelijke invloed op de huwelijkssluiting, onder meer door een rol toe te kennen aan de 
priester bij het inzegenen van het huwelijk.  
 
Nadien begon de Kerk meer en meer regels op te leggen aangaande het huwelijk. Deze regels 
behandelden vooral de huwelijksbeletselen en de huwelijksontbinding. Een huwelijksbeletsel 
kunnen we het best omschrijven als een omstandigheid die het aangaan van een geldig huwelijk 
belet wegens goddelijke of menselijke wet. De beletselen waren: te jonge leeftijd, niet 
overeenstemmende godsdiensten, impotentie, een al bestaand huwelijk, een kuisheidsgelofte, 
natuurlijke bloedverwantschap tot in de 4e canonieke graad, aanverwantschap en spiritueel 
verwantschap. Daarnaast waren er ook periode’s van het jaar waarin geen huwelijken mochten 
voltrokken worden. 
  
Voor tal van deze beletselen kon dispensatie verleend worden, zoals de spreker ons uitvoerig uit de 
doeken zal doen. 
 
Op donderdag 20 november om 20 uur in ons documentatiecentrum tevens bibliotheek van de 
KOKW Zamanstraat 49 (1e verdieping) te Sint-Niklaas. 
 

 
Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden September-Oktober 2008 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Eksaarde 1796-1802 (parochieregisters) 
o Forten Sinte-Marie, Perel, Kallo en Verrebroek 1629-1717 (parochieregisters) 
o Kallo 1635-1660, 1665-1797 (parochieregisters) 
o Rupelmonde 1796-1826 (parochieregisters) 
o Sint-Niklaas 1851-1870 (burgerlijke stand) 
o Zwijndrecht 1614-1802 (parochieregisters) 
o Zwijndrecht Vlaams Hoofd 1676-1789 (parochieregisters) 

 Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 77.415 huwelijken in de 
parochieregisters en 52.622 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Op 29 oktober j.l. werd de kaap van 130.000 huwelijken voltrokken in het Land van Waas in 
onze databases overschreden. 

• Volgend bestand werd aan een grondige controle onderworpen: 
o Rupelmonde V-VI, IX-XIV (burgerlijke stand) 

• Als aanloop voor de uitbreiding van  de zoekresultaten voor VVF-leden werd de layout van 
de zoekschermen vernieuwd. U leest alles over deze uitbreiding in onze volgende kroniek. 
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Mededelingen 
 

Gezinsrepertorium van Belsele 1586-1800 - CD-gs-bel. 
 
De publicatie van het gezinsrepertorium van Belsele is verschoven naar begin december. Dit werk loopt 
enige vertraging op omdat we meer dan duizend aanvullingen uit andere gemeenten willen toevoegen. 
 
 

Nieuwe publicaties – VVF-Land van Waas 
 

Huwelijken Sint-Niklaas 1599-1801 & IV-1900 - CD-h-sn. 

Bewerking door Regi De Meersman, Pascal Janssens, Luc De Backer en Rositta Van 
Havere.  

In het kader van het project huwelijken werden alle huwelijken voltrokken in Sint-Niklaas op basis van de 
akten zelf geïnventariseerd. Dit enorme werk is gerealiseerd dank zij de inzet van verschillende 
medewerkers.  
 
Voor de parochieregisters nam Regi de Meirsman de periode 1599-1796 en Pascal Janssens de periode 
1797-1801 voor zijn rekening. Voor de burgerlijke stand werden de 10-jarige tafels ingevoerd door Guido 
Van Poeck. Deze werden nadien gecontroleerd aan de hand van de akten door Luc De Backer voor de 
periode 1797-1850 en Rositta van Havere voor de periode 1851-1900. Pascal Janssens voegde de 
stamnamen toe voor de zoekroutine van de database en Jean-Pierre Vaneygen stelde de cd-rom samen. 
In het totaal werden 23.939 huwelijken gecontroleerd en geïnventariseerd.  

Prijs: € 15. (VVF-leden krijgen € 5 korting).  

Staten van goed CD-9 – Beveren. 

Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen.  
 
Tegen het einde van het jaar wordt een volgende CD verwacht in de reeks ‘Staten van Goed van het Land 
van Waas’.  Ditmaal worden de wezerijen van Beveren behandeld, inclusief de heerlijkheden Zillebeke, 
Raseghem en Massene.  
 
In het rijksarchief van Beveren onder het GO (= gemeentelijk oud archief) van Beveren bevinden zich onder 
de rubriek wezerij in totaal 127 registers of bundels nrs. 52-60, 68, 1195, 1223-1338 omvattende de periode 
1582-1796. De bewerking van bijna 5.000 documenten over 21.869 beschreven pagina’s kan je vinden op 
de negende CD van de staten van goed.  
 
Prijs: € 25. (VVF-leden krijgen € 5 korting). 
 
Zoals steeds zullen de “abonnees”  een combi-CD kunnen bekomen mits inlevering van de vorige combi-CD 
en een opleg van € 25. (VVF-leden krijgen € 5 korting). 
 
 
Voor wie deze cd-rom niet kan afhalen in ons documentatiecentrum (Zamanstraat 49 te 9100 Sint-
Niklaas), bedragen de verzendingskosten € 2 voor België en € 3 voor de rest van Europa. 
 
U kan onze publicaties bestellen via onze website www.vvflandvanwaas.be onder de rubriek (Onze 
uitgaven / Boetiek | Uitgaven op CD-ROM) of bij onze voorzitter Luc De Backer Tel: 03-776.88.34  
e-mail: luc.g.debacker@pandora.be. 
 

http://www.vvflandvanwaas.be/�
mailto:luc.g.debacker@pandora.be�
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Genealogische contactdagen 
 

Zondag 16 november 2008 van 10u tot 16u organiseert VVF-Aalst een Grote Boekenverkoop van 
geschiedkundige, heemkundige en genealogische boeken en tijdschriften in het VVF-documentatiecentrum 
“De Crypte”  te Erembodegem-Dorp. 
 
Zaterdag 6 december 2008 van 10u tot 17u is de 13de Stamboomdag en ruilbeurs in de zaal ’t Centrum in 
de Hammeneckersstraat 32 te Breendonk, een organisatie van de vzw Vaertlinck. Opgelet nieuwe locatie 
met parking. 
 
 

Vervolgverhaal: “Waaslanders te Antwerpen” 
 
Deze keer geven we u een overzicht van de vrouwspersonen die in de periode 1900-1910 
gecomicilieerd waren in de Sint-Vincentiusstraat 20 (Sint-Vincentiusziekenhuis). 
 
1900-1910 
 
Bauters Pharaïlda ° Bazel 3 januari 1837 † Antwerpen 6 april 1912 
 
De Poortere Hypolina Maria ° Sint-Niklaas 26 april 1851 
 Vertrok in 1902 naar Wetteren. 
 
Engels Elalia ° Lokeren 25 maart 1828 † Antwerpen 13 september 
1910 
 
Geldof Emerentia ° Beveren 23 januari 1828 † Antwerpen 31 december 1908 
 
Goossens Maria Clothilda ° Kallo 23 november 1842 † Antwerpen 28 december 1906 
 Wed. Van Haelst Jean-Baptist 
 
Herman Sidonia ° Waasmunster 22 oktober 1853 
 
Lauwers Maria Louiza ° Sint-Gillis-Waas 9 februari 1836 † Antwerpen 21 november 1908 
 
Lyssens Florentina ° Rupelmonde 21 npvember 1842 † Antwerpen 13 april 1904 
 
Van der Kinderen Rosalia ° Bazel 11 april 1880 
 Vertrok in 1910 naar Eeklo 
 
Van der Poorten Anna Francisca° Lokeren 10 oktober 1827 † Antwerpen 8 januari 1909 
 Wed. Ernest Claes 
 
Van Hende Anna ° Sint-Niklaas 20 december 1877 
 
Van Nespen Leonia Maria ° Melsele 26 april 1861 
 
Van Kerckhove Rosalia ° Rupelmonde 10 januari 1866 
 
Van Ooteghem Anna Maria ° Sint-Niklaas 28 december 1875 
 Vertrok in 1908 naar Gent. 
 
Bron: Felixarchief, MF 2203237, BR 1900-1910, gestichten boek 7, Sint-Vincentiusstraat 20. 
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Aankondigingen van andere verenigingen uit het Land van Waas 
 

 
Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 35, 9120 Beveren 

 
 

Lezing: 
In de spiegel van een familiekroniek 

Vrasene en Sint-Gillis-Waas in de frontlinie, einde 16e eeuw. 
 
 
 
Spreker: prof. dr. Herman Van Goethem. 
 
Wanneer: donderdagavond 13 november, 20u00. 
 
Waar: kasteel Cortewalle (Verlatzaal). 
 
Inkom: 2 euro. 
  
Achtergrondinformatie: 
 
Herman Van Goethem (° Mortsel, 1958) is doctor in de rechten en licentiaat geschiedenis, en is als 
hoogleraar geschiedenis verbonden aan de Universiteit Antwerpen. 
  
Zijn boeken en artikels hebben voornamelijk betrekking op de politieke geschiedenis van België in 
de 19e en de 20e eeuw. In 1990 verscheen zijn doctoraat "De taaltoestanden in het Vlaams-Belgisch 
gerecht, 1795-1935", waarvoor hij de provinciale prijs voor geschiedenis van de provincie 
Antwerpen (1994) kreeg. Samen met Jan Velaers publiceerde hij in 1994 "Leopold III, de Koning, 
het land, de oorlog", genomineerd voor de Gouden Uil, en bekroond met de driejaarlijkse prijs 
Hubert Pierlot voor geschiedenis. Dit jaar kwam hij opnieuw in de belangstelling met zijn recentste 
boek "De monarchie en 'het einde van België' : een communautaire geschiedenis van Leopold I tot 
Albert II". 
  
Daarnaast verdiepte hij zich ook in zijn familiegeschiedenis. Zijn speurtocht voerde hem terug naar 
het Vrasene en Sint-Gillis op het einde van de 16e eeuw. Op een boeiende manier verhaalt hij 
zowel de zoektocht naar zijn voorouders, als hun levensloop in het woelige Waasland ten tijde van 
de Tachtigjarige Oorlog. 
 
 
 
 
 

Bijlage bij Het Land van Beveren, 2008/3. 
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Costumen van het Land van Waas (vervolg) 
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