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Woordje van de voorzitter 
Als je beperkt bent in middelen, dan moet je kiezen. Elke vereniging, dus ook de onze, wordt 
geconfronteerd met beperkingen. Onze dienstverlening probeert maximaal in te spelen op de 
verlangens van de FV leden, de abonnees van onze online publicatiewebsite, en alle genealogen die 
opzoekingen doen omtrent eerdere bewoners van het Waasland.  

Enkele jaren geleden hebben we een bewuste keuze gemaakt om zoveel mogelijk beginnende 
genealogen in staat te stellen succesvol stamboomonderzoek aan te vatten door gegevens uit 
bidprentjes, rouwbrieven, akten van burgerlijke stand (BS) en parochieregisters (PR) online ter 
beschikking te stellen. Met zoveel mogelijk een foto van het document erbij, al of niet via een link 
naar bv. FamilySearch. 

We hebben hier al een hele weg afgelegd en mogen daar fier en dankbaar over zijn. Dankbaar voor al 
die vrijwilligers die dit mogelijk maken.  Dat werk is nog niet af, zoals je verder in deze Kroniek kunt 
lezen.  

Hoe meer ervaren een genealoog wordt, hoe meer andere bronnen van genealogische informatie 
belangrijk worden. We denken dan aan staten van goed, bevolkingsregisters, notariaten, 
penningcohieren, militie, wezenboeken, enz. Voor indexering staat de bewerking van die documenten 
op de wachtlijst tot het primaire werk (BS, PR) voor een groot percentage voor heel het Waasland is 
uitgevoerd. Beschikbaar stellen van beelden van die akten is een mogelijkheid die we onderzoeken. 

Het indexeren van deze oudere bronnen met genealogische informatie heeft wel een aantal eigen 
kenmerken: 

 Kennis van Oud Schrift wordt belangrijker naarmate oudere documenten worden aangepakt

 Het is momenteel ondenkbaar om bijvoorbeeld hele staten van goed te transcriberen, want dat
gaat over soms tientallen bladzijden voor één enkele akte. We hebben noch de tijd noch
voldoende ervaren Oud Schrift lezers om dit te realiseren.

 Het indexeren moet zich dus beperken tot cruciale genealogische informatie en daarom moet
er nagedacht worden over wat zoal geïndexeerd zou moeten worden,

 Cruciaal blijft dat de genealoog zelf die documenten moet  ter beschikking hebben, lezen,
ontcijferen, begrijpen en in een context kunnen plaatsen. Pas dan zal de genealogische waarde
van het bestuderen van zo’n document tot zijn volle recht komen. Wij ijveren ervoor om bv.
staten van goed als beeld ter beschikking te stellen, aanstuurbaar via een index. Het echte
werk blijft dat van de genealoog zelf, in functie van zijn of haar familie onderzoek.

Essentieel is dus dat wij ervan uitgaan dat een ervaren genealoog zelf zijn weg al goed kent in deze 
documenten, weet waar ze te vinden zijn en hoe ze te lezen en te interpreteren. Wij durven zelfs 
hopen dat deze ervaren genealogen hun kennis en ervaring willen delen met de veel grotere groep van 
occasionele of beginnende genealogen, zodat ook zij de weg naar dat verdere verleden kunnen 
inslaan. 

Voor deze gevorderde genealogen willen wij als vereniging graag het kennis- en ervaringsknooppunt 
worden waar zij met elkaar hun ervaring kunnen delen en waar zij beginnende en occasionele 
genealogen kunnen helpen om te leren succesvol hun familieonderzoek uit te breiden naar het verre 
verleden. 

Luc Chalmet, 10 februari 2020 
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Resultaten bevraging 2020 Familiekunde Vlaanderen – regio 
Land van Waas vzw 
Rapportage door Luc Chalmet – 10 februari 2020

Vooraf 
Dit is de tweede editie van onze tweejaarlijkse bevraging naar de wensen van onze doelgroep. Alle 
abonnees van onze online-publicatie en geregistreerden op de website van onze regionale vereniging 
werden uitgenodigd om deel te nemen. 

Vier onderdelen worden bevraagd: 
1. Algemeen: lidmaatschap van de koepelvereniging en haar publicatie Vlaamse Stam, publicatie

‘Kroniek van het Land van Waas’  van onze regionale vereniging, en documentatiecentrum Land
van Waas te Sint-Niklaas (nog steeds in verbouwing)

2. Online publicatie www.publicatie-landvanwaas.be
3. Ontmoetingsmomenten georganiseerd door FV-Land van Waas vzw
4. Vrijwilligerswerk

Tussen 15 (datum lancering) en 25 januari 2020 werden 104 antwoorden ontvangen. Het merendeel 
van de respondenten (80%) zijn abonnees van de online publicatie-website. De resultaten zijn 
statistisch betrouwbaar en bruikbaar voor meer klantgerichte werking van onze regionale vereniging 
inclusief het mogelijks uitbreiden van vrijwilligers, indexeerders, en auteurs. Een aantal antwoorden 
zijn zeker ook nuttig voor de koepelvereniging Familiekunde Vlaanderen. 

Resultaten Deel 1 :  
FV algemeen, kroniek Land van Waas, documentatiecentrum Land van Waas 

25% van de respondenten zijn momenteel geen lid van de Familiekunde Vlaanderen (FV) koepel; dat is 
significant hoger dan twee jaar geleden. Dat ligt in lijn met wat we ook al hebben vastgesteld bij de 
abonnees van onze online publicatie waarvan 50% geen lid is van de koepel, ondanks het gunsttarief 
dat een FV-lid geniet voor een abonnement op onze online publicatie (€ 10 ipv. € 25 per jaar). Dat 
wijst op twijfel over de waarde van het koepellidmaatschap (€ 37 per jaar). Een greep uit de 
commentaren over de koepelvereniging Familiekunde Vlaanderen en haar tijdschrift “Vlaamse Stam”: 

 Zeer mooi driemaandelijks tijdschrift waarin echter weinig nuttige zaken betreffende Oost-
Vlaanderen

 Vlaamse Stam erg interessant

 Ik heb vooral interesse in de werking van regionale verenigingen van Familiekunde, vermits er te
weinig te vinden is in het tijdschrift Vlaamse Stam.

 Kleinere deellidmaatschappen voor bepaalde onderdelen zou ik aantrekkelijk vinden.

 Ik zou graag cursussen voor dummy’s wensen, zoals digitale genealogie

 Interessant i.v.m. DNA onderzoek en genealogie

 Ik vind de materie soms moeilijk o.a. over DNA

 Het magazine gen in Nederland toont de juiste weg die Vlaamse Stam zou moeten gaan. ik denk
vanzelf dat ik na 40 jaar genealogie redelijk wat op de hoogte ben, maar er is nog onnoemelijk
veel dat ik niet weet, en dat wil ik graag te weten komen.

 Te duur

 Ik ben heel tevreden over het tijdschrift.

 Lidmaatschap is m.i. een absolute must. Niet alle artikels zijn wellicht voor iedereen even
interessant, maar over het algemeen leer je bij lectuur wel een en ander, die je verder helpt.
Alleen de erkenning van nieuwe heraldische familiewapens vind ik maar beunhazerij. Misschien
wel goed om de kas te spijzen.

 Te weinig 'value for money', oubollig. het enig waardevolle is de Vlaamse Stam, maar die is zeker
niet 37 Euro per jaar waard.

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Over onze regionale publicatie: 'Kroniek van het Land van Waas' wordt veel gelezen en 
blijft een belangrijk communicatiemiddel naar de doelgroep. 

Bijna 80% van de respondenten leest de Kroniek. Een greep uit de reacties op de Kroniek: 

 Lees deze altijd, er moest eens iets instaan voor mijn opzoekingen

 Lees het altijd en vind het interessant

 Mooie en nuttige publicatie

 Ik vind dit een prachtig geheel

 Is Ok, maar bevat jammer genoeg weinig of geen genealogische artikelen...

 Er staan telkens wel enkele nuttige zaken in

 Goed, de lijsten van Roubaix zijn voor mij niet zo interessant, maar andere artikels hebben
mijn aandacht al gehad.

 Ik lees alles maar er staan te veel specifieke artikels in over bepaalde families die slechts
interessant zijn voor enkelen. er zouden meer zaken moeten verschijnen waaruit je kan leren hoe
je tewerk moet gaan voor opzoekwerk, waar, wat, welke bronnen in welke archieven, nieuwe
online bronnen, achtergronden, geschiedenis over de gewone man.

 Soms ga ik oude kronieken herlezen

 Ik vind dit zeer goed

 Prima zoals het is, kijk er elke maand naar uit.

 Heel interessante en begrijpelijke publicatie.

 Is er een index beschikbaar zodat er opzoekingen gedaan kunnen worden op bijvoorbeeld een
gemeente?

 Hierdoor heb ik een voorvader gevonden (Waaslanders in Roubaix, met foto!!! Het was bekend
dat deze uitgeweken waren naar Roubaix maar zonder verdere details.

 Wordt steeds gelezen

 Interessant om op de hoogte te blijven van wat er in het Waasland gaande was en is.

 Doorgaans zeer goed.

 Interessant maar mag voor mij nog wat uitgebreider.

 Zeer overzichtelijk en vind daar af en toe iets in dat nuttig is voor mijn opzoekingen

Ons documentatiecentrum nog steeds gesloten wegens verbouwingen. 

Meer dan de helft van alle respondenten wil zoveel mogelijk alle documenten digitaal beschikbaar via 
internet (een virtueel documentatiecentrum dus). Meer dan een derde wil graag toch nog van een 
fysiek documentatiecentrum gebruik maken. Veel nuttige commentaren zullen ons helpen als we aan 
heropening toe zijn. 

 Niet alles is beschikbaar online, bv. bidprentjes en rouwbrieven van recentere tijden. Dus een
fysiek toegankelijk centrum blijft nodig

 Alles digitaal heeft één grote beperking: sociaal contact is er dan niet!

 Ik woon niet in het Waasland dus zoveel mogelijk digitaal, dat bespaart mij de verplaatsing

 Ik werk ook liever zoveel mogelijk digitaal maar denk wel dat het in de huidige maatschappij toch
nuttig is dat men nog in een centrum terecht kan voor het contact met anderen en voor een
praatje te kunnen doen over de materie waar je mee bezig bent en waar je eventueel niet verder
geraakt dan kan men zo misschien oplossingen verkrijgen.

 Ik wacht met geduld op de heropening

 Ik vergelijk met Melle: leuke plek om te bezoeken én toch altijd wel iets te zien of te horen. Er
staan daar ook een resem pc’s om bijv. in de bidprentjes te duiken

 Begeleiding rond het raadplegen van de documenten of boekwerken, zeker voor beginners

 Centrum biedt mogelijkheden om vragen te stellen aan meer bevoegden in eigen omgeving.

 Mogelijk om gelijkgestemden te ontmoeten en van gedachten te wisselen

 Ik denk dat beiden nodig zijn: digitaal voor gebruiksgemak en toegang, fysiek omdat sommige
genealogen minder handig zijn met de pc maar ook omdat het origineel soms nog zaken kan tonen
die een digitale kopie niet kan (bv in geval van onduidelijkheden, zaken in de marge, in de vouw
van een boek, etc.
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Resultaten Deel 2 : de online publicatie-website www.publicatie-landvanwaas.be 

Meer dan 80% van de respondenten heeft een abonnement op de publicatie-website.  Van de vele 
contactpersonen die geen abonnement hebben is de respons op deze enquête dus eerder beperkt. Dat 
is een duidelijke evolutie in de richting van meer abonnees van de online publicatie. 

Opvallend is dat de interesse in de indexeringsprojecten niet significant veranderd is over de voorbije 
twee jaar. In volgorde (met volgorde van 2018 tussen haakjes) gaat de voorkeur naar (met % van 2020 
en 2018 tussen haakjes): 

1. (1) Parochieregisters (72,8 – 82,6), gedaald maar nog steeds bovenaan
2. (2) Burgerlijke stand (69,6 – 71,3), status quo
3. (4) Staten van Goed (65,2 – 63,5), status quo
4. (3) Gezinsrepertoria (63,0 – 68,3), licht gedaald
5. (5) Bidprentjes en Rouwbrieven (56,5 – 54,5), status quo
6. (6) Bevolking (54,5 – 51,5), status quo
7. (7) Hoofdcijnsboeken (47,8 – 38,5), gestegen
8. (8) Notariaat (34,7 – 34,9), onveranderd
9. (10) Penningcohieren (32,6 – 25,1), licht gestegen
10. (9) Militieregisters (30,4 – 29,9), status quo
11. (11) Wereldoorlog I (17,4 – 18,0), onveranderd

Deze rangschikking wordt gebruikt bij het prioriteren van het indexeringswerk. Zolang er nog werk aan 
de winkel is  in Parochieregisters en Burgerlijke Stand zullen deze projecten voorrang krijgen. Zo 
helpen we vooral de beginnende genealogen. Beide projecten staan nog steeds op de eerste twee 
plaatsen in de rangschikking van interesses. 

Op de derde plaats staat Staten van Goed. De meer ervaren genealogen zijn veel meer geïnteresseerd 
in Staten van Goed, penningcohieren en andere oudere genealogische informatiebronnen. Het 
indexeren van die werken vraagt echter veel meer van de indexeerder onder andere omdat dit een 
goede vlotte kennis van oud schrift vereist. Ook moet hierbij onderzocht worden in hoeverre de akten 
online kunnen bekeken worden (Family Search, Rijksarchief, andere) en welke indexinformatie zou 
moeten gegenereerd worden. Onze voorkeur gaat uit naar het beschikbaar stellen van de beelden 
zodat de genealoog in extenso zelf moet lezen wat er bijvoorbeeld in de Staten van Goed staat, 
gekoppeld aan een minimale indexering (bv. naam van de overledene, plaats en datum van de akte).  

Gezinsrepertoria zijn zeer nuttige documenten, opgemaakt door ervaren genealogen, die met veel 
ijver gezinsconstructies hebben opgesteld voor specifieke gemeenten, parochies in specifieke 
tijdsvensters. In de mate dat wij die documenten ter beschikking krijgen, en toelating ontvangen, 
zullen wij die beschikbaar brengen op onze online publicatie. 

Bidprentjes en Rouwbrieven blijven erg belangrijk voor de beginnende genealoog. Deze documenten 
zijn immers de link naar de burgerlijke stand bij opklimming naar het verleden. We blijven hier zeker 
veel aandacht aan geven.  

De rangschikking (met volgorde van 2018 tussen haakjes) van bijkomende interesses toont een 
groeiende interesse (met % van 2020 en dat van 2018 tussen haakjes) voor interesse in emigraties naar 
Noord-Amerika. 

1. (2) Stambomen van Waaslanders (60,2 – 54,8), gestegen in belangstelling

2. (1) Parochieregisters van moderne tijden (1796-1920) (57,8 – 60,6), nauwelijks gedaald

3. (3) Kwartierstaten van Waaslanders (53,0 – 51,0), nauwelijks gedaald

4. (4) Emigraties vanuit het Waasland naar Noord-Amerika (41,0 – 35,5), gestegen

5. (5) Emigraties vanuit het Waasland naar Frankrijk (21,7 – 23,9), licht gedaald

6. (6) Emigraties naar het Waasland vanuit Frankrijk (13,3 – 14,8), nauwelijks gedaald

Emigratie naar Zeeuws-Vlaanderen, adel in het Waasland, en Vlamingen als militair in de 
napoleonistische tijden zijn interessante suggesties voor mogelijke nieuwe projecten. In veel
families vinden we referentie naar “een soldaat van Napoleon” (of hoger in rang), maar dikwijls is 

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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dat twijfelachtig; zo’n project zou wel voor veel genealogen interessant kunnen zijn. 

Het zoeken blijft vrij hoog scoren. Een kleine 10% is minder enthousiast. De snelheid van de website 

scoort ook vrij hoog. Een kleine 10% is minder enthousiast. De beelden van de website scoort vrij 
hoog. Hier nog minder ontevredenen. De beschikbaarheid van beelden van Family Search wordt zeer 
gewaardeerd. Het onbeschikbaar stellen (omwille van privacy) van recente bidprentjes wordt door
zowat 20% als vervelend ervaren. Zowel alfabetisch als chronologisch zoeken wordt gewaardeerd, met 
lichte voorkeur naar alfabetisch. Deze scores liggen in lijn met de vorige bevraging van 2018. 

Meerdere deelnemers aan de bevraging hebben zich kandidaat gesteld om opzoekingen in onze nieuwe 
online SQL database uit te testen. Op donderdag 13 februari 2020 gaan we hiermee van start. 

Resultaten Deel 3 : Ledenactiviteiten van regio Land van Waas 

Voor onze genealogie contactavonden werden volgende onderwerpen voorgedragen: 
1. (1) Online genealogie services (50,0 – 54,2), gedaald
2. (5) Werksessies stambomen en kwartierstaten (38,1 – 29,9), sterk gestegen
3. (3) Leersessie over onze online publicatie (35,7 – 36,1), status quo
4. (2) Oud Schrift lezen (33,3 – 38,2), gedaald
5. (4) Genealogie computerprogramma’s (32,1 – 34,0), status quo
6. (6) Bezoek aan een archief (27,4 – 27,8), status quo
7. (7) Emigratie naar Noord-Amerika (22,6 – 13,9), gestegen
8. (8) Vrijwilligerswerk: leren indexeren (14,3 – 13,2), lichtjes gestegen

Er is duidelijk nog steeds een nood aan een uiteenzetting over “Online genealogie web services”. De 
belangstelling voor werksessies rond stambomen en kwartierstaten moet zeker ook aan bod komen in 
onze contactavonden. Begeleiding bij het werken met onze online publicatie is belangrijk. 

Als bijkomende suggesties worden vermeld: 
- Algemene geschiedkundige onderwerpen met context in het Waasland (godsdienstige gebruiken, 

rampen, hongersnoden, bezettingen, industrialisatie); 
- Leren werken met Staten van Goed 
- Opzoekingen doen in het online Rijksarchief 
- Belgen opzoeken in het buitenland (Engeland – bv. tijdens de oorlog 14-18, Frankrijk, Duitsland, 

Canada, USA) 
- Starten met genealogisch onderzoek 
- Cursussen in computerprogramma’s (bv. GensDataPro, Aldfaer, Pro-Gen, Reunion, etc.) 

Resultaten Deel 4 : Organisatie van FV regio Land van Waas

Meewerken aan indexeringsprojecten. Heel wat genealogen – leden FV en of abonnees van onze 
publicatie – blijven bereid om mee te helpen bij het immense indexeringswerk waarmee we 
genealogische bronnen digitaal kunnen ontsluiten. We hebben met deze bevraging weer een 
aanzienlijk aantal potentieel nieuwe indexeringsvrijwilligers geïdentificeerd. Bedankt hiervoor! Onze 
beheerders van indexeringen (Griet en Geert) zullen contact opnemen. 

Publiceren in de Kroniek. Meerdere genealogen zijn bereid om de resultaten van hun opzoekingen te 
delen met andere FV leden via artikels in ons tweemaandelijks tijdschrift Kroniek van het Land van 
Waas of via de online publicatie. We hebben met deze bevraging dan ook opnieuw een aanzienlijk 
aantal potentieel nieuwe auteurs geïdentificeerd. De kandidaat auteurs zullen door Luc worden 
gecontacteerd. 

Tot slot. Bedankt aan iedereen die de bevraging heeft ingevuld. De antwoorden zijn een evaluatie 
over onze werking en de suggesties zullen onze focus bijsturen. We onthouden ook nog enkele 
slotreacties waar we moed uit verzamelen om verder in de ingeslagen weg door te gaan: 

 Veel bewondering voor de inzet
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 Uw initiatieven worden gewaardeerd: doe zo verder!

 Jullie doen het uitstekend

 Succes met de verbouwingen

(nvdr: de verbouwingen aan huis Janssen zijn het werk van de stad Sint-Niklaas)

 Jullie zijn goed bezig.

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden december 2019-januari 2020 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.15).

 De project-pagina’s werden aangepast aan de huidige situatie op onze publicatie-website.
 Ons forum werd bijgewerkt naar de laatste versie van SMF (2.0.17).

 Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.3.2).

Onze publicatiewebsite www.publicatie-landvanwaas.be 

Traditiegetrouw hebben we in januari een upgrade gedaan van onze publicatie-website. 

Deze upgrade brengt alle indexeringen van de tweede helft van 2019 online. Onze indexeerders zijn 

zeer productief geweest. In totaal werden 28.183 nieuwe parochieregisterindexeringen toegevoegd en

51.634 nieuwe indexeringen Burgerlijke Stand. Het groot totaal van nieuwe indexeringen voor het 

najaar van 2019 komt hiermee op 79.817. Onvoorstelbaar. We zijn onze indexeerders dan ook 

ontzettend dankbaar voor hun blijvende inzet: merci, merci, merci!  

Hierbij een overzicht van alle nieuwe rubrieken: 

Parochieregisters Geboorten/Dopen (PR-GEB) 

 Nieuw : Beveren 1590-1799 (Willy Trog, met FS-links; 21.595 aktes) en Melsele 1919 (Pascal

Janssens; 145 aktes)

 Correcties op Bazel, Daknam, Kruibeke, Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Verrebroek en

Waasmunster

Parochieregisters Huwelijken (PR-HUW) 

 Nieuw: Burcht 1919 (Pascal Janssens; 71 aktes) De Klinge 1919 (Pascal Janssens; 35 aktes) Doel

1919 (Pascal Janssens; 31 aktes) Melsele 1919 (Pascal Janssens; 64 aktes) Zwijndrecht 1919

(Pascal Janssens; 68 aktes)

 Correcties op Beveren, Daknam, Kieldrecht, Kruibeke, Lokeren, Sint-Niklaas en Temse (1 extra

huwelijk)

Parochieregisters Overlijdens/Begravingen (PR-OVL) 

 Nieuw: Beveren 1613-1700 (Willy Trog, met FS-links; 6.174 aktes)

 Correcties op Kieldrecht, Sint-Niklaas en Zwijndrecht

Burgerlijke stand Geboorten (BS-GEB) 

 Nieuw: Bazel V-VIII (Christel Van Eynde; 394 aktes) Beveren 1839-1847 (Eric Saman; 1.921

aktes) Burcht 1919 (klapper; Willy Trog; 120 aktes) Lokeren 1883-1896 (Geert Hoste; 10.008

aktes) Temse 1815-1823 (Jean-Marie Steenssens; 2.088 aktes) Waasmunster 1901-1910 (Christel

Van Eynde; 1.878 aktes) Zwijndrecht 1919 (klapper; Willy Trog; 178 aktes)

 Correcties op Bazel, Belsele, Beveren, Burcht, Elversele, Kemzeke, Kruibeke, Lokeren,

Moerbeke, Nieuwkerken, Sinaai, Sint-Gillis Waas, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Tielrode en

Vrasene
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Burgerlijke Stand Huwelijken (BS-HUW) 

 Correcties op Lokeren, Sint-Niklaas, Tielrode, Vrasene en Waasmunster.

Burgerlijke Stand Overlijdens (BS-OVL) 

 Nieuw: Belsele 1901-1910 (10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 720 aktes) Beveren 1901-

1905, 1907-1910 (10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 1.996 aktes) Burcht 1919 (klapper;

Willy Trog; 92 aktes) De Klinge 1901-1910 (10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 496 aktes)

Doel 1901-1910 (10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 366 aktes) Eksaarde V-1840 (Etienne

Huyghe; 4.728 aktes) Eksaarde 1901-1910 (10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 970 aktes)

Kallo 1901-1910 (10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 564 aktes) Kieldrecht 1901-1910 (10-

jarige klapper; Rositta Van Havere; 800 aktes) Kruibeke 1901-1910 (10-jarige klapper; Rositta

Van Havere; 801 aktes) Meerdonk 1873-1900 (10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 1.530

aktes) Melsele 1906-1910 (10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 392 aktes) Moerbeke 1841-

1866 (aanvullingen en correcties; Pascal Janssens; 2.832 aktes) Nieuwkerken 1885-1910 (Walter

Dierckx; 1.865 aktes) Sinaai 1901-1910 (10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 988 aktes) Sint-

Niklaas 1854-1856 (aanvullingen en correcties; Willy Van Brande; 1.978 aktes) Sint-Niklaas

1857-1860 (aanvullingen en correcties; Willy Van Brande; 2.557 aktes) Sint-Niklaas 1861

(aanvullingen en correcties; Willy Van Brande; 766 aktes) Sint-Niklaas 1914-1918 (Willy Van

Brande; 4250 aktes) Sint-Pauwels 1901-1910 (Christel Van Eynde; 553 aktes) Temse 1901-1910

(10-jarige klapper; Rositta Van Havere; 2.931 aktes) Verrebroek 1891-1910 (10-jarige klapper;

Rositta Van Havere; 506 aktes) Waasmunster 1866-1880 (Stefaan Pauwels; 2.297 aktes)

Zwijndrecht 1919 (klapper; Willy Trog; 149 aktes)

 Correcties op Bazel, Belsele, Beveren, Burcht, De Klinge, Doel, Elversele, Haasdonk, Kallo,

Kemzeke, Kieldrecht Lokeren, Melsele, Nieuwkerken, Rupelmonde, Sinaai, Sint-Niklaas,

Steendorp, Stekene, Temse, Tielrode Verrebroek, Vrasene, Waasmunster en Zwijndrecht

Bidprentjes en rouwbrieven 

 reeksen 868, 938, 640, 941, 942, 943, 971, 1373, 1709, 1378, 1585, 1513, 1514, 1515, 1849 en

1850 (correcties ") 1708 (correcties) 1715, 1716, 1717 en 1718 (correctie AND=>BER) 1736,

1737, 1738 en 1740 (correctie BID=>RB) 1172, 1173, 1174 en 1175 (ontbrekende links

achterzijde toegevoegd) 1849 en 1850 (correcties datums) 1856 (correctie verkeerde

nummering) 1857, 1858, 1859 (verkeerde links achterzijde verwijderd)

 Verzamelprentjes reeks 0001-0200 (Pascal Janssens) 1818 (Pascal Janssens) 1860, 1861 en 1862

(Pascal Janssens & Christel Van Eynde) 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305,

1306, 1307, 1308, 1309, 1310 en 1311 (Christel Van Eynde) 1315, 1316, 1317, 1324, 1325, 1326,

1327 en 1328 (Christel Van Eynde) 1357, 1358, 1359 en 1360 (Walter Dierckx) 1387 (Walter

Dierckx) 2001 en 2002 (Griet Van Houwe)

Gezinsrepertoria 

 Bazel (Jerome Smet) Elversele (Jerome Smet) Temse (Jerome Smet) Tielrode (Jerome Smet)

Waasmunster (correcties)

Kronieken van het Land van Waas 

 kroniek 2019 toegevoegd index aangevuld met 2019

Extra 

 Waaslanders gehuwd/overleden in Roubaix aangevuld

Geert Hoste, beheerder indexeringen van onze regionale vereniging heeft een overzicht gemaakt van 

het geïndexeerde werk (akten Burgerlijke Stand en Parochieregisters) dat momenteel beschikbaar is 

op onze online publicatiewebsite. Zo krijg je een beeld van wat nog moet geïndexeerd worden, 

m.a.w. wat je nog niet bewerkt op onze publicatiewebsite kunt vinden. 
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Op zoek naar een performante zoekmachine voor onze 
publicatiewebsite 
door Willy Trog. 

Vorig jaar zijn we, onder de projectnaam ZORRO, op zoek gegaan naar een verbeterde versie voor het 

weergeven van genealogische informatie in onze publicatiewebsite. Van deze ‘werknaam’ maken we 

nu ook een ‘merknaam’: ZORRO. ZORRO heeft een krachtige zoekfunctie, die aan de gebruiker de 

gewenste genealogische informatie toont op splinternieuwe schermen. Met ZORRO gebruiken we een 

hedendaagse technologie, waarmee we kunnen wedijveren met de beste genealogiesites.  Voortaan 

krijgt de gebruiker -na het invullen van enkele zoekwoorden- het gewenste stukje te zien uit onze 

uitgebreide genealogische database. Eenvoudig, maar ook efficiënt en overzichtelijk. Met één 

zoekscherm kan men nu de gewenste resultaten oproepen voor één parochie/gemeente of voor het 

ganse Land van Waas. 

Uit noodzaak: De huidige publicatie is gebaseerd op output gegenereerd door PRO-GEN. Een 

uitstekend DOS-gebaseerd genealogisch programma, maar dat steeds aangepast moet worden aan de 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/
https://www.pro-gen.nl/nlhome.htm
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1 nieuwe Windows-versies. Tevens is het ons niet duidelijk of dit programma nog lang zal ondersteund
worden. Een bijkomend nadeel is dat het enorm veel voorbereidend werk vergt om de beschikbare 

gegevens op een geordende manier voor te stellen in onze publicatie. Dus redenen genoeg om een 

opvolger voor te bereiden. 

Performanter zoeken: Zoeken in genealogische geïndexeerde registers is niet eenvoudig. Zo zijn er 

de verschillende schrijfwijzen van de namen: vóór de 19de eeuw waren het de (onder)pastoors die 

alles schreven zoals het uitgesproken werd, dan kwam Napoleon waardoor alles verfranste, enzovoort. 

Een bijkomend probleem is de leesbaarheid van de akten, soms is het puur gokken. Hierdoor zijn er 

heel wat verschillende schrijfwijzen voor dezelfde persoon. Denk maar aan bv. V(an 

)(er)sch(a)(o)us(s)el(e)(n), elke combinatie van de letter(s) tussen de haakjes kunnen al dan niet 

voorkomen. En dan hebben we het nog niet over het gebruik van afkappingstekens, de ij of y, 

enzovoort. Het zou prettig zijn als we al deze combinaties in één zoekopdracht bij elkaar kunnen 

brengen. 

Verder zou het opzoekwerk fors kunnen versnellen indien we in één zoekopdracht bv. alle geboorten 

binnen een bepaald gezin kunnen opsporen (zelfde vader/moeder). Het resultatenscherm moet 

overzichtelijk zijn en alle geïndexeerde informatie, inclusief referenties naar het rijksarchief (RA) en 

internetlinks naar FamilySearch (FS), moeten eenvoudig opvraagbaar zijn. 

Zorro Beta-versie 

Een heel eisenpakket, maar we zijn er redelijk vlug in geslaagd om voor al deze eisen een oplossing 

voor te stellen. De PRO-GEN-database is zeer eenvoudig in een SQL-database in te voeren en deze 

database is dan te doorzoeken door middel van formulier-gebaseerde zoekopdrachten. Dit is 

gerealiseerd voor de geboorte- (GEB), huwelijks- (HUW) en overlijdens- (OVL) registers voor zowel de 

parochie- (PR) als burgerlijke stand- (BS) registers en tevens voor de rouwbrieven/bidprentjes 

(RB/BP).  

Je kan zoeken op exact de naam, 'klinkt als', maar ook het gebruik van zogenaamde 'wildcards' is 

toegestaan: het vraagteken '?' om 1 letter te maskeren, het sterretje '*' om nul (0) of meerdere letters 

te maskeren. In het boven aangehaalde voorbeeld V(an )(er)sch(a)(o)us(s)el(e)(n) zou de 

zoekopdracht kunnen bestaan uit 'v*sch*s*l*', omdat deze letters steeds voorkomen, maar het kan zelfs 

door minder karakters te gebruiken. 

Hieronder een paar willekeurige schermafbeeldingen die voor zichzelf spreken: 

Zoekformulier voor BS-GEB-alle gemeenten. 
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De zoekresultaten: merk de verschillende schrijfwijzen van de naam in functie van de gemeente. 

Zoekresultaten voor PR-HUW-Kruibeke: Achternaam_man= v*sch*s*l*, gesorteerd op aktenummer. 

Zoekresultaten voor PR-OVL-Kruibeke: Achternaam= v*sch*s*l*, gesorteerd op aktedatum. 

Zoekresultaten voor RB/BP: Achternaam= v*sch*s*l*, voor OVLdatum tussen 1930 en 1990, gesorteerd op 
overlijdensdatum. 
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Gelegenheidsvondst: Waaslanders overleden te Douai 

Verhagen Scholastique, ° Sint-Niklaas 17-03-1826, huishoudster, † Douai (Nord, F) 08-12-1897 (575) 
om 11:00 

dv. Joseph (†) en Jeanne Jossine Van Spitael (†) 
echtg. Pierre Josse De Bock, kuiper 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1897-1898 [1 Mi EC 178 R 044] 

De Bock Pierre Josse, ° Temse, 30-06-1821, kuiper, † Douai (Nord, F) 14-04-1900 (229) om 00:30 
zv. Augustin (†) en Françoise Staes (in de akte staat Haes) (†) 
wed. Sophie Hamelaer, Henriette Vercauteren, Marie Vercauteren en Scholastique Verhagen 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1899-1900 [1 Mi EC 178 R 045] 

Van Cleemput Amelie, ° Sint-Niklaas 21-03-1859, huishoudster, wt. Aniche (Nord, F), † Douai (Nord, 
F) 29-09-1902 (485) om 13:00

dv. Antoine Jean (†) en Marie Celine Van Nijvelseel (†) 
ongehuwd 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1901-1902 [1 Mi EC 178 R 046] 

Dée Antoine Charles Joseph, ° Kemzeke 10-06-1838, leerbereider, † Douai (Nord, F) 24-05-1908 (276) 
om 18:00 

zv. Dominique Joseph (†) en Stephanie Van Goethem (†) 
echtg. of wed. Suzanne Guilliams 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1908 [3 E 645] 

Verkruisser Jean, ° Kieldrecht 28-02-1864, verkoper van automatische piano’s, † Douai (Nord, F) 
29-07-1911 (378) om 23:00 

zv. Jacobus (†) en Anna Preters (†) 
ongehuwd 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1911 [3 E 6148] 

De Bock Louis Joseph, ° Temse 09-02-1860, zinkbewerker, † Douai (Nord, F) 01-12-1912 (578) om 
16:00 

zv. Pierre Josse (†) en Scholastique Verhagen (†) 
echtg. Flore Josephine Bodelet, 51j 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1912 [3 E 6149] 

Colleman Pierre François, ° Kieldrecht 01-09-1949, aardewerker, † Douai (Nord, F) 02-12-1921 (588) 
om 08:00 

zv. Jean (†) en Josephine Colette Lambrecht (†) 
ongehuwd 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1921 [3 E 6158] 

Verbust  Frans Arthur, ° Lokeren 07-05-1895, aardewerker, † Douai (Nord, F) 27-12-1923 (641) om 
11:00 

zv. Emilius en Maria Louisa Coleta Collewaert 
echtg. Jeannette Lebar 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1923 [3 E 6160] 
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Van den Branden François, ° Sint-Niklaas 03-12-1859, dagloner, † Douai (Nord, F) 24-03-1925 (163) 
om 12:00 

zv. Bernard (†) en Dominique De Blieck (†) 
echtg. Leopoldine De Commines, 64j, huishoudster 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1925 [3 E 6162] 

De Bock Marie Thérèse, ° Temse 31-01-1862, huishoudster, † Douai (Nord, F) 01-04-1928 (194) om 
03:00 

dv. Pierre Josse (†) en Scholastique Verhagen (†) 
wed. Alexandre Joseph Delchocq 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1928 [3 E  6165] 

Gelegenheidsvondst: 2 broers uit Lokeren overleden te Saint-
Ghislain 

De Decker Pierre Joseph, ° Lokeren 01-07-1848, negociant, † Saint-Ghislain 23-11-1913 (70) om 06:00 

zv. Jean François (†) en Marie Joseph Meert (†) 

echtg. Marie Dorothée Nauwelaerts 

Bron : https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQZ-Y9JN-P?i=111&cat=1937177 

De Decker Aloïs Joseph, ° Lokeren 12-01-1855, bediende, † Saint-Ghislain 16-01-1914 (5) om 14:00 

zv. Jean François (†) en Marie Joseph Meert (†) 

echtg. Helene De Grauw 

Bron: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQZ-Y9JJ-M?i=126&cat=1937177 

E.H. Ludovicus (Louis) Van Poucke priester, martelaar 
door Jos Daems. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQZ-Y9JN-P?i=111&cat=1937177
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQZ-Y9JJ-M?i=126&cat=1937177
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Ludovicus zag het licht te Sinaai op 2 november 1863 als negende telg in het landbouwersgezin van 

Gillis Van Poucke en Virginia Van Kerckhove. 

Vijfentwintig jaar later, op 14 september 1888, werd hij aangesteld als leraar aan het Sint-

Gregoriuspatronaat te Ledeberg. Diezelfde maand werd hij op de tweeëntwintigste in het bisdom 

Gent gewijd tot priester en werd hij toezichter van datzelfde patronaat. 

Op 15 maart 1893 werd hij onderpastoor en medestichter van de parochie Sint-Michiels en Sint-Pieter 

te Antwerpen. Het is in deze periode dat hij ook werd benoemd tot vicaris te Antwerpen. 

In 1898 brengt zijn roeping hem naar het Limburgse Velm, bij Sint-Truiden. Hij werd er op 13 

september aangesteld als aalmoezenier in de parochie Sint-Martinus en werd rector in het klooster 

van de Zusters van Liefde te Velm. 

Vanaf 1902 werd hij pastoor in de Sint-Niklaaskerk van Wimmertingen, bij Hasselt. Deze taak 

volbracht hij tot januari 1909 en werd toen overgeplaatst en aangesteld als pastoor van de Sint-

Martinuskerk te Velm. Dat hij leefde voor deze parochie bemerken we bij een bezoek aan deze kerk. 

Op het middelste koorglasraam, een centrale Golgothavoorstelling met twee heiligen tegen een 

veelkleurige achtergrond, vinden we een inscriptie die aantoont dat dit een schenking in 1912 is van 

pastoor L. Van Poucke. Hij liet niet alleen de kerk vergroten en verfraaien, maar bouwde ook een 

prachtige zaal voor de jeugd. 

Na 34 jaar priesterschap komt er bruusk een einde aan zijn loopbaan. Op 11 januari 1943, midden in de 

winter stopt een auto voor de pastorij en wordt hij door twee Duitse soldaten en een Gestapoman 

opgepakt. Niemand in de parochie wist toen waarom dit gebeurde. E.H. Louis Van Poucke werd 

beschuldigd van het houden van een wapenopslagplaats. Hij had namelijk wapens in het orgel van de 

kerk verborgen. 

Louis werd eerst opgesloten te Hasselt en later overgebracht naar Sint-Gillis. Uiteindelijk belandde 

hij in het concentratiekamp van Esterwegen - bij Papenborg. Dat was een strafkamp en van hieruit 

vertrokken sommigen naar de zwaarste dwangarbeid en anderen naar een vernietigingskamp. Men 

noemde dit ‘het kamp van de waanzin’. 

Het werk in dit kamp was niet de oorzaak, maar zijn zwakke gezondheid werd hem fataal. Louis 

overleed op 81-jarige leeftijd, iets minder dan een jaar na zijn arrestatie, op 2 januari 1944 ten 

gevolge van een longontsteking. De verzorging liet te wensen over, amper een drietal dagen werd hij 

medisch behandeld. 

In het kamp verbleef nog een priester aan wie hij een afscheidsbrief kon meegeven voor zijn 

parochianen. Het identificeren van zijn lichaam liep vrij vlot. Het waren de overlevenden van het kamp 

die met zekerheid konden vertellen welk lichaam hem toebehoorde omdat Louis één van de laatste 

was die omkwam in dit kamp. 
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Het stoffelijk overschot van E.H. Louis Van Poucke 
juist vóór de teraardebestelling. (Het belang van Limburg)

Zijn lichaam werd eind november 1947 gerepatrieerd naar Velm. Op zondag 30 november konden de 

Velmenaren van 10u tot 16u een laatste hulde brengen aan hun geliefde pastoor. Op maandag 1 

december was er onder grote belangstelling een plechtige teraardebestelling. 

In Velm wordt E.H. Van Poucke nooit vergeten, zij hebben er namelijk de Louis Van Pouckestraat. 

Bronnen: 

- De ODIS-databank - http://www.odis.be/ 
- "Het belang van Limburg", 05/06/1945, p. 3 - 24/08/1945, p. 1 - 30/11/1947, p. 5 en 

02/12/1947, p. 1.  

- Stamboominformatie van Geert Hoste en Etienne Bogaert (Heemkring Den Dissel Sinaai 

http://www.odis.be/
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Petrus Franciscus De Jonghe, afkomstig uit Beveren, tweemaal 
overleden? 
Een genealogisch vraagstuk, aangebracht door Harry De Jonghe 

We overlopen eerst de levensloop van Petrus Franciscus De Jonghe: 

Petrus Franciscus werd op 25-12-1830 in Beveren geboren als oudste zoon van Eduardus De Jonghe  
en Marie Joseph Clement.   

Voor de militie van Beveren stond Petrus Franciscus De Jonghe als volgt beschreven : 
“lichting 1850 nummer 15 lotnummer 76; wonende bij zijn ouders te Beveren; 1,658 m groot, rond 
aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, kleine mond en kin, haar en wenkbrauwen 
blond;   zijn beroep en dat van zijn vader : schaliedekker. Kan lezen en schrijven.”   

Volgens het bevolkingsregister van Beveren is Petrus Franciscus in 1852 uitgeschreven en vertrokken 
naar Antwerpen. Aangekomen in Antwerpen en geregistreerd : “ De Jonghe Petrus Frans, 
schaliedekker, komt van Beveren/OVL, is 21 jaar en werd op 14-08-1852 ingeschreven voor een woning 
in wijk 4 N° 1501/1, (wat op de Arme Beukelaerstraat zou wijzen)”. Ook staat er in de kolom 
“aanmerkingen” het jaartal 1856. Bij andere aanmerkingen in dit register staat er gewoonlijk een 
datum van overlijden of vertrek, maar hier staat slechts een jaartal. Dit is in de periode 1846-1856. 
Bij grondig nazicht van volgende periode 1856-1866 voor het grondgebied stad Antwerpen, is er geen 
spoor meer van Petrus Franciscus. Vertrokken uit Antwerpen, maar waar naartoe?  

Hij bleef spoorloos tot hij op 25-04-1881 in Beveren in het huwelijk trad met Emerentiana Kosoloski  
In  de huwelijksakte n° 11 staat verder dat hij nog steeds schaliedekker is en in Beveren woont. Maar 
ook  in de bevolkingsregisters van Beveren staat hij niet meer als gezinshoofd vermeld sinds hij in 1852 
naar Antwerpen vertrokken is. We vinden hem toch terug in Beveren in de periode 1867-1880 als 
inwonende bij zijn broer Dominicus Martinus. En van daar zal hij wel getrouwd zijn in 1881, zodat 
zijn vermiste periode herleid kan worden tot 11 jaar (1856 Antwerpen tegenover 1867 Beveren)  

Na zijn huwelijk is hij denkelijk met zijn echtgenote naar Antwerpen verhuisd, adres alweer 
onbekend,  want een jaar later, op 04-08-1882, is het koppel, komende van Antwerpen, ingeschreven 
in het bevolkingsregister van Etten-Leur, West-Brabant (NL).  

Zonder de Nederlandse autoriteiten te verwittigen zijn ze terug naar Antwerpen gekeerd en hebben 
op 10-08-1883 hun intrek genomen in de Tolstraat 3. Nog datzelfde jaar verhuizen ze naar Tolstraat 7. 
Op 21-08-1885 zijn ze dan weer terug te vinden in de Verschansingstraat 16 (1).  

Daar was het blijkbaar toch ook niet zo goed want op 05-02-1889 staan zij terug op Tolstraat 7 
vermeld, waar ook zijn broer Dominicus Martinus met echtgenote en dochter ondertussen woonden.  

Maar dan komt het dilemma want we vinden twee overlijdensakten: 
Akte #2081 van 1887: Pieter Franciscus De Jonghe is overleden op 29-05-1887 in de Verschansingstraat 
16 (wijk 8), oud : 56 jaar, 5 maanden en 4 dagen 



19 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 48ste jaargang, nr. 1 januari-februari 2020 

Akte #1705 van 1900: Pieter Franciscus De Jonghe is in de Tolstraat 7 (wijk 8) gestorven op 10-04-
1900, oud  69 jaar, 3 maanden en 16 dagen.  

Vergelijking van de 2 overlijdensakten : 

- Zelfde ouders in beide aktes : Eduardus De Jonghe en Maria Josepha Clement 
- Zelfde geboortedatum : 25 december 1830 
- Zelfde echtgenote: Emerentiana Kosolosky 
- Zelfde getuigen : Carolus (Ludovicus) De Jonghe, neef en zoon van de jongere broer 

(Joannes Dominicus) van Petrus Franciscus De Jonghe. Deze Carolus werd op 26 maart 1864 
geboren en dat geeft op de overlijdensdatum van zijn oom : oud 23 jaar (leidekker) op 29 mei 
1887 en 36 jaar (arbeider) op 10 april 1900.  In 1887 staat hij ingeschreven in de 
Kronenburgstraat en in 1900 in de Hoopstraat, beide zijn straten op het Zuid in Antwerpen, de 
buurt waar oom Petrus Franciscus woonde. 

Nog een vaststelling : vertrekkende van de geboortedatum van Petrus Franciscus De Jonghe in Beveren 
op 25 december 1830 en je telt daar dan de respectievelijke ouderdom bij overlijden bij, die op de 
aktes staan (56 jaar, 5 maanden, 4 dagen voor de eerste akte; 69 jaar, 3 maanden en 16 dagen voor 
de tweede), dan klopt die ouderdom voor beide overlijdensdata; ze verwijzen naar dezelfde persoon. 

Of heeft Petrus Joannes Vermeir, adjunct van politie, beëdigd ambtenaar, de 2de getuige op akte 
2081, een juiste getuigenis afgelegd?  “Overleden gevonden” en wel de juiste persoon?  

Zelfs in de bevolkingsregisters van de Antwerpse wijk 8 staan beide overlijdens opgetekend 

- Register van Tolstraat 3, periode 1880-1890 : De Jonghe Pieter, leidekker, geboren in Beveren 
(OVL) 1830, ingeschreven in Antwerpen 10 Aug 1883 komende van Etten-Leur (Holl),  verhuisde 
op 1 Aug 85 naar Verschansingstraat 16 (wijk 8) “ en is daar overleden op 29 mei 1887” (3) 

- Register van Tolstraat 7, periode 1890-1900 : De Jonghe Petrus Franciscus, gehuwd, 
schaliedekker, geboren  Beveren Oost-Vl. 27 dec. 1830, “overleden 10.4.1900”  (4) 

Weduwe Kosolesky Emerancia bleef nog tot 25-10-1902 in de Tolstraat 7 wonen en vertrok dan naar 
Ledeberg bij Gent, “rue de la Sorcière 26”. In Ledeberg is ze volgens akte #55 in 1916 gestorven. Ze 
was dan 77 jaar oud. 

Nog enkele opmerkingen : Pieter was al 50 jaar toen hij trouwde en zijn huwelijk duurde 19 jaar 
(volgens de tweede overlijdensakte, zonder kinderen. Die lange “verdwenen” periode heeft misschien 
met zijn beroep van schaliedekker te maken? Dikwijls verhuizen naar de volgende job “dakdekken” en 
dan de moeite niet doen om de autoriteiten op de hoogte te brengen zoals bv. blijkt uit de verhuis 
van Etten-Leur naar Antwerpen.   

We gaan ervan uit dat de eerste aangifte van 1887 fout is aangezien de overledene, dertien jaar later, 
in de tweede  overlijdensakte en in het bevolkingsregister van april 1900, nog met zijn echtgenote in 
de Tolstraat 7 gehuisvest was.  

En daarom de pertinente vraag: 

“Wie werd er in juni 1887 in de plaats van Petrus Franciscus De Jonghe begraven?” 
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Geconsulteerde genealogische bronnen : 

(1) overlijdensakte 2081 – dd. 01-06-1887 =  
- zowel Rijksarchief, BS Antwerpen, overlijdens periode 1886-1887, gedigit.archiefdocumenten blz. 
440 
- als FS Catalog,  "Belgium, Antwerpen, Antwerpen”, Online search, Civil registration (10), 
Overlijdens 1795-1906, periode 1886-1887,  film  # 004191867 - image 440 

(2) overlijdensakte 1705 – dd. 11-04-1900 = 
- zowel Rijksarchief, BS Antwerpen, overlijdens periode 1900, gedigit.archiefdocumenten blz. 176 
- als FS Catalog,  "Belgium, Antwerpen, Antwerpen”, Online search, Civil registration (10), Overlijdens 
1795-1906, periode 1900, film  # 004834769 - image 176 

(3) bevolkingsregister Tolstraat 3, periode 1880-1890, 
via FS Catalog, Belgium, Antwerpen, Antwerpen, Population (1), Bevolkingsregisters 1791-1930; 
naar beneden scrollen tot : Bevolking nr. 454 1880-1890 wijk 8 bk. 10-13 (Paleisstraat 95,  
Vlaamsekaai 1) bij film # 007844493 fototoestel aanklikken en “image” 1 veranderen in 329  

(4) bevolkingsregister Tolstraat  7, periode 1890-1900, 
via FS Catalog, Belgium, Antwerpen, Antwerpen, Population (1), Bevolkingsregisters 1791-1930; 
naar beneden scrollen tot : Bevolking nr. 681-684 1890-1900 wijk 8 bd. 25-28 (Schulstraat 1-
Verschansingstraat 33) bij film # 007844263 fototoestel aanklikken en “image” 1 veranderen in 307. 

Tentoonstelling 'Het Land van Waas in oude kaarten II' open 
tot 6 september 2020 in Mercatormuseum 

 Op 2 februari werd deze tentoonstelling geopend. 
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Colloquium “Dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog als 
historische bron” 
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Lezing: Hendrick De Somer (1602-1656?) op 29 februari 2020 in 
het CC te Lokeren 
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Lidgeld FV 2020 

Mocht uw jaarlijks lidmaatschap bij de koepelvereniging Familiekunde Vlaanderen vzw nog niet 

vernieuwd zijn, dan nodigen wij u graag uit om het jaarlijkse lidmaatschap bij onze koepelvereniging 

Familiekunde Vlaanderen vzw te hernieuwen en het lidgeld ten bedrage van 37€ te storten op 

rekening nr. BE58 4141 1712 2179 op naam van Familiekunde Vlaanderen, met als mededeling lidgeld 

2020 en de vermelding van uw lidnummer. Laat het ons weten als je je eigen lidnummer niet meer 

terug kunt vinden. 

Als lid van de koepelvereniging steun je onze regionale vereniging en blijf je het tijdschrift “Vlaamse 

Stam”  per post aan huis ontvangen. Als lid kan je blijven genieten van een aantal gunsttarieven in 

onze regionale afdeling: 

 het abonnement aan gereduceerde prijs op de online Publicatie Land van

Waas (www.publicatie-landvanwaas.be), waarop we zonet 80 000 nieuwe geïndexeerde akten

en documenten hebben toegevoegd.

 Gratis of veel lagere deelnameprijzen aan activiteiten, zoals onze jaarlijkse opleiding Oud

Schrift.

Niet alleen de koepelvereniging, maar ook onze regionale vereniging is jullie enorm dankbaar voor je 

lidmaatschap 

Contactavonden Genealogie 2020 

We willen genealogen, beginnelingen of gevorderden, de kans geven elkaar te ontmoeten om hun 
genealogische uitdagingen met elkaar te delen. Daarom organiseert Familiekunde Vlaanderen regio 
Land van Waas vzw op regelmatige basis Contactavonden Genealogie organiseren. Voor 2020 hebben 
we volgend programma, telkens tussen 19u en 22u (onder voorbehoud): 

 Donderdag 12/03 : Kwartierverlies (Luc VT)
 Donderdag 11/06 : Erfenisaangiften 19de eeuw, registratie belastingen (Geert)
 Donderdag 12/11 : Oud schrift voor gevorderden: landboeken, erven en onterven (Luc VT)

De Contactdagen Genealogie zullen begeleid worden door Griet Van Houwe, Geert Hoste die samen 
het indexeerwerk van akten en andere documenten beheren in onze vereniging, en door Luc Van 
Thienen, de lesgever van onze opleidingen in oud schrift.FV leden zullen de kans krijgen om hun 
genealogische problematiek in te zenden. Op basis van de ingezonden vraagstukken zullen Griet en 
Geert de agenda van deze contactavonden verder finaliseren. Wie nu al de kriebels voelt om ons een 
genealogische knoop waarop je bent vastgelopen door te sturen kan dat emailen naar 
voorzitter@publicatie-landvanwaas.be. Tijdens de contactavonden zullen ventueel genealogieknopen 
van deelnemers worden besproken bij voldoende interesse en beschikbare tijd. 

Deelname is gratis voor iedereen maar Inschrijven voor Contactdagen Genealogie is absoluut verplicht. 
Het aantal deelnemers is beperkt door de ruimte waar de sessies plaatsvinden. 

Locatie contactavond: Bibliotheek Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas (onder 
voorbehoud). 

Inschrijven voor de contactavond van 12 maart 2020: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLGRzl0Fp2wNq0BvIe05xctDVDV1zKulrbkyJC4r4ZNeDF
w/viewform?usp=sf_link 

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
mailto:voorzitter@publicatie-landvanwaas.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLGRzl0Fp2wNq0BvIe05xctDVDV1zKulrbkyJC4r4ZNeDFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLGRzl0Fp2wNq0BvIe05xctDVDV1zKulrbkyJC4r4ZNeDFw/viewform?usp=sf_link


Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw        Zetel: Gouden Leeuwstraat 2, 9111 Sint-Niklaas 

Ondernemingsnummer 0716.815.647   BIC:GKCCBEBB  IBAN: BE24 7795 9067 2238 

 

V.U.: Luc Chalmet,Gouden Leeuwstraat 2, 9111  Belsele 
Tel. 03-772 25 76 Email voorzitter@publicatie-landvanwaas.be 
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Woordje van de voorzitter  

 
Willen of niet, we zitten en blijven in ons kot terwijl de lente zijn intrede doet. Het 
coronavirus heeft ons in de ban en als genealoog heb je misschien bij opzoekingen 
overlijdensberichten of bidprentjes gevonden van de periode 1918-1920 waarin de Spaanse 
griep vernoemd werd als doodsoorzaak. Een pandemie die meer dan 100 jaar heeft moeten 
wachten op een evenwaardige opvolger. Het was de naasleep van de wereldoorlog 14-18 met 
de feestelijkheden die erop volgden die voor een snelle wereldwijde verspreiding van het 
virus zorgden. We hopen met z’n allen dat het Corona Covid-19 virus spoedig zal overwonnen 
worden en we ons normale leven terug kunnen hervatten. 
  
Nu we gedwongen thuis zitten is er misschien de mogelijkheid om wat intenser met ons 
genealogiehobby bezig te zijn. Dankzij de internet-technologie kunnen we immers vandaag 
thuis opzoekingen doen naar hartenlust. En wij dragen daar graag ons steentje toe bij via 
onze online publicatie-website. Gebruik de gelegenheid om die voorouders verder op te 
zoeken, hun migraties naar of van omringende landen of verdere oorden als USA of Canada. 
En zoek eens in rechte lijn al je voormoederen op en laat ze valideren in MAMAmito, het 
mooie project van Histories vzw, om daarna de volledige kwartierstaat verder uit te werken 
tot in de 17de eeuw. Zo ontdek je naast registers van burgerlijke stand en parochieregisters 
ook andere waardevolle bronnen met genealogische informatie: staten van goed, 
penningkohieren, hoofdcijnsboeken, enz. 
  
En mocht je een stuk familiegeschiedenis mooi afgerond hebben, schrijf het dan neer als een 
artikel dat we graag in overweging nemen voor publicatie in deze Kroniek.  
  
We kijken uit naar uw creativiteit en we stimuleren iedereen om in deze lockdown tijden 
sociale contacten te leggen met andere genealogen via sociale media, vooral de besloten 
genealogiegroepen op Facebook: ‘Familiekunde Vlaanderen’, ‘Familiekunde Vlaanderen regio 
Land van Waas vzw’, en van andere regionale afdelingen van FV; maar zeker ook interessant 
zijn:  ‘Genealogie Waasland’, ‘Genealogie in Limburg – voor Belgisch en Nederlands Limburg’, 
‘Genealogisch onderzoek in het Franse taalgebied’, ‘PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw, 
‘Genealogie Zeeuws-Vlaanderen’, ‘Familiekunde, Genealogie en Stamboomonderzoek’, 
‘Stamboomprogramma’s’ en nog zoveel andere. Echt de moeite om die vele andere 
genealogen te leren kennen en moeilijk leesbare latijnse of middeleeuwse teksten en uw 
opzoekingsknooppunten voor te leggen in die groepen. 
  
Luc Chalmet, 26 maart 2020. 
 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden februari-maart 2020 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.16). 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Wat staat daar nu weer ? 
door Luc Van Thienen 
 

Voortaan nemen we in deze Kroniek een nieuwe rubriek op met de titel “Wat staat daar nu weer?”. 

Het is een sobere Wase variant op de door veel genealogen gekende website https://watstaatdaer.nl/ 

Die site is een initiatief van de verschillende Nederlandse archieven uit diverse provincies: Zeeland, 

Noord-Brabant, Nederlands-Limburg, Utrecht en Noord-Holland.  

In onze rubriek tonen we eerst enkele akten of fragmenten, samen met de transcriptie er van. 

Daarna voegen we er nog een paar teksten aan toe zonder transcriptie. Daar kan de lezer zelfstandig 

zijn kennis op testen. De transcriptie van deze laatste tonen we in de volgende Kroniek. 

Heb je zelf een interessante akte ? Stuur deze dan naar secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be . 

We selecteren uit die inzendingen dan enkele akten en publiceren hun transcriptie in de volgende 

Kroniek. Misschien komt uw vraag dan wel aan bod.  

Huwelijk Verrebroek: 26-04-1722  (link RA: Verrebroek 1662-1736 folio 161-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann
o 1722  die 26 aprilis habita dispensatione  

super tribus bannis antenuptialibus contraxerunt 
legitime in facie ecclesiae matrimonium 
coram me infrascripto Matthias Verleije 
et Elizabetha van Damme presentibus 
Joanne Seghers et Petro Enghels 

 Robertus Haeuw  

 Pastor  in Verbrouck 

 

In het jaar 1722 op de dag van 26 april met dispensatie  
over de drie voorhuwelijkse afroepen, gingen een 
huwelijk aan ten overstaan van de kerk(gemeenschap) 
en voor mij ondergetekende: Matthiaas Verleije 
en Elizabetha van Damme. Voor de aanwezigen 
Joannes Seghers en Petrus Enghels 

 Robertus Haeuw  
 Pastoor  van Verrebroek 
 : 1722 
 
 

 

https://watstaatdaer.nl/
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098894020/level/file/scan-index/80
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Doop Sint-Pauwels : 04-07-1589    (link RA: 1585-1596 folio 17-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden Moerbeke 20-02-1785 :   (link RA: 1785-1785 folio 842-4) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jacobus wilsens et Elizabeth 
michiels procreaverunt filia 
Amelberga  susceptor 
Jasparus van ouwenhove 
susceptrix Amelbergha Wilsens 

 

Jacobus wilsens en Elizabeth 
michiels verwekten een dochter 
Amelberga doopheffer 
Jasparus van ouwenhove 
doophefster Amelbergha Wilsens 

 

Anno domini 1785 20a februarij hora 3tia 

obiit Maria Sareel filia jacobi et amelbergae 
van doorsselaer hic habitans aetatis suae 33o  
anno sepulta est hic 22da hujusdem 

 A.J. De Loose vicepastor de moerbeke 

 

In het jaar onzes heren op 20 februari op het derde uur 

overleed maria sareel dochter van jacobus en amelberga 
van doorsselaer hier wonende, haar ouderdom.haar 33ste  
jaar, zij is hier begraven op de 22ste van deze maand 

 A.J. De Loose onderpastoor van moerbeke 
 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098893773/level/file/scan-index/17
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0514_111195_109890_DUT/inventarisnr/I1111951098901977/level/file/scan-index/202
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Huwelijk 2  Verrebroek: 1725  (link RA: Verrebroek 1662-1736 folio 170-2) 

 

 

Doop 2  Sint-Pauwels : 1589    (link RA: 1585-1596 folio 16v-5) 

 

 

 

Overlijden Moerbeke 1785 :   (link RA: 1785-1785 folio 846-1) 

 

 

 

 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098894020/level/file/scan-index/80
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098893773/level/file/scan-index/17
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0514_111195_109890_DUT/inventarisnr/I1111951098901977/level/file/scan-index/206
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Gelegenheidsvondst: Waaslanders overleden te Lille 

 
Coppieters Félicité Rosalie, ° Lokeren, huishoudster, 74j. 9m., † Lille (Nord, F) 06-02-1900 (630) om 
01:00 
 dv. Bernard († Lokeren) en Jeanne Marie Taeymans († Lokeren) 
 wed. Martin Cardinas, † Lille (Nord, F) 
 
De Cauwer Leopold, ° Belsele, beenhouwer, 60j. 6m., † Lille (Nord, F) 23-03-1900 (1486) om 10:00 
 zv. Fidèle († Belsele) en Thérèse Laureys († Belsele) 
 echtg. Lucie Melanie Beele, ° Vlammertinge, huishoudster, 59j. 
 

Bron: Archives Départementales du Nord, Lille, D 1900 [1 Mi EC 350 R 196]  

 

Maes Emile, ° Sint-Niklaas, wever, 23j. 2m., † Lille (Nord, F) 04-06-1900 (2525) om 01:00 

 zv. Charles Louis (° Sint-Niklaas, wever, 56j., wt. Sint-Niklaas) en Philomène Martinet  

  (° Sint-Niklaas, weefster, 46j., wt. Sint-Niklaas) 

 echtg. Jeanne Haeseleer, ° Lille (Nord, F), weefster, 21j. 

 

Van Goethem Marie Amélie, ° Sint-Niklaas, huishoudster, 54j. 3m., † Lille (Nord, F) 11-06-1900 (2624) 

om 19:00 

 dv. Hypolite Emmanuel († Lille (Nord, F)) en Rosalie Vercauteren († Lille (Nord, F))  

 echtg. Louis Joseph Charles Hombreux; ° Arras (Pas-de-Calais, F), kuiper, 56j. 

 

Van Boghoute Joseph, ° Sint-Niklaas, wever, 35j. 4m., † Lille (Nord, F) 28-06-1900 (2850) om 21:00 

 zv. Eduard Louis en Marie Florence Cornet 

 ongehuwd 

 
Bron: Archives Départementales du Nord, Lille, D 1900 [1 Mi EC 350 R 197] 
 

Stambomen eenvoudig documenteren 
door Willy Trog 
 
Stamboomonderzoek vergt ver doorgedreven opzoekwerk in archieven allerhande. Gelukkig kan meer 

en meer opzoekwerk van thuis uit gebeuren dank zij het digitaal beschikbaar stellen van onder andere 

parochie- en burgerlijk stand registers. Veel gebruikte archieven zijn dat van het Rijksarchief in België 

(RA) en dat van FamilySearch (FS). 

Eens de gegevens gevonden op diverse sites moet je de stamboom goed documenten. Verwijzingen 

naar de originele akten zijn immers onontbeerlijk. Maar hoe doe je dat best? Daar zijn verschillende 

mogelijkheden voor. Als voorbeeld nemen we de volgende geboorteakte burgerlijke stand: 

 

 

 

 

 

 

 

Details Geboorte Referentienummer 1299998 

Van Gavere Josephus, geboren te Sint-Niklaas op 22-09-1796 (01-vend-05) (Bron: BS, Sint-Niklaas, 

aktenr: 0005-0001, dd: 23-09-1796 (02-vend-05), PUB-2017), zoon van Van Gavere Jacobus (56, 

arbeider, geboren te Sint-Niklaas) en Stevens Anne Marie (36, huishoudster), Woonplaats: 

Hazewinde D 167. 

Getuigen: Van Gasse Josephus en Van Stappen Joanna Coleta. 

Beeld-FS. 

https://search.arch.be/nl/
https://search.arch.be/nl/
https://www.familysearch.org/search/catalog/search
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18926-58532-65#_blank
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We overlopen verschillende methoden. 

Vermelding van het register, gemeente/parochie, aktejaar en aktenummer/plaats in het register: 

In dit geval zou je gewoon BS-GEB-Sint-Niklaas-0005-0001 kunnen noteren. Doch dit is niet zeer 

elegant: wil je deze akte terug opzoeken moet je heel wat zoekwerk verrichten om terug op deze 

akte te komen. In dit geval is het eenvoudig omdat het om de eerste akte in het boek gaat, maar 

indien dit midden in het boek staat is dat veel, vaak frustrerend, werk. En indien de datum uitgedrukt 

is in 'Republikeinse datering' is het doorlopen nog veel moeilijker. 

Om dit zoekwerk te vermijden noteer je best ook het filmnummer en de pagina van de scan in de 

diverse archieven. Je gaat als volgt te werk: 

Voor RA ga naar: 

Thuispagina 

  Overzicht registers burgerlijke stand 

    - Provincie Oost-Vlaanderen (arr. Dendermonde) 

      Sint-Niklaas 

        Burgerlijke stand: geboorteakten  

          Burgerlijke stand: geboorteakten 

            11824 / 0_0009 1795-1798  

dan krijg je nevenstaand venster: 

 

 

 

 

 

 

Het filmnummer is dus 11824 (niet te verwarren met het micro-filmnummer MF_1117479) en de eerste 

akte van deze reeks begint op pagina 9 (_0009). 

In ons voorbeeld is een verwijzing als 11824/0009 een goede geheugensteun. Bevond de akte zich 

bijvoorbeeld op (scan)pagina 132, dan vul je  11824/0132 in. 

De totale verwijzing in ons voorbeeld wordt dan:  BS-GEB-Sint-Niklaas-0005-0001 RA film 11824/0009. 

Voor FS ga naar: 

FamilySearch Catalog 

  vul bij Place Sint-Niklaas in, selecteer Belgium, Oost Vlaanderen, Sint-Niklaas 

    druk op Search 

      selecteer Belgium, Oost Vlaanderen, Sint-Niklaas - Civil registration ( 2 ) 

        selecteer Registers van de Burgerlijke Stand, 1796-1900 

          selecteer het camera symbooltje op het einde van de lijn: 

            Geboorten 1796-1799    Family History Library    International Film    1117479      4091691 

              selecteer voor ons voorbeeld de eerste akte en dan krijg je dit venster (deels): 

https://search.arch.be/nl/
https://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/open/c:78.#c:78.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/node/c:78./open/c:78.c:1.#c:78.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/node/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/node/c:78.c:1./open/c:78.c:1.c:0.#c:78.c:1.c:0.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file
https://www.familysearch.org/search/catalog/search
https://www.familysearch.org/search/catalog/results?count=20&placeId=158828&query=+place:
https://www.familysearch.org/service/search/cat/search?query=+subject_id:406907%20
https://www.familysearch.org/search/catalog/12086
https://www.familysearch.org/search/film/004091691?cat=12086
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Het filmnummer is 004091691 (ook DGS genoemd), de pagina, toevallig hier ook 9. 

De totale verwijzing wordt dan:  BS-GEB-Sint-Niklaas-0005-0001 FS film 4091691/0009. 

Op deze manier kan je redelijk vlug de betreffende akten terugvinden. 

Vermelding door een schermafdruk (Printscreen): Je kan de hele, of  een gedeelte, van de pagina 

door middel van een schermafdruk documenteren. Het geeft je de zekerheid dat je steeds de 

gegevens ter beschikking hebt, wat er ook gebeurt met de archieven, maar deze methode vergt een 

zeer grote opslag capaciteit en geeft steeds resolutieverlies. 

 

In dit geval beslaat de akte een volledige bladzijde, we hebben ons beperkt tot het weergeven van het 

bovenste deel. Een schermafdruk is ook een momentopname: met andere woorden je kan niets meer 

veranderen aan de afbeeldingseigenschappen, je verliest dus de mogelijkheden die de viewers geven: 

contrastaanpassingen, vergroten, verkleinen, draaien, enzovoort. 

Bij FS heb je wel de mogelijk om de volledige pagina te downloaden met de knop 'DOWNLOAD' 

rechtsboven in viewer-mode. 

 

Toch weer een omslachtige methode om een referentie op te bouwen naar de aktes. Bestaan er geen 

directere methoden? 

Vermelding door gebruik te maken van de link in de adresbalk van de browser:  

Je kan je afvragen of het niet eenvoudiger is de link te gebruiken die in de adresbalk verschijnt 

wanneer de pagina opgevraagd is. Wel, dit is ook geen goed idee. 
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Bij RA ziet de link er als volgt uit: 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-

A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-

index/9/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0009 

In de bovenstaande link duidt het deel ….scan-index/9..... op de positie in de film op het moment dat 

je in viewer mode gaat. Als je daarna bijvoorbeeld naar pagina 14 gaat, blijft die link onveranderd. 

Het is namelijk de 'viewer' die de actuele pagina onthoudt en niet de link in de adresbalk. Dus je moet 

steeds manueel het paginanummer veranderen. Dus de link naar pagina 14 zou je kunnen aanpassen 

naar: 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-

A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-

index/14/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0014 

Maar dit is geen bevestigde manier van werken en onze ervaring is dat het inventarisnummer nogal 

eens kan veranderen. We geven dit dus mee onder groot voorbehoud. 

Bij FS ziet de link er als volgt uit: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MTS7-9S?i=8&cc=2138513&cat=12086 

waar de ...i=8... het paginanummer -1 weergeeft. Tijdens het bladeren verandert deze variabele wel 

mee, maar ook het 'ark:' gedeelte, zo is de link voor pagina 14: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MTSW-46?i=13&cc=2138513&cat=12086 

dus niet voorspelbaar. Het volstaat dus niet om hier enkel het paginanummer aan te passen, maar je 

kan wel de volledige link gebruiken. Nochtans is FamilySearch daar absoluut niet voor te vinden. Zij 

bevelen namelijk een andere werkwijze aan: 

Bepaling van de link-specificatie voor een bepaalde bladzijde bij FamilySearch:  

Om deze link te bepalen heb je slechts 2 dingen nodig: het filmnummer en de pagina. In ons 

voorbeeld:  filmnummer= 4091691, pagina= 9. 

Methode: 

de bepaling van de link-specificatie gebeurt in 2 stappen: 

1. zend eerst een aanvraag (request) naar de FS-server in de vorm van: 

https://www.familysearch.org/das/v2/dgs:FSfilmnr    _Pagnr /name?namespace=apid 

Met als format: 

https://www.familysearch.org/das/v2/dgs:000000000_00000/name?namespace=apid 

je vervangt de nullen, maar zorg ervoor dat het filmnummer steeds 9 karakters en het paginanummer 

steeds 5 karakters telt, eventueel met voorafgaande nullen. 

 

In ons voorbeeld wordt dit dan: 

https://www.familysearch.org/das/v2/dgs:004091691_00009/name?namespace=apid 

Kopieer deze link in de adresbalk van je browser en druk op enter. 

2. De server antwoordt met een bericht in de vorm van: 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/9/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0009
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/9/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0009
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/9/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0009
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/9/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0009
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/9/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0009
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/9/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0009
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/14
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/14
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/14
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/14
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/9/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0009
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/IRS-13-029811824/level/file/scan-index/9/foto/512_9999_999_1117479_000_0_0009
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MTS7-9S?i=8&cc=2138513&cat=12086
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MTS7-9S?i=8&cc=2138513&cat=12086
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MTS7-9S?i=8&cc=2138513&cat=12086
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MTSW-46?i=13&cc=2138513&cat=12086
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MTSW-46?i=13&cc=2138513&cat=12086
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MTSW-46?i=13&cc=2138513&cat=12086
https://www.familysearch.org/das/v2/dgs:004091691_00009/name?namespace=apid
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Dit antwoord vul je in in deze voorgespecifieerde link: 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/verkregen antwoord 

in dit geval wordt dat dan: 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18926-58532-65 

en dit is dan een gegarandeerd werkende link voor FamilySearch. 

Deze methode gebruiken wij nu reeds geruime tijd voor onze publicatie om een link te definiëren naar 

de betreffende akten. Door op de link te klikken kom je direct op de gewenste pagina: je komt in de 

viewer mode met alle faciliteiten en je kan ook nog vooruit/achter scrollen doorheen de film naar 

believen. We raden iedereen aan om op deze manier te documenteren. 

 

MamaMito; alle moeders waaruit jij groeide 
door Christel Van Eynde 
 
Begin maart lanceerden Histories vzw, KU Leuven, VUB, meemo en Familiekunde Vlaanderen het 
MamaMito project. 
 

 
 “Wie van ons vraagt zich niet eens af wie we zijn, waar onze voorouders vandaan kwamen en wie zij 
waren. Via MamaMito leer je stap voor stap zelf je eigen voormoeders (vrouwelijke voorouders) 
kennen. We geven je tal van tips om zelf aan genealogie te doen, voorkennis is niet nodig. Bovendien 
helpen en valideren we mee deze gegevens. De zelfgemaakte stamboom kan je afdrukken in een 
mooie lay-out en thuis aan de muur hangen of cadeau doen. Als er nog verre maternale verwanten 
meedoen aan het project, heb je de kans om hen te leren kennen. Bij het vinden van een verre 
verwant(e) maak je tevens kans om deel te nemen aan het mitochondriaal DNA onderzoek en te 
grasduinen in je genetische moederlijn. Je komt dus heel wat over jezelf en je moederlijke afkomst te 
weten.” Uit Faq/meer weten. 
 
Bijna iedereen begint aan een stamboom in mannelijke lijn op basis van zijn/haar achternaam. Dit 
project richt zich op een stamboom in vrouwelijke lijn.  
 
Na het aanmaken van een profiel op mamamito.be kan je onmiddellijk beginnen. Via ‘mijn moederlijn 
invullen’ kan je voormoeders toevoegen. Je begint bij jezelf, je moeder, dan weer haar moeder en 
gaat zo verder terug in de tijd. Naast de namen en data vragen ze ook akten van de burgerlijke stand 
of parochieregisters mee te sturen. Daarna kan je je voormoeders laten valideren. Medewerkers van 
Histories kijken daarbij na of de informatie klopt. 
 
Voor wie nog niet aan een stamboom is begonnen wordt er hulp voorzien via o.a. events. Natuurlijk 
kan je ook terecht bij de afdelingen van Familiekunde Vlaanderen of vragen stellen via hun 
facebookpagina. 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18926-58532-65
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Via ‘mijn stamboom’ kan je met “museum van moeders” en/of “groeimoeders” een pdf met je 
voormoederstamboom downloaden. Ik schreef me in. 
 
Dat het project over de moederlijke lijn gaat sprak me enorm aan, want van je moeder’s DNA ben je 
zekerder dan die van je vader. Bovendien is het project zeer toegankelijk en heel vrijblijvend. Daarbij 
kan je nog rekenen op hulp om je stamboom aan te vullen.  
 
Doordat ik reeds ver gevorderd ben in mijn kwartierstaat kon ik al snel 10 generaties invullen. Met dit 
resultaat:  

 
 
Deze blik op mijn voormoeders leert mij alvast dat zij heel honkvast waren. 
 
En misschien komt er nog een vervolg, zijn er wel deelnemers met dezelfde voormoeder of kan je 
deelnemen aan een gratis mitochondriaal DNA onderzoek. Alle info onder ‘mijn Mito DNA’.  
 
Wil je ook meedoen? Dat kan! Het project loopt nog tot 31 augustus 2020.  
 
 
 

Gelegenheidsvondst: Waaslanders overleden te Douai  
 
Van Damme Théophile, ° Belsele, dagloner, 36j., wt. Eterpigny (Pas-de-Calais, F), † Douai (Nord, F) 

17-12-1919 (496) om 01:00 

 zv. (niet vermeld) [Victor en Josepha Van Hecke] 

 echtg. Valentine Van Schoeben, 33j. , wt. Waasmunster 

 

Bron: Archives Départementales du Nord, Douai, D 1919 [3 E 6156] 
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Nakomelingen van Martinus 1 Fredericus Sigenitz Von 
Sigenburg en Anna Margarita Verhocht 
door Willy Van Brande en Daisy Janssens, 
bewerkt en verder uitgewerkt door het FV-regio Land van Waas team (Griet, Luc C en Luc VT) 
 
Willy: “Het begon allemaal in 

november 2004 in het rusthuis “De 

Ark”, Kalkstraat Sint-Niklaas waar 

Romain Strybol (1927-2007) mij vroeg 

om de kamer op te ruimen van de 

overleden honderdjarige Maria 

Strybol (1904-2004) (ref. 6-1n in deze 

tekst). Maria had niet minder dan 40 

jaar in het rusthuis gezeten (bron: De 

Ark).  Mijn nieuwsgierigheid was 

geprikkeld door de familienaam van 

Maria’s moeder en Romain wuifde het 

weg met “oh, iets van adel of zo..”.  

 

Toen ik in 2007 aan de stamboom van mijn eigen moeder met dezelfde naam (Maria Strybol 1915-

1985) begon wilde ik wel uitzoeken of ik een koppeling kon maken tussen beide Maria’s.  

 

Opklimmen via de ouders van de 100-jarige Maria Strybol bracht mij niet alleen bij het verband 

tussen beide Maria Strybols, maar ook bij Martinus Cornelis Fredericus Sigenitz von Siegenburg  (°2 

november 1766 Mechelen, †17 sepbember 1836 Sint-Niklaas) (ref. 2 in deze tekst). Hij bleek de eerste 

“maire” van Belsele te zijn van de Franse republiek.”. 

 

Daisy’s grootmoeder was Madeleine Strybol (1809-1969), en bleek ook verwant te zijn aan de familie 

Sigenitz von Siegenburg. 

 

Samen stelden Willy en Daisy deze stamboom op en het resultaat is een boeiend verhaal van een 

kleurrijke familie waarvan de familienaam zich niet meer voortzet in Sint-Niklaas. 

 
Eerste Generatie 

 
1 Martinus I Fredericus SIGENITZ VON SIGENBURG werd geboren circa 1721 in Seelze - Hannover 
Niedersachsen - Deutschland en is overleden op 11 maart 1792 in Leuven ongeveer 71 jaar oud. 
 

Albert Buvé schreef, in de Annalen van het KOKW, 1934-2, pp 99-108 "Un Anoblissement sous Marie 
Thérèse – Martin-Frederic Sigeniz von Sigenburg"  
Hieruit vertaald : 
 
Op 28 juli 1752 ging hij als kanonnier binnen bij het Oostenrijkse Leger. Een zevenjarige oorlog 
woedde in Centraal Europa. Drie jaar later werkt hij bij de Opslag van Munitie, waar hij 
gedurende 3j 10m Secretaris wordt van het Arsenaal. Hij neemt deel aan de Slag om Praag op 6 
mei 1757, en vecht dapper te Görlitz op 7 september 1757. Op 22 december 1757 wordt hij, bij de 
overgave van Breslau, gevangen genomen door de Pruisen.  
De Oostenrijkse archieven bevatten geen details over de duur van zijn gevangenschap: er wordt 
echter aangenomen dat hij al in 1761 vrij was, aangezien hij op 24 mei 1761 werd gepromoveerd 
tot de bewaker van "Feldzeugwart". Vervolgens werd hij benoemd tot Adjunct-Munitiedirecteur 
van Kapitein-Luitenant Karaktcr, en uiteindelijk, na de reorganisatie van de Artillerie, tot 
Kapitein van de artillerie van het Garnizoen van Mechelen,. 
Op 7 augustus 1766 te Mechelen hebben de schepenen J. André Lapostolle en Nicolas Colibrant 
vastgelegd dat het echtpaar Sigenitz hun testament heeft goedgekeurd voor notaris J. C. De 
Quatenmont, op 6 augustus van dezelfde maand. 
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Hij kreeg zijn adelbrief van Keizerin Maria Theresia Van 
Oostenrijk op 9 mei 1778. Aan de naam Sigenitz werd von 
Sigenburg toegevoegd. 
(Voor Duitse tekst van adelbrief, zie artikel van Buvé (Annalen KOKW 1934-2 
pp106-108) 

 
”45i 
Geadelte.  
Sigenhuvg sie Sigenitz. 
Sigenitz J Martin Friedrich, Hauptman und  
Commandant der Garnisons – Artillerie zu  
Mecheln, im Jahre 1778 mit von Sigenburg”. 
 
Bron: “Österreichisches Adels-Lexikon des achtzehnten u. Neunzehnten 
Jahrhunderts enthaltend alle von 1701 bis 1820 von den Souveranen Österreichs … 
in die verschiedenen Graden, des deutsch-erbländischen oder Reichs-Adels,  
erhobenen Personen” 

 
Voogd: Major Martinus I Fredericus Zigenitz werd aangesteld als voogd samen met Jan Frans Van Bogaert 
(Costumier) van Martinus III Fredericus Augustinus Sigenitz de Sigenburg in 1790 (zie verder) 

Hij woonde in Lange Schipstraat, te Mechelen in 1771 - Huis werd waarschijnlijk verhuurd op 05-08-1781 – 
(Bron William De Nil / Mechelen in 1790) 

 
Martinus trouwde op 7 april 1765 te Mechelen, O.L.V.-over-de-Dijle met Anna Margarita VERHOCHT, 
dochter van Joannes Franciscus VERHOCHT en Magdalena DE JONGHE.  

Anna werd geboren op 1 november 1733 te Mechelen, O.L.V.-over-de-Dijle en is er overleden op 6 
december 1771 op 38-jarige leeftijd. Ze kregen een zoon: Martinus II Cornelis Josephus (2) 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZK-69JV-
S?i=253&cat=712925  
Onze-Lieve-Vrouwkerk (Mechelen, Antwerpen) Overlijdens 1753-1796 Rijksarchief België 

(huwelijk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZK-69JV-S?i=253&cat=712925
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZK-69JV-S?i=253&cat=712925
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Tweede Generatie 
 

2  Martinus II Cornelis Josephus SIGENITZ VON SIGENBURG werd geboren op 22 november 1766 te Mechelen 
en is overleden op 12 september 1836 te Sint-Niklaas op 69-jarige leeftijd in het oudmannenhuis hospitaal 
Armhuiskens. (Geboorte als SIGENITZ, vader is dan nog geen edele) 
  

Hij was Advocaat van den Raede in Vlaanderen in 1790 en Schrijver 
op het Stadhuis te Sint-Niklaas, MAIRE (burgemeester) of 
vervangend burgemeester van BELSELE in 1800-1801 ?, Luitenant 
der Belgische Douanen te Bruyelle in 1819 en zonder beroep in 
1836, waarschijnlijk rentenier... 
In 1819 woonde hij te Bruyelle, Henegouwen en in 1836 vinden we 
hem te Sint-Jans Molenbeek bij Brussel  

 

Martinus was minderjarig toen hij trouwde op 3 mei 1788 te Sint-
Niklaas met Philippina Joanna JASPAERT (zie huwelijkscontract 

achteraan), minderjarige dochter van Joannes Josephus JASPAERT en Antonia Maria Petronilla DE 
WEVER. Philippina werd geboren op 27 maart 1767 te Sint-Niklaas en is er overleden op 7 mei 1790 op 23-
jarige leeftijd. Samen hadden Martinus II en Philippina een zoon  Martinus III Fredericus Augustinus (3-1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie gedeeltelijke transcriptie Staten van Goed opgemaakt bij overlijden van Philippina Jaspaert en huwelijkscontract tussen 
Martinus Cornelis en Philippina Jaspaert op einde van dit artikel. 

 
 

 

Martinus Cornelis trouwde daarna met Maria Elisabeth VAN 
BEVEREN op 13 november 1794 te Sint-Niklaas, dochter van 
Pieter VAN BEVEREN en Anna STROOBAND. Maria werd 
geboren circa 1768 en is overleden te Sint-Niklaas op 5 
januari 1815 ongeveer 47 jaar oud. Uit dit huwelijk werd een 
zoon Joannes Brutiunius (3-2) en een dochter Marie 
Theresia (3-3) geboren.  
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Derde Generatie 
 

3-1 Martinus III Fredericus Augustinus SIGENITZ VON SIGENBURG werd geboren op 29 april 1790 te Sint-
Niklaas. Hij is pas 10 dagen oud als zijn moeder sterft. Hijzelf is overleden op 28 juni 1839 te Sint-Niklaas 
op 49-jarige leeftijd. 
Zijn grootvader Major Martinus I Fredericus Zigenitz werd aangesteld als zijn voogd samen met Jan Frans 
Van Bogaert (Costumier: iemand die de wetten bijhoudt, dus geen maker van kostuums of kleermaker) bij 
het overlijden van zijn moeder in 1790. 
Zijn beroepen zijn verver in 1819,  fabriekswerker, blauwverver in 1825-1828-1830-1839. Tussen 1820 en 
1828 woont hij op 't Brugsken, tussen 1828 en 1832 op den Houtbriel en in 1839 opnieuw op 't Brugsken. 
 
Martinus trouwde op 21 april 1819 te Sint-Niklaas met Joanna Petronella VAN DAELE, dochter van 
Joannes Franciscus VAN DAELE en Marie Petronilla NOENS. Joanna werd geboren op 9 april 1787 te Sint-
Niklaas en is er overleden op 6 mei 1870 op 83-jarige leeftijd. 
Zij was zonder beroep in 1870 en woonde in 1870 op 't  Brugsken, te Sint-Niklaas. 
Zij kregen zes kinderen: "Zuster Maria" Rosalia (4-1a), Joannes Franciscus (4-1b), Joanna Francisca (4-
1c), Anna Theresia (4-1d), Marinus Josephus (4-1e) en een doodgeboren kind. 

 

3-2  Joannes Brutiunius SIGENITZ werd geboren op 8 mei 1795 te Sint-Niklaas en is er overleden op 8 

november 1851 op 56-jarige leeftijd. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1836 was hij conducteur. Als ondernemer baatte Jean Sigenitz in estaminet den Spiegel een danszaal 
uit op de Varkensmarkt C 297 te Sint-Niklaas. Hij was de eerste in 1843 die op de Technologieboom 
inspeelde om zijn danszaal met GASlicht aantrekkelijker te maken voor de Wase "beau monde" (BRON - 
Oudheidkundige Kring - Annalen van het Land van Waas - Deel 114 (1) – 2011). In 1848 kocht Jean Sigenitz 
bij de aanleg van de Stationstraat twee loten grond naast de estaminet den Spiegel voor een totaal 
bedrag van 1.325 fr. De voorwaarden waren dat hij binnen de periode van één jaar de aangekochte 
gronden moest bebouwen. Tergelijkertijd hield de koop ook de belofte in de herberg den Spiegel te 
herbouwen. Het Hotel de Spiegel siert nog steeds de hoek van de Stationstraat en de Grote Markt. De 
Neoclassicistische gevel werd in 1929 echter aangepast in art deco-stijl naar ontwerp van architecten 
August Waterschoot en diens zoon Leander. (BRON - Jan De Somme-Servais(1799-1864) Universiteit Gent) 
 
Joannes trouwde op 31 augustus 1836 te Sint-Niklaas met Theresia Petronella NYS, dochter van Andreas 
Joannes NYS en Maria Petronella VAN HOECK. Theresia werd geboren op 28 maart 1795 te Sint-Niklaas 
en is er overleden op 21 november 1855 op 60-jarige leeftijd. (Geen kinderen gevonden uit dit huwelijk). 
Ze huwde een tweede maal met Emmanuel GOOSSENS op 22 september 1852 te Sint-Niklaas. 
Zij was herbergierster in 1836-1855. 
In 1855 woont ze nog steeds op de Varkensmarkt, C 297 (later Kardinaal Mercierplein en nu de Houtbriel) 
te Sint-Niklaas. 

 
3-3  Marie Theresia SIGENITZ werd geboren op 25 Frimaire V (15 december 1796) te Sint-Gillis Waas. Haar 

overlijdensakte werd (nog) niet gevonden. 
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Vierde generatie 

 
4-1a  "Zuster Maria" Rosalia SIGENITZ DE SIGENBOURG werd geboren op 15 mei 1820 te Sint-Niklaas en is 
overleden op 22 juni 1867 te Nieuwkerken-Waas op 47-jarige leeftijd in het Armenhuis, wijk Dorp. 
 Zij was religieuze en woonde in 1867 te Nieuwkerken. 
 In de Franstalige geboorteregisters van toen werd het Duitstalige “von 
Sigenburg” naar het Frans vertaald als “de Sigenbourg”. 

4-1b  Joannes Franciscus SIGENITZ DE SIGENBOURG werd geboren op 11 januari 
1823 te Sint-Niklaas en is er overleden op 9 oktober 1896 op 73-jarige 
leeftijd. Hij had verscheidene beroepen : blauwverver in 1871, winkelier in 
1887 en rentenier in 1896. 

 In 1887 woonde hij in de Ankerstraat, 185 te Sint-Niklaas, en tussen 1890 en 
1896 vinden we hem in de Walburgstraat, 63 te Sint-Niklaas. 
 

Joannes trouwde op 16 augustus 1871 te Sint-Niklaas met Albertina 
MERCKX, dochter van Catharina MERCKX. Voor Albertina Merckx was het 
reeds haar derde huwelijk (x in 1857 met Mattheus Rodé geboren te 
Roosendaal Nd-Brab. en overleden te Sint-Niklaas op 22 Aug 1865, xx in 1866 
Cornelis Dominicus Van Hoeck geboren te Clinge (Zeeland) en overleden te 
Sint-Niklaas op 4 oktober 1870). Albertina werd geboren op 19 november 
1817 te Haasdonk en is overleden op 22 april 1890 te Sint-Niklaas op 72-
jarige leeftijd. Joannes en Albertina hadden geen kinderen. 

 

4-1c  Joanna Francisca SIGENITZ DE SIGENBOURG werd geboren op 19 februari 1825 te Sint-Niklaas en is er 
overleden op 11 juni 1828 op 3-jarige leeftijd. 

 Zij is de laatste die in de geboorteregisters van de Burgerlijke Stand te Sint Niklaas als Sigenitz De 
Sigenbourg ingeschreven staat. Hierna wordt enkel nog de naam Sigenitz gebruikt. Alle adelijke titels 
dienden tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te worden herbevestigd (1815-1830). Sommige 
families deden dit niet, hetzij om principiële redenen, hetzij omdat ze door de revolutiejaren arm waren 
geworden.(bron Wikipedia). Voor zover ons bekend heeft deze familie de titel niet herbevestigd, wat 
wellicht de reden is waarom vanaf 1928 de nakomelingen de adelijke toevoeging “VON SIGENBURG” of 
“DE SIGENBOURG” niet meer dragen. Om die reden hebben we de toevoeging “DE SIGENBOURG” tussen 
haakjes vermeld in wat volgt. Noteer dat de famile deze toevoeging later toch nog gebruikte op 
rouwbrieven en bidprentjes. 

 
4-1d  Anna Theresia SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 6 februari 1828 te Sint-Niklaas en is er 

overleden op 17 augustus 1908 op 80-jarige leeftijd.  
Tussen 1871 en 1908 staat ze vermeld zonder beroep. Ze woont in Walburgstraat, 63 te Sint-Niklaas in 
1908. 
 

Anna trouwde op 19 april 1871 te Sint-Niklaas met August VAN OSSELAER, meerderjarige ongehuwde zoon 
van Livinus VAN OSSELAER en Sofia DE BRUYNE. August werd geboren op 18 april 1818 te Sinaai en is er 
overleden op 30 augustus 1882 op 64-jarige leeftijd. Zij kregen drie kinderen: een doodgeboren kind (5-
1a), Maria Justina (5-1b) en Camiel Jozef (5-1c). 

Hij was Gemeente onderwijzer in 1871-1882. 

Hun woonplaatsen te Sinaai waren Zwaanaarde in 1874 en Leebrug in 1881-1882. 

4-1e  Marinus Josephus SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 7 april 1830 te Sint-Niklaas en is er 
overleden op 1 september 1906 op 76-jarige leeftijd. 
Hij heeft veel beroepen : blauwverver, fabriekscheerder in 1865-1867-1886,  Tapper in 1887, 
Fabriekwerker in 1891 en Rentenier in 1900-1906. 
Zijn woonplaatsen zijn Kokkelbeekstraat, te Sint-Niklaas in 1864-1865,  Ankerwegel te Sint-Niklaas in 
1865-1867-1870, 't Brugsken in 1872-1876-1879, Klein Hulst te Sint-Niklaas in 1881 en 't Brugsken in 1881-
1884-1887-1906. 
 

Marinus trouwde op 26 augustus 1863 te Sint-Niklaas met Joanna Paulina BRACQUE, dochter van Petrus 
Franciscus BRACQUE en Joanna Francisca COLPAERT. Joanna werd geboren op 5 augustus 1842 te Sint-
Niklaas en is er overleden op 17 november 1891 op 49-jarige leeftijd. Zij kregen 12 kinderen: Martinus 
Josephus Franciscus (5-2a), "Maria" Paulina Rosalia (5-2b), Florentina Catharina Honorina (5-2c), 
Cesarina Ludovica (5-2d), Arthur Franciscus Emilius (5-2e), Arthur Petrus (5-2f), Sidonia Rosalia 
Alexandrine (5-2g), Albertus Emilius (5-2h), een doodgeboren kind (5-2i), Wivina Gislena (5-2j), Alice 
Gislena (5-2k) en Honoreus Camillus Josephus (5-2l). 
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Zij was afwisselend herbergierster van "De Groenen Hond" - Brugsken 130 in 1875, tapster in 1876-1879 en 
huishoudster in 1864-1872, in 1876, 1881-1884 en 1886-1891. 
 

Vijfde generatie 
 

5-1a  VAN OSSELAER S.N. werd doodgeboren op 14 juni 1872 te Sinaai. 

5-1b  Maria Justina VAN OSSELAER werd geboren op 12 maart 1874 te Sinaai en is ongehuwd overleden op 31 
juli 1959 te Moerzeke op 85-jarige leeftijd.  

5-1c  Camiel Jozef VAN OSSELAER werd geboren op 16 juli 1876 te Sinaai en is er overleden op 14 oktober 1881 
op 5-jarige leeftijd. 

5-2a  Martinus Josephus Franciscus SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 26 augustus 1864 te Sint-
Niklaas en is er overleden op 26 augustus 1865 op 1-jarige leeftijd.  

 

5-2b  Maria Paulina Rosalia SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 5 september 1865 te Sint-Niklaas en is 
er overleden op 23 januari 1934 op 68-jarige leeftijd. 

Zij was kleermaakster in 1886, huishoudster in 1887. 
 

Maria trouwde op 17 november 1886 te Sint-Niklaas met Alphonsus 
STRYBOL, zoon van Petrus Augustinus STRYBOL en Joanna Francisca 
VAN BOVEN. 

Alfons werd geboren op 28 augustus 1862 te Sint-Niklaas, is er overleden 
op 28 september 1937 op 75-jarige leeftijd. Hij werd begraven op  
1 oktober 1937 te Sint-Niklaas.  
Zijn beroep was blokmaker in 1889-1895-1909-1920. 
Zijn woonplaatsen waren Tereken te Sint-Niklaas in 1887-1889-1895-
1902 en later Knaptandstraat, 139 te Sint-Niklaas in 1903-1920. 

Zij kregen 16 kinderen: Wivina Paulina (6-1a), Zuster Elodia Francisca 
(6-1b), "Jozef" Josephus Bernardus Antonius (6-1c), Gislenus Arthur 
(6-1d), Bertha Wivina (6-1e), Cecillia Philomena Francisca (6-1f), 
Josephina Theresia (6-1g), Priester Gerardus Antonius Josephus (6-
1h), Alice Justina Eduardina (6-1i), Josephina Justina Alidia (6-1j), 
Melania Augusta (6-1k), Raoul Petrus Aloysius (6-1l), Gabriël Josephus 
Maria (6-1m), Maria Joanna Josepha (6-1n), Raoul Ludovicus Raphael 
Elodia (6-1o) en Leon Petrus Paulus (6-1p). 

 
5-2c  Florentina Catharina Honorina SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd 

geboren op 13 januari 1867 te Sint-Niklaas en is overleden er op 5 maart 1952 op 85-jarige leeftijd. 
In 1952 woonde hij op't Brugsken, te Sint-Niklaas.  
 

Florentina trouwde met Emilius Franciscus VERSTRAETEN, zoon van Joannes Baptiste VERSTRAETEN en 
Melania VERNIERS, op 27 augustus 1890 te Sint-Niklaas.  

Emilius werd geboren op 22 juni 1861 te Sint-Niklaas en werd er begraven op 18 mei 1940.  

Hij was blokmaker in 1890-1909 en woonde op 't Brugsken in 1898-1900-1909. 
 
Zij kregen zeven kinderen: Margareta Maria Alphonsine (6-2a), Maria Wivina Maurice (6-2b), Melania 
Alice (6-2c), Gabriella Catharina Henrica (6-2d), Magdalena Emilia Honorina (6-2e), Anna Maria Gislena 
(6-2f) en Robertus Emilius Josephus Philomena (6-2g). 

 
5-2d  Cesarina Ludovica SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 20 november 1868 te Sint-Niklaas en is er 

overleden op 26 oktober 1869, bijna 1 jaar oud. 

 

5-2e   Arthur Franciscus Emilius SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 7 januari 1870 te Sint-Niklaas en 
is er overleden op 26 februari 1872 op 2-jarige leeftijd. 

5-2f  Arthur Petrus SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 11 december 1872 te Sint-Niklaas en is er 
ongehuwd overleden op 28 februari 1895 op 22-jarige leeftijd.  

5-2g  Sidonia Rosalia Alexandrine SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 13 februari 1875 te Sint-Niklaas 
en is er overleden op 30 juli 1875, 5 ½ maanden oud.  
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5-2h  Albertus Emilius SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 13 februari 1876 te Sint-Niklaas en is er 
overleden op 15 februari 1876, 2 dagen oud. 

5-2i  S.N. SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd doodgeboren op 23 december 1876 te Sint-Niklaas  

5-2j  Wivina Gislena SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 12 augustus 1879 te Sint-Niklaas en werd 
begraven op 28 maart 1962 te Sint-Niklaas.  
Bij haar overlijden woonde ze in  de Jozef Lonckerstraat, 64 te Sint-Niklaas. 
 
Wivina trouwde op 9 mei 1900 te Sint-Niklaas met Mauritius VERSTRAETEN, zoon van Joannes Baptiste 
VERSTRAETEN en Melania VERNIERS. Mauritius werd geboren op 10 mei 1873 te Sint-Niklaas, is er 
overleden op 29 maart 1951 op 77-jarige leeftijd; hij werd begraven op 2 april 1951 te Sint-Niklaas.  
Hij was schrijnwerker in 1905-1911 en woonde op de volgende plaatsen te Sint-Niklaas: Plezantstraat in 
1905, Landbouwerstraat in 1909-1911, Jozef Lonckerstraat, 64 in 1951. 
Zij kregen zes kinderen: Maria Josepha Henrica (6-3a), Martha Florina Gislena (6-3b), Lucianus 
Josephus Emilius (6-3c), Maria Honorina (6-3d), Andreas Gislenus (6-3e) en Honoreus (6-3f). 

 
5-2k  Alice Gislena SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 3 juni 1881 te Sint-Niklaas en is er overleden 

op 6 februari 1956 op 74-jarige leeftijd. 
 Zij was huishoudster in 1910. 

Alice trouwde op 11 oktober 1905 te Sint-Niklaas met (Louis) Karel Lodewijk FARESYN, zoon van 
Franciscus FARESYN en Cecilia GOVAERTS. Louis werd geboren op 29 maart 1882 te Sint-Niklaas en is er 
overleden op 30 november 1959 op 77-jarige leeftijd.  
Hij had als beroep Ajusteur (bankwerker) in 1906-1910. 

Hij woonde te Sint Niklaas, eerst op Antwerpsesteenweg, 1906-1907 en later Congostraat in 1909-1910. 

Zij kregen vijf kinderen: Maria Cecilia(6-4a), Germania Maria (6-4b), Raymondus Alphonsus Adela (6-
4c), Cecilia Maria Alphonsina (6-4d) en Maria (6-4e). 

 
5-2l  Honoreus Camillus Josephus SIGENITZ (DE SIGENBOURG) werd geboren op 17 oktober 1884 te Sint-Niklaas 

en werd begraven op 9 november 1944 te Sint-Niklaas. 
 Hij was beenhouwer in 1906-1907. 

Honoreus trouwde met Anna Franciscus HEYNINCK op 28 januari 1907 te Sint-Niklaas. Anna werd geboren 
op 1 juli 1884 te Sint-Niklaas en werd begraven op 14 februari 1944 te Sint-Niklaas. Zij bleven kinderloos. 
Honoré was de laatste mannelijke Sigenitz, en hiermee verdwijnt de naam uit Sint-Niklaas. 

 
Zesde generatie 

 
6-1a  Wivina Paulina STRYBOL werd geboren op 17 augustus 1887 te Sint-Niklaas en is er overleden op 27 

augustus 1887, 10 dagen oud. 

6-1b  Zuster Elodia Francisca STRYBOL werd geboren op 12 januari 1889 te Sint-Niklaas en is overleden op 29 
september 1961 in Mechelen op 72-jarige leeftijd.  
Zij was Geestelijke en woonde in Knaptandstraat, 137 te Sint-Niklaas in 1950. 

6-1c  Josephus Bernardus Antonius STRYBOL werd geboren op 28 april 1890 te Sint-Niklaas en is er overleden 
op 16 mei 1955 op 65-jarige leeftijd. 
Hij was briefdrager in 1919, blokmaker in 1920 en kruidenier op Knaptanstraat te Sint-Niklaas. 
Hij woonde te Sint Niklaas op de volgende adressen :  't Brugsken in 1919, Knaptandstraat 162 in 1920, 
Verbindingstraat 1939 – 1950 en Knaptandstraat, 143 in 1955. 
 

Jozef trouwde met Livina Coleta VAN LENT (VERLENT), dochter van Aloysius VAN LENT en Maria 
Philomena DE PRYCKER, in 1918 te Sint-Niklaas. Livina werd geboren te Sint-Niklaas op 20 augustus 1894  
en is er overleden op 13 juli 1965 op 70-jarige leeftijd. Zij kregen acht kinderen: Maria Philomena 
Alphonsina, Aloys Gerard, een doodgeboren kind, Helene Maria Gislena, (Romain) Romanus Gabriel M., 
Godelieve Maria Raoul, Marcel Gislenus en (André) Andréas Aloysius Cecile Maria. 

 

6-1d Gislenus Arthur STRYBOL werd geboren op 20 mei 1891 te Sint-Niklaas.  

 Hij woonde te Sint-Niklaas in de Verbindingsstraat, de Prins Albertstraat 50, de Klaprozenstraat 9 en de 
Parklaan 95. 
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 Gislenus trouwde met Bertha Rosalie BRUWIERE, dochter van Carolus Ludovicus BRUWIERE en Cecilia 
VAN GUCHT. Zij werd geboren te Sint-Niklaas op 23 oktober 1889 en overleed in Lokeren op 12 juli 1983. 
Zij kregen twee kinderen: (Madeleine) Magdalena en Prosper Alfons Lodewijk. 

 

6-1e  Bertha Wivina STRYBOL werd geboren op 13 oktober 1892 te Sint-Niklaas en is er ongehuwd overleden op 
11 januari 1969 te Sint-Niklaas op 76-jarige leeftijd.  
Zij was kleuteronderwijzeres in 1931-1949, ere-onderwijzeres, zonder beroep in 1964. De gezusters 
Bertha (6-1e) - Cecilia(6-1f) en Maria(6-1n) hadden ook samen een textielwinkel in de Elisabethlaan, 61 
te Sint-Niklaas in 1966.  
Zij woonde Knaptandstraat, 135 te Sint-Niklaas in 1920-1930 / Kon. Elisabethlaan, 61 te Sint-Niklaas in 

1964-1969. 

6-1f  Cecilia Philomena Francisca STRYBOL werd geboren op 24 maart 1894 te Sint-Niklaas en is er ongehuwd 
overleden op 17 oktober 1961 op 67-jarige leeftijd.  
Zij is breister in 1920-1930.  
Ze woonde in de Knaptandstraat, 139 te Sint-Niklaas in 1920-1930 en later in Kon. Elisabethlaan, 61 te 

Sint-Niklaas in 1961. 

6-1g  Josephina Theresia STRYBOL werd geboren op 9 oktober 1895 te Sint-Niklaas en is er één dag later 
overleden. 

6-1h  Priester Gerardus Antonius Josephus STRYBOL werd geboren op 3 september 1896 te Sint-Niklaas en is 
overleden op 11 februari 1922 in Zandbergen op 25-jarige leeftijd. 
Gerardus werd priester gewijd op 21 mei 1921 en werd dan onderpastoor te Zandbergen op 11 juni 1921. 
Hij staat op de klasfoto van het Sint-Jozef Klein Seminarie te Sint-Niklaas van het humaniora van 1914. 

6-1i  Alice Justina Eduardina STRYBOL werd geboren op 4 augustus 1897 te Sint-Niklaas en is er overleden op 
16 augustus 1897, 12 dagen oud.  

6-1j  Josephina Justina Alidia STRYBOL werd geboren op 22 augustus 1898 te Sint-Niklaas en is er overleden op 
2 september 1898, 11 dagen oud.  

6-1k  Melania Augusta STRYBOL werd geboren op 7 februari 1901 te Sint-Niklaas en is er overleden op 20 juli 
1902 op 1-jarige leeftijd.  

6-1l  Raoul Petrus Aloysius STRYBOL werd geboren op 31 maart 1902 te Sint-Niklaas en is er overleden op 15 
juli 1902, 3 ½ maand oud. 

6-1m  Gabriël Josephus Maria STRYBOL werd geboren op 1 juli 1903 te Sint-Niklaas en is er overleden op 20 juni 
1966 op 62-jarige leeftijd. 
Hij was blokmaker in 1920-1930 en Huisschilder (Patroon) in 1964. 
Woonplaats: Knaptandstraat, nr 125 te Sint-Niklaas in 1920-1930 en nr132 in 1964-1966. 
 
Gabriël trouwde met Mathilda Bernadina TAELMAN circa 1926. Mathilda werd geboren op 19 februari 
1903 te Lokeren, is overleden op 24 januari 1968 te Sint-Niklaas op 64-jarige leeftijd en werd begraven op 
27 januari 1968 te Sint-Niklaas. Ze kregen een zoon: Alphonsus Gerardus Maria. 
Woonplaats: Knaptandstraat, 132 te Sint-Niklaas in 1968. 
 

6-1n  Maria Joanna Josepha STRYBOL werd geboren op 6 november 1904 te Sint-Niklaas en is er ongehuwd 

overleden op 24 november 2004 op 100-jarige leeftijd.  

 Breister in 1920-1930, Zonder beroep in 1964, Gepensionneerd in 1986. 

 Woonplaatsen: Knaptandstraat, 135 te Sint-Niklaas in 1904-1920-1930 / Kon. Elisabethlaan, 61 te Sint-

Niklaas in 1964-1969 / Rusthuis Avondvrede werd later De Ark Kalkstraat, 54 te Sint-Niklaas in 1986-2000-

2004. 

 
6-1o  Raoul Ludovicus Raphael Elodia STRYBOL werd geboren op 20 september 1907 te Sint-Niklaas-Waas en is 

overleden op 30 juli 1974 te Gent, Oost-Vlaanderen op 66-jarige leeftijd. 
In 1930 is hij beenhouwersgast.  
Hij woonde op Knaptandstraat, 133 te Sint-Niklaas in 1920 en in de Schoolstraat, 116 te Sint-Niklaas in 
1930. 
 
Raoul trouwde met Clara VAN DRIESSCHE. Clara werd geboren op 2 september 1911 in Eksaarde en is 
overleden op 23 februari 1979 te Gent, Oost-Vlaanderen op 67-jarige leeftijd. 
Zij kregen drie kinderen: Joseph, Gertruda Liliana en Christianne Alphonsine Elise Gerardine. 
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6-1p  Leon Petrus Paulus STRYBOL werd geboren op 2 juli 1909 te Sint-Niklaas en is er overleden op 8 juni 1977 
op 67-jarige leeftijd. 
Hij was typograaf (letterzetter) in 1930-1964 en Secretaris Nationale Federatie der Lichamelijk 
Gehandicapten. 
Woonplaats: Schoolstraat, 118 te Sint-Niklaas in 1930-1964-1977. 
 
Leon trouwde met Paula Elvira D'HONDT. Paula werd geboren op 29 september 1908 in Temse en is 
overleden op 23 november 1997 te Sint-Niklaas op 89-jarige leeftijd. Zij kregen twee kinderen: Marcel 
Alphonse M. Gerard en Gaston. 
Zij was bobijnster. 
 

6-2a  Margareta Maria Alphonsine VERSTRAETEN werd geboren op 17 augustus 1895 te Sint-Niklaas en is er 
ongehuwd overleden op 13 maart 1964 op 68-jarige leeftijd. 

6-2b  Maria Wivina Maurice VERSTRAETEN werd geboren op 10 januari 1898 te Sint-Niklaas en werd er 
begraven 23 april 1980. 

 Woonplaats: Brugsken, 185 te Sint-Niklaas in 1980 / Woonde samen met Marie-José Dua, overleden op 10 
november 1982. 

 
6-2c  Melania Alice VERSTRAETEN werd geboren op 14 juni 1900 te Sint-Niklaas en is overleden op 9 december 

1955 in Anderlecht - Brussel op 55-jarige leeftijd. 
 
Melania trouwde met Joseph-Désiré DE MEY. Joseph-Désiré is overleden na 1955.  
 

6-2d  Gabriella Catharina Henrica VERSTRAETEN werd geboren op 20 augustus 1901 te Sint-Niklaas en is er 
overleden op 30 mei 1986  op 84-jarige leeftijd. Gabriella trouwde met Theophiel BURM. 

  Zij woonde in de Hospitaalstraat, 10 te Sint-Niklaas in 1986. 
 
6-2e  Magdalena Emilia Honorina VERSTRAETEN werd geboren op 19 mei 1904 te Sint-Niklaas en is overleden 

op 1 april 1975 te Sint-Niklaas op 70-jarige leeftijd. 
 Woonplaats: Brugsken, 189 te Sint-Niklaas in 1975. 
 

Magdalena trouwde met Homerus Joannes Sophia DUA, zoon van Josephus Gislenus DUA en Maria 
Ludovica BOMBEKE,. Omer werd geboren op 27 juli 1902 te Sint-Niklaas en is overleden op 15 februari 
1969 te Sint-Niklaas op 66-jarige leeftijd.  

Hij was onderwijzer en woonde op 't Brugsken, 159 te Sint-Niklaas in 1969. 
Zij kregen twee kinderen: Marie-José en Monique M. Gislena.  

6-2f  Anna Maria Gislena VERSTRAETEN werd geboren op 3 september 1907 te Sint-Niklaas en is er overleden 
op 12 december 1972 op 65-jarige leeftijd. Anna trouwde met Edgard DE NIEL.  

6-2g  Robertus Emilius Josephus Philomena VERSTRAETEN werd geboren op 25 juni 1909 te Sint-Niklaas en is 

er overleden op 1 november 1996 op 87-jarige leeftijd. 

 Woonplaats: Apostelstraat, 10 te Sint-Niklaas in 1982 / Hospitaalstraat, 12 te Sint-Niklaas in 1996.  

 

 Robertus trouwde met Yvonne VERMEULEN. Yvonne is overleden vóór 1996. 

 

6-3a  Maria Josepha Henrica VERSTRAETEN werd geboren op 1 december 1902 te Sint-Niklaas en werd er 

begraven op 5 juni 1976. 

 Woonplaats: Jozef Lonckerstraat, 64 te Sint-Niklaas in 1976. 

 

6-3b  Martha Florina Gislena VERSTRAETEN werd geboren op 19 april 1904 te Sint-Niklaas. 

 

6-3c  Lucianus Josephus Emilius VERSTRAETEN werd geboren op 2 december 1905 te Sint-Niklaas en werd er 

begraven op 31 maart 1984. 

 Woonplaats: Jozef Lonckerstraat, 64 te Sint-Niklaas in 1984. 

 

6-3d  Maria Honorina VERSTRAETEN werd geboren op 22 mei 1909 te Sint-Niklaas. 
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6-3e  Andreas Gislenus VERSTRAETEN werd geboren op 29 mei 1911 te Sint-Niklaas en werd begraven op 3 

november 1975 te Sint-Niklaas. 

 Woonplaats: Breedstraat, 324 te Sint-Niklaas in 1975. 

 

6-3f  Honoreus VERSTRAETEN werd geboren op 23 september 1917 te Sint-Niklaas, is er overleden op 26 maart 

1984 op 66-jarige leeftijd en er werd begraven op 31 maart 1984. 

 Hij was tandarts en woonde in de Jozef Lonckerstraat, 64 te Sint-Niklaas in 1984. 

 

6-4a  Maria Cecilia FARESYN werd geboren op 25 augustus 1906 te Sint-Niklaas en is er overleden op 10 oktober 

1906, 1 ½ maand oud.  

 

6-4b  Germania Maria FARESYN werd geboren op 2 december 1907 te Sint-Niklaas en is overleden op 18 

december 1907 te Sint-Niklaas, 16 dagen oud. 

 

6-4c  Raymondus Alphonsus Adela FARESYN werd geboren op 10 mei 1909 te Sint-Niklaas en werd begraven 23 

december 1960 ? te Sint-Niklaas. 

 Woonplaats: Brugsken, 12 te Sint-Niklaas in 1960. 

 

 Raymond trouwde op 27 juni 1936 te Sint-Niklaas met Paula Mathilda Josephina DE WOLF, dochter Maria 

Stephania DE WOLF. Paula werd geboren op 7 november 1903 te Sint-Niklaas en is er overleden op 20 

januari 1969 op 65-jarige leeftijd. Ze kregen een zoon: Marcel. 

 Woonplaats: Lodewijk de Meesterstraat, 3 te Sint-Niklaas in 1969. 

 

6-4d  Cecilia Maria Alphonsina FARESYN werd geboren op 7 september 1910 te Sint-Niklaas en is er overleden 

op 24 oktober 1910, één maand en drie weken oud.  

 

6-4e  Maria FARESYN werd geboren op 9 augustus 1913 te Sint-Niklaas en is overleden op 6 maart 2008 te Sint-

Niklaas op 94-jarige leeftijd. 

 

 Maria trouwde met Albert BRUGGEMAN op 9 juli 1935 te Sint-Niklaas. Albert werd geboren op 12 mei 1908 

te Sint-Niklaas en is er overleden op 21 oktober 2005 op 97-jarige leeftijd. Zij kregen twee kinderen: 

Gilbert en Diane. 
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Staat van Goed (gedeeltelijk) bij overlijden van Philippine Joanna Jaspaert (6 februari 1792) 

Staet van Bate ende Commer (SvG Sint-Niklaas Register 1194 folio 75r) (ingekort) 

Overgebracht bij den houder en den 
voogd d'heer Frans Van Bogaert in 

persoone die desen Staet hebben 
geaffirmeert in handen van d heer 

Hubert Fredericq Bolsens oudsten 

schepenen als daer toebehoorlyck 
geauthoriseert van wegens den 

Edelen heer hoogbailluw Vanden 

Lande van Waes mits d judelpolitie 
Van den heer Stadthouder deser 

Vierschaere ten overstaen van 

Sgravenmannen ende schepenen der 
Vierschaere van St Nicolaes ende 

Nieukerken, actum in vergaederinge 

den 6e february 1792 ondertekent 
Fr. Aug. Weyn 

Omme joncker Martinus Cornelis Josephus Sigenitz de Sigenburg advocaat van 
den Raede in Vlaenderen, als houder ende weduwaer gebleven ten sterfhuyse 

van wylent vrouwe philippine jeanne Jaspaert fa d heer Joannes Josephi ex 
Joffrouw Antonette marie petronelle de Wever overleden binnen de prochie van 

St Nicolaes den 7e meye 1790 achterlaetende voor haeren uniquen erfgenaem 

eenen sone met naeme joncker Martinus Fredericus Augustinus Sigenitz de 
Sigenburg geboren de 29e april te voorent over welcken als pater en maternele 

voogden syn den costumer Jan Frans Van Bogaert ende Joncker Martinus 

Fredericus Augustinus Sigenitz de Sigenburg Major in dienst van Sijne 
Majesteyt, alles inder manieren hier naer breeder verclaert 

Presenteren den houder desen Staet aldus aende voornoemde voogden alsmede 

aen Schepenen van 't selve St Nicolaes als oppervoogden in guldens stuyvers 
courant. 

Gevende voor eerst te kennen datter tusschen den houder ende d'overledene 

voor eeuwigen bandt van huwelyck is aen gegaen het contract antinuptieel ofte 
huwelycksche voorwaerde alhier van woorde te woorde volgende 

 

 

contrarierende Dienst voor Memorie 

 
Immeuble goederen bij d'overledene achtergelaeten subject aan s'houders Douarie conventioneel. 

het censeert by den staet van goede gemaekt ten sterfhuyse van d overleden moeder de voornoemde Joffrouw Antonette 

Marie Petronelle de Wever, dat aen haer is competerende een deel in in een stuck landts gelegen binnen de prochie van St 

Nicolaas inden priesterage wyck no 38 onder d'heerlyckheyd van Walburg groot int geheel 542 roeden ende voor t selve s' 

overledene deel 406 roeden paelende oost den costumier Jan Frans Van Bogaert, suyd d hoirs van den Prost van Sombeke, 

west ende noordt d'abdij van roosenberghe, belast met voet en rijweg ende met apparenten cleynen t huren cheyns, het 

ander deel van diere lot 136 roeden is de grond waarop staet den olie windtmeulen binnen huwelyck door conjoncten 

vercocht aan sieur joannes van hecke met noch 183 roeden uyt voorgemelde 406 roeden volgens contracte ende acte 

onterffenisse ende erfenisse respectivelyck vanden 26 maerte 1792, sulckerwys dat ter voor syde houdende goedt maer 

overig en is tot 203 roeden van welcke resterende 203 roeden 20 roeden syn vercheynst aen Jacobus Bockstal als nu Pieter 

de Bock als cooper van diere, volgens cheynsbrief dan van synde de date 21 october 1780, ten advenante van thien guldens 

s jaers termyn van 99 jaeren ingegaen 21 october 1780 voorseyt, het blyckt voorders by sekere Requeste van date 4 Xbre 

1780 gepresenteert door wylent s overleden voogden aen Schepenen van St Nicolaes als oppervoogden, dat aen wylent Sieur 

Joannes Reyniers, als nu bijSuccessie aen Joannes Josephus Jaspaert is vercheynst geworden lot 366 Roeden te Samen ten 

advenante van vier en vyftig guldens dry stuyvers Sjaers, ende gelyck hier vooren geseyt is, dat de conjoncten staende 

huwelyck van die 366 roeden aan Sieur Van Hecke hebben vercocht voor vry suyver goedt tot 183 roeden en blyft den 

cheyns vanden gemelden jaspaert maer groot tot gelycke 183 Roeden gevolgentlyck en beloopt den cheyns prestatie maer 

jaerelycks tot seven en twintig guldens eenen stuyver en alven, in advenante van dry stuyvers par roede uytwysens den 

geconvenieerden prys bedongen ende besloten inde beropen (?) requeste van date 4 Xbre 1780 synde surpluse den selven 

ecksterinden (?) grondt boven S'houders Douarie, noch belast met het recht van sochte vanden selven Jaspaert. 

 

Corte Liquidatie  

 

Passerende het eerste cap: van Staet als in geene liquidatie vallende ende commerende tot het 

tweede cap: van diere, synde de gemeyne meubelaere baeten, die bedraegen sonder de 

memorie in 't selve cap. te bevinden, de welcke den houder niet en verstaet te verantwoorden 

volgens bordereel f 1901 : 0¾ 

Ende de schulden begrepen onder het volgende 3 cap tot  f 2042 : 9½ 

Die cortende aen elckanderen blijckt dat de schulden exeederen de baeten tot  f  141 :  8¾  

Dit slot van mali verdeelende in tween comt ten laste vande weese tot  f    70 : 14¼  

Daer bij gevoegd de funeraire schulden tot f   323 : 14 

Constateert dat de wees te cort  comt ende aen den houder schuldig blijft tot f   394 : 8¼  

 

Aldus bij Staet gestelt ende geliquideert onder protestatien ende onverbetheden als naer costume desen 17
e
 january 1792 ondt 

Sigenitz de Sigenburg av
t
 1792  J F Van Bogaert 
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Huwelijkscontract: 

Compareerde voor mij Joannes Francies Van Wtberghe, openbaeren notaris geadmitteert bij Sijner Majesteyts provincialen Raede van 

Vlaenderen ende tot Sint Nicolaes inden lande van Waas …. ten bijwesen van de naergenoemde getuygen in persoonen Joncker 

Martinus Cornelis Josephus Sigenitz de Sigenburg minderjaerighen jonghman toecommenden Bruijdegom geassisteert met 

joncker Martin Fredericq Sigenitz, Chevalier de Sigenburg, Major van Sijne Keyserlycke ende coninglijcke Majesteijt artilerie sijnen 

vader woonende binnen de stadt Mechelen presentelijck synde binnen dese prochie ter eendere, ende joffrouw Philippine Joanna 

Jaspaert minderjarige dochter toecommende bruyd, geassisteert met haere vader d'heer Joan Jaspaert coopman binnen tselve Sint 

Nicolaes ter andere, welcke twee principaelen comparanten assistenten alsmede by approbatie ende authorisatie ten desen effecte 

verleent door hunne respectieve oppervoogden op de Requeste tot dies gepresenteert den 14 ende 18 maendt april 1788 aan mij notaris 

behandigdt ende t'eynden dies geparapheert ende gerestitueert hebben geconspieert met elck anderen huwelijck aen te gaen, t selve te 

voltrecken volgens de wetten van onse Moeder de h. Kercke, inde voor euwigen bandt  van dien goed gevonden te maeken ende stipuleren 

dese huwelijksche voorwaerde ofte contract antinuptieel op de volgende maniere ende conditien te weten 

dat den heer eersten comparant toecommenden bruydegom tot onderhoudt van diesen huwelijcke zal inbringen alle ende jegelijcken syne 

goederen soo meuble als immeuble, leenen ende erfven, als aen hem actuellijck sijn compiterende uyt den hoofde ende bij versterfte van 

sijne moeder vrouwe Anna Margarite Verhocht ofte uyt welcke daurghen anderen hoofde die op den selven heer eersten comparant 

souden mogen ofte connen gedevolveerd syn. 

Verclaerende de joffrouwe comparante toecommende bruydt tot gelijcken onderstandt van desen futuren huwelijcke ook inte bringen alle 

haere meuble ende immeuble goederen soo leenen als erfven op haer gedevolveert soo als eenigh kintdt van wijlen joffrouw antonette 

petronelle Maria de Wever haere moeder, verweckt in eersten huwelijck van den tweeden assistent, als bij successie van haeren oom ende 

tante d'heer ende meester philippe joseph de wever advocaet ende joffrouw philippine de Wever, alsmede bij versterfte van heer ende 

meester petrus Seghers presbyter. 

Den heer ende joffrouw principale comparanten future conjuncten verclaeren ten surpluse hun volcomen appaisement te hebben wegens 

de goederen bij ider van hun in conjugale gemeynsaemheyd te bringen, ende by dan dispenseren sy midts delen elckanderen duer contract 

in voorder detail te treden, midts exixtentie van diere voor hunner respective vaders assistenten reeds ….. genoegen en bewesen. 

Voorders en geconditionneert dat den langstlevenden ofte langstlevende van hun beyde principale contractanten sal hebben ende 

proffiteren voor donatie conventioneel geheel het jaerlyckse revenu ofte montant der vruchten tsij van Scheir Van Bosschen als 

anderlinks, van alle ende jegelycke immeuble goederen bij den eerst stervenden of eerst stervende achter te laeten ende tsynen ofte 

thaeren sterfhuyse te bevinden de conquesten daer onder begrepen. 

Ende ten regarde van het meublair, juweelen, Baguen & armmers generaelyck ende specienlyck alle het gouve voor meuble ende meuble 

meublant gereputeert word, actien ende crediten, tot den langstlevenden ofte  langstlevende van hun beyde, hebben de volle proprieteyt 

behoorlijcke inventaris, prysye ende Seker bij de costume vanden Land van Waes, alhier locael, geprescribeert 

Welcke twee voorschreven pointen de comparanten future conjuncten willen ende begeiren, dat die ten eersten sterfhuyse van hun beyde 

sullen effect hebben ende sorteren, t sij datter kinderen van hunnen aenstaenden huwelijck geprocreert worden ofte niet, dan in cas van 

kindt ofte kinderen sal den langstlevenden ofte langstlevende gehouden en verobligeert wesen het selve ofte de selve te alimenteren, 

opbringen, onderhouden ende educeren naer staet ende conditie, alsmede bequaem synde eerlyck ende convenabelijck te etablisseren 

volgens Staet ende Conditie als voorseyt. 

Wordende alhier eensweeghs besproken ende tusschen de future conjoncten expresselyck geconditionneert dat in het een ofte ander te 

vallen Sterfhuys van hun beyde de Recompense geen plaatse en sal hebben, ter wat causen het sal syn ofte niet, in sulcker voeghen dat de 

future conjoncten vryelyck ende liberlyck by elcker consent hunne respective immeuble goederen ofte eenige van diere sullen mogen 

vercoopen veralieneren ofte andersints disponeren midts het provenio van diere bringende in communie conjugate. 

Verclaerende heere eersten comparant futuren bruydegom syne intensie te wesen ende het verstandt van desen pittrumente (?) ende dies 

alhier besproken word, dat in cas van geen kindt ofte kinderen nochte de kinderen van diere van hunnen enstaenden huwelycke ende in 

geval dat de joffrouwq comparante future bruydt de langstlevende bedydt, dat de selve future bruydt sal hebben ende in vollen eigendom 

profiteren alle ende jegelycke de meuble ende immeuble goederen, leenen ende erfven actien ende crediten t synen sterfhuyse te bevinden 

ende van syne syde voortscommende de conquesten daer onder begrepen, ende alle de selve goederen generalyck ende specialyck door 

haer, haere hoirs ende representanten in volle proprieteyt beseten ende geprofiteert te worden als haere andere eygeen ende wel 

vercregen goederen. 

Alle welcke voorschreven pointen, conditien restrictien ende modificatien de principaele comparanten verstaeen dat die sullen moeten 

stand grypen ende effect sorteren met tegenstaende euwige costumen, privilegien, placcaeten ofte landrechten daar aen eenigsints waeren 

contrarierende, midts sy comparanten voor soo vele noodt aen alle de selve midts desen expresselyck verclaeren te derogeren inde 

resumeeren alles onder de Belofte ende verbandt als naer rechte. 

Aldus gedaen ende gepasseert binnen dese gemelde prochie van Sint Nicolaes ter presentie van d hier augustin Bernard de Munck ende 

pieter joannes Weewauters getughen hier toe aensocht, die de minute deserbeileedt met Segel van Ses guldens ten comptede mijns notaris 

berustende, beneffens de principale comparanten ende assistenten midtsgaders mij notaris voornoemt gesaementlyck hebben ondertekent 

desen 19e april 1788 quod attester ondt J.F.V.Wtberghe Nots. pub. 1788 

 

Oppervoogden ordonneren den hauder en voogden byeen separate capittel te brengen de vaste goederen ende degene vooral sulcke 

gereputeer van d'een of d'ander syde ten huwelijk gebrachtende geduerende het selve huwelijk vercocht of veralieneert ende de sommen 

daer van provenieert uytte steken om daer van recompense gedaen …. volgens esteeme Salex (?) binnen een tydt van ses weken oppens 

van voerders ordonnantie acteren in vergaede 21 april 1792 ter ordtie als greffier ondertekent J.A.G. Weijn 

 

Sustinerende den houder dat alle conditien ende sepulatien bij het selve contract bedonghen hub volle uytwerckinghe ende effect sullen 

moeten hebbenm niet tegenstaende eeewighe costumen ofte landtwetten daer aen eensghluikt waeren. 
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Toemaatje door Luc Van Thienen. 

Eigendom Weduwe Martinus III Sigenitz – Van Daele (Witte Molen Sint-Niklaas) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kadasterkaart 1830-1833 (RA) 

 
1. Eerste eigendom. 
  
Percelen 1413-1414-1415-1415bis en 1416 vormen de eigendom van de weduwe Martinus Sigenitz. Het betreft de 
Witte Molen, toen een olieslagmolen, gelegen aan een eigen molenwegel die vertrokt op het Brugsken en 
doorliep langs de molen, tot aan de andere toegang aan de Bree(d)straat. De molen was afgelegen zonder 
andere straten in de buurt. Het traject van deze Molenwegel is de huidige Magnolialaan. 
 
Perceel 1413 is de oprit, 1414: land, 1415 en 1416: woonhuis met tuin, 1415bis de molen. De percelen 1417 met 
gebouwen en land, alsook perceel 1421 blijken van een ander bezitter te zijn. Mogelijk een familielid-
erfgenaam. Er staan nog 2 molens vlak in de buurt, zie verder. 
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De Molen op de Ferrariskaart van 1777  

 
Op de oudere Ferrariskaart is de molenwegel van het Brugsken naar de Bree(d)straat goed zichtbaar naast het 
bovenste getal 38 rechts van het midden. Ook vanuit Klein Hulst kon men naar de molen. De Priesteragie- of Don 
Boscowijk was toen nog landelijk gebied. 

 
 

De Vandermaelenkaart (1846-1854) 
 

Op de Vandermaelenkaart vinden we aan het Brugske nog 3 molens. 

 
                Witte Molen (Popp)                    Staakmolen overkant van Brugsken (Popp) 
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2. Tweede eigendom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kadasterkaart 1830-1833 (RA) 

 
De tweede eigendom met tuin (1374) en huis (1375) lagen op het Brugsken even voorbij de molenwegel 
(Magnolialaan in de richting Temse). Het was een rijhuis met vanuit de achtertuin uitzicht op de molens van hun 
concurrenten. Mogelijk woonden daar nog de latere generaties in dit artikel vermeld. 

 

Uw artikel in de Kroniek van het Land van Waas 
 
De Kroniek van het Land van Waas is een forum voor genealogische artikelen in de breedste zin van 
het woord. Het kunnen familiegeschiedenissen zijn die een stamboom of kwartierstaat opfleuren, of 
het verslag van je genealogische zoektocht of genealogisch knooppunt waar je maar niet door geraakt. 
Dus geen pure stambomen of kwartierstaten met alleen bewerkingen van brongevevens zonder 
toelichting. 
 
De auteurs zijn altijd de intellectuele eigenaars van de tekst en zelf verantwoordelijk voor de inhoud, 
inclusief privacy-gevoelige materies. Elke auteur is verantwoordelijk voor de auteurs- of 
gebruiksrechten van gebruikte afbeeldingen. 
 
Er worden geen auteursvergoedingen betaald. 
 
De teksten moeten in een publiceerbare finaliteit, digitaal in MS Word formaat ingediend worden aan 
voorzitter@publicatie-landvanwaas.be. Liefst als platte tekst, bij voorkeur in lettertype Times New 
Roman 12, zonder lay-out of opmaak (geen onderstrepingen, geen stijlen). Liefst enkel gebruik van 
vet voor titel en cursief is toegelaten. Dat is belangrijk om de tekst vlot te kunnen omzetten naar het 
vereiste publiceerbare formaat van deze publicatie. De auteur moet de tekst taalkundig correct 
aanbieden. 
 
Afbeeldingen moeten als afzonderlijke documenten aangeboden in TIFF of JPG-formaat, met 300dpi 
resolutie. In de tekst wordt aangegeven waar welke afbeelding moet komen Elke afbeelding moet 
voorzien zijn van een volledige bronvermelding. 
 
Ingestuurde artikels worden beoordeeld door de redactieraad van de vereniging. Het resultaat van 
deze beoordeling wordt per e-mail met motivatie verstuurd naar de auteur(s). Dit resultaat kan 
acceptatie zijn, acceptatie mits aanpassingen, of verwerping. Na acceptatie (al of niet na 
aanpassingen) wordt het artikel ingepast in één van de eerstkomende uitgaves van de Kroniek. 
 
We kijken uit naar uw publiceerbare familiegeschiedenissen! 

mailto:voorzitter@publicatie-landvanwaas.be


Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw        Zetel: Gouden Leeuwstraat 2, 9111 Sint-Niklaas 

Ondernemingsnummer 0716.815.647   BIC:GKCCBEBB  IBAN: BE24 7795 9067 2238 

 

V.U.: Luc Chalmet,Gouden Leeuwstraat 2, 9111  Belsele 
Tel. 03-772 25 76 Email voorzitter@publicatie-landvanwaas.be 
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Woordje van de voorzitter  
 
Neen, ik ga niet uitgebreid in op wat corona met ons en onze vereniging doet. Want ik wil niet graag open 
deuren instampen zoals dat elke dag in elke nieuwsuitzending gebeurt. En uiteraard, wat dacht je, moeten 
we onze geplande activiteiten uitstellen. En kijken we naar alternatieven. Op onze website kan je 
meevolgen hoe die bijeenkomsten herpland worden. En met de lockdown is er wat meer tijd vrijgekomen 
om te tuinieren en opzoekingen te doen in ons familieverleden. 
 
Daar wil ik wel even graag bij stilstaan. Bijvoorbeeld, ploeteren in de periode van de eerste jaren van de 
Franse Revolutie in de toen pas verplichte registers van burgerlijke stand, met de Franse jaartelling. Dan 
mijmer ik wel eens en probeer ik me voor te stellen hoe het er aan toeging in die tijd. Hoe moet de 
bevolking niet afgezien hebben van die Franse bezetting, met zijn talloze nieuwe pijnlijke reglementen die 
als een voortrazende trein onophoudelijk werden opgelegd. Met zware straffen voor wie niet 
gehoorzaamde. Dan lees ik daar wel eens graag iets over. Mij intrigeert dat nu wel bijzonder omdat mijn 
verre voorvader in het zog van de Franse bezettingslegers naar deze streek in het noorden van Vlaanderen 
is geëmigreerd en er trouwde in 1796.  
 
Wie denkt dat het gemakkelijk is om boeken te vinden over wat de Franse Revolutie betekend heeft voor 
de gewone mens in Vlaanderen en Zuidelijk Nederland, heeft het mis. Slechts met veel moeite heb ik daar 
interessante literatuur over gevonden. Ik heb enkele pareltjes gevonden die ik graag meegeef: 

- Joseph Samyn, “De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in ’t bijzonder te Thielt (1792-1802)”, 
Familia et Patria, Roeselare 1889. 

- Theodoor Sevens, “Ons Vaderland tijdens de Fransche Overheersching op het einde der XVIIIe eeuw 
(1792-1802)”, Eugène Beyaert, Kortrijk 1892  

- Dr. P. Klinkenberg, “Van de Franse Revolutie tot de Restauratie” (cultuurgeschiedenis met 31 
afbeeldingen), Encyclopædie van de Wereldbibliotheek, Amsterdam 1924 

- Dr. A.D.J.M. Verbeek, “De Franse Revolutie”, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1960 
- Jacques R. Pauwels, “Het Parijs van de sansculotten, Een reis door de Franse Revolutie”, EPO 

Berchem 2007 
- Noah Shusterman (vertaald door Rob Hartmans), “De Franse Revolutie”, Historisch Nieuwsblad, 

Amsterdam 2014 

Napoleon wordt zeer dikwijls aan de Franse Revolutie gekoppeld maar dat is eigenlijk onterecht. Dat wil ik 
hier graag eens even verduidelijken. Napoleon was op het moment dat de revolutie uitbrak (juli 1789) een 
jonge officier. In een heerlijk boeiend boek “Napoleon, De Schaduw van de Revolutie”, De Bezige Bij, 
Amsterdam 2014, schrijft Bart Van Loo:  
 

“Nadat hij zijn militair diploma had behaald en op 3 november 1785 als onderluitenant naar Valence was gestuurd, 

begon hij (‘Napoleone Buonaparte’) aan een indrukwekkende reeks van militaire verloven: september 1786-
september 1787, november 1787-juni 1788, september 1789-februari 1791, september 1791-mei 1792. Zodra hij 
kon, kneep de jonge officier ertussenuit. Bestemming? Steeds weer Corsica. In de misschien wel woeligste periode 
uit de Franse geschiedenis zou Buonaparte in zeven jaar tijd amper tweeëndertig maanden het beroep uitoefenen 
waar Frankrijk hem nochtans voor betaalde.” 

 
Waarmee ik eigenlijk maar wil aantonen dan niet alles was zoals we denken dat het was. Ikzelf was sterk 
verrast door het groot gebrek aan toewijding aan Frankrijk vanwege Napoleon, zo’n 10 jaar vooralleer hij 
op weg was om keizer van dat land en zijn veroveringen te worden. In zijn hoofd zat nog een 
vrijheidsstreven voor Corsica, los van het Franse juk! 
 
Overigens kan ik u het boek van Bart Van Loo heel sterk aanraden. De schrijver werd gefacineerd door 
geschiedenis nadat hij zijn stamboom per se wou samenstellen toen hij twaalf jaar oud was. Hij belandde 
in de eerste jaren van de negentiende eeuw en dus in de franstalige akten van de burgerlijke stand. Ik zou 
zeker ook zijn nieuwste boek: “De Boergondiërs, Aartsvaders van de Lage Landen”, De Bezige Bij, 
Amsterdam 2019 willen aanraden. Dit boek beschrijft de boeiende periode in de 14

de
 en 15

de
 eeuw waarin 

de Lage Landen verenigd werden door de Boergondische hertogen, maar dat is een ander verhaal. Er is 
overigens ook nog een prachtige podcast reeks van VRT radiozender Klara te beluisteren (en gratis te 
downoladen op klara.be), waarin Van Loo hierover boeiend vertelt. 
 
Luc Chalmet, 9 mei 2020 
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden april-mei 2020 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.18). 
 Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.4.1). 

 
 

Onze publicatiewebsite www.publicatie-landvanwaas.be 
 

Update over het project Zorro, de nieuwe zoekmachine in ontwikkeling. 

In de Kroniek van het Land van Waas van januari-februari 2020 hebben we voor het eerst ons project 

Zorro voorgesteld. We houden u hier graag op de hoogte. 

 

Ondertussen werd een Beta-versie getest door een aantal abonnee-vrijwilligers. De resultaten zijn 

zeer bemoedigend. Enkele reacties van de testers: 

 “Een geweldige verbetering, waar wellicht iedereen maar van kan dromen!” 

 “Een grote verbetering t.o.v. vorige zoekmethode! Zo heb ik voor mijn parenteelstaten al 

enkele nieuwe afstammelingen gevonden, die ik met de oude methode allicht nooit zou 

gevonden hebben!” 

 “Ik vond Zorro zo’n grote stap voorwaarts dat ik moeilijk verbeteringen kan bedenken. 

Snel implementeren graag. Mijn echtgenote heeft het ook uitgeprobeerd en zij was even 

enthousiast.” 

Als voordelen worden vermeld: 

 “Zoekopdrachten per echtpaar/ouders en zo snel een volledige familie op één pagina 

verkrijgen”, 

 “Gemakkelijker om levenloos geboren en onwettige kinderen te vinden”, 

 “Het is wennen aan het gebruik van ‘sterretjes’ en ‘vraagtekens’ maar eens men dat door 

heeft krijgt men verrassende resultaten”, 

 “De functie “klinkt als” is een supertool en heeft vooral in de parochieregisters zijn nut 

om de verschillende schrijfwijzen van namen te vangen”. 
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Als nadelen werden vermeld: 

 “Geen! Prima zoals het nu is.” 

 “Ik mis het kaartje van het Land van Waas en de mogelijkheid om per gemeente uit te 

zoeken of wat ik zocht wel al geïndexeerd was”, en “Klikken op de gemeente op het 

kaartje is aangenamer dan te moeten scrollen in de lijst van gemeenten”, 

 Opzoekingen in andere bronnen zoals Staten van Goed moeten nog blijven gebeuren via de 

oude zoekmachine, idem voor Hoofdcynsboeken en Militie. 

Verder hebben de testers een aantal suggesties voor aanpassingen en verbeteringen aangebracht. Die 

worden gewikt en gewogen en stap voor stap worden weloverwogen suggesties al of niet ingevoerd. 

 

Het lanceren van onze nieuwe online database met uitgebreide zoekfuncties waarmee veel sneller, 

efficiënter en uitgebreider kan worden gezocht in al onze bewerkte akten, inclusief links naar beelden 

van de akten wordt momenteel voorbereid. We verwachten hiermee klaar te zijn tegen eind mei. 

Deze uitgebreide zoekmogelijkheid zal op onze publicatiewebsite toegankelijk gemaakt worden voor 

alle abonnees van de publicatiewebsite, als bijkomende zoekmogelijkheid naast de huidige bestaande 

zoekmethode met HTML-pagina’s die uit onze Pro-Gen database gepubliceerd worden. Alle abonnees 

zullen op de datum van de lancering per e-mail op de hoogte gebracht worden. 

 

Upgrade mid-2020 

In juni-juli eerstkomend wordt een volgende upgrade van onze publicatiewebsite gepland. Dit houdt 

in: 

 Het toevoegen van nieuwe bewerkingen zoals die door vrijwilligers in het voorbije half jaar 

werden gerealiseerd. Dit is de halfjaarlijkse upgrade. 

 Het realiseren van een gratis deel van onze publicaties. 

Al onze edities van de Kroniek van het Land van Waas en nog een aantal andere documenten 

zullen gratis in pdf-formaat downloadbaar worden vrijgegeven. Het abonneedeel met jaarlijkse 

bijdrage zal zijn focus houden op het online opzoekwerk door de geïndexeerde bewerkingen 

van akten van burgerlijke stand, parochieregisters, staten van goed, enz. 

 
 
 

Evolutie van “publicaties” van geïndexeerde documenten met 
genealogisch relevante informatie 

door Luc Chalmet 
 
Publicaties van indexeringen van akten evolueren voortdurend samen met de mogelijkheden van 
digitalisering. Ik zie volgende opeenvolgende generaties. 
 
Eerste generatie: fysiek gedrukte boeken met indexeringen  

- Alle indexeringen werden in de vorige eeuw als boeken (dus op papier) gepubliceerd (bv. alle 
dopen, huwelijken, begrafenissen in het ancien regime van dorp X, of zeer waardevolle 
gezinsrepertoria); dikwijls vertrekkend van fiches die alle gegevens bevatten. Er zijn prachtige 
voorbeelden te vinden van die basisinformatie in fiches (o.a. een uiterst mooie verzameling 
van steekkaarten met genealogische informatie, verzameld door Jozef De Wael, 
penningmeester van Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas tussen 1972 en 1980, en 
thans in bewaring bij de heemkring Den Dissel van Sinaai). 

- In die periode moest de genealoog voornamelijk beroep doen op locale of regionale 
genealogie- en heemkringen, waar hij in leeszalen informatie kon vinden en overschrijven of 
copiëren. Tot ca. 1980 kon de genealoog, mits toestemming, vrij vlot in gemeentehuizen 
boeken van de burgerlijke stand en copies van parochieregisters en andere documenten 
inkijken. Daarnaast kon de genealoog in leeszalen van het rijksarchief (bv. Beveren) 
opzoekingen doen, in de originele boeken met akten, of copies daarvan, of met 
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microfichelezer de beelden van akten bekijken en onderzoeken. Het was doenbaar, maar zeer 
omslachtig en tijdrovend. 

- Vanaf ca. 1985 begon men met het opslaan van die bewerkte gegevens in ondertussen 
“antieke” databanken en specifieke computerprogramma’s van waaruit boeken konden worden 
afgedrukt, al of niet gekoppeld aan het aanmaken van pdf of pdf-achtige files en/of 
spreadsheets. Zeer veel van die databanken maakten gebruik van ondertussen obscure 
programma’s en formaten waar we nu niet veel meer kunnen mee doen. Het ging hem om het 
produceren van gedrukte boeken, niet zozeer over de meestal zeer persoonlijke databanken. 
Als die personen dan bv. overleden, verdwenen ook de databanken en alle opgeslagen 
gegevens. Veel van die vroegere gegevensbanken zijn ondertussen opgenomen in volgende 
generaties databanken, of gewoon verloren geraakt. 

- Gelukkig hebben in tegenstelling tot privaat opgemaakte databanken, de meeste heemkringen 
en genealogieverenigingen veel informatie systematisch bewaard. Ook al was dat in die periode 
nog onder het motto “wie schrijft, die blijft”, wat het afdrukken inhield in quatro- of DIN A4-
bundels. Zo zijn sommige verdwenen of onbruikbare databases van de eerste generatie toch 
nog fysiek bewaard gebleven. En zijn ze nu nog semi-digitaal te reproduceren in pdf. Onder 
andere in de Bibliotheca Wasiana te Sint-Niklaas zijn nog talrijke fysieke publicaties terug te 
vinden.  

Tweede generatie: digitale boeken met indexeringen (vanaf ca. 1995) 
- Stapsgewijs (vanaf ca. 1995) zijn die boekbewerkingen beschikbaar gekomen op CD’s of DVD’s 

als pdf files en soms ook in Excel spreadsheets. Voorbeeld: ik heb zelf een heel uitgebreide 
verzameling van CD’s van allerlei gemeenten van Oost-Vlaanderen. Het zijn allemaal pdf’s van 
wat in boekvorm werd aangeboden, maar dat dus ook op CD kon worden aangekocht. Maar het 
zijn geen databases op zich. De zoekmogelijkheden zijn beperkt tot wat mogelijk is met het 
pdf-leesprogramma dat de gebruiker ter beschikking heeft. Die manier van uitgeven is toch nog 
redelijk arbeidsintensief: vraagt veel tijd en ook veel geld (apparatuur, medium, 
verzending/verdeling). 

- Die pdf’s van de boeken zijn vanaf ca. 2010 stapsgewijs ook beschikbaar gekomen op websites 
van genealogische verenigingen, meestal tegen een vergoeding die lager was dan de 
aankoopprijs van een CD of een boek, terwijl die mogelijkheden ook bleven bestaan. 

Derde generatie : publicaties van html pagina’s van indexeringen (vanaf ca. 2005) 
Dit zijn uitgaven van html pagina’s van indexeringen en bewerkingen, vanuit een database. Hier wordt 
niet langer voor één gemeente, maar voor een groter gebied (bv. alle dorpen/gemeenten van het 
Land van Waas) enkel nog digitaal gepubliceerd. Dezelfde informatie die vroeger in boeken werd 
afgedrukt komt zo digitaal ter beschikking met beperkte zoekmogelijkheden (wegens het gebruik van 
html pagina’s). Alle genealogie-computerprogramma’s bieden de mogelijkheid tot het genereren van 
dergelijke html pagina’s van de gegevens die in de database werden opgeslaan. Slechts enkele van die 
programma’s zijn voldoende robuust om heel grote databases aan te maken en al die gegevens in goed 
geordende html pagina’s te exporteren. Noteer dat bv. voor het Waasland alleen het hier al gaat over 
meerdere miljoenen records! Als de html pagina’s zijn aangemaakt, dan kunnen ze op een drager 
geplaatst worden. 
 

- Vanaf ca. 2010 beginnen de html paginapublicaties via USB-stick. FV-Land van Waas deed dit 
vanaf 2015. Beste voorbeeld vandaag in Vlaanderen is dat van de PRO-GENgebruikersgroep 
Limburg vzw (PGGL) – jammer genoeg geen onderdeel van FV. Die geeft jaarlijks een prachtige 
USB stick uit met een geüpdate versie van alle genealogische indexeringen over heel Limburg 
(parochieregisters, burgerlijke stand, bidprentjes, volkstellingen, geslachten, kwartierstaten, 
etc.). Tevens zijn hier ook gezinsreconstructies in opgenomen, wat de waarde ervan nog 
vergroot. 
Omdat er nog steeds een fysieke drager is (de USB-stick) vraagt dit nog steeds heel wat 
“arbeid” van mens en computer: elke USB-stick moet immers worden aangemaakt, en 
verzonden. Daarom kost deze formule nog ca. 30 tot 50 Euro per USB-stick, inclusief 
verzending. Uit ervaring blijkt dat PRO-GEN (eigenlijk een DOS-gebaseerd genealogie 
databaseprogramma uit ca. 1987 – ontwikkeld in Nederland) hiervoor zeer geschikt is geweest, 
maar dat ondertussen technologisch en op vlak van gebruiksvriendelijkheid hopeloos verouderd 
is. 
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- Vanaf 2017 is er de FV-LvW “online publicatie” van dezelfde html pagina’s op een server in de 

“cloud”. De html pagina’s komen dan online ter beschikking van degenen die toegang krijgen 
tot die bestanden, in plaats van ze te bewaren op een fysiek medium (zoals de USB-stick). De 
zoekfuncties blijven beperkt maar zijn toch veel uitgebreider dan in de tweede generatie 
publicaties. Hier worden ook alle bewerkingen (miljoenen) meteen beschikbaar via een 
publicatie-website.  
 

- De FV-LvW gegevens worden vanaf 2018 in de html pagina’s van de (online of USB-) publicatie 
gekoppeld aan de beelden van de akten die geïndexeerd werden. Gelukkig zijn die beelden 
dikwijls beschikbaar via FamilySearch (FS) of het RijksArchief (RA). In de database worden de 
hyperlinks naar de url-pagina’s van deze beelden opgeslagen en mee verwerkt in de html 
pagina’s die op de publicatiewebsite komen. De gebruiker kan dus bij elke record doorklikken 
naar het origineel beeld van het geïndexeerde document, voor zover de link gelegd werd in de 
bestanden van de database. 

 
Vierde generatie: online databases met krachtige zoekfunctie op indexeringen en bewerkingen (vanaf 
ca. 2015) 
Hier wordt (een copy/versie van) de database van alle indexeringen en bewerkingen van bv. een 
bepaalde regio op een server gezet en beschikbaar gemaakt voor gebruikers via zoekinstrumenten. 
Het project “Zorro 2.0” van FV-Land van Waas is hiervan een voorbeeld. 
Gebruikers met toegang kunnen dan via die zoekfunctie opzoekingen doen in alle gegevens van de 
onderliggende online database. In Project Zorro 2.0 kan men bv. een gezin samenstellen door de 
zoekfunctie op een slimme manier te gebruiken. Ook kan het probleem van verschillende schrijfwijzen 
van namen hier zeer goed mee worden opgevangen. De records kunnen links bevatten naar de beelden 
van de akten zodat ook hier de genealoog de originele akte, of bv. het bidprentje kan bekijken en 
zelfs downloaden. 
Het grootste verschil met de derde generatie is de uitgebreidheid van de zoekfunctiemogelijkheden 
omdat de html pagina’s zijn vervangen door een online database. 
 
Internationaal zijn reeds meerdere dergelijke online databases consulteerbaar, met voorbeelden in 
Nederland, Frankrijk, Canada, USA (MyHeritage, Ancestry, etc.). 
In Vlaanderen is Mechelen een schitterend voorbeeld met www.dewarevrienden.net 
 
Vijfde generatie: online databases met zoekfuncties op documenten (vanaf 2020) 
Bij de vierde generatie is de database van geïndexeerde, bewerkte gegevens de basis van het online 
zoeken, en werden koppelingen gemaakt van de records naar de beelden die corresponderen met de 
records. In de vijfde generatie worden de rollen omgekeerd. Waar in een genealogie database de 
primaire sleutel ligt in namen van personen wordt hier de focus verlegd naar beelden als primaire 
sleutel. De database focus is nu gericht op de beelden zelf: foto’s van pagina’s uit archiefboeken, 
bidprentjes, rouwbrieven, doopprentjes, militielijsten, bevolkingsregisters, steekkaarten, kranten, 
getuigschriften, schoolresultaten, of andere documenten waar genealogisch relevante informatie op 
te vinden is. De relatie van elk beeld met zijn fysiek archiefstuk wordt eenduidig vastgelegd. Dan kan 
de genealogische informatie die op een beeld te vinden is verifiëerbaar geïdentificeerd worden. 
Manuele indexering of meer automatisch met bv. karakterherkenningstechnieken-ocr koppelen 
informatie die met het beeld te maken hebben aan het beeld. Zo worden alle beelden die in de 
database opgeslagen zijn gekoppeld aan namen, plaatsen, datums, etc. Er is een groeiende interesse 
in deze nieuwe manier van opslaan en zoeken. Eigenlijk wordt via deze benadering vertrokken van de 
bronnen van genealogische informatie. 
 
De basis van dergelijke aanpak vinden we terug bij moderne systemen voor het beheer van 
documenten en archieven (Digital Asset Management “DAM”, Digital Content Management, Digital 
Archiving). Bij DAM systemen is het de bedoeling om digitale bestanden te voorzien van metadata via 
een op maat gemaakt formulier, waarbij de gecapteerde data in SQL aan het digitaal bestand 
gekoppeld wordt. De stap naar slim zoeken via SQL op deze database is dan snel gemaakt.  
 

http://www.dewarevrienden.net/
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De beeldenbasis van Family Search (FS) die wij gebruiken om naar te linken in onze publicaties is 
eigenlijk een DAM systeem, want aan de beelden worden meer en meer ook geïndexeerde data 

gekoppeld (infogedeelte onder de beelden) https://www.familysearch.org/. 
 
Voorbeelden van DAM-systemen van bij ons:  
Gent: https://beeldbank.stad.gent/ (MediaHaven als DAM systeem) 
Leuven: https://www.mleuven.be/ (ResourceSpace als DAM systeem) 
Aalst: http://madeinaalst.be/ (met genealogie databank, sterk geconfigureerd DAM systeem) 
Meer en meer evolueren erfgoedorganisaties en heemkundige kringen naar DAM systemen om digitale 
zaken te gaan beschrijven. 
 
Ook in buurlanden Frankrijk en Nederland zijn mooie voorbeelden te vinden. Ik vermeld graag: 
 
Frankrijk: bijna alle departementen hebben genealogische documenten (akten BS, PR en andere) via 
DAM systemen openbaar gemaakt. Met soms geringe zoekfuncties weliswaar, maar dat is in volle 
evolutie. Overzichten hiervan vind je afhankelijk van het systeem dat ze hebben gebruikt bij 
verschillende systeemaanbieders. Hier een overzicht van de meest gebruikte systemen die de 
archieven van de departementen beheren en digitaal ter beschikking stellen inclusief maar niet enkel 
archiefstukken die van belang zijn voor genealogen:  

- Arkothèque (ca. 25 departementale archieven),  
- Ligeo Archives (ca. 20 departementale archieven),  
- Naoned Mnesys Archives (ca. 15 departementale archieven),  
- Archinoë (ca. 15 departementale archieven),  

Nederland:  
- Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, rhc-eindhoven.nl  
- Regionaal Archief Tilburg, www.regionaalarchieftilburg.nl 

Er zijn ook systemen voor het beheer van grote hoeveelheden beelden (foto’s en andere media) voor 
fotografen. Zo is er bijvoorbeeld Adobe Lightroom dat foto’s beheert en organiseert volgens gekozen 
sleutels, met zoekfuncties die gebruik maken van metadata die aan die beelden gekoppeld zijn. Die 
metadata zijn bv. gegevens over de gebruikte camera, lens en instellingen, de datum van de opname, 
welke personen er op deze foto te zien zijn (al of niet automatisch gegenereerd), enz.  Als deze foto’s 
beelden zouden zijn van archiefstukken, en meer mogelijkheden zouden geboden worden om 
genealogische informatie over die foto’s te koppelen als metadata aan die foto’s, dan is ook via die 
weg een vijfde generatie voor genealogische informatie gekoppeld aan beelden van akten e.d. heel 
dichtbij. 
 
Dit laatste is nog in volle evolutie, maar de kans is reëel dat er nieuwe meer specifieke 
genealogiesystemen gaan ontwikkeld worden. Vooralsnog is het eerder toekomstmuziek. Coronatijden 
doen een mens al eens dromen. 
 
Mocht u bijkomende inzichten willen delen over dit onderwerp, dan kijken wij graag uw reacties 
tegemoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.familysearch.org/
https://beeldbank.stad.gent/
https://www.mleuven.be/
http://madeinaalst.be/
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/
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Jan Weyn uit Antwerpen te Waasmunster 
door Regi De Meirsman 
Met dank aan Griet Van Houwe, Wilfried Taeymans, Mariette Van den Broeck en Paul Jacobs, Liliane 
Lenssens en Pascal Janssens. 
 

Jaren geleden bij het opstellen van de kwartierstaat van mijn schoonzus kwam ik een Jan Weyn tegen 
die uit Antwerpen afkomstig zou zijn (Gezinsrepertorium Waasmunster door Liliane Lenssens en Pascal 
Janssens). Het uitzoeken van deze verwijzing werd wijselijk opzij geschoven in de hoop dat de 
toekomst soelaas zou brengen. 
En inderdaad bij het recent wat aanvullen van mijn stek op Geneanet kwam ik hem opnieuw tegen. Ik 
merkte bij het gezin van deze Jan Weyn gehuwd met Maria De Langhe een kans bestond dat er een 
Staat van Goed opgemaakt was. En dit was het geval zoals bleek uit de reeks CD’s die uitgegeven 
waren door het toenmalige VVF-Land van Waas. Pascal Janssens vermeldde dit gezin. Na contactname 
met het secretariaat van FV-Land van Waas kreeg ik inzage van deze Staat van Goed. Daaruit bleek 
dat Jan Weyn heel wat gronden liggen had in Vrasene! Ik begon moed te krijgen aangezien Mariette 
Van den Broeck en Paul Jacobs de beginperiode van de Parochieregisters van Vrasene bewerkt hebben 
en ik deze in mijn database (HazaData onder DOS) opgenomen had. 
Daarmee was “afkomstig uit Antwerpen” nog niet opgelost. Contactname met Wilfried Taeymans was 
een openbaring. De zoektocht van Wilfried leverde 6 kinderen van Petrus Weyn en Barbara Van 
Puyenbroeck op in de parochie Sint-Walburgis te Antwerpen. Dit echtpaar had nadien 4 kinderen te 
Vrasene. 
Probleem opgelost. 
 
Als bijlagen de gezinnen van Petrus Weyn en Barbara Van Puyenbroeck en Johannes Weyn en Maria De 
Langhe. 

 
Bijlage 1: Het gezin Petrus Weyn en Barbara Van Puyenbroeck 
 

Petrus WEYN, overleden Vrasene 10.12.1617, zoon van Joannes WEYN. 
Hij was gehuwd met 
Barbara VAN PUYENBROUCK, overleden Vrasene 13.04.1616, dochter van Gillis VAN PUYENBROUCK en 
Anna HAEGMAN. 
Uit dit huwelijk: 

 1  Gillis WEIN, gedoopt Antwerpen Sint-Walburgis 03.08.1597 (doopgetuigen waren Boudewijn Nijs 
en Josijnken van Landeghem), overleden Vrasene 14.05.1666, begraven aldaar 15.05.1666 in de 
kerk. 
Hij is getrouwd Waasmunster 25.02.1620 (getuigen waren Judocus Weyn en Judocus van Hoecke) 
met Judoca STROOPERS, geboren ±1600 (?), overleden Vrasene 22.12.1659, begraven aldaar 
23.12.1659 in de kerk. 

 2  Anna WEYN, gedoopt Antwerpen Sint-Walburgis 01.10.1599 (doopgetuigen waren Paulus van 
Landeghem en Anna Saemans). 

 3  Elizabeth WEYN, gedoopt Antwerpen Sint-Walburgis 29.10.1600 (doopgetuigen waren Gillis 
Saman en Elisabeth Varendoncx). 

 4  Maria WEYNS, gedoopt Antwerpen Sint-Walburgis 07.05.1602 (doopgetuigen waren Peter Weyn 
en Tanneken van Duyse), overleden Vrasene 05.11.1645 grafschrift. 
Zij is getrouwd Vrasene 08.02.1626 (getuigen waren Joannes van Landeghem en Judoca 
Stroopers) met Joannes VAN LANDEGHEM, geboren ±1605, overleden Vrasene 17.05.1677 fs. 
Joos volgens lezing grafschrift, begraven aldaar 18.05.1677 in de kerk, waarschijnlijk zoon van 
Jodocus VAN LANDEGEM en Anna S MEULEEREN. 

 5  Johannes WEYN, gedoopt Antwerpen Sint-Walburgis 27.04.1604 (doopgetuigen waren Jan 
Geraets en Margariet Weyns), overleden Waasmunster 02.04.1669. 

 6  Anna WEYN, gedoopt Antwerpen Sint-Walburgis 14.11.1606 (doopgetuigen waren Joos Weyn en 
Anna Haechmans). 

 7  Elizabeta WEYN, gedoopt Vrasene 20.09.1609 (doopgetuigen waren Judocus Weyn en Anna 
Coolmans). 

 8  Judocus WEYN, gedoopt Vrasene 19.08.1612 (doopgetuigen waren Joannes de Jonghe en Maria 
Pauwels). 
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 9  Petrus WEYN, gedoopt Vrasene 19.08.1612 (doopgetuigen waren Egidius van Hecke en Amelberga 
Dullaert). 

 10  Joanna WEYN, gedoopt Vrasene 11.08.1615 (doopgetuigen waren R.D. Joannes Florbertus en 
Joanna Maes 

 
Bijlage 2: Het gezin Jan Weyn en Maria De Langhe 
 
JAN WEYN, gedoopt te Antwerpen op 27 april 1604, overleden te Waasmunster op 2 april 1669, 64 
jaar en 11 maanden oud. 

 Jan is getrouwd te Waasmunster in juli 1625 (getuigen waren Judocus Weyn en Gillis Weyn) met 
MARIA DE LANGHE, gedoopt te Waasmunster op 15 mei 1605 (doopgetuigen waren Robertus Ruddere 
en Maria Maerschalc), overleden te Waasmunster op 18 september 1666, 61 jaar en 4 maanden oud, 
dochter van Joannes de Langhe en Maria Braems. 
Uit dit huwelijk: 
  1  Catharina, geboren te Waasmunster op 11 mei 1628, gedoopt aldaar op 12 mei 1628 

(doopgetuigen waren Aegidius Waytack en Catharina Tervet), overleden te Waasmunster op 12 
mei 1633, 5 jaar oud. 

  2  Petrus, geboren te Waasmunster op 25 december 1629, gedoopt aldaar op 27 december 1629 
(doopgetuigen waren Aegidius van Hecke en Anna Weyn), overleden te Vrasene op 14 december 
1678, 48 jaar en 11 maanden oud. 

 Petrus is getrouwd te Vrasene op 14 mei 1663 met Elisabetha Baert, geboren te Vrasene op 19 
september 1645, overleden aldaar op 12 augustus 1676, 30 jaar en 10 maanden oud. 

  3  Joannes, geboren te Waasmunster op 12 februari 1632, gedoopt aldaar op 16 februari 1632 
(doopgetuigen waren Aegidius de Langhe en Maria Weyn), overleden te Waasmunster op 21 
november 1688 onzeker, 56 jaar en 9 maanden oud. 

  4  Anna, geboren te Waasmunster op 17 december 1634, gedoopt aldaar op 18 december 1634 
(doopgetuigen waren Adrianus de Langhe en Anna Stroopers), overleden te Belsele op 15 oktober 
1705, begraven aldaar op 18 oktober 1705, 70 jaar en 9 maanden oud. 

 Anna is getrouwd te Waasmunster op 18 maart 1673 met Anthonis Leeckelaert, geboren te 
Belsele op 28 januari 1635, gedoopt aldaar op 29 januari 1635 (doopgetuigen waren Pieter van 
Paddenbrouck en Catelyne de Bock), overleden te Belsele op 14 november 1702, begraven aldaar 
op 16 november 1702, 67 jaar en 9 maanden oud, zoon van Matthys Leeckelaert en Margareta de 
Bock. 

 Anthonis is eerder getrouwd te Sint-Niklaas op 24 mei 1664 met Catharina van Bunderen, 
geboren te Sint-Niklaas op 17 januari 1642, overleden te Belsele op 19 november 1671, begraven 
aldaar op 20 november 1671, 29 jaar en 10 maanden oud. 

  5  Joanna, geboren te Waasmunster op 9 juni 1637, gedoopt aldaar op 10 juni 1637 (doopgetuigen 
waren Jacobus de Bock en Joanna Weyn), overleden te Waasmunster op 6 april 1640, 2 jaar en 9 
maanden oud. 

  6  Maria, geboren te Waasmunster op 4 februari 1640, gedoopt aldaar op 6 februari 1640 
(doopgetuigen waren Judocus Weyn en Elisabetha Abeel). 

  7  Barbara, geboren te Waasmunster op 22 oktober 1642, gedoopt aldaar op 24 oktober 1642 
(doopgetuigen waren Petrus Weyn en Catharina Terwet), overleden te Waasmunster op 17 mei 
1646, 3 jaar en 6 maanden oud. 

  8  Judocus, geboren te Waasmunster op 28 januari 1645, gedoopt aldaar op 30 januari 1645 
(doopgetuigen waren Marinus de Lange, Anna Weyn i.p.v. Elisabetha Weyn). 

  9  Elisabetha, geboren te Waasmunster op 22 mei 1649, gedoopt aldaar op 24 mei 1649 
(doopgetuigen waren Petrus Weyn i.p.v. Walter Nocken en Elisabetha Weyn), overleden te 
Waasmunster op 4 september 1679, 30 jaar en 3 maanden oud. 

 Elisabetha is getrouwd te Waasmunster op 25 januari 1679 (getuigen waren Joannes Verhaghen 
en Jacobus Verstraeten) met Joannes Dauw, overleden na 1679. 
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Richard Van Britsom 

door Regi De Meirsman, Ludo Hemelaar en Filip De Roeck 
 
Ludo vroeg zich af waar de naam Richard Van Britsomstraat te Sint-Niklaas vandaan kwam. Na enig 
zoekwerk vond hij dat de straat genoemd is naar de zoon van een brouwer die te Schaarbeek in 1944 
door de bezettende macht gefusilleerd werd. Het bleek trouwens dat voordien de naam van de straat 
Brouwersstraat was. 
Betreffende deze persoon is literatuur te vinden o.a. op: 
https://www.marxists.org/nederlands/heirbaut/1987/maes/1.htm 
 
Ook op de facebookpagina van Retro Sint-Niklaas, een verwezenlijking van Filip, werd aan deze 
persoon aandacht besteed: 
https://www.facebook.com/groups/RetroSintNiklaas/permalink/835165596494639/ 
 
Toen Ludo de genealogische gegevens van Richard overmaakte, was Filip uitermate geïnteresseerd. 
Het bleek dat Richard gehuwd was met Maria De Roeck. De logische vraag die hij zich stelde, was 
natuurlijk is zij ergens verwant is aan mijzelf. Al vlug gaf Filip de stek van Michiel Van Britsom op 
Geneanet door: 
https://gw.geneanet.org/mvanbritsom?iz=1937&lang=nl&n=van+britsom&oc=0&p=richardus+josephus+
maria+gislenus&type=tree 
Uit interesse begon ik de mannelijke stamreeks van Richard te volgen. Het bleek zoals bij velen op 
Geneanet dat er iets schortte aan de opstelling van deze stamreeks. Het vormde weliswaar wel een 
goeie leidraad. Als bijlage 1 wordt hier de goede stamreeks van Richard weergegeven. 
 
Tevens volgde ik vanuit Meerdonk de De Roeck-familie van Maria Rosalia Josepha De Roeck. Na 
Meerdonk eventjes Stekene en dan Belsele. Vanuit Belsele komt de tak in Beveren-Waas terecht. Bij 
Michiel van Britsom ging de tak over Temse naar Bazel. Vanuit Beveren-Waas kwam ik rechtstreeks 
terecht in Bazel. Tenslotte werd de oudste De Roeck van deze tak gevonden namelijk Joos De Roeck 
geboren ca. 1593. Op basis van het Genealogisch Repertorium van Bazel door Jerome Smet 
constateerde ik dat deze Joos zoon was van Lieven. Aangezien één van de doopgetuigen van het 
eerste kind Barbara De Backer is, vind ik dat we een sluitende aanwijzing hebben om deze Joos De 
Roeck als zoon van Lieven en Barbara De Backer aan te wijzen. Deze Lieven De Roeck is tenslotte ook 
de voorouder van Filip. Ik verwijs hiervoor naar zijn stek op Geneanet: 
https://gw.geneanet.org/filip1961_f?iz=2&lang=nl&n=de+roeck&oc=0&p=lieven&type=tree 
Als bijlage 2 wordt hier de verwantschap van Filip met zijn aangetrouwde verre neef getoond. 
 
Bronnen: 
Meerdonk Gezinsrepertorium Meerdonk 1846-1910 door Paul Eeckhaoudt 
Stekene Gezinsrepertorium Stekene PR door Mariette Van den Broeck en Paul Jacobs 
Belsele Gezinsrepertorium Belsele PR door Luc De Backer 
Beveren-Waas Parochieregisters Beveren-Waas op Search.arch.be 
Bazel Gezinsrepertorium Bazel PR door Paul Blaton 
Bazel Genealogisch repertorium Bazel door Jerome Smet 
 
Bijlage 1: DE STAMREEKS VAN RICHARD VAN BRITSOM 
 
Richardus Josephus Maria Gislenus VAN BRITSOM ° Sint-Niklaas 07.03.1900 + Schaarbeek 18.02.1944 
(gefusilleerd) 
X 
Maria Rosalia Josepha DE ROECK ° Meerdonk 18.02.1908 + Sint-Niklaas 05.02.1999 dv Marie Achiel 
Victor en Esther Hortense Maria Onghena 
 
Cyrillus JosephusVAN BRITSOM bierbrouwer ° Stekene 14.03.1868 + Sint-Niklaas 20.12.1938 
X Sint-Niklaas 10.12.1890 
Maria Josephina Gislena BEHIELS ° Sint-Niklaas 28.09.1866 + Sint-Niklaas 12.04.1948 dv Joannes 
Augustinus en Clara Stephania Vercauteren 
 

https://www.marxists.org/nederlands/heirbaut/1987/maes/1.htm
https://www.facebook.com/groups/RetroSintNiklaas/permalink/835165596494639/
https://gw.geneanet.org/mvanbritsom?iz=1937&lang=nl&n=van+britsom&oc=0&p=richardus+josephus+maria+gislenus&type=tree
https://gw.geneanet.org/mvanbritsom?iz=1937&lang=nl&n=van+britsom&oc=0&p=richardus+josephus+maria+gislenus&type=tree
https://gw.geneanet.org/filip1961_f?iz=2&lang=nl&n=de+roeck&oc=0&p=lieven&type=tree
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Charles Louis VAN BRITSOM landbouwer ° Sinaai 10.09.1842 + Sinaai 27.03.1888 
X Sinaai 19.08.1863 
Felicita KNAPEN ° Sinaai 23.04.1841 + Sinaai 02.02.1881 dv Michael Josephus en Petronilla Francisca 
Heynderickx 
XX Eksaarde 10.05.1882 
Stephanie Antonia DE WITTE ° Eksaarde 06.11.1841 
 
Jean Francois VAN BRITSOM landbouwer ° Belsele 27.04.1810 + Sinaai 11.03.1879 
X Waasmunster 09.11.1836 
Maria Theresia DE SCHEPPER + Sinaai 29.11.1838 
XX Sinaai 06.02.1839 
Cecilia Josepha DHAENS ° Sinaai 05.08.1797 + Stekene26.02.1872 dv Petrus Josephus en Theresia 
Brigitta Thuysbaert 
 
Petrus Franciscus VAN BRITSOM cultivateur ° Belsele 21.04.1776 + Belsele 11.11.1827 
X Belsele 04.05.1805 
Maria Elisabetha VERBEKE ° Waasmunster 15.03.1779 dv Joannes en JoannaCatharina Laureys 
 
Joannes VAN BRITSUM laboureur ° Belsele 11.06.1744 + Belsele 13.06.1812 
X Belsele 02.10.1770 
Petronilla LAUREYS ° Belsele 10.08.1739 + Belsele 01.12.1815 dv Joannes Baptista en Judoca Govaerts 
 
Egidius VAN BRITSOM ° Beveren-Waas 26.07.1705 + Belsele 24.09.1766 
X Belsele 06.05.1732 
Maria BAERT ° Belsele 12.03.1710 dv Petrus en Anna Smet 
 
Petrus VAN BRITSOM ° Bazel 19.08.1666 + Beveren-Waas 14.05.1725 
X Beveren-Waas 19.04.1697 
Maria DE LOOSE ° Haasdonk 28.05.1665 dv Petrus en Elisabeth Smet 
 
Joannes VAN BRITSOM ° Bazel 16.09.1640 
X Temse 02.07.1662 
Maria VAN WOUWE ° Temse 16.01.1638 + Bazel 04.02.1718 dv Joos en Maria Lijssens 
 
Dionysius VAN BRITSOM ° ca. 1609 + Bazel 08.03.1649 
X Bazel 12.06.1629 
Amelberga VAN PUTTE = Bazel 11.01.1604 + Bazel 14.04.1678 dv Gillis en Andriesyne Sergheerts 
 
Joannes VAN BRITSOM 
X Bazel 20.07.1604 
Amelberga SPRUYTS 
 
Denijs VAN BRITSOM 
X 
Johanna DE HILT 
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Bijlage 2 :  Overzicht Verwantschap Maria De Roeck en Filip De Roeck 
 

 
 
 

Sigenitz Von Sigenburg (vervolg) 
door Luc Van Thienen en Willy Van Brande 
 

In de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 
1921 vonden we een interessante tekst, waarin nog een vrouwelijk lid van de Sint-Niklase familie 
Sigenitz wordt genoemd. De familie Sigenitz kwam in onze vorige Kroniek uitvoerig aan bod. 
 

In een rubriek ‘Historische sprokkelingen’ schrijft Dr. Alfons Fierens, briefwisselend lid der Koninklijke 
Vlaamsche Academie een bijdrage over een soldatenbrief uit 1812, die hij heeft gevonden. Hierna 
geven we die brief integraal weer, gevolgd door wat genealogische opzoekswerk. 
 

1) De soldatenbrief uit het jaar 1812 (tekst Dr. Alfons Fierens). 
 

“Snuffelend in een boel oude papieren die behooren tot het familiearchief van de Weledele Juffrouw 
Maria van Osselaer Sigenitz de Sigenbourg, te Sint-Niklaas, werd mijn aandacht getrokken, vóór 
enkele weken, door een netjes geplooiden soldatenbrief uit het jaar 1812. Oh! geen stuk van belang 
met het oog op de algemeene geschiedenis, maar een eigenaardige bijdrage, ten minste, tot wat men 
heeten mag de psychologie van den volksman onder de wapens. Met de grootste belangstelling werd 
die psychologie nagegaan in den laatsten oorlog en een durver als Barbusse, bij voorbeeld, heeft haar 
weten dienstbaar te maken tot een letterkundige schepping waarvan het ontzagwekkende niet kan 
worden miskend. Waarom zou ze ons dan ook niet aantrekken wanneer zij ons verschijnt honderd jaar 
vroeger?” 
 

“De brief, waarover het gaat, werd geschreven door een jongen uit Sint-Niklaas, Jan-Baptist van 
Daele, die in garnizoen lag te Hamburg. Hij is gericht aan zijn moeder en zusters en de inhoud is des 
te interessanter daar de schrijver, bij het opstellen van zijn stuk, zoo pas het afsterven had vernomen 
zijns vaders. Een brief van deelneming dus, maar een deelneming die zich lucht geeft in de naïefste 
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bewoordingen en sommige andere bekommernissen, die nijpend aan den lijve gevoeld worden, op 
verre na niet verdrijft. Als we lezen wat Trien aan den loteling schrijft, in het onsterfelijke boek van 
Conscience, dan doet ons steeds behagelijk aan het gekende: ‘We zijn allemaal gezond, en de os en 
de koe ook, behalve grootvader die ziek is’. Ongeveer een zelfde op één lijn plaatsen van dingen, die 
voor ons, minder primitief voelenden, op afstand van elkaar liggen, brengt ons de uit zijn huis en 
midden weggerukte Sint-Niklazenaar. Over zijn vader en het verlies, dat diens dood beteekent voor de 
familie, spreekt hij tusschen twee volzinnen die handelen over zijn behoefte aan geld, en hij doet het 
met een stille gelatenheid, die laat veronderstellen dat meer over deze tekst hij al zóóveel lijden 
heeft doorgemaakt, dat ook het ergste hem niet meer uit zijn lood slaat. Een ding kwelt hem echter 
bijzonderlijk: te weten ‘met welken dienst’ vader begraven is. En die uiting van kleinsteedsche 
ijdelheid, welke tot op de verre boorden der Elbe haar rechten laat gelden, is wel kenschetsend voor 
den aard van ons geloovige volk, dat aan de uiterlijkheden van zijn eeredienst licht een overdreven 
belang toekent.” 
 

“Waar Jan Baptist Van Daele het heeft over geld, krijgen wij daarenboven een kijk op de 
economische toestanden te Hamburg en op het weinig benijdenswaardige lot der Napoleontische 
soldaten aldaar. ‘De armoede die wij hebben’ zoo luidt het, ‘is geen menschen wijsmakelijk’. Soldij is 
niet meer uitbetaald - 1812, men bedenke het, is het jaar van den veldtocht in Rusland - en tot zelfs 
in het onderhoud der kleedij moesten de in 't Westen achtergebleven troepen op eigen kosten 
voorzien. Na het koopen van enkele sieraden, die bij zijn ‘tenue’ behoorden, had Van Daele dan ook, 
van twee kronen, nauwelijks twee frank kunnen overhouden. Geen wonder dat hij om het toezenden 
van wat duimkruid smeekt! De brief eindigt met groeten aan familie en kennissen. Wie Van Daele was, 
heb ik niet kunnen achterhalen: vermoedelijk is Josephus Verreeken, aan wie het schrijven 
geadresseerd is, de man van een zijner zusters bij wien de andere inwonen. De laatste regelen 
gewagen van een ‘Fransoey van Nosselaert’, wiens zoon ook in het leger is en aan wien 
‘complementen’ worden opgestuurd: dat verklaart hoe het stuk beland is in de papieren van de 
familie waar ik het heb aangetroffen. Het geschrift van Van Daele is wel verzorgd. Zijn woorden zijn 
gaaf en zijn stijl is heelemaal ongekunsteld. Sommige uitdrukkingen, zooals het ‘geen menschen 
wijsmaekelijk’, hebben eigen kleur en het vaak herhalen van de toespraak ‘zeer beminde moeder’ 
wijst op het kind uit het volk. Punten en kommas zijn Jan Baptist onbekend en met de hoofdletters is 
hij zeer zuinig. De brief is in 't Vlaamsch, maar het adres is in het Fransch en de wijze, waarop Van 
Daele het schrijft, doet vermoeden dat hij die taal enkel in de kazerne geleerd heeft.”  
 

Ziehier de tekst: 
 

“Beminde moeder en zusters 
dezen brief is om u te laten weten als dat ik myn gelt 
geheel wel ontfangen heb dat gy my opgezonden hebt 
maer uyt den brief heb ik verstaen als dat myn vaeder 
gestorven is den 28 november 1811 het welk aen my en 
aen u geen plazier en doet zeer beminde moeder den 
besten middel is den dezen voor my en voor U L van ons 
daer in te gedraegen want wy moeten peyzen dat het den 
wil van Godt is dat myn vaeder gestorven is gelyk als ik 
peyse dat het den wil van Godt is dat ik soldaet ben zeer 
beminde moeder mach ik dan weten met wat dienst dat 
myn vaeder begraeven is schryft het my gy zult my veel 
plazier doen want ik verlange daer naer zeer beminde 
moeder gy hebt my verzocht van indachtig te zyn de 
dood van myn vaeder gelyk als ik doen zal gelyk als het 
redelyk is voor een kind van indachtig te zyn de dood 
van zyn vaeder zeer beminde moeder ik verzoek u dan 
als het mogelyk is van my doch noch wat gelt op te 
zenden de armoede die wy in hamburg hebben dat en is 
geen menschen wysmaekelyk want wy en hebben geen 
gelt als dat wy van huys en krygen want en trekken 
geenen pre en van de twee kroonen die gy my op 
gezonden hebt daer heb ik my af moeten koopen een 
blauwe vest een paer getten en veursten op myn habiet en 
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een blaus op mynen hoet dat ik overschot gehad hebbe 
twee fran voor my daerom als het mogelyk is zent my 
doch wat gelt op de complementen aen geheel de 
famielie als dat ik noch frus en gezont ben en ik hope U 
L gezontheyd benevens de myne Beminde Moeder als gy 
my antwort het een of het ander dan moet gy my het 
seffens schreyven” 
 
“Myn adres is Joannes Baptist van Daele soldaet du 30 Resement 3 compagnie 3 
batelion in gernisoen in Hamborg 
en doet ook de complementen aen Jan Fransoey van Nosselaert als dat zynen zone 
Josephus noch frus en gezont is.” 

  
dezen brief is geschreven den 11 february 1812 de stat hamborg. 
 
Het adres op de buitenzijde luidt: 
 

A Monseur Josephus Verreeken manchan de tabak a St Nicolaes depertement de Lescaut, 
arrondissement termonde a St Nicolaes. 
 
(* Bron : Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse, Academie voor Taal- en Letterkunde 1921)  
https://www.dbnl.org/tekst/_ver025192101_01/_ver025192101_01_0024.php 
 
2) Genealogische gegevens van de vernoemde personen 
 

a) De soldaat-briefschrijver: Joannes Baptist Van Daele  °25-01-1791  
Zoon van : Van Daele Joannes Franciscus (Elversele) en Noens Maria Petronella (Sint-Niklaas) / Getuigen: 
Joannes Baptista Noens en Joanna Van Daele. 
 

 

Vigesima sexta januarii 1791 Baptizavi joannem baptistam van daele filium joannis francisci ex 
elversele et petronella noens ex hac conjugum habitantiumruri natum heri medio secunde 
susceperuntjoannes baptiste noens ex hac et joanna van daele ex elversele J.M. ijsebaert 
oratorio presbyte (Jan Francies van Daele + signum patrini + signum matrinae) 

 

Op 26 januari 1791 heb ik gedoopt Jan-Baptist Van Daele zoon van Jan Francis uit Elversele en 
Petronella Noens uit deze parochie gehuwd, wonende buiten de stad, geboren gisteren om half 
twee, hieven ten doop Jan Baptist Noens uit deze parochie en Joanna van Daele uit Elversele 
J.M. ijsebaert oratoriaans priester Jan (Francies van Daele + kruisje van de peter+ kruisje van de 
meter)- 

 

Naar de overlijdensakte van Jan Baptist zijn we niet uitvoerig op zoek gegaan. De kans is groot dat hij 
op weg naar of in Rusland zelf overleden is in het najaar van 1812, toen Napoleon daar een van zijn 
grootste nederlagen opliep. 
 

 
 
 

https://www.dbnl.org/tekst/_ver025192101_01/_ver025192101_01_0024.php
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098894915/level/file/scan-index/193
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Het volledige gezin Joannes Franciscus Van Daele en Maria Petronella Noens 
 

Plaats Gedoopt Geboren Voornaam  
Sint-Niklaas 09-04-1787 09-04-1787 Joanna Petronilla 
Sint-Niklaas 03-02-1789 02-02-1789 Petrus Josephus 

Sint-Niklaas ?? -?? -1790 ?? -?? -1790 Joanna Francisca † 30-08-1794 (4 j) 
Sint-Niklaas 26-01-1791 25-01-1791 Joannes Baptist  
Sint-Niklaas 04-06-1794 04-06-1794 Veronica 
 

b) Joannes Franciscus Van Daele : de overleden vader van soldaat Jan Baptist. 
Hij was twee maand eerder overleden te Sint-Niklaas op 27-11-1811. Uit de akte blijkt dat het gezin in 
de Burrelstraat woonde en dat de grootouders van de soldaat in Tielrode overleden waren en Mattheus 
Van Daele en Clara Peirsman waren. De opvatting van Dr. Alfons Fierens, dat het gezin bij de 
tabakshandelaar Verreeken zou wonen, wordt hier tegengesproken omdat de familie twee maand 
eerder nog in de Burrel-straat woonde. 
 
c) Maria Petronilla Noens : de moeder van soldaat Jan Baptist. 
Zij overleed tien jaar later op 14-05-1822 te Sint-Niklaas, haar twee schoonzonen kwamen de aangifte 
doen, Martinus Augustinus van Sigenitz (verver) en Marinus Joseph Everaert (landbouwer). Zij was al 
73 jaar en woonde nog steeds als landbouwster in de Burrelstraat. 
 
d) Josephus Verreeken : de bestemmeling  
De bewering van Dr. Alfons Fierens dat deze Verreeken de man was van een zuster  
van de soldaat, kunnen we ook niet onderschrijven en nergens terugvinden. De oudste zuster Joanna 
Petronilla huwde immers met Martinus III Sigenitz en de andere –Veronica- trouwde te Sint-Niklaas op 
20-10-1819 met Marinus Joseph Everaert uit Elversele. 
 

e) Jan Fransoey van Nosselaert : krijgt de complementen van zijn zoon Josephus  
Josephus Van Osselaer, de andere soldaat in het leger van Napoleon en leeftijds- genoot van onze 
briefschrijver was een zoon van Joannes Franciscus van Osselaer en Amelbergha D’Hooghe, geboren op 
24-04-1791 te Sint-Niklaas. Hoe en of hij verwant is aan de soldaat is nog niet duidelijk. Hij kan deel 
uitmaken van de Van Osselaers uit Sinaai.  
 

3) Wie bewaarde deze brief van 1812 ?  
 

Het is niet duidelijk wie deze Maria uit Sint-Niklaas is. Maar haar naam is volgens onze eerste 
bevindingen Juffrouw Maria van Osselaer Sigenitz. (zie vorige Kroniek) 
 

Het zou dan gaan over Maria Justina Van Osselaer (nr 5-1b), dochter van Anna Theresia Sigenitz (de 
Sigenbourg) (4-1d), die op 19 april 1871 te Sint-Niklaas huwde met August Van Osselaer uit Sinaai. Hij 
was de ongehuwde zoon van Livinus en Sophia de Bruyne en volgens de huwelijksakte was hij de 
gemeente-onderwijzer in Sinaai. Het koppel kreeg kinderen er in 1872 (doodgeboren), 1874 en 1876. 
Opmerkelijk is daarbij hun hoge leeftijd bij huwelijk en bij de geboorte van de kinderen, 
respectievelijk voor de man 53, 56, 58 jaar en voor de vrouw 43, 46, 48 jaar.  
 

Hun dochter Maria Justina Van Osselaer was geboren op 12 maart 1874 te Sinaai en is ongehuwd 
overleden op 31 juli 1959 te Moerzeke bij Dendermonde op 85-jarige leeftijd. (Bron: zie Sigenitz in 
vorige Kroniek 2020-02) 
 

Een veronderstelling: 
 

In 1921 was Maria Justina 47 jaar oud en was toen uiteraard ook al “juffrouw”. 
De auteur Dr. Alfons Fierens kan de brief dus ingekeken hebben tijdens haar leven. 
 

“Juffrouw Maria Justina” van Osselaer Sigenitz kreeg tijdens haar leven het familiedossier 
toevertrouwd, bezit dat kwam via haar grootmoeder langs moederskant.  Die grootmoeder was immers 
Joanna Petronella Van Daele, de vrouw van Martinus III Fredericus Augustinus Sigenitz von Sigenburg, 
haar grootvader. 
  

En laat dat nu juist de oudste zuster zijn van Jan Baptist Van Daele, de soldaat-briefschrijver. Met 
andere woorden : Maria Justina kreeg de brief In handen die door haar grootoom langs moederszijde 
een eeuw eerder geschreven was. 
 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098894970/level/file/scan-index/9
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6QDW-SHH?i=490&cc=2138513
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_112304_110915_DUT/inventarisnr/I8827211426/level/file/scans-inventarispagina/10/scan-index/253
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-C67?i=197
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098894915/level/file/scan-index/211
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-ZP5D-S?i=26
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Bovendien was de tante van Maria Justina Van Osselaer, "Zuster Maria" Rosalia Sigenitz (4-1a), het 
nonneke in Nieuwkerken, de oudste zuster van haar moeder. 
 

Maria Justina overleed in Moerzeke ongehuwd 85 jaar oud. 
 

Een gok: 
 

Veronderstel dat Maria Justina Van Osselaer Sigeniz onder invloed van 
haar tante nonneke ook voor het celibaat koos om in een klooster, bij 
een pastoor of in het onderwijs te gaan werken. En zo uiteindelijk in 
Moerzeke stierf in 1959. 
 

Als dit zou kloppen moeten er in Moerzeke nog mensen zijn, die haar 
persoonlijk gekend hebben. Ook een bidprentje van de overledene zou 
duidelijkheid kunnen scheppen. 
 
En ja … haar bidprentje is bewaard gebleven. Daardoor wordt onze 
veronderstelling enigszins bevestigd. Er staat namelijk: “Zij stelde zich 
graag ten dienste van de goede werken en spaarde tijd noch moeite om 
het missiewerk te bevorderen”. Opvallend is ook dat op haar bidprentje 
niet de naam “Sigenitz”, maar enkel “de Sigenburg” wordt gebruikt.  
 

Tot slot nog de opmerkelijke bedenking, dat een brief uit 1812 een 
eerste keer besproken werd in 1921, om een eeuw later in 2020 
nogmaals op te duiken in deze Kroniek van Familiekunde Land van 
Waas. 
 

 

 

Wat staat daar nu weer ??? 
door Luc Van Thienen 
 

Hierna vind je de transcriptie van de 3 akten uit parochieregisters, die in vorige Kroniek verschenen. 

Daarna staan 3 nieuwe akten zonder transcriptie, waarop de lezer zelfstandig zijn kennis weer kan op 

testen. De transcriptie er van tonen we in de eerstvolgende Kroniek. 

Heb je zelf een interessante akte ? Stuur deze dan naar secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be 

We selecteren uit die inzendingen dan enkele akten en publiceren hun transcriptie in de volgende 

Kroniek. Misschien komt uw vraag dan wel aan bod.  

De 3 transcripties : 

Huwelijk 2  Verrebroek: 1725  (link RA: Verrebroek 1662-1736 folio 170-2) 

 

 

mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098894020/level/file/scan-index/85
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Ann
o 1725 die 23 8bris dispensati in bannis 

contraxerunt legitimo in facie ecclessiae  
matrimonium me infrascripto a  
Reverendo Domino Pastore commisso Joannes Franciscus  
de Pauw et Catharina Smet praesentibus  
Adriano de Pauw eet Judoco Laureijs 

Norbertus Guillielmus Pamdanam  

 Vicepastor  in Verrebroeck 

 

In het jaar 1725 op dag 23 october met dispensatie over de 
drie afroepen hebben wettelijk ten overstaan van de 
kerk(gemeenschap) een huwelijk aangegaan voor mij  
ondergetekende in opdracht van de eerwaarde heer pastoor 
Franciscus de Pauw en Catharina Smet voor de aanwezigen 
Adriaen de Pawe en Judocus Laureijs 

 Norbertus Guillielmus Pamdanam  

 Onderpastoor te Verrebroek 

 

 

Doop Sint-Pauwels : 1589    (link RA: 1585-1596 folio 16v-5)  

 

 Mayus xv  
Jan de Bosschere ex Cataline  
vereecken procreavit filia  
Catharina susceptor 
Pieter vande velde susceptrix 
Cateline vande kerckhove

 

 Mei 15 
Jan de Bosschere heeft uit Catelijne  
Vereecken een dochter  
Catharina verwekt doopheffer is 
Pieter vande Velde doordraagster is 
Catelijne vande Kerckhove 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098893773/level/file/scan-index/17
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Overlijden Moerbeke 1785 :   (link RA: 1785-1785 folio 846-1) 

 

 

Anno Domino 1785 die 2a octobris hora 6a  
mane obiit Jacobus Joannes Verneirt filius 
Petri aetatis suae 41°anno sepultus est hic 
3a hujus dumque hic habitans 

 Guillielmus G. Dhont pastor de moerbeke 

 

In het jaar onzes heere op dag van 2 october om 6 uur 
in de morgen stierg Jacobus Joannes Verneirt zoon van 
Petrus, zijn leeftijd :in zijn 41ste jaar. Hij is begraven alhier 
op de derde van deze maand en alhier wonenden 

  Willem G. Dhont pastoor van Moerbeke 

 

De 3 nieuwe akten 

Huwelijk Temse 1704 : (link RA: 1605-1611 folio 52-4) 

 

 

 

 

 

 

 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0514_111195_109890_DUT/inventarisnr/I1111951098901977/level/file/scan-index/206
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098895451/level/file/scan-index/53
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Geboorte Waasmunster 1605 : (link RA: 1689-1715 folio 126-2) 

 

Overlijden Stekene 1766 : (link RA: 1742-1778 folio 230-7) 

 

Succes !!! 

 

Ik ben op zoek naar… 
 
Ik ben op zoek naar eventuele foto’s van  de familie van Geneesheer Charles Georges DE COCK, °Sint-
Niklaas 25-10-1860 en er overleden op 23-07-1936 , en zijn echtgenote  Maria Coleta ROMBAUT, ° 
Sint-Niklaas 02-12-1866 en er overleden op 19-10-1945 en hun 6 kinderen Raoul °1890, Alice °1891 , 
Alphonsus °1892 , Raoul °1894 , Gaston °1895 en Gontran °1898 
 
De echtgenoten waren gehuwd te Sint.Niklaas op 23-12-1889 en woonden in de Ankerstraat, 60 te 
Sint.Niklaas . Ze hadden personeel in dienst. 
 
Volgens de rouwbrief was Charles Georges DE COCK stichter-erevoorzitter van het Rode Kruis te 
Sint.Niklaas, stichter van Bond Moyson, oud-voorzitter van de Geneeskundige Kring van het Land van 
Waas en lid van de Provenciale Geneeskundige commissie. 
 
Van de kinderen waren enkel Alphonsus en Gaston gehuwd zonder kinderen. Er zijn dus geen 
kleinkindinderen. De ganse familie is overleden. 
 
Naast foto’s van de hele familie zoek ik vooral foto’s van zoon Gaston (°Sint-Niklaas, 19 nov 1895 - 
+Gent, 30 jun 1955). 
 
Wie kan helpen neemt contact op met Rony Govaert, lid van FV, e-mail  rony.govaert@skynet.be, tel. 
0497 297 265. 
 

 

 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098894199/level/file/scan-index/66
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098893871/level/file/scan-index/116
mailto:rony.govaert@skynet.be
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Stambomen eenvoudig documenteren Epiloog 

door Willy Trog 

 
Het gelijknamig artikel in de vorige kroniek had tot doel een warm pleidooi te zijn voor het gebruik 

van gegarandeerde FamilySearch (FS) linken voor het documenteren van stambomen en ander 

naslagwerk. Er zijn nogal wat opmerkingen/vragen gekomen i.v.m. dit artikel, vandaar dat we graag 

terugkomen met enige verduidelijkingen en aanvullingen. 

Enerzijds is de voorgestelde methode om de FS-link te bekomen nogal ingewikkeld om dit manueel uit 

te voeren. Daarom hebben we een 'app' (klein programmaatje) ontwikkeld, zeer eenvoudig in gebruik 

en voor iedereen toegankelijk. 

Anderzijds, indien de beelden niet beschikbaar zijn op de FS-site, moet je wel terugvallen op  het 

Rijksarchief in België (RA). Voor dit geval hebben we getracht een uitgebreider antwoord te geven hoe 

we die beelden vlugger kunnen opsporen, zij het zonder link, want die is niet gegarandeerd, maar in 

tekstuele vorm. 

Tot slot geven we nog een extraatje: we stellen ook een app ter beschikking voor het omrekenen van 

Franse Republikeinse datum naar Gregoriaanse datum. 

1. FamilySearch app 

Met deze app kan je de FS-link berekenen door gewoon het filmnummer en de scan-pagina in te 

vullen. Als voorbeeld nemen we weer: 

 

Je opent de FamilySearch app en vult Filmnummer (DGS) en Pagina in (voorloopnullen, nullen aan de 

linkerzijde, hoef je niet in te vullen). Je drukt op Bereken en onderaan verschijnt de FamilySeach-

link, in vet afgebeeld, die je kunt kopiëren naar je naslagwerk: 

 

Met behulp van deze link is de akte met een simpele muisklik te raadplegen. Zoals in vorig artikel 

gezegd garandeert FamilySearch dat deze link steeds geldig blijft. 

https://www.familysearch.org/search/catalog/search
https://search.arch.be/nl/
https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/tools/FamSearch2.php
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2. Verduidelijking met verwijzingen naar het Rijksarchief 
 
Die garantie op URL geldigheid biedt het RA niet. Dit systeem is helemaal gebaseerd op het 

terugvinden van de akte in het fysische archief. Hoe zit dat systeem in elkaar? 

Nemen we als voorbeeld parochieregister van dopen voor Beveren: 

Ga naar: 

Thuispagina, klik nogmaals op de tab Thuispagina, scrol omlaag tot  

  Overzicht parochieregisters klik op 

    - Provincie Oost-Vlaanderen (arr. Dendermonde), selecteer 

      Beveren, parochie Sint-Martinus , selecteer 

        Parochieregisters. Doopakten 

          Parochieregisters. Doopakten  

dan zie je deze pagina (deels): 

 

 

 

De doopakten worden gelijst per datumreeks: veelal wordt een boek opgesplitst in verschillende 

datumreeksen, omdat die op verschillende plaatsen voorkomen of om gewoon verschillende jaren op 

te splitsen, enz. In dit voorbeeld is dit het geval voor bijvoorbeeld de eerste 2 reeksen.  

Klik je op de eerste reeks dan ga je naar volgend scherm: 

 

https://search.arch.be/nl/
https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/open/c:12.#c:12.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/open/c:12.c:1.#c:12.c:1.
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/open/c:12.c:1.c:0.#c:12.c:1.c:0.
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De zogenaamde 'thumbnails' (pictogrammen) worden getoond en de referentiepagina (eerste pagina 

van de datumreeks) licht op in het rood. Als je met de cursor over deze pagina gaat springt de 'tooltip' 

op met de referentie naar de scan: 512_1056_000_00180_000_0_0002_r. 

Elk archiefbestanddeel heeft dus een unieke code. Bv. 512_1056_000 staat voor het archiefbestand 

‘parochieregisters arr. Dendermonde, Beveren, parochie Sint-Martinus’. 00180_000 is het 

inventarisnummer en dus het nummer van het originele register. 0_0002_r is dan het folio in het 

register. Dus met de volledige naamgeving, 512_1056_000_00180_000_0_0002_r weet men perfect 

over welk archiefbestand, register en folio het gaat, zodat je het originele in de archiefbewaarplaats 

kan opzoeken. Het is dus de link tussen het digitale en het originele bestand! Het is ook de enige 

naamgeving in het volledige Rijksarchief dat nooit zal veranderen (wat niet kan gezegd worden van de 

URL’s bij het in gebruik nemen van een nieuwe website). 

Drukken we op deze beginpagina dan komen we op de eerste pagina van de datumreeks: 

 

Hier moeten we 2 dingen onderscheiden: het folionummer en de scanpagina. Hier toevallig hetzelfde, 

maar dat kan ook verschillend zijn. Het folionummer is de bladnummering in het fysische boek. De 

scanpagina is de nummering in de 'viewer'. Soms zijn de boeken recto-verso genummerd (dus enkel de 

rechterzijde, voorzijde van het folio), soms beide zijden doorlopend genummerd. In dit geval verwijst 

de referentie van scan  512_1056_000_00180_000_0_0002_r naar het folio nr 2 recto. 

Als je de bijhorende URL (adres dat je ziet in de adresbalk van je browser) bekijkt zie je het 

volgende: 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/layout/lightbox/ 

eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/open/c%3A12.c%3A1.c%3A0./inventarisnr/I111194109889601/ 

level/file/scan-index/2/foto/512_1056_000_00180_000_0_0002_r?layout=lightbox&tmpl=component 

Het deel  scan-index/2/ geeft aan dat de viewer scanpagina 2 laat zien, druk je op 'Volgende' dan 

springt deze index naar 3, enz. Dat is het enige wat verandert. Maar, nogmaals, over deze URL wordt 

geen garantie geboden dat die hetzelfde blijft door de tijd heen. De enige officiële verwijzing is naar 

de plaats in het archief genummerd volgens folio en deze uitsluitend referent naar het eerste folio van 

de datumreeks. Het door ons voorgestelde alternatief is een tekstuele verwijzing gebruiken die je 

gemakkelijk door de schermen van het RA loodst om het terug te vinden. In dit geval bijvoorbeeld in 

de vorm van: 

PR-GEB-Beveren-RA-film 180-(Scanpagina) 0002- (Volgnummer) R01 
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Of meer algemeen: 

PR: je hebt de keuze tussen PR (parochieregisters) of BS (burgerlijke stand registers) 

GEB: gebruik GEB voor dopen/geboorten, HUW voor huwelijken of OVL voor begrafenissen/overlijdens 

Beveren: naam van de gemeente, eventueel voorafgegaan door het arrondissement 

RA-film: is het inventarisnummer 

Scanpagina: is de pagina van de viewer waar de akte zich bevindt 

Volgnummer: in parochieregisters kan je niet terugvallen op aktenummers (zoals bij BS registers), 

daarom kan het nuttig zijn een eigen volgnummer toe te kennen, dat de positie op het blad weergeeft 

in de vorm van L/R0n: het n-de record op de Linker-/Rechterzijde van de scan. 

Op deze manier is de akte zeer snel terug te vinden in het RA digitaal archief. 

3. App voor het omrekenen van Franse Republikeinse datum naar Gregoriaanse datum 

In de beginjaren van de burgerlijk stand werd de datum genoteerd in de Franse Republikeinse tijd. Je 

kan deze opzoeken in bv Wikipedia. Maar dat is nogal omslachtig. Daarom hebben we ook een app 

ontwikkeld om deze omzetting uit te voeren. Je vult dag, maand en jaar in, druk op Bereken en de 

overeenkomstige Gregoriaanse datum met weekdag wordt getoond. 

Deze app vind je hier. Een voorbeeld vind je hieronder: 

 

 

Het bereik gaat van jaar I (1) tot en met jaar XIV (14), dus ruim binnen het benodigde bereik. 

We hopen in de toekomst nog zulke app's te ontwikkelen, suggesties zijn steeds welkom. 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/IV_(Franse_republikeinse_kalender)
https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/tools/RepubDate.php
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Sinay 1617 : “Doopselen ende huwelijcken” 
Door Luc Van Thienen 
 

Met dank aan heemkring Den Dissel, Sinaai, die dit artikel eerder in ‘Sinaïek’ (jaargang 16, nr. 1 en 2 
– 2020) hebben gepubliceerd en ons de kans hebben gegeven om dit voor het hele Waasland te 
publiceren. 

 

Naar aanleiding van de viering van het 800-jarig bestaan van de Sint-Catharina parochie te Sinay 
gingen we in het voorjaar van 2017 op zoek naar de oudste geschreven bronnen van deze parochie. We 
vertrokken hierbij van originele, handgeschreven parochieregisters. Toeval wil dat de oudste 
parochieregisters dateren uit de periode halverwege, toen de parochie 400 jaar bestond. Daarom 
kozen we er precies het jaar 1617 uit, om van dat jaartal een volledige transcriptie te maken van het 
doopboek en het huwelijksregister. Het begrafenis-boek moesten we noodgedwongen buiten 
beschouwing laten, omdat het eerste begrafenisregister verloren ging of niet werd bijgehouden en het 
eerstvolgende register slechts begint in 1648.  

Van de vier eeuwen daarvoor zijn er hier ter plaatse dan nog niet veel geschreven bronnen, pas in 
1611 beginnen de parochieregisters. Een grootscheepse viering ter gelegenheid van ‘400 jaar Sinay’ 
zat er voor de leden van de toenmalige dorpsraad in 1617 dus nog niet in. Op de allereerste pagina 
van het doopboek vernemen we het volgende:  

 

 “Registre vande doopselen, huwelijcken 

ende begraeffenissen, getrocken buijten registre 

vanden pastoir deser prochie van Sinay, 

volghens den placcaten van haere Souvereine 

hoocheden van den jaeren xvj C 
(1600) ende elfve en- 

den last ende briefve van mijne Edele heeren 

hoochbailliu ende hooftschepenen vande Land 

van Waes.” 

Hier staat al aangegeven dat er in deze beginperiode wel degelijk een begrafenisboek heeft bestaan, 
met een onomstotelijk bewijs ervan in de daarop volgende lijnen:  
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de doopselen beginnen folio primo (pag.1),  
de huwelijcken beginnen folio CLxxx (pag.180),  
de begraeffenissen filio ijc Lxii (pag. 262).   

De registers stoppen echter bij de laatste pagina van het huwelijksregister. Het begrafenisboek zelf is 
niet meer terug te vinden.  

Nog belangrijker is misschien dat we uit deze tekst kunnen opmaken dat we niet het origineel 
document in handen hebben, maar eerder een kopie van de oorspronkelijke geschriften. Het is de 
Wase overheid die de opdracht heeft gegeven tot de samenstelling ervan, misschien wel voor hun 
eigen gebruik. 

Het fragment ‘getrocken buyten registre van den pastoir van Sinay’.  moeten we interpreteren als: 
‘overgeschreven uit het register van de pastoor van Sinay’. In dat geval zouden deze boeken niet 
alleen in opdracht, maar ook ten behoeve van de Keure van het Land van Waes overgeschreven zijn. 
Eén belangrijke, niet opgeloste vraag is: In welk jaar is deze placcate of ordonnantie van de Wase 
overheid dan wel uitgevaardigd? We gaan er van uit dat dit meerdere jaren na 1611 was. 

Wie er in 1617 pastoor was, vernemen we in het huwelijksregister. In het volgende hoofdstuk over de 
huwelijken vertellen we meer over pastoor Joannes de Vriendt, want hij is het die al de gegevens van 
1617 netjes had opgeschreven. We mogen er nu echter niet meer van uitgaan dat de bewaarde 
teksten van zijn hand zijn. Hiervan zijn er ook vormelijke bewijzen. De gelijkmatigheid van het 
handschrift over de teksten in 1617 - maar ook de jaren ervoor en erna - toont aan dat het hier over 
het werk van een kopiist gaat. De ervaring heeft ons geleerd dat echt oorspronkelijke 
parochieregisters er niet altijd zo vloeiend uitzien als deze. Een kopiist kon namelijk enkele pagina’s 
in één ruk neerpennen, terwijl de pastoor zelf maar om de week een akte neerkrabbelde. Er werd 
gekrast en gekliederd, de ganzenveer haperde, er ontstond een vlek of de inkt was al eens van een 
mindere kwaliteit. 

 
‘De Jaeren 1633 1634 1634 ende het 

jaar 1636 tot alhier overgegeven’ 

Het vlotte handschrift vinden we terug tot in november 1636, wanneer in beide registers 
bovenstaande tekst verschijnt. Op 20 november verandert dan het handschrift, maar ook de schikking 
van de teksten.  

Dat de start van de eerste parochieregisters pas van 1611 is, betekent niet dat er voordien niet zou 
gedoopt, gehuwd en begraven zijn in Sinaai. Het is zelfs niet uitgesloten dat er vooraf al notities 
bestonden, die de tijd niet overleefd hadden. Vergeten we niet dat het rond 1600 nog maar enkele 
decennia geleden was, dat er in onze contreien een bloedige strijd werd uitgevochten tussen de 
Spaanse koning Filips II en de binnenvallende troepen van Willem van Oranje. Calvinistisch-
protestantse geuzen hielden lelijk huis in de katholieke kerken en parochies. Denk maar aan de 
Beeldenstormen van 1566 en andere troebelen tot 1588. De pastoor werd toen zelfs een tijd verjaagd 
en in de plaats kwam een protestantse bedienaar. Anderzijds is het wel zo dat de meeste 
parochieregisters overal te lande pas aanvangen in die periode aan het einde van de 16de of begin 17de 
eeuw. 

Op 4 september 1623 staat er nóg een interessante vermelding in het doopboek en het 
huwelijksregister. Hieruit blijkt dat de Vierschaar van Sinay en Belcele toekeek om vervolgens haar 
akkoord te geven: ‘Gecollectionneerd jegens de registre ofte notitie bij de pasteurs van Sinaij, 
daerbij gehauen @ daermede levere te accorde bij mij oudste schepenen greffier der vierschaere van 
Sinay ende Belcele den iiijde september 1623  get.  A Verbeke 1623’  

Het Doopboek Sinay 1617 

Deze transcriptie behandelt natuurlijk slechts één kalenderjaar, maar geeft ons toch een inzicht over 
de parochie in die tijd. Het is alleen al zeer interessant te ontdekken welke familienamen de inwoners 
in de beginjaren van de 17de eeuw droegen. Sommige namen komen anno 2018 nog steeds voor in 
Sinaai en ongetwijfeld wonen hier 400 jaar later nog nazaten van families, die verder in dit artikel 
figureren. 
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In dat jaar worden er te Sinaai 57 kinderen gedoopt. Van hen zijn er 4 die geen voornaam kregen, 
doodgeboren waren of overleden tijdens de bevalling. Twee meisjes stierven ook snel en werden 
‘posthuma’ gedoopt. Eén op tien borelingen overleefden de bevalling dus niet. Van één kind wordt pas 
2 maand later de doop ingeschreven zonder voornaam. Er waren twee tweelingen en één tweeling 
overleed, ook zij kregen geen voornamen. Onwettige kinderen waren er 1617 niet en er zijn ook geen 
nooddopen vermeld. Dan hadden de ouders of de vroedvrouw het kind reeds eerder gedoopt en zou de 
pastoor dit zeker nog eens onder voorwaarden (sub conditione) hebben overgedaan. 

Vaak wordt er geen datum vermeld, maar staat er ‘eadem’ of ‘eodem’ wat ‘diezelfde dag’ betekent. 
De pastoor gaat ook niet altijd chronologisch te werk. Op sommige pagina’s werden eerdere datums 
toegevoegd. En in een enkel geval was hij waarschijnlijk gewoon vergeten dat er al een nieuwe maand 
begonnen was. Maar dit zou ook alweer een bewijs kunnen zijn, dat er een kopiist aan het werk was, 
die het doopboek veel later heeft opgesteld. Misschien moest hij het boek wel samenstellen uit wat 
losse perkamenten bladeren of een uiteengevallen doopboek. In elk geval zal pastoor Jan de Vriendt 
toch zelf de dopen in het oorspronkelijke boek hebben opgetekend.  

Er waren 55 ouders die minstens één kind lieten dopen in 1617. Want tweelingen moeten we in dit 
aantal immers buiten beschouwing laten. Zo komen we tot het besluit dat gemiddeld één kind per 
week werd geboren in Sinaai. De 57 dopen waren verspreid over 47 dagen, het gebeurde dus dat er op 
één dag méér dan één doopsel plaats vond. Het was toen ook niet zo, dat men de doop even uitstelde 
tot volgende zondag ‘wanneer de familie kan komen feesten’. Het belangrijkste was, dat er zo snel 
mogelijk werd gedoopt, liefst nog dezelfde dag. Anders kon het kind wel eens overlijden vóór zijn 
doop en zo de kans missen op een mooie hemel! Een ‘doopfeest’ is voor die tijd natuurlijk een 
eufemisme. Feesten ter gelegenheid van de geboorte van hun opvolgers was alleen weggelegd voor de 
rijkere inwoners. Een kind krijgen was voor de meesten enkel een natuurlijke gebeurtenis. Het 
betekende niet alleen een mondje méér, maar ook een werkkracht bij.  

Opvallend is ook dat de pastoor soms als datering geen datum, maar een kerkelijke feestdag vermeldt. 
Kerkelijke feestdagen en heiligen-dagen waren talrijk en … belangrijk.  

 

Zo is er de doop van Paulientje en Katrientje Wessevelt met als datum ‘Vigilia Nati Christij” of “de 
wake van Christus geboorte”, de Kerstwake. De doop van de tweeling had dus op 24 december plaats. 

 
Of van Jantje Burrem drie dagen later: ‘in feste sancti Joannis Evangelisti’. Sint-Jan Evangelist had 
zijn feestdag op 27 december. Er staat: Joannes filius, de zoon van Segher burrem en Joanna uxor 
eius (zijn echtgenote zonder familienaam). Peter en meter waren Jan Poppe en Maria 
Verheerbrugghen. De voornaam Joannes werd in geschriften steeds afgekort tot Joes, de eerste en 
laatste 2 letters van die naam, maar hij bleef wel als Joannes uitgesproken.  
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De interessantste verwijzing vonden we tussen 25 juni en 12 juli.  

 

Want daar ontcijferen we dat Janneken (Joanna) Steenaert dochtertje van Andreas Steenaert en 
Joanna Ocke ‘in dedica~ Sinay’ werd gedoopt. ‘In dedicatione’ staat voor: ‘bij de inwijding’. Het is 
bekend dat eertijds de dag van de inwijding van de kerk een belangrijke feestdag was, soms ook de 
‘kerckemisse’ genoemd. Vandaar de naam ‘kermis’, die later waarschijnlijk om praktische redenen 
verplaatst werd van een weekdag naar de volgende zondag. Daarom heeft in Sinaai de kermis nog 
steeds plaats op de tweede zondag van juli. 

We deden ook een poging om de volledige gezinnen van de 57 dopelingen samen te stellen en zochten 
hun broers en zussen op uit het vorige en het volgende decennium. Hierbij moesten we wel de 
huwelijksdatum van de ouders kennen. Dit gaf een probleem. Uiteraard huwden hun ouders allemaal  
vóór  1617, maar sommigen ook vóór 1611, toen er nog geen registers waren. We kwamen tot het 
volgende resultaat: 

- 15 ouders huwden tussen 1611 en 1617. 
- 19 keer kunnen we er van uitgaan dat het echtpaar huwde vóór 1611, omdat het doopsel van 

hun oudste kind dat we konden vinden, dateert van kort na 1611. Er kunnen daar ook nog 
oudere kinderen geboren zijn vóór 1611 ! 

- 21 keer waren er geen oudere kinderen vóór 1617 en vonden we geen huwelijk in Sinaai tussen 
1611 en 1617. Dit sluit niet uit dat ze in die periode huwden in een buurtparochie, waar de 
vrouw woonde. 

Wat het aantal kinderen in eenzelfde gezin betreft, stuiten we op hetzelfde probleem. De geboorte 
van de gevonden broers en zussen van de dopelingen uit 1617 situeren zich over de jaren 1611 tot 
1632. Na 1632 zijn erg geen meer, maar er kunnen er nog wel kinderen uit die gezinnen geboren zijn 
vóór 1611. Zelfs vóór 1600, als we er mee rekening houden dat vrouwen na het huwelijk nog 20 jaar 
vruchtbaar waren. Als hun jongste kind van 1617 was, kon de oudste makkelijk in 1597 geboren zijn. 
Een bedenking die we natuurlijk niet concreet kunnen maken, omdat die parochieregisters nog niet 
bestonden. 

Wat peters en meters betreft, geldt precies hetzelfde. Ongetwijfeld staan er tussen de namen van de 
peters en meters de oudst vindbare Sinaainaars vermeld, die rond 1575 geboren zijn. We konden ze 
niet verder traceren, maar een dopeling van 1617 - eerstgeborene in het gezin - had een vader en 
moeder die geboren was rond 1595 en een grootvader-peter van vóór 1575. Of nemen we het 
voorbeeld van een laatstgeboren kind uit een gezin. Zo is er het gezin van Jan Saman en Amelberga 
Vaels. Hun dochtertje Pirijntje (Petronella) wordt geboren op 25 juni 1617 en bleef het jongste kind. 
Het gezin had echter al 3 dochtertjes: Cecilia (°1616), Antonia (°1613) en Elisabeth (°1612). Hun 
huwelijk moet zeker voltrokken zijn vóór dat jaar 1612. In theorie kunnen Jan en Amelberga al rond 
1595 gehuwd zijn en  verschillende oudere kinderen gehad hebben. Het is dus mogelijk dat de ouders 
Jan en Amelberga Saman rond of vóór 1575 geboren waren.   

Tot slot konden we de gezinnen groeperen volgens het aantal kinderen. Er waren gezinnen met 1 kind 
(15), met 2 kinderen (4), 3 kinderen (6), 4 kinderen (12), 5 kinderen (6), 6 kinderen (6), 7 kinderen (3) 
en 8 kinderen (5). Dit geeft een beeld van de grootte van de gezinnen. (We zijn ons bewust van de 
onvolledigheid en een foutenmarge, omdat we enkele gezinsleden van vóór 1611 missen). 

 

Alle familienamen en voornamen uit het doopboek anno 1617. 

Het doopboek geeft ons interessante informatie over welke familienamen en voornamen er in die tijd 
in Sinaai gangbaar waren. Een groot aantal bestaan nog en zijn de voorouders van huidige bewoners... 
Een aantal mooie familienamen verdwenen. Wat vindt u van namen als: de blieck, steenaert, seij, 
roos, van olwijnckel, bomele, snoijaert, chenijn, elijnck, duwenaers, van suyvel, ocke, cammaert, 
dheelt  … ? 
En de voornamen moeten niet onderdoen voor de familienamen. 
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Hierna een samenvatting van de namen en voornamen uit 1617. We stippen nog eens aan dat de 
pastoor de naam van het kind meestal in het Latijn heeft opgeschreven, in tegenstelling tot deze van 
ouders, meters en peters. Voor hen gebruikte hij geregeld de roepnaam.  

 

- Familienaam vaders en kinderen:  
baert (3), bake, beernaardts (2), beul, boots, brijs, burrel, burrem, chenijn, de blieck (2), de bock 
(2), de brouwer, de caluwe (2), de cleene, de dijckere, de ruysschere, de wilde, de witte, doorselaer, 
elijnck, ferron, geenens, goosens, maes (3), meuleman, overmeer, poppe (2), saman, seij, steenaert 
(2), stevens, vale, van doorsselare, van gremberge, van hoye, van peteghem, vande putte, varewicx 
(2), verha (2), verlee, wessevelt, weyts, zaman. 

- Familienaam moeders: 
aertsens, baert, bomele, bosteels, buijst, cammaert, coens, cole, De bocx, de cleene, dheelt, frans, 
goosens, heijndricx, herrebaut (2), Maes (2), nijs, ocke, pauwels, puttemans, roos, saije, scouts, 
smets, snoijaert (2), vaels (2), van brussel, van eewick, van gremberghen (4), vanmeessche (3), van 
olwijnckel, van overmeer (2), van walle (2), vande putte, vande velde, verbraecken, vercleenen, 
verlee, verlent, vermeulen, willaerts, witte, zaman, zonder familienaam (2) 

- Familienaam peters: 
baert (2), beernaert, bomble, brijs, buijs, clemens, cole, de caluwe, de cleene (2), de witte (2), 
dinars, ferron , gheldhof, goebeke, meersch, meessche, nieulant, nijs, pauwels, poppe, pottre, 
remoorter, samaij, stevens, van bossche, van buers, van dosselare (2), van eewick, van gremberghe, 
van hecke, van hoye (2), van maes, van meessche, van overmeere, van poecke, van putte (2), van 
walle, vande putte, vande walle, varewijc  (2), verberckmoes (2), verbraecken (2), vermeulen, zaman 
(2) 

- Familienaam meters: 
baren, blieck, brijs, buys (2), calle, cals, cole, de dijckers, dhont, dros, duwenaers, eeckelaerts, 
ghyssens, heyndricx, Impens, Lammens (2), maes (2), meuleman (2), muijncx, nieuwelandt, pauwels 
(2), poux, praets, smedts, smeyers, steenaert, vaels, van berghen, van driessche, van gremberghe (2), 
van hooy, van hoye (2), van kersbilk, van meessche, van nieulant, van remoortere, van suyvel 

- Voornaam van de dopeling (jongens): met hun roepnaam en hun Latijnse naam in de akte: 
Jantje (Joannes) (4), Jobke (Jacobus) (3),Pieterke (Petrus) (3), Adriaantje (Adrianus) (2), Gilliske 
(Aegidius) (2), Drieske (Andreas) (2), Pascalis (Pascasius) (2), Baldwijntje (Balduinus), Christiaantje 
(Christianus), Corneeltje (Cornelius), Joostken/Docus (Judocus), Klaasje (Nicolaus), Martijn (Martinus), 
Willemke (Guilielmus) 

- Voornaam van de dopeling (meisjes): met hun roepnaam en hun Latijnse naam uit de akte: 
Janneken (Joanna) (6), Katrijntje (Catharina) (3), Lijsbethken/ Lijntken/Bethken (Elisabeth) (2), 
Mayken (Maria) (2), Amelken (Amelberga), Anneken (Anna), Barbelken (Barbara), Cisca (Francisca), 
Margrietken (Margareta), Josijntken/Cijntken (Judoca), Livijntken/Vijntken (Levina), Martijnken 
(Martina), Pirijntje (Petronella), Parquemijntken (Paschasia), Paulijntken (Paulina) 

- Voornaam van de mannen (vaders en peters): 
Joannes/Jan (19), Petrus/Pieter (13), Judocus/Joos (12), Aegidius (11), Adrianus (7), Guilielmus/ 
Willem (6), Andreas (4), Baldewinus (3), Jacobus (3), Laurentius (3), Matheus (3), Nicolaus (3), 
Anthonius (2), Franciscus (2), Paschasius (2), Philippus (2), Augustinus, Christiano, Cornelio, Livinus, 
Lucas, Martinus, Meynaert, Michaelis, Paschasio, Segher, Servatius, Thomaes, Tobias 

- Voornaam van de vrouwen (moeders en meters): 
Joanna/Janneken (16), Catharina (15), Margareta (14), Judoca/Josyna (13), Maria/Mayken (12), 
Amelberga (9), Elisabeth (9), Anna (5), Petronella (4), Arthemisia (2), Beatrice (2), Livina (2), Pascasia 
(2), Aegidia, Adriana, Barbara, Cornelia, Laurijnken, Magdaleene, Martina, Paulijne. 
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Pastoor Jan De Vriendt 

Wanneer we het huwelijksregister inkijken bij de aanvang van 1617 op pagina 190 (Cxc verso), dan 
lezen we op de rectozijde, dat pastoor Jan De Vriendt in Sinaai ‘te Sinte Jansdach midsomere’ 
toekwam. 

  

Vanden Jaere 1616: t’ Sinte Jansdach midsomere onder Joannes De Vriendt  
dien tijt pastoor Inde prochie van Sinaij 

Hiermee wordt het feest van de geboorte van Sint-Jan de Doper bedoeld. Die kerkelijke feestdag viel 
op 24 juni 1616. Sint-Jan was eeuwenlang een zeer belangrijke dag. Op vele plaatsen moesten op die 
dag de pachten betaald worden. Ook veel renten op leningen moesten op Sint-Jan afgelost worden. 
Zelfs de rekeningen van ‘scout en scepenen’ en kerkmeestersrekeningen liepen in vele gevallen van 
Sint-Jansdach tot Sint-Jansdach van het volgende jaar. In Brabant en het Prinsbisdom Luik sprak men 
over het algemeen van ‘Sint-Jansmisse’. Op die dag eerst naar de kerk om de heilige te vieren, 
waarna alle plichtplegingen werden afgehandeld. Een een goede pot bier mocht hierbij niet 
ontbreken. Er was een heel goede reden waarom er achter Sint-Jansdag ‘midsomere’ werd 
toegevoegd. Er was immers ook nog ‘Sint-Jan in de Wintere’. Die feestdag werd gevierd op 27 
december waarbij het overlijden van Sint-Jan-Evangelist werd herdacht. 

 

Het Huwelijksregister Sinay 1617 
In het jaar 1617 zijn er 21 huwelijken opgetekend, maar vóór april is er geen enkele vermeld. We 
vinden zowel sponsalia, als matrimonia terug, dikwijls ook beiden. De sponsalia waren de ondertrouw 
of trouwbelofte. Het matrimonium was het huwelijk of echtverbintenis. Aan het huwelijk gingen 
eertijds ook de ‘tribus bannis’ vooraf, dat waren de drie afroepen van de kansel. In 1617 worden de 
afroepen nergens vermeld in het huwelijksregister van de Sint-Catharinakerk. 

De pastoor werkte ook hier niet altijd chronologisch. Het huwelijksregister is minder ordelijk dan het 
doopboek. De term ‘eadem’ en ‘eodem’ komt weinig voor, omdat uiteraard twee huwelijken op één 
dag minder zeldzaam was dan meerdere dopen. In meerdere gevallen ontbreekt de datum van de 
ondertrouw en/of het huwelijk. Soms is het niet duidelijk of de vermelde datum op de ondertrouw of 
het huwelijk slaat. Dit doet zich meestal voor wanneer één van de verloofden uit een andere parochie 
afkomstig is.  

Van de 21 paren zijn er 5 koppels die huwen in een andere parochie, maar dit feit wordt wel 
ingeschreven in Sinaai. De vijf Sinaaise trouwlustigen die elders hun geluk zochten, huwden in Belsele, 
Sint-Pauwels, Verrebroek en in Moerbeke (2). Vermits hun huwelijk daar werd voltrokken woonde het 
meisje wellicht in die parochie en was de bruidegom uit Sinaai afkomstig. 

 

 
Een volledige akte met ondertrouw en huwelijk : ‘Anno 2017 VI aprilis contraxerunt 
sponsalia  Juncti matrimonio 27 aprilis. Joannes Stobbeleer en Joanna van Marcq’ Ze gingen 
een ondertrouw aan op 6 april en werden door  het huwelijk verbonden op 27 april. 
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We hebben ook de volledige gezinssamenstelling van deze 21 koppels  opgezocht in de Sinaaise 
doopboeken:  

- van 14 echtparen vonden we in totaal 49 in Sinaai gedoopte kinderen terug, de oudsten al in 
1618, de jongsten 17 jaar later in 1635. 

- van 3 echtparen zijn er geen gedoopte kinderen te Sinaai. Misschien bleven ze kinderloos of 
verhuisden ze naar een andere gemeente. De bruid kon van Sinaai zijn, huwde bijgevolg in haar 
dorp, maar ging vervolgens in het dorp van de man wonen. We hebben niet verder uitgezocht 
of zij daar kinderen kregen. 

- van de 4 echtparen die in Belsele, Verrebroek en Moerbeke huwden, zijn er geen dopen in 
Sinaai gevonden. Alleen het koppel dat in Sint-Pauwels huwde kwam in Sinaai wonen en kreeg 
er 4 kinderen. 

Als we de gezinnen groeperen volgens hun aantal kinderen, enkel die in Sinaai gedoopt zijn,  krijgen 
we volgend beeld: geen kinderen: (3), 1 kind: (3), 2 kinderen: (1), 3 kinderen: (4), 4 kinderen: (3), 5 
kinderen: (1), 6 kinderen: (0), 7 kinderen: (1), 8 kinderen: (1). Uit deze 21 gezinnen die in 1617 
huwden, sproten volgens het doopboek van Sinaai dus 49 kinderen voort. Dit is voor die tijd geen echt 
hoog gemiddelde. Wegens het ontbreken van het begrafenisboek konden we niet nakijken, hoeveel 
hiervan de huwbare leeftijd bereikten. 

Getuigen zijn meestal vermeld, maar niet altijd. Echt duidelijk heeft de pastoor het niet genoteerd. 
In enkele gevallen zijn er meer dan twee getuigen wanneer de getuigen voor het huwelijk niet 
dezelfde zijn als die bij de ondertrouw. Daarbij is het niet altijd duidelijk welke getuigen op welke 
plechtigheid aanwezig waren. Vermoedelijk schreef de pastoor eerst de sponsalia in zijn register in en 
liet daarbij voldoende ruimte voor de datum en de getuigen bij het huwelijk. Zoniet, moest er later 
bij het huwelijk wat tussen de regels gekrabbeld worden. In enkele gevallen vergat de opsteller 
nadien de huwelijks-gegevens nog aan te vullen. Het feit dat de eerste drie maanden geen huwelijk 
zijn genoteerd, kan ook te wijten zijn aan het feit dat de kopiist deze pagina’s niet teruggevonden 
heeft. Ook de slordigheid in de volgorde vindt een mogelijke verklaring omdat hij alles moest 
‘samenrapen’. Tussen 25 juli en 29 augustus lijkt het handschrift te wijzigen. De formulering 
verandert ook in september. Waar vroeger over sponsalia wordt gesproken, is het nu ‘affidati sunt’, 
wat zoveel betekent als ‘hebben zich verloofd’. In het doopboek is er geen opvallende wijziging van 
het handschrift te bemerken. Wat hier de reden van was valt niet meer te achterhalen.  

We zien tevens dat er in 1617 tussen de parochies - die toch niet zover van elkaar verwijderd lagen - 
nog geen uitwisseling bestond, want de precieze datum en de namen van de getuigen ontbreken dan 
veelal. Decennia later gebeurde dit wel. Een huwelijk werd dan niet ingezegend of de bruidegom 
moest een doopbewijs meebrengen uit zijn parochie. 

Alle familienamen en voornamen in het huwelijksregister 1617  

Ook in het huwelijksregister vinden we familienamen terug, die bij het begin van de 21ste eeuw nog 
steeds voorkomen in dezelfde of in een afwijkende schrijfwijze: Van Damme, Verlee, Beernaert, Van 
Rumpst. Verdwenen zijn hier wellicht de afstammelingen van: De Boot, Inghel, Seij, Rechaert, 
Stobbeleer, De Muninck, De Pré, De Wiest, De Wijsvoorde, Hillaert, Ogiers, Van Marcq, Verha en Wale.  

- Familienaam bruidegom  
boxelaere, cole, de boot, de cock, de witte, inghel, paulus, rechaert, seij, stevens, stobbeleer, vale, 
van damme, van hecke, van overmeer, vande walle, verdick, verdict, verlee, verschraeghen, 
wessevelt. 

- Familienaam bruid 
baeckx, beernaert, de muninc, de wiest, de witte, hillaert, lammens, ogiers, pauwels, penne, sturms, 
temmermans, van boven, van marcq, van meessche, van meessche, van overmeer, vercautren, verha, 
verlent, wale. 

- Familienaam van de getuigen (huwelijken en ondertrouw) 
vale (4), sey (3), bocxelaer (2), inghel (2), overmeer (2), paulus (2), van damme (2), van hecke (2), 
van rumpst (2), de bock, de bruyne, de la haye, de pre, de vos, de wiest, de wijsvoorde, heyndricx, 
lammens, maes, moerdijcx, saman, stevens, thier, van oudennaert, van overmeer, vander hagen, 
verlee, wessevel, westelinck, wets. 

- Voornaam van de bruidegom 
Adrianus (4), Gillis (3), Jans (3), Judocus (3), Petrus (2), Andreas, Cornelis, Franciscus, Jacobus, 
Paulus, Thomas. 
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- Voornaam van de bruid 
Joanna (4), Judoca/Cynthen (4), Catharina (3), Beatrix (2), Amel-berga, Anna, Christina, Elizabeth, 
Laurentia, Levina, Margaretha, Maria. 
 
Een gelijkaardige transcriptie en onderzoek zullen we doen voor de parochieregisters van 1717, om te 

zien of er evoluties zijn in aantallen, gezinsgrootte en migratie. We beschikken dan ook over de 

overlijdensakten, zodat we de leeftijd van Sinaainaars uit die tijd te weten komen. We zijn benieuwd 

hoeveel van deze families er 100 jaar later nog zullen zijn en hoe ze zich verder hebben uitgebreid?  

 

Opmerkingen, andere visies en aanvullingen zijn steeds welkom! 

In de leeszaal van heemkring Den Dissel bevindt zich een meer uitgebreide documentatie, waar de 
volledige transcriptie is aan toegevoegd. Elke zaterdagvoormiddag tussen 10 en 11 uur kan deze op 
het oud-gemeentehuis van Sinaai ingekeken worden.  
 

Bijlage  

Chronologische lijst van huwelijken en ondertrouwen van 1617 

Huw. O.Tr Bruidegom Bruid Kind van-tot Parochie 

27-04  06-04 Joannes stobbeleer x Joanna van marcq 1  1618 Sinay 

25-04  08-04 Jans verlee  x Laurentia de witte 7  1618-1634 Sinay 

22-05  20-04 Judocus verdict  x Elizabeth de wiest 0  Sinay 

13-06  28-05 Andreas de boot x Judoca v meessche 0  Sinay 

xx-06  28-05 Pouwel rechaert x Anna temmermans   Moerbeke 

xx-06  11-06 Joannes van hecke x Joanna v.overmeer 3 1618-1624 Sinay 

25-06  11-06 Gillis vande walle x Joanna v meessche   Belcele 

29-07  15-07 Joos wessevelt x Cath. de muninc 4 1621-1627 St-Pauwels 

04-08  19-07 Adr. van overmeer x Cath.vercautren 3 1619-1623  Sinay 

xx-08  25-07 Judocus verdick x Joanna ogiers   Verrebroek 

12-09  29-08 Guilielmi stevens x Levina baeckx 4 1623-1635 Sinay 

18-09  07-09 Jac. verschraeghen x Beatrice sturms 1  1619 Sinay 

30-09  10-09 Adrianus xeij x Christina verlent 4 1619-1635 Sinay 

xx-09  12-09 Petrus cole x Cynthen lammens 8  1618-1633 Sinay 

xx-10  12-09 Franciscus paulij x Cath. van boven 1  1619 Sinay 

26-10  26-10 Petrus de witte x Amelberga verha 5 1618-1627 Sinay 

04-11  04-11 Willem van daeme  x Marg. Pauwels 3 1619-1623  Sinay 

02-11  19-10 Adrianus inghel x Judoca Wale   Moerbeke 

xx-10  19-10 Cornelis vale x Judoca penne 3  1628-1631 Sinay 

xx-10  19-10 Adriaen de cock x Maria beernaert 0  Sinay 

26-12- 10-01 Thomaes Boxelaere x Beatrix Hillaert   Sinay 
 

Bronnen. 

- Alle gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op één bron: de originele parochie-registers van Sinay. 
Deze zijn in het oorspronkelijke handschrift voor iedereen vrij consulteerbaar in de archieven van het 
Rijksarchief van België. Wij gebruikten hiervoor de digitale versie op de website van het Rijksarchief. 
Voor meer details verwijzen we naar deze website.  
- Geïnteresseerden kunnen de gegevens uit dit artikel vrij overnemen. Bij gebruik van de bewerkte 
toelichting en transcriptie is een bronverwijzing naar deze tekst en zijn auteur altijd welkom en fair. 
- Bijzondere dank aan Jan De Vriendt, onze brave dorpspastoor van 4 eeuwen geleden.  God hebbe 
zijn ziel. 
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Woordje van de voorzitter  
 
Hedde ou totekappe mee? 
Een mailtje van Geert uit Lokeren: “Het zijn moeilijke tijden, maar toch hoor je nog iets ludieks in 
het Lokers dialect. Deze morgen was ik in een supermarkt op den Bergendries (nvdr. aan den Drol, 
waarover meer in deze Kroniek). Aan de ingang hoorde ik volgend gesprek tussen 2 Lokeraars: 
Hedde ou totekappe mee, want anders meugde nie binnen en smijten die beurams van aen den entrée 
van de deure ou van tien negen verdrom buiten op straote. 
Hoe mensen zo snel een nieuw dialect woord vinden en gebruiken in de volksmond: totekappe (tote 
=gezicht). Dus het Lokers woord voor mondmasker is een totekappe!” 
 
Activiteiten in het najaar 
De cursus ‘Oud Schrift’ en de contactavond genealogie van het najaar zouden doorgaan op voorwaarde 
dat de coronacrisis op dat ogenblik beter onder controle is dan vandaag het geval is. En met zeer 
stricte naleving van de coronaregels en met absoluut vereiste inschrijving. Voorlopig staan die 
activiteiten nog ‘on hold’ en er kan nog niet ingeschreven worden. Andere geplande activiteiten voor 
2020 worden doorgeschoven naar volgend jaar. Volg informatie hierover op onze website 
www.familiekunde-landvanwaas.be. We hopen dat we hierover tegen eind augustus – begin september 
meer duidelijkheid kunnen geven. 
 
Zorro® gelanceerd op 15 juni 2020 
De eerste helft van dit jaar hebben we een grote sprong voorwaarts gemaakt met onze vereniging. De 
lancering van het nieuwe zoekinstrument zorro® op 15 juni 2020 is echt wel een mijlpaal in onze 
evolutie naar nog betere digitale ontsluiting van geïndexeerde bronnen met genealogische informatie 
in het Land van Waas. Een hecht projectteam (Willy, Christel, Geert, Griet, Luc VT, Pascal, Luc C, 
aangevuld met onze externe ICT-steun Maaren van WEB-Vlaanderen) heeft het project in minder dan 
een jaar afgerond. We zijn fier op het resultaat en tevreden met de reacties van de gebruikers op 
deze nieuwe zoekomgeving. Over de lancering volgt in deze Kroniek nog een kort artikel. 
 
Nieuwe upgrade afgerond op 15 juli 2020 
We voegen weer meer dan 77.000 nieuwe indexeringen toe met deze upgrade, en daardoor komen we 
steeds dichter bij een zo volledig mogelijke bewerking van alle BS en PR voor het Land van Waas.  
 
Het accent bij het indexeren ligt nog steeds op het ontsluiten van deze archiefstukken, en het 
indexeren van bidprentjes en rouwbrieven, zodat beginnende voorouderopzoekers snel voortgang 
kunnen maken. Daarbij willen we zeker niet uit het oog verliezen dat er zoveel andere bronnen met 
genealogische informatie zijn die we ook graag aanbieden: gezinsrepertoria, bevolkingsregisters, 
staten van goed en nog zoveel meer. Dat zal dan de meer gevorderde opzoeker helpen. We blijven er 

http://www.familiekunde-landvanwaas.be/
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graag op aandringen om zoveel mogelijk steeds de akten dus de documenten zelf ook effectief te 
lezen nadat de geïndexeerde gegevens je hebben geholpen om het document te vinden.  
 
Griet deelde een mooi quote van Mahatma Gandhi die ik hier graag overneem: 
 

keep your thoughts positive 
because your thoughts 
become your words. 
keep your words positive 
because your words 
become your behaviour 
 
keep your behaviour positive 
because your behaviour 
becomes your habits 
 
keep your habits positive 
because your habits 
become your values 
 
keep your values positive 
because your values 
become your destiny 

 
 
We wensen iedereen een heel veilige en fijne vakantieperiode! 
 
Luc Chalmet  20 juli 2020. 
 
 

Lancering zorro® op 15 juni 2020 
Persbericht van 15 juni 2020: 

 
Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw lanceert Zorro®, 
een nieuw zoekplatform voor stamboomonderzoek in het Waasland 

 

 
 

Reinaert de vos is van ’t Waasland: schalks, listig, schrander en gericht. Zorro is vos in het Spaans. Met 
een speelse verwijzing naar het episch dierdicht, hoogtepunt in de nederlandstalige Middeleeuwse 
literatuur, heeft Familiekunde Vlaanderen regio land van Waas vzw een nieuw zoekinstrument 
ontwikkeld om onze voorouders te vinden.  
 
Net zoals een sluwe vos snuffelt onze nieuwe krachtige zoekmachine “Zorro” snel en efficiënt naar je 
verleden: je afstamming, je voorouders en hun gezinnen. Zorro werd in de voorbije maanden 
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ontwikkeld, uitgetest en op punt gezet om je nog beter te helpen bij je opzoekingen naar je eigen 
familiegeschiedenis.  
 
Tijdens het testen van Zorro kregen we zeer lovende commentaren: 

“Een GEWELDIGE verbetering, waar wellicht iedereen maar van kan dromen!!!  Ik doe 
enthousiast verder.” 
“Eerste bevindingen – ZORRO is een grote verbetering t.o.v. de vorige zoekmethode ! Zo heb ik 
voor mijn parenteelstaten al enkele nieuwe afstammelingen gevonden, die ik met de oude 
methode allicht nooit zou gevonden hebben!” 
“Wauw echt wauw” 
Even zeggen dat dit wel een mooie stap vooruit is, met al deze query- en 
combinatiemogelijkheden! Top werk hoor!”  

 

Zorro is permanent online beschikbaar op www.publicatie-landvanwaas.be via een prijsvriendelijk 
abonnement.  
 
Over Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw. 
 
De vereniging stelt zich tot belangeloos doel het kennisknooppunt en onderzoekcentrum te zijn voor 
genealogie, familiegeschiedenis en heraldiek in de regio Land van Waas, het propageren en het 
bevorderen van het familieonderzoek onder de brede lagen van de bevolking, de opleiding en de 
aanmoediging tot het samenstellen van een echte familiegeschiedenis. 
 
Meer dan twintig vrijwilligers zijn actief in de vereniging en honderden genealogen consulteren 
regelmatig onze online publicatie. 
 
In de voorbije 10 jaar lag de focus van de vereniging op het digitaal publiceren van indexeringen, 
bewerkingen van archiefstukken, akten en documenten die genealogisch relevante informatie 
bevatten. Zo zijn momenteel meer dan 1,5 miljoen akten van parochieregisters en burgerlijke stand 
geïndexeerd en beschikbaar voor opzoekingen, dikwijls met link naar het beeld van de akte zelf. Meer 
dan 1 miljoen geïndexeerde bidprentjes en rouwbrieven en nog talloze andere documenten zijn 
digitaal beschikbaar via onze publicatiewebsite. 
 
FV-Land van Waas groeide van een feitelijke vereniging, opgericht in 1972, uit tot een volwaardige 
vzw in 2018.  FV-Land van Waas vzw heeft een nauw samenwerkingsverband met haar 
koepelvereniging Familiekunde Vlaanderen vzw. 
 

----- ooooo ----- 
 

Het persbericht werd opgepikt door de krantengroep Mediahuis. Zowel het Nieuwsblad als de Gazet 
van Antwerpen publiceerden een opvallend artikel in het lokale katern voor het Land van Waas.  
 

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Foto gepubliceerd met toelating ©Mediahuis, journalist Ivan Elegeert. 

 
Er werd een gratis ‘proeverij’-abonnement van twee weken aangeboden voor nieuwe gebruikers en 
meer dan 200 geïnteresseerden maakten hiervan gebruik.  
 
Tijdens de eerste maand na de lancering werden geen noemenswaardige technische problemen met 
de nieuwe online zorro® zoekfunctie vastgesteld. Het systeem heeft dus zijn lanceringstest doorstaan. 
 
De naam Zorro werd door de projectgroep gebruikt als projectnaam, verwijzend naar “ZOekRObot”. 
Zorro is een veel geregistreerd merk, maar was dat nog niet voor ‘stamboomonderzoek’ onder klasse 
45. Het beeldmerk zorro® was ongebruikt geregistreerd door het projectontwikkelingsbedrijf Revive, 
gevestigd in Gent. We zijn Revive erg dankbaar dat zij bereid werden gevonden om het beeldmerk 
over te dragen aan Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas. Zo hebben we dus van zorro® een 

https://www.revive.be/nl/
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geregistreerd beeldmerk kunnen maken. En omdat ‘zorro’ het Spaans woord voor vos is, was de link 
naar de sluwe Reinaert, middeleeuws dierensymbool voor het Land van Waas, snel gemaakt.  
 
Nogmaals dank aan allen die hebben meegeholpen om van zorro® een succes te maken. 
 

 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden juni-juli 2020 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.20). 
 Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.4.2). 

 De project-pagina’s werden aangepast aan de huidige situatie op onze publicatie-website. 
 
 

Onze publicatiewebsite www.publicatie-landvanwaas.be 
Tweede upgrade van 2020 (15 juli) 
 
In totaal werden 10.583 nieuwe parochieregisterindexeringen toegevoegd en 46.824 nieuwe 
indexeringen Burgerlijke Stand. Verder zijn er 20.204 extra beschrijvingen van bidprentjes en 
rouwbrieven toegevoegd. We vermelden hier vooral de nieuw aangebrachte indexeringen – details kan 
je vinden op de publicatiewebsite. 
 
- Parochieregisters Overlijdens/Begravingen (PR-OVL) 

Beveren 1701-1797 (Willy Trog, met FS-links; 10.587 aktes) 
 
- Burgerlijke stand Geboorten (BS-GEB) 

Beveren 1848-1850 (Eric Saman; 570 akten) 
Eksaarde 1889-1904 (Walter Dierckx; 2.206 akten)  
Lokeren 1897-1910 (Geert Hoste; 10.343 akten)  
Sint-Niklaas 1919 (Willy Van Brande; 727 akten)  
Temse 1824-1828 (Jean-Marie Steenssens; 1.255 akten),1840-1844 (Eric Saman; 1.409 akten) 
Waasmunster 1868-1888 (Paul Smet; 4.321 akten); 1892-1900 (Paul Smet; 1.918 akten) 

 
- Burgerlijke Stand Overlijdens (BS-OVL) 

Bazel 1875-1890 (Christel Van Eynde; 1.758 akten)  
Beveren 1851-1910 (Willy Trog, nieuw, aanvullingen, correcties;  11.936 akten); 
Eksaarde 1841-1904 (Etienne Huyghe; 6.852 akten)  
Lokeren 1878-1882 en 1885-1893 (Gentil Roels en Geert Hoste; 7.824 akten)  
Moerbeke 1868-1870 (Pascal Janssens; 351 akten, aanvullingen en correcties)  
Sint-Gillis VI-1850 (Christel Van Eynde; 5.089 akten, aanvullingen en correcties)  
Sint-Niklaas 1862-1872; 1890-1898; 1919 (Willy Van Brande; 15.857 akten: nieuw, aanvullingen 
     en correcties)  
Waasmunster V-XIV, 1806-1835; 1881-1900 (Pascal Janssens en Stefaan Pauwels; 7.758 akten: 
     nieuw, aanvullingen en correcties) 

 
- Bidprentjes en rouwbrieven BD/RB: 

Verzamelprentjes reeksen:  
0201-0250 (Pascal Janssens; 3.461 beschrijvingen)  
0251-0500 (Pascal Janssens; 1.305 beschrijvingen)  
0501-1000 (Pascal Janssens; 2.064 beschrijvingen)  
1001-1600 (Pascal Janssens; 1.611 beschrijvingen)  

Bidprentjes reeksen: 
1400 (Walter Dierckx; 502 beschrijvingen)  
1408 (Walter Dierckx; 443 beschrijvingen)  
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1417 en 1418 (Walter Dierckx; 1.001 beschrijvingen)  
1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430 en 1431 (Lily Anne Rollier; 4.015 
beschrijvingen)  
1681, 1682 en 1683 (Christel Van Eynde; 1.237 beschrijvingen)  
1702 (correcties links)  
1819 (Pascal Janssens; 435 beschrijvingen)  
1863, 1864 en 1865 (Pascal Janssens en Christel Van Eynde; 1.500 beschrijvingen)  
2003 en 2004 (Griet van Houwe; 2.298 beschrijvingen) 

 
- Bevolking BEV:  

Belsele 1891-1900 Boek 2 tot 5 (Christel Van Eynde; 5.359 records) 
 
- Gezinsrepertoria REP:  

Meerdonk 1846-1910 (Paul Eeckhaoudt) 
 

 

Over een molletonkapper en een gardefrein 
door Luc Van Thienen 

In een overlijdensakte uit 1870 van de zeven maand oude Petrus Poppe uit Sint-Niklaas trof Griet Van 

Houwe het beroep aan van ‘molleton kapper’. Dat was namelijk het beroep, dat zijn vader Alphonse -

wonende in de ‘Lankhalsbeekstraat’ - opgaf aan de schepenen-ambtenaar van de BS. Benieuwd als 

altijd, wilden we wel eens weten wat die Alphonse Poppe dan in godsnaam wel mocht gedaan hebben.  

 

Na wat opzoekingswerk kwamen we tot de volgend artikel.  

Akte FS : Petrus Poppe 

We hadden ooit wel eens gehoord van ‘een molton’ en associeerden het beroep onbewust met een  

soort dik tafellaken. Misschien moesten we het antwoord dan maar zoeken in de textielsector. 

1) De textielstof Molleton 

We vonden hiervan -buiten het Waasland nog wel- een eerste bevestiging in een oude krant van 27 

oktober 1906, waar molletons bij de winterstoffen te koop stonden : 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6Q9Q-5WG?i=736&cc=2138513&cat=12086
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Ook bij schrijver Valère Depauw vonden we in zijn roman ‘Niet versagen Matthias’ uit 1947 ‘een 

geweefsel van de allergoedkoopste kwaliteit’ met de naam molleton.  

 

Een andere tekst uit een veel ouder boek vermeldt dat er -dichterbij in Eeklo- al molleton werd 

geweven vóór 1860, met de verhelderende aanvulling dat molleton ook monnikenbaai wordt genoemd. 

Het wordt er ook als een minder waardevolle stof bestempeld. 1870 was het jaar dat Alphonse het 

overlijden van de kleine Petrus Poppe kwam aangeven.  
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We zaten nu op het goede spoor. Inderdaad na verdere opzoeking in woordenboeken en dictionaires 
kwamen we tot volgende inzicht over ‘baai’, dat in het Frans ‘molleton’ genoemd wordt. Baai komt 
van het oud-Franse bai wat roodbruin betekent, zo blijkt. Het gaat dus over bruine wollen stoffen. 
 
In de Van Dale van 1898 staat het als volgt beschreven :  
 
1. BAAI, o. en v. (-en, als soortnaam), een dik en grof wollen weefsel, op molton gelijkend flanel, 
meestal donkerrood, ook wel bruin, geel of blauw van kleur, waarvan onderkleeren, vrouwenrokken, 
hemden voor zeelieden en boeren worden gemaakt: baai dragen, een hemd of onderkleeren van baai 
dragen; hij zit heelemaal in ’t baai. 
 
Dit wetende kunnen we eindelijk ‘monnikenbaai’ een gezicht geven, denkend aan de paters en nonnen 
van vele jaren geleden. Je weet wel: in van die bruin-vale pijen, die door meerdere orden gedragen 
werd. Want vroeger waren die er nog in soorten : Capucijnen, Clarissen, geschoeide en ongeschoeide 
Karmelieten en Karmelietessen … de enen met schoeisel de anderen zonder. 
We vonden onszelf geweldig wanneer we als kind zo’n bruine pater in Diest over straat zagen lopen en 
ons dan -al grappend- opzettelijk verspraken: “Kijk vader, een blote pater op bruine voeten in zwarte 
sandalen”. Er volgde dan steevast een vermanende vinger, want vader kon zich als onderwijzer aan 
het college zo’n grappen onmogelijk permitteren. Door op vrijdagmorgen die dagelijkse zonde in de 
collegekapel te biechten was het euvel verholpen: “Eerwaarde Vader, ‘k heb drie keer gevloekt en 
één keer onkuisheid gesproken …”. Had ik toen maar geweten dat hij er in “monnikenbaai” bijliep ! 

 

2) Het beroep van Molletonkapper 

De huwelijksakte van vader Alphonse Poppe en moeder Maria Nathalia van Geem in 1868 werpt een 

nieuw licht op de zaak. In deze akte staat zijn beroep vermeldt als : molletonkaarder. Of hij dan in de 

twee jaar tussen hun huwelijk en de dood van hun oudste kind van beroep veranderde of dat 

molleton-kapper en molleton-kaarder synoniemen zijn is nu nog de vraag. 

 

Kaarder is in elk geval een beter begrijpbare term, die aanstonds herinneringen oproept aan één van 

de vele vlasbewerkingen, een gekende industriële activiteit en huisarbeid in het Land van Waas.  

 

 

 

In de Van Dale 1898 vinden we :   

KAARDEN, (kaardde, heeft gekaard)  

door middel eener kaarde de vezels van de te spinnen stof recht en naast elkander leggen :   

laken, wol kaarden. 
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De Oosthoek-Encyclopedie uit 1916 is iets precieser : 

KAARDEN 

het ontwarren en evenwijdig leggen van textielvezels door middel van naaldjes of haakjes. 

In de Van Dale 1898 menen we ook de oplossing te vinden voor het dilemma : kapper of kaarder.  

In dat woordenboek staan namelijk ook een aantal woorden beginnend met KAARDEN- vermeld:  

KAARDENDISTEL, v. (-s), weverskaardebol; ...MAAKSTER, v. (-s); ...MAKER, m. (-s); ...STEEKSTER, v. 

 (-s); ...STEKER, m. (-s), werkman in eene wolkaarderij. 

 

Een zinnige betekenis voor kaardensteekster of kaardensteker was niet te vinden, tot we op een 

Nederlands-Engels woordenboek uit 1801 stuitten : “Het nieuw Neder-Duitsch en Engelsch Woorden-

boek” van Johannes Holtrop (Amsterdam) had de oplossing in petto … in het Engels dan nog wel. 

”Kaardensteker : he that cleans the wool cards” of “hij die de wolkaarde proper maakt” (lees hier wel 

wol-kaarde i.p.v. wolk-aarde!!!). Deze handarbeider maakte dus niet de wol proper, maar wel de 

kaarde. Vermits de kaarde een handwerktuig of een rol met ijzer pinnen was, moest de steker er 

waarschijnlijk de wol van tussen halen, ongetwijfeld een afzonderlijke taak bij industriële machines. 

De werkwoorden steken en kappen lijken ons beide ook bruikbaar voor deze bewerking. 

 

Zo moeilijk kan het zijn om na 150 jaar nog de betekenis van een beroep terug te vinden. Alhoewel in 

middens van hedendaagse wolspinsters deze begrippen misschien nog wel in zwang zijn. 

 

 
fragment uit het woordenboek van Johannes Holtrop 

 

Hieruit kunnen we opmaken dat de molletonkapper Alphonsus Poppe, misschien hetzelfde werk deed 

als een kaardensteker, vermits beide ambachten in een wolkaarderij uitgevoerd werden. Alphonse was 

dus niet van beroep veranderd tussen zijn huwelijk (1868) en de dood van zijn zoontje Petrus (1870).  

 

3) Het gezin van Alphonse Poppe en Maria Nathalia Van Geem  

Vader en moeder Poppe waren geboren in Sint-Niklaas. Maar de vader van Alphonse -die ook Petrus 

heette zoals zijn overleden kleinkind- kwam uit Eksaarde. Het gezin breidde op tien jaar tijd liefst uit 

met negen kinderen: bijna jaarlijks een mondje meer. 

Om dit op te zoeken, gebruikten we zorro®, de gloednieuwe zoekfunctie op de website van FV-LvW. 

Bliksemsnel kregen we alle kinderen gepresenteerd en via de daarbij horende link naar de FS-beelden 

konden we ook snel het beroep van de vader toevoegen en de straat waar het gezin woonde. 

 
 

1 12-05-1869 Poppe Petrus Molletonkaarder aan de Raap 

2 07-08-1870 Poppe Maria Ludovica Molletonkaarder Hazewindstraat 

3 27-10-1871 Poppe Joannes Kaarder Hazewind straat 

4 25-11-1872 Poppe Theophilus Kaarder aan de Raap 

5 01-05-1874 Poppe Isidorus Gardefrein aan de Raap 

6 07-05-1875 Poppe Rosalia Maria Fabriekwerker aan de Raap 
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7 30-06-1876 Poppe Albertus Fabriekwerker aan de Raap 

8 07-10-1877 Poppe Maria Catharina Werkman aan de Raap 

9 12-07-1879 Poppe Vitalis Nicolaes Gardefrein aan de Raap 

 

In de originele geboortakte van de burgerlijke stand vonden we niet alleen dat het gezin verhuisde van 

de Raap naar de Hazewind (Langhalsbeekstraat en Hazewindstraat), maar ook terugkeerde naar de 

Raap. 

En tenslotte … al zijn beroepen ! 

Het verhaal van Alphonse begon als ‘molletonkapper’, maar werd de eerste vijf jaar meestal als 

(molleton)kaarder aangeduid. Latere beroepen als fabriekwerker en werkman sluiten niet uit dat hij in 

‘den textiel’ werkzaam bleef. Maar wat moeten we dan denken van ‘Gardefrein’ in 1874 en 1879 ? 

Kreeg hij een nieuwe specifieke functie binnen hetzelfde bedrijf ? 

En wat deed hij tijdens zijn job als gardefrein ?  

Volgens de Franse Larousse is/was een gardefrein : een cheminot (spoorwegarbeider), die 

oorspronkelijk de remmen manueel moest afleggen en optrekken onder supervisie van een 

mecanicien-bestuurder. 

Mogelijk bestond naar anologie die term ook in fabrieken waar rond 1870 eveneens stoommachines 

hun intrede hadden gedaan. Spin- en weefmachines werden ook met stoom aangedreven. 

Wie meer weet over ‘molleton-kappers’ en ‘garde-freins’ mag het ons altijd laten weten. 

 

4) Zorro® 
 
Hierna tonen we hoe we onze selectie in zorro® instelden om tot het beoogde resultaat te komen. 
We maakten hiervoor gebruik van de asterix of sterretje *, waarmee je gelijktijdig meerdere 
willekeurige letters kunt selecteren. Dit ondervangt vlot de verschillende schrijfwijzen van een naam 
in één selectie. 
(zie handleiding zorro®). 
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Wat staat daar nu weer ??? 
door Luc Van Thienen 

Hierna vind je de transcriptie van de 3 akten uit parochieregisters, die in vorige Kroniek verschenen. 

 

Daarna staan 3 nieuwe akten zonder transcriptie, waarop de lezer zelfstandig zijn kennis weer kan 

testen. De transcriptie ervan publiceren we in de eerstvolgende Kroniek. 

 

Heb je zelf een interessante akte ? Stuur deze dan naar secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be 

 

We selecteren uit die inzendingen dan enkele akten en publiceren hun transcriptie in de volgende 

Kroniek. Misschien komt uw vraag dan wel aan bod.  

De 3 transcripties : 

Huwelijk Temse 1704 : (link RA: 1605-1611 folio 52-4) 

 

 

1704 die 12 7bris obtenta super  
tribus bannis dispensatione 
matrimonium contraxerunt 
Jacobus de Bock et Maria  
Vertenten presentibus Joanne de  
bock et Joanna Symons  
 Van Nespen 
 Oratorii presbyter 

 
 
In 1704 op de 12de dag van september na het 
bekomen  
van dispensatie over de drie afroepen 
zijn een huwelijk aangegaan  
Jacobus de Bock en Maria  
Vertenten in aanwezigheid van Joannes de  
bock en Joanna Symons  
 Van Nespen 

 Oratorii presbyter 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098895451/level/file/scan-index/53
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Geboorte Waasmunster 1605 : (link RA: 1689-1715 folio 126-2) 

 

 

6o martij infans nicolaij  
puppijns et Gertrudis 
verbercmoes, nomen pueri  
Clara, Joannes van puijvelde 
et Domicella Clara thertoge 
suscepterunt

 
 
Op de 6de maart het kind van Nicolaes  

Puppijns en Gertrudis 

Verbercmoes, de naam van het kind is  

Clara, Joannes van Puijvelde 

en Vrauwe Clara tHertoge 

droegen ten doop 

Opmerkingen:  

-Het is verraderlijk en verleidelijk om hier bij de vertaling van “Infans Nicolaij” het kind in 

eerste instantie de naam Nicolaes toe te kennen.  

-Er wordt niet vermeld of het over een doop of een geboorte gaat. De aard van het register 

moet in dit gevallen duidelijkheid geven. 

-de doopdraagster/meter is hier een domicella : een dame of echtgenote van een dominus 

of heer (opgelet: ook een pastoor krijgt veelal het predicaat Dominus met hoofdletter 

toegewezen)  

 
Overlijden Stekene 1766 : (link RA: 1742-1778 folio 230-7) 
 

 
 

Die 15 februarij obiit Josephus van bundere 
filius Joannis, aetatis circiter duorum mensium 
sepultus die sequenti  

 
 
Op de 15de dag van februari stierf Josephus van Bundere 
zoon van Joannes, zijn leeftijd was ongeveer twee maanden 
hij werd begraven op de volgende dag 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098894199/level/file/scan-index/66
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098893871/level/file/scan-index/116
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De 3 nieuwe challenges : transcriptie en vertaling vind je in de volgende Kroniek  

 

Huwelijk Elversele 1672 : (link FS: 1607-1768 folio 108r-3) 

 

Geboorte Beveren 1623 : (link FS: 1623-1626 folio 6r-4)  

 

Overlijdens Daknam 1625 : (link FS: 1593-1831 folio cxviii-5-7) 

 

Succes !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-M9CX-D?i=499&cat=343729
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M1-GTGN?i=5&cat=426117
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1Q-19TL-B?i=159&cat=339933
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Drol 
door Geert Hoste en Luc Van Thienen 

 
Bij de transcriptie van 17de en 18de eeuwse “Staeten van Goede”, die werden opgesteld bij het 
overlijden van één van de ouders, komt men naast de samenstelling van het gezin, nog andere 
interessante gegevens tegen.  
 
In het begin van die akte staan meestal de “weesen en hoirs” met hun ouders en voogden. Veel leden 
van FV-Land van Waas weten dit vanuit de transcripties die Jean-Pierre Vaneygen († 2018) eerder 
maakte van talloze eerste alinea’s van de Staten van Goed, de zogenaamde prohemia (prohemium, -
a). Die bewerkingen werden al door veel genealogen gebruikt om hun stamboom aan te vullen. Maar 
ook in het vervolgalinea’s van die Staten staan interessante gegevens. Daar vindt men gronden, 
bezittingen en schulden, maar meestal ook een overzicht van de inboedel.  
 
Uit die inboedel pikken we hier één in het oog springend product : “de sargie”. Bij het beddengoed 
staat ze dikwijls vermeld als: de Spaensche sargie en de drolsargie. Spaanse dekens –soms met het 
attribuut “groene”- moeten de meer kwaliteitsvolle dekens geweest zijn. Uit welk materiaal ze 
gemaakt waren, vonden we nog nergens beschreven. Mogelijk waren het wollen dekens. Maar … er 
waren dus ook drolsargiën. 
Dat de Spaanse dekens verfijnder waren, leiden we af uit het feit dat deze meestal voorkwamen in de 
huishoudens met een wat meer rijkelijke Staat van Goed. Bij sukkelaars werden ze minder 
aangetroffen.  
Drolsargiën waren dan ook wat minder van kwaliteit en gemaakt van drol. Drol was immers grof 
lijnwaad of linnen met een grove draad. Dus een vlasproduct. Drol stond ook voor overschot van 
linnendraad.  

 

 
“Over de swesen paert in een groen Spaensche Sargie ende twee drollesargien met twee 
gordijenen ende twee sacken 15 schellingen grooten”   
 Anno 1675 

 
“Item vijf cafbeddens met alle de Drolle Sargien alsmede eenighen Drol tsamen  
 xx schellingen grooten” 
“Item vier wolle Sargien met een kindts sargieken tsamen 
 vj pond vj schellingen viij grooten” 
 Anno 1731 

 

Ten slotte vindt men soms ook “eene quaede sargie”, dat is dan een versleten exemplaar. 
 
Ook later was drol in Lokeren nog een veel gebruikt woord. In akten van Burgerlijke Stand komt men 
af en toe de naam nog tegen als een beroep: fabrikant in drol, handelaar in drolsargiën, …  
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Op 14 februari 1848 komt Petrus Franciscus Gheylinck zijn zoontje Emilianus Franciscus aangeven.Zijn 
vrouw Maria Angelina van den Abbeele heeft het kind een dag eerder om 2 uur in de namiddag in de 
Luyckstraat op de wereld gezet. Petrus Franciscus was 46 jaar en fabrikant in drol. 
 

FS Geboorteakte BS 1848 : Emilianus Franciscus Gheylinck 

 

Petrus Franciscus Gheylinck, fabrikant in drol (1848) 

 
In 1857 is Jan Baptista Verbruggen, fabrikant in drol als getuige aanwezig bij de aangifte van de 
kleine Henricus, het zoontje van boekbinder Jules Francois Van Duyse en Catharina Buys. 
 

FS Geboorteakte BS 1857 : Henricus Van Duyse 

Jan Baptista Verbruggen, fabrikant in drol (1857) 

 
Ander interessant detail uit diezelfde akte: moeder Catharina was in Sinaai geboren, maar vader Jules 
Francois zag het levenslicht in Parijs, rond 1818, want bij de geboorte van zijn zoontje in 1857 was hij 
39 jaar. In het jaar 1818 was Napoleon nog maar enkele jaren geleden verslagen in Waterloo, 
mogelijks had zijn vader nog gediend in het leger van Napoleon. In elk geval verbleef in 1818 de 
moeder van boekbinder Julius Franciscus Van Duyse nog in Parijs, al was het maar rond zijn geboorte. 
Haar naam was Maria Anna Josepha Guyot († Parijs). 
 
Ook na de tweede wereldoorlog hoorde men in Lokeren nog wel eens uitspraken als: “Hij werkt op den 
Drol”, “Ze wonen rechtover den Drol”, …   
En de oudere Lokeraars moeten zich vast nog een textielfabriek herinneren, die men in de volksmond 
‘Den Drol’ noemde. Deze fabriek werd rond 1982 afgebroken, en bevond zich op de hoek van de 
Groendreef en de oude baan Gent-Antwerpen, schuin tegenover het Oud-Vredegerecht. Dit bedrijf 
droeg de naam, de “N.V. Bergendries”.  
Anno 2020 zijn op dit terrein verschillende winkelketens gevestigd. 
 
In het Staatsblad van 1946 lezen we naar aanleiding van de Algemene Vergadering van 2 juli 1946 dat 
Roger Verbrugge administrateur délégué was van de “S.A. des Usines réunies Bergendries, Allée Verte, 
157, Lokeren”. Het zou nog een interessante uitdaging kunnen zijn om eens uit te pluizen in welke 

mate deze Roger Verbrugge (1946) verwant was aan hoger genoemde Jan Baptista Verbruggen, 
fabrikant in drol (1857). 
 

 
Publicatie Staatsblad 1946 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-M5PZ-4?i=448&cc=2138513&cat=353307
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-MC96-6Y?i=50&cc=2138513&cat=353307
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In de inventaris van het onroerend erfgoed beschrijft Anthony Demey in 1981 het fabrieksgebouw als 
volgt: “Voormalige textielfabriek N.V. Bergendries op de hoek van Tweebruggenstraat, bestaande uit 
ruime werkplaatsen onder zaagdaken, een ketelzaal met bijhorende hoge cilindrische bakstenen 
schouw en een machinekamer. Voorts recentere magazijnen (betonconstructies) op de ingesloten 
percelen.” 
Voor de volledige beschrijving verwijzen we naar de website inventaris.onroerenderfgoed.be 

(Link naar: onroerenderfgoed.be).  
Onderstaande beelden zijn daar ook te vinden en werden ontleend aan de ‘Beeldbank-Vlaanderen is 

erfgoed’, waar nog meer foto’s te vinden zijn. (Link naar: Beeldbank Vlaanderen).  

 
N.V. Bergendries (“den Drol”) (*Beeldbank) 

 
N.V. Bergendries (“den Drol”) (*Beeldbank) 

 
 
 
 

En nog dit 
Viaene 
We ontvingen melding van de uitgave van een standaardwerk over de familienaam Viaene en 
varianten, gebundeld in vier boeken van elk ongeveer 500 bladzijden. 65.000 naamgenoten werden 
geïdentificeerd en met elkaar in verband gebracht in 17 stammen die teruggaan tot het begin van de 
17de eeuw. Wie interesse heeft kan terecht bij de auteur Jef Viane via een e-mail bericht 
jefviane@belgacom.net. 
 

/Users/lucchalmet/Dropbox/Genealogie%20FV%20Land%20van%20Waas%20en%20Rondom/Publicatie%20Kroniek%20FV-LvW/Kroniek%202020/Kroniek%202020-04/inventaris.onroerenderfgoed.be
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17786
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/215662?erfgoedobject=https%3A%2F%2Fid.erfgoed.net%2Ferfgoedobjecten%2F17786
mailto:jefviane@belgacom.net
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Tools 
Via het gratis deel van de publicatiewebsite kan je een aantal genealogische tools aanspreken. Je kan 
deze gereedschappen ook rechtstreeks bereiken via www.publicatie-
landvanwaas.be/zorro/tools/menu.php. Met dank aan Willy Trog voor het ontwikkelen en op punt 
stellen van deze hulpmiddelen. Momenteel zijn vier gereedschappen ter beschikking: 

 
- FS-link: Dit gereedschap berekent de FamilySearch url-link vertrekkend van het filmnummer (DGS) en 

het paginanummer. Op die manier kan je bij elke genealogische gebeurtenis met beeld op FamilySearch 
deze link als bron aangeven. Voor meer uitleg zie FV-Kroniek van het Land van Waas, 48ste jaargang, nr. 
3 van 2020: Stambomen eenvoudig documenteren Epiloog, blz. 70. 
 

- Datum Repub>Gregor: Dit programma berekent de Gregoriaanse datum, vertrekkend van de Franse 
republikeinse datum. Voor meer uitleg zie FV-Kroniek van het Land van Waas, 48ste jaargang, nr. 3 van 
2020: Stambomen eenvoudig documenteren Epiloog, blz. 73. 
 

- Datum Gregor>Repub: doet net het omgekeerde. 
 

- Geboortedatum: Dit tool berekent de geboortedatum aan de hand van de overlijdensdatum en de 
leeftijd bij overlijden. Voor de berekening gelden volgende afspraken: vul je enkel jaren in, wordt de 
geboortedatum over een jaar berekend, vul je (ook) maanden in, wordt per maand gerekend, vul je 
weken in, per week en vul je (ook) dagen in dan wordt de exacte geboortedatum berekend. Wil je exact 
1 jaar en 3 maanden berekenen, vul dan in: Jaren: 1, Maanden: 3 en Dagen: 0 (nul). Je kan ook bv 9 
maanden -3 dagen berekenen. Decimalen mogen niet ingevoerd worden, maar wil je bv. 1,5 jaar 
berekenen, vul dan Jaren: 1 en Maanden: 6 in. 

Histories 
Verduidelijking (door Eva Wuyts, coördinator van Histories) van de band tussen Histories en 
Familiekunde Vlaanderen vzw (FV), haar afdelingen en de zelfstandige regionale verenigingen van FV 
zoals Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw.  
 
“Histories vzw is gegroeid uit 3 erflaters: LECA, Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen (die 

laatste enkel voor het gesubsidieerde deel). Familiekunde Vlaanderen blijft nog steeds een zelfstandige 
koepelvereniging. LECA en Heemkunde Vlaanderen (of hun voorlopers) zijn het ooit geweest, maar zij zijn dit 
niet meer sedert het moment van de fusie.  
De stichtende leden van de vzw Histories hebben ervoor gekozen om van Histories geen koepel te maken van 
aangesloten organisaties. Collega-organisaties zoals CEMPER, Vlaamse Erfgoedbibliotheken, enz. zijn dit ook 
niet. Oftewel: er is geen statutaire/formele band tussen Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw en 
Histories. 
  
Maar dat hoeft ook helemaal niet om van onze dienstverlening gebruik te kunnen maken. Als landelijke 
dienstverlener voor de thema’s heemkunde/lokaal erfgoed en familiekunde/genealogie en voor cultuur van 
alledag richt onze dienstverlening zich tot alle vrijwilligersverenigingen die rond deze en andere 
erfgoedpraktijken actief zijn. Zij kunnen ondermeer een beroep doen op advies, begeleiding (vragen, 
plaatsbezoeken en begeleidingstrajecten op maat en op aanvraag), samenwerkingsprojecten en vorming voor 
zover dit past binnen de doelstellingen en mogelijkheden van Histories. Oftewel: Familiekunde Vlaanderen 
regio Land van Waas vzw behoort wel tot de Histories gemeenschap en ‘klantenkring’.” 

 
www.prosapia.be  
We vermelden graag deze interessante genealogische site voor wie op zoek is in de gemeenten en 
parochies Baaigem, Balegem, Beerlegem, Bottelare, Dikkele, Dikkelvenne, Gavere, Gijzenzele, 
Hermelgem, Landskouter,Letterhoutem, Lemberg, Meilegem, Melsen, Merelbeke, Moortsele, Munte, 
Nederzwalm, Oosterzele, Paulatem, Roborst, Schelderode, Scheldewindeke, Semmerzake, Sint-
Lievens-Houtem en Sint-Maria-Latem en Vurste: 

- informatie betreffende enkele genealogieën: De Clercq, Polet, Rombaut, Meirlaen en Wylocke 
- de mogelijkheid de genealogische database te raadplegen (280.000 personen, 128.000 pr-aktes uit het 

Ancien Régime, 192.000 bs-aktes, 62.500 links naar foto's van aktes (search.arch.be en familysearch.org) 
en 4500 foto's van bidprentjes. 

Willy’s kantje 
Willy (Van Brande) gaat altijd op zoek naar anomalieën in de akten. Hier enkele van zijn recente 
vondsten.  

http://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/tools/menu.php
http://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/tools/menu.php
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/kron-2020-03.pdf#page=20
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/kron-2020-03.pdf#page=23
http://www.prosapia.be/
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- Een man die op 25 augustus gaat overlijden krijgt zijn akte reeds op 16 augustus !  

 
 

- En op welke dag zijde gij geboren manneken ? “Op 31 april mijnheer !”. Moet kunnen. 

 
 

- Overlijden van vrouw van 82 jaar, aangegeven door haar 46-jarige vader met de familienaam van haar 
eerder overleden echtgenoot. Of was de ambtenaar er niet helemaal bij? 

 



Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw        Zetel: Gouden Leeuwstraat 2, 9111 Sint-Niklaas 

Ondernemingsnummer 0716.815.647   BIC:GKCCBEBB  IBAN: BE24 7795 9067 2238 

 

V.U.: Luc Chalmet,Gouden Leeuwstraat 2, 9111  Belsele 
Tel. 03-772 25 76 Email voorzitter@publicatie-landvanwaas.be 
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Woordje van de voorzitter  
Niet te geloven: het regent! Eerst met wat aarzeling, nu volop. Het zou leuk zijn dat de regen in staat 
zou zijn om corona weg te spoelen. Helaas is dat niet zo en daardoor moeten we alweer onze 
geplande activiteiten voor het najaar uitstellen naar een latere datum. 
 
Maar of wij daarom minder gaan indexeren, of werken aan onze familiegeschiedenissen? Niets is 
minder waar! We zijn alweer aan de slag om onze beschikbare bronnen met gegevens uit te breiden 
tegen eind dit jaar. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ik wil graag eens stilstaan bij een berichtje dat ik van Willy Van Brande mocht ontvangen:  
 
“Betreft Sint-Niklaas, Burgerlijke stand, V-1919. 
Op 22 juli wordt het laatste stukje 1900 gedicht, dwz: 

geboortes Sint-Niklaas V-1919: 94.318 aktes 
overlijdens Sint-Niklaas 1853-1900 en 1911-1919: 53.103 aktes 
Totaal 147.421 aktes door mij ingevoerd! 

Toen ik begon met Geboortes V-1910 in te tikken lachten de toenmalige voorzitter en secretaris mij 
uit en zeiden: dat krijgt ge nooit niet klaar!! 
Op naar de jaren 20!” 
 
Hier word ik echt stil van. Laat de Thebaanse trompetten van Hanske de Krijger van KSA Oudenaarde 
(foto) maar schallen! Met diepe erkentelijkheid in naam van onze vereniging en in naam van alle 
genealogen die dagelijks van de resultaten van al dat werk kunnen genieten. 
Merci Willy, merci! 
 



103 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 48ste jaargang, nr. 5 september-oktober 2020 

 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden augustus-september 2020 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.21). 
 

 

Gelegenheidvondst:  Waaslanders overleden in dienst van VOC 
Van ons lid Nicole Pyckhout kregen we volgende informatie: 
  
Judocus WIEWAUTERS  
Geboren op 24 mei 1748 te Eksaarde en er gedoopt op 25 mei 1748 
Overleden op 11 december 1782 te Kaap, Zuid-Afrika  
Matroos Verenigde Oost-Indische Compagnie, kamer Zeeland, op het schip “De Zeeuw” met 
bestemming Ceylon  
 
Ouders  
Egidius Franciscus WIEWAUTERS 1722-1789  
Joanna BRUGGEMAN 1721-1786  
 

 
 

Bronnen: https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/  - Zoeken naar de naam WEWAUTERS 
              en https://www.openarch.nl/ghn:752321fb-3ec0-4936-8e7e-b81ba05b2417  
 

https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/
https://www.openarch.nl/ghn:752321fb-3ec0-4936-8e7e-b81ba05b2417
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Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/13238/file/NL-HaNA_1.04.02_13238_0340 en 
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/13238/file/NL-HaNA_1.04.02_13238_0341 

 
  

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/13238/file/NL-HaNA_1.04.02_13238_0340
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/13238/file/NL-HaNA_1.04.02_13238_0341
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Het wel en wee van Eduardus Josephus Van Landeghem  
1865-1955 
door Sandrina J.A. Cassiman 
 
Ik wou graag mijn bevindingen met jullie delen rond Eduardus 
Josephus Van Landeghem °20/11/1865 Sint-Niklaas. Hij was 
een welbereisd man en beeldhouwer in Amerika, zoon van 
Petrus Josephus en Maria Celina Roels, achterneef van mijn 
oma Florentina Maria Petrus Van Landeghem. Mijn oma is 
geboren °02/09/1909 Sint-Niklaas en overleed †03/05/1958 
Sint-Niklaas, zij was gehuwd met Pierre Joseph René 
Cassiman.  
 
Eduardus Josephus is geboren op °20/11/1865 te Sint-Niklaas 
als zoon van Petrus Josephus en Maria Celina Roels, die 
huwden op x 24/09/1862 te Sint-Niklaas.  Petrus Josephus was 
een veelzijdig man; zijn beroepsbezigheid was o.a. 
blauwverver, rondreizende muzikant, blokmaker, wever en 
nachtwaker.  
 
Vader Petrus Josephus Van Landeghem is geboren 
°04/10/1837 te Sint-Niklaas en overleden in Kluyskensstraat 
(Bijlokehospitaal) dagloner †26/09/1892 te Gent (BS-Gent-Ovl 
nr 3177) als zoon van Carolus Ludovicus en Anna Catharina 
Van Gasse afkomstig van Stoppeldijk, Zeeland Nederland. De 
tak van Landeghem heeft een lange lijn van voorouders te Sint-Niklaas met als oudste gekende 
Franciscus Van Landeghem geboren ca 1578, baljuw en gehuwd met Maeyken Schrijvers. 
 
Moeder Maria Celina Roels is geboren °01/03/1843 te Lokeren en overleed †12/02/1909 te Sint-
Niklaas. Zij was een dochter van Eduardus Roels en Delphina Petronella Van De Vijver. Haar 
voorouders Roels zijn Lokeraars. 
 
Het gezin Van Landeghem-Roels had 8 kinderen : 

1. Policarpus Nolascus Van Landeghem °26/02/1863 Sint-Niklaas werd dokter in Amerika (Dr. 
Franciscus Policarpus Nolascus, had een praktijk in Kersey, Weld County, Colorado USA) 
†16/05/1944 Denver Colorado USA.  
Woont in 1890 in Vijfstraten 43 Sint-Niklaas bij Constantinus Van Landeghem, broer van zijn 
vader Petrus Josephus. 
Ging naar Sint-Lucas hogeschool te Gent.  
Geëmigreerd naar Philadelphia USA op 15/06/ 1893 met het schip Switzerland. 
Gehuwd 18/11/1918 te Boulder, Colorado, USA met Carry Kristosen Livingston afkomstig van 
Denemarken. 
Militaire Dienst 08/12/1918 , hij was 1ste Luitenant in het medisch corps van Denver Colorado 
USA en dus veteraan van Wereldoorlog I (bron: Karlene Ferguson, genealogist Boulder 
Colorado). 
 

2. Eduardus Josephus Van Landeghem °20/11/1865 Sint-Niklaas, †22/06/1955 Norristown USA - 
beroep beeldhouwer.  Gehuwd x126/03/1893 Manhattan USA met Jansje Foks °11/12/1866 
Zwolle Nederland, dochter van Berend en Jacoba Van Heezel x227/04/1898 Schaarbeek met 
Elodie Maria Theresia Liem °12/10/1866 Ledegem West-Vlaanderen. dochter van Carolus 
Ludovicus en Ursula Buyse (details volgen). 
 

3. Carolus Ludovicus Van Landeghem °29/04/1868 Sint-Niklaas, †26/01/1942 te Gent, beroep 
timmerman. 
Gehuwd x06/05/1891 Gent met Elisabeth Hermina Van Der Straeten geboren °25/06/1864 
Gent, †23/05/1892 Gent, dochter van Petrus Josephus en Theresia Francisca Van Hoecke 
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Gehuwd x223/10/1894 Gent met Maria Elodia Moerman geboren °29/12/1865 Asper en 
†25/07/1934 Gent dochter van Leonard en Barbera Moreels.  
Carolus Ludovicus arriveert 10/06/1921 in New York met de Aquitania samen met Maria Elodia 
Moerman.  
 

4. Maria Ludovica Sidonia Van Landeghem °16/07/1871 Sint-Niklaas.  
Gehuwd x17/10/1894 Sint-Amandsberg met Giuseppe (Joseph) Beroggi geboren °07/12/1867 
Cerentino Zwitserland, beroep gieter, onwettige zoon van Guillaumine Beroggi. (Cerentino is 
een plaats in het Zwitserse kanton Ticino, en maakt deel uit van het district Vallemaggia. 
Cerentino telt momenteel 66 inwoners),  
Maria Ludovica Sidonia vertrekt in 1902 naar Manhattan USA, haar dochter Florentine Céline 
Marie Beroggi komt pas later in 1907 (volgens de Census 1910 USA). 
Maria Ludovica Sidonia, in de USA ‘Louisa’ genaamd, huwt x09/01/1906 Philadelphia USA met 
Harry C Fort. 

Daar wordt vermeld dat haar echtgenoot vier jaar eerder is overleden. 
Dit kreeg ik nog als detail uit het Venesoen rapport via Georges Picavet:  
Vertrokken met SS Finland op 18 oktober 1902: 
“10281 Louise Van Landeghem, 31 jaar, van St-Niklaas, kunstschilderes, echtgenote Joseph 
Beroggie. Begeeft zich naar Philadelphia, Pennsylvania, bij haar broer, Edouard Van 
Landeghem, Chestnutstreet nr. 2210. Deze is er 4 jaar als beeldhouwer werkzaam. Haar man, 
van Zwitserse nationaliteit, verblijft actueel in Frankrijk. Neemt 300 fr mee. Spreekt Vlaams 
en Frans”. 
 

5. Maria Francisca Van Landeghem °30/05/1873 Sint-Niklaas, †14/10/1934 Philadelphia USA, zij 
arriveert op 20/10/1908 in Ellis Island USA en word daar opgewacht door haar zus.  Zij woonde 
voor haar vertrek te Gent op de Brabantdam en was floriste.  
 

6. Constantinus Maria Van Landeghem °15/12/1875 Sint-Niklaas, †17/12/1887 Gent 
 

7. Julianus Alphonsus °04/05/1879 Lokeren, †21/08/1880 Sint-Niklaas 
 

8. Constantica Florentina Silvia Van Landeghem °09/11/1882 Sint-Niklaas en †16/09/1885 Sint-
Niklaas 

 
 

De broers en zussen van Eduardus Josephus Van Landeghem 

 

 
 

 
Dr Franciscus Policarpus Nolascus, °26/02/1863 Sint-Niklaas 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ticino_(kanton)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vallemaggia_(district)
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Carolus Ludovicus Van Landeghem °29/04/1868 Sint-Niklaas 
(Charles) en zijn echtgenote Maria Elodia Moerman en zoon 
Audomarus Franciscus Albertus geboren °1898 Gent, gekend als 
Homer in de USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Homer Van Landeghem (Audomarus Franciscus Albertus) 
°16/03/1898 Gent, zoon van Carolus Ludovicus en Moerman, 
†1987 Lynchburg USA, x29/05/1923 Monroe New York USA 
met Margaretha Adriana De Mondt °19/07/1895 Antwerpen, 
†15/09/1959 Lynchburg USA, dochter van Egidius Cornelius 
en Adriana Theresia Van Den Heuvel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Overlijdensakte van Maria Francisca Van Landeghem in 1934  
(bezorgd door Werner Vols) 
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Hiernaast: 
Maria Ludovica Sidonia Van Landeghem °16/07/1871 Sint-
Niklaas en dochter Florentine Céline Marie Beroggi 
°25/01/1892 Elsene Brussel  

 
Hieronder: Doopakte van de echtgenoot van Maria Ludovica 
Sidonia Van Landeghem : 
 
come da lei richiesto le inviamo copia del battesimo di: 
Giuseppe Beroggi nato il 07.12.1867 a Cerentino figlio 
illegittimo di Guglielmina Beroggi. 
Cordiali saluti 
Per l’Archivio Diocesano Giovanni Naghier 
 
(Toegestuurd door het Archivo Diocesano) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardus Josephus Van Landeghem: levensloop 
 

Eduardus Josephus ziet het levenslicht op °20 
november 1865 te Sint-Niklaas om vierenhalf uur des 
voormiddags, de aangifte wordt gedaan door vader 
Petrus Josephus op 21 november om 10u des 
voormiddags. Zijn ouders wonen dan op Vijfstraten en 
vaders beroep is fabriekwerker, moeder is 
huishoudster (akte 801). De aangifte werd gedaan in 
tegenwoordigheid van Franciscus De Praeter, oud 32 
jaar en schrijver en Carolus Ghyselinck, oud 42 jaar en 
stadsbode. 
 
Hij studeert te Sint-Niklaas aan de Kunstacademie 
1882-1884 
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Prijsuitdeling 1883 

 
 

 
 

 
Leerlingenlijsten 
1882-1883 
1883-1884 

 

     
 

Foto’s Stadsarchief Sint-Niklaas    

  
 
Eduardus Josephus studeert aan de Academie der Schone kunsten te Brussel (periode 1884-1892).  
Volgens ander bronnen studeerde hij ook te Gent. Kadoc Leuven stuurde me de link naar het prijsboek 
van het Sint-Lucasinstituut 1865-1939, daarin staat hij echter niet vermeld.  Van de expert Patricia 
Quaghebeur vernam ik dat er weinig is bewaard gebleven over die periode van Sint-Lucas Gent. Wat 
Brussel betreft kan ik enkel afgaan op krantenartikelen in de USA en de verklaring van de familie. 

 
Bericht via email van Christian Vreugde, documentalist Stad Brussel : “Naar aanleiding van Uw schrijven, 

betreffende Eduardus Van Landeghem, heb ik de nodige opzoekingen verricht. Weliswaar bezit het Archief van 
de Stad Brussel over een rijke verzameling palmaressen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te 
Brussel, doch de verzameling is niet volledig, er ontbreken sommige jaartallen, waaronder de jaren 1884 tot 
1890 en 1893. Zijn naam komt niet voor in de palmares van 1891-92. Dit betekent echter niet dat hij geen 
lessen gevolgd heeft op de Academie. In deze palmaressen worden hoofdzakelijk de eerste drie laureaten 
vernoemd.” 

 

Eerste huwelijk met Jansje Foks  
Hij huwt te New York USA op x26/03/1893 met Jansje Foks. Jansje is geboren °11/12/1866 
Zwolle Nederland als dochter van Berend (°28/06/1823 te Zwolle en er †07/12/1892) en 
Jacoba van Heezel (°22/12/1824 te Zwolle en er †27/12/1906). Vader Berend is militair in 
1854 en later kleermaker. Jansje is de jongste van 6 kinderen.  
Met dank aan New York Genealogy network Lois Schulstad 
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Eduardus en Jansje emigreren naar de Verenigde Staten omstreeks feb/maart 1893. In 

Amerika is hij bekend als Edward Joseph. Hij woont in Philadelphia USA 1894 bij de geboorte 
van zijn zoon Eduard Phidias. Het koppel keerde terug naar België voor 1896 want hun adres 
is “Nieuwland“ te Gent wanneer de geboorte van hun zoon Henricus °25/01/1896 Gent 
plaatsvindt. Ze verhuizen vervolgens naar Den Haag, Nederland. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende kinderen worden geboren uit het huwelijk met Jansje Foks 

1. Jacoba Henrietta Foks °30/01/1893 Utrecht Nederland, †26/04/1894 Philadelphia USA –Zij is 

geboren ten huize van Eduardus Josephus Van Landeghem, beeldhouwer wonend in de 

Sumatrastraat 11, Utrecht maar hij heeft het kind niet erkend. Hij heeft het kind wel 

aangegeven (BS Utrecht Geb akte nr 275). Overlijdensakte (BS Utrecht ovl aktenr 898) is 

afschrift van sterfregister te Philadelphia, USA. 

2. Eduardus Phidias Van Landeghem °28/04/1894 Philadelphia USA (geboren 2 dagen na het 

overlijden aldaar van zijn halfzus), †18/12/1898 ’s Gravenhage Nederland  

3. Henricus Van Landeghem °25/01/1896 Gent ten huize der moeder, †07/04/1988 ’s-Gravenhage 

Nederland, timmerman, gehuwd x15/02/1922 ’s-Gravenhage NL met Wilhelmina Hoogendoorn 

°04/12/1891 Mijdrecht Utrecht dochter van Jacob (broodbakker) en Neeltje Stichter (3 

kinderen in Nederland). In de geboorteakte is vermeld : “op verklaring des vaders uitdrukkelijk 

het kind erkent.”  

4. Jacobus Joannes Van Landeghem °19/01/1897 ’s-Gravenhage Nederland, (op zijn geboorteakte 

vermeld als Van Landighem, moeder Jansje Voks, rechtzetting door tribunaal op 12-12-1949: 

beide ouders verblijven dan in het gemeenteziekenhuis) verpakker, gehuwd x09/12/1925 ’s-

Gravenhage Nederland met Alida Withaar °19/12/1898 ’s-Gravenhage Nederland dochter van 

Hendrik en Adriana Hentje Gardina Van Tussenbroek. (3 kinderen in Nederland). 

Op 9 feb 1897 wordt Jansje Foks samen met haar twee zonen ingeschreven als inwoners van Den Haag, 
Jansje en Henricus afkomstig uit Gent. Jansje werd op 31 augustus 1914 uitgeschreven in Den Haag na 
een machtiging van de Officier van Justitie. Zij wordt opgenomen in het krankzinnigeninstituut in de 
Willem Arntsz stichting te Utrecht tussen 01/09/1914 en 31/12/1915 en overgeplaatst naar Kasteel 
Edegeest (gekocht door de gemeente Leiden in 1895 om als psychiatrische inrichting te gebruiken) 
waar zij overlijdt op †09/02/1949. (Oegstgeest BS ovl aktenr 19) 
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Tweede huwelijk met Elodie Maria Theresia Liem 
 
Ik vind Eduardus Josephus terug in 
Schaarbeek waar hij geregistreerd is als 
célibataire in de rue de l’Olivier n° 6 sedert 
14-08-1897 komend van Gent ! Hij huwt er 
x227/04/1898 Elodie Maria Theresia Liem, 
kokkin, geboren °12/10/1866 Ledegem 
West-Vlaanderen als dochter van Carolus 
Ludovicus (†) en Ursula Buyse. Beide vaders 
zijn overleden en beide moeders zijn 
aanwezig en geven hun toestemming. 
(Elodie woont op dat moment in de 
Liedtstraat nr. 27, Schaarbeek sedert 10-
09-1893 komend van Gent).  
Het koppel had een huwelijkscontract 
vastgelegd bij notaris Van Zeebroeck op 
15/04/1898 te Schaarbeek  
Hij keert 1 jaar later vanuit Antwerpen met 
s.s. Southwark op 29/04/1899 terug naar 
New York met zijn echtgenote Elodie Maria 
Theresia Liem, waar ze aankomen 
13/05/1899.  
 
 
 
 

 
Dit schip maakte zijn eerste reis op 28 dec 1893. Het werd 
gebouwd door William Denny & Brothers van Dumbarton 
(Schotland). Samen met s.s. Kensington werden ze in augustus 
1895 overgedragen aan Red Star op de lijn Antwerpen-New York. 
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Kinderen van koppel Van Landeghem-Liem in Amerika  
1. Conrad Pericles Acipes alias Conrad Pericles Scipio Van Landeghem °02/07/1903 Philadelphia 

USA, †03/01/1997 Lansdale, Pennsylvania USA (nursing home). Beroep medewerker Bell 

Telephone Company bij huwelijk x22/09/1928 Oaks Pennsylvania USA met Dorothy K. Dunlap 

°12/01/1908 Upper Providence, Montgomery, Pennsylvania USA, †21/08/2012 Harleysville, PA -

dochter van Oliver en Elisabeth ( Lizzie) D. Kulp. Zij hadden vier kinderen in de USA. 
 

2. Charles Emilianus Augustus Van Landeghem °04/03/1909 Lansing Michigan USA, †11/03/1909 

Delta Center Cemetery Millet, Michigan USA overleden 1 week oud 
 

  

Zoon Conrad Pericles Acipes Van Landeghem  met zijn 
ouders Eduardus Josephus en Maria Theresia Liem 
(Foto Sandra L. Siegle Young) 

-  

 

 
 
 
 
 
 
 
Eduardus Josephus vraagt naturalisatie aan op 
22/06/1916 Pennsylvania, USA, welke doorgaat op 
19/03/1917 te Pennsylvania USA 
Bij de huwelijken van zijn zonen Henricus in 1922 en 
Jacobus Joannes in 1925 te Nederland is vader Eduardus 
Josephus Van Landeghem niet aanwezig. 
 
Overlijdensakte Eduardus Josephus Van Landeghem 
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Eduardus Josephus Van Landeghem overlijdt  
†22/06/1955 Norristown Montgomery Pennsylvania 
USA.  
Foto: Find a Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beeldwerken gemaakt door Eduardus Josephus Van Landeghem in Amerika 

 
MILWAUKEE - SEPTEMBER 21: Edward Joseph Van 
Landeghem's "Nine Foundry Workers" sculpture sits 
inside the Grohmann Museum at Milwaukee School 
Of Engineering during the Fourth Annual "Doors 
Open Milwaukee" on September 21, 2014 in 
Milwaukee, Wisconsin. (Photo By Raymond 

Boyd/Getty Images) 

 
Picture from Nicole Marie, Parish Administrator, The 
Episcopal Church at Valley Forge, Pennsylvania 
 

 
 

 
 
Sandra L. Siegle Young : “Dit is een van 
de kunstwerken die Edward realiseerde. 
Hij noemde het “Washington op het 
ogenblik van zijn grootste wanhoop”. 
Het bevindt zich in Valley Forge National 
Park in Valley Forge, Pennsylvania.”  
Edward beschreef in 1928 dit kunstwerk 
als de houding van George Washington, 
verstomd en verafschuwd, bij het 
vernemen dat Thomas Conway en zijn 
handlangers (Conway Cabal) hem in 
diskrediet wil brengen bij het Congres en 
zo de onafhankelijkheidsdroom teniet wil 
doen. Washington staat op, neemt de hand van zijn beste vriend Generaal Greene en samen kijken ze 
vastberaden de andere kant uit de onafhankelijkheid tegemoet...  
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State Capitol Montana (Helena, USA): Edward Van Landeghem, koper bladbedekking op gietijzer basis, 
ca. 1901 144” x 42” x 36”, gegoten in 
een onbekende gieterij in Ohio, boven 
op het Capitool van de staat Montana, 
USA, in de hoofdstad Helena van de 
staat. 
Citaat uit het boek “Montana Moment”s 
van Ellen Baumler:”History on the go” 
pg. 94: 
Meer dan een eeuw lang was de ware 
identiteit van Lady Liberty, bovenop de 
grote koepel van het Montana State 
Capitol, een mysterie.  Alice Nagle 
Hatfield nam contact op met de 
Montana Historical Society over haar 
grootvader Edward J. Van Landeghem, 
een Belgische kunstenaar die een 

opleiding volgde aan de Academie voor Schone Kunsten in Brussel.  Hij creëerde het standbeeld in zijn 
studio in Philadelphia.  Hij noemde haar Montana, en dus na meer dan een eeuw is haar oorsprong 
bekend en kunnen we haar bij haar rechtmatige naam noemen. 
 
Foto links geschonken door Pete Brown, Historic Architecture Specialist Montana, rechts: MHS BD 2014-38-004 

 
Nog over de geschiedenis van het beeld: “Hoewel het beeld Montana 
voor meer dan een eeuw als symbool van toewijding van de staat aan 
democratie heeft gestaan, was haar oorsprong gehuld in mysterie.  
 
De commissie belast met de bouw van een Capitool voor de nieuwe 
staat Montana gaf toestemming voor de verwezenlijking ervan tussen 
1895 en 1897. Toen men ontdekte dat commissieleden van plan waren 
geld van het project te verduisteren, heeft de gouverneur de 
commissie ontbonden, na eerst alle dossiers van die commissie te 
laten vernietigen.  
 
Een tweede commissie werd samengesteld met de opdracht nieuwe 
bouwplannen te maken voor een broodnodig Capitool, onbewust dat 
een standbeeld voor de geplande koepel reeds besteld was. De latere 
aankomst per trein van het standbeeld in Helena was  dan ook totaal 
onverwacht. De verzendingsinstructies maakten duidelijk dat het 
monumentale beeld bedoeld was voor het Capitool, maar voorzag 
geen verdere aanwijzingen over de identiteit van de kunstenaar of de 
naam van zijn creatie.  

 
Het beeld, onofficieel Liberty gedoopt, werd in december 1900 door de koperslagers geïnstalleerd 
bovenop de koepel van het Capitool.  
 
Meer dan honderd jaar later kwam De Historische Maatschappij van Montana de gegevens van het 
beeld te weten. In 2006 identificeerde Alice Nagle van Pennsylvania, het als het werk van haar 
grootvader, Edward Van Landeghem (1865-1955). Hij was een in België geboren en in Europa 
opgeleide beeldhouwer die naar de VS emigreerde en zich uiteindelijk in de VS te Pennsylvania 
vestigde. In een interview in 1902 beschreef hij “Montana” als "een van zijn favoriete werken.”  
Vrij vertaald uit: https://mhs.mt.gov/education/capitol/art/exterior.   
 
foto boven: Studio van Eduardus Josephus Van Landeghem, Sculpture 2210 Chestnut Street, waar het beeld 

werd gemaakt, foto opgestuurd door Montana Historical Society Research Center, Helena, USA, 1902 
 
 
 

https://mhs.mt.gov/education/capitol/art/exterior
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Beeld O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Washington D.C. USA en andere beeldwerken. 
 

Bron: Art Inventories Catalog,  
Smithsonian American Art Museum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catalog of Copyright Uit het boek Catalog of 
Copyright entries, Works Of Art 

 

 

 

 
 
 
 

 
De woonplaats van Eduardus Josephus Van Landeghem  
 
Krantenartikel Van Landeghem 10 juni 1899 Evening 
star.(Washington, D.C.) 1854-1972, June 10, 1899, Page 5 



116 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 48ste jaargang, nr. 5 september-oktober 2020 

 

 
 
Dit huis in ambachtelijke stijl is een 
eenpersoonswoning bekend als het model van 
Edward J. Van Landeghem.  

Picture Realtore.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phyllis Byrne schrijft ons: “De Borough (stad) van North-Wales is een kleine gemeenschap gelegen 
tussen de grote stad Philadelphia en naar het noorden, Bethlehem, Pennsylvania USA.  
North-Wales is een aangename mix van heden en verleden, het is de oudste van de kleine steden in 
deze vallei. Het ligt in Zuidoost-Pennsylvania, een grote staat aan de noordoostelijke Atlantische kust 
van de Verenigde Staten. Onze vriendelijke buurten hebben een uniek gevoel van gemeenschap en 
trots. Het was de eerste stad die in 2000 een historische wijk in dit gebied vestigde, en veel van zijn 
architectuur en zijn schilderachtige charme heeft behouden.” 
 “Some of our famous residents thru the years include,  Austin Van Billiard, son of one of our early 
Mayors, who went down on the Titanic along with his 2 young sons; William Trego, renowned artist of 
Revolutionary War & other wonderful paintings;  Edward Van Landeghem, sculptor of the Statue on 
the Capitol building of Montana & other famous works” (Quote: Historic Commission Northwalesborough) 
Bron : BOROUGH OF NORTH WALES 300 School Street North Wales, PA 19454-3197 

 
Het Boek ‘Whispers of the Past’ van Phyllis Berger Byrne.  

 
Dit boek beschrijft de ontdekking van de 
ware toedracht rond het Beeld Montana. 
De Familie in Amerika vond, in een oude 
koffer van hun grootvader Eduardus 
Josephus, krantenknipsels van een 
artikel uit 1902 van de Philadelphia 
Times over Montana. En dat was het 
begin van hun speurtocht.    
 
Phyllis Byrne : “Our small town in the 
United States is very proud that Edward 
Van Landeghem, a talented sculptor 
born and trained in Belgium, lived in 
North Wales for the last 37 years of his 
life. During all that time few people knew of his important sculptures. 
Following his family’s exciting discovery in 2006, long after his death, 
that his favorite statue was located on top of the capitol dome of the 
state of Montana, North Wales was filled with pride. A mystery had 

existed since 1901 when the statue was placed on the new building. The state of Montana never knew 
the name of its sculptor!” Phyllis Byrne : “A wonderful connection to Van Landeghem’s native 
Belgium has grown from an unexpected inquiry from a Belgian descendant.  Our two countries are 
now connected in a very personal, happy way, and the sculptor Van Landeghem’s creations have 
brought pride to both continents.” 
 
Edward J. Van Landeghem was een vrijmetselaar 
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Edward Joseph Van Landeghem, Shiloh Lodge No. 558, Lansdale Pa., Age: 65, 
Occupation: Sculptor, Residence: North Wales, Pa., Degree dates: Entered 
Apprentice - Oct. 14, 1930, Fellow Craft - Nov. 18, 1930, Master Mason - Jan. 
13, 1931. [Membership bk. 21, p. 234.] 
 

Het vrijmetselaars merkteken van E Van Landeghem 
 
 

Penning gewonnen door Eduard Van 
Landeghem als prijs in de 
tentoonstelling en internationale 
wedstrijd van de “Société 
Scientifique Européenne”, Sint-
Gillis, Brussel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dankwoord:  
In het bijzonder aan Sandra L Siegle Young in de 
USA, kleindochter van Conrad Van Landeghem voor 
de mooie familiefoto’s en de toffe samenwerking.  
Thanks, Sandra. 

 
 Met dank aan Henk Bos voor zijn hulp rond de 

Nederlandse Jansje Foks 

 De vele Amerikaanse diensten die mij geholpen 

hebben. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben 

van het enthousiasme en de medewerking van het 

Amerikaanse Volk.  

 In Boulder Recording supervisor Andrew Minshaw 

 Philadelphia State Archives Aaron MC Williams en 

vele vele anderen. 

 Notaris Bernard Van Der Beek. 

 De archiefdienst in Ticino Zwitserland en L’archivio Diocesano. 

 De archiefdienst van Sint-Amandsberg en Gent 

 De archiefdienst van Sint-Niklaas 

 Regi De Meirsman voor het vertalen van de akte van Beroggi 

 Georges Picavet, die mee hielp zoeken naar de emigranten. 

 Patricia Quaghebeur expert leeszaal KADOC Leuven 

 Medals Service, Fran Stroobants Penningkabinet Brussel 

 Lucas School of Arts te Gent en vele anderen 

 Tenslotte wil ik Phyllis Berger Byrne bedanken, zij heeft het verhaal over Eduardus Josephus en het beeld Montana 

beschreven in haar boek Whispers Of The Past, Tales of North Wales Pennsylvania.  Via email kwam ik tot contact 

met deze hartelijke vrouw.  Enkele weken geleden mocht ik het boek zelf in ontvangst nemen.   
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Wat staat daar nu weer ??? 
door  Luc Van Thienen 

Hierna vind je de transcriptie van de 3 akten uit parochieregisters, die in vorige Kroniek verschenen. 

Daarna volgen 3 nieuwe akten zonder transcriptie, waar de lezer zelfstandig zijn kennis kan op testen. 

De transcriptie daarvan publiceren we in de eerstvolgende Kroniek. 

Heb je zelf een interessante akte ? Stuur deze dan naar secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be 

De 3 transcripties : 

Huwelijk Elversele 1672 : (link FS: 1607-1768 folio 108r-3) 

 

 Vigesima quinta Junij contraxerunt coram  
 me infrascripto sponsalia Petrus Herman et 
 Catharina Ivens, proclamationes factae sunt 
 26a, 29a eiusdem et 3a Julij, nullis occurentibus 
 impedimentis matrimonio iuncti sunt tertia 
 Julij testibus Balduino de Vrindt et 
 Judoco Herman 
  L. Vercouwen pastor 

 

Op vijfentwintig juni gingen voor mij ondergetekende 
de ondertrouw aan, Petrus Herman en  
Catharina Ivens, de afroepen hadden plaats op 
26, 29 (van dezelfde maand) en 3 juli, zonder ingebrachte 
belemmeringen zijn ze in het huwelijk verbonden op 
de derde juli. Getuigen: Baudewijn de Vrindt en 
Judocus Herman 

 L. Vercouwen pastoor  
 

Geboorte Beveren 1623 : (link FS: 1623-1626 folio 6r-4)  

mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80250-35532-60
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-81892-24076-86
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  October 

4 Gedoopt Merten Cant f(iliu)s 
 Jaques ende Anna deckers, zijn  
 huijsvrouwe, petren Merten  
 haeghman ende pete margriete 
 Deckers 

 

Opmerking:  

- Opvallend is hier het gebruik van de omschrijvingen “petren” en “pete” 

voor peter en meter, zoals deze soms nog gebruikt worden in het dialect 

van sommige steden en gemeenten (“pette”, “mette”, “peetre”, …) 

 

Overlijdens Daknam 1625 : (link FS: 1593-1831 folio cxviii-5-7) 

 

 

 Livinus van pottelberghe obijt 
 3 octobris anno 1625 
 Gijselbertus Cammaert obijt 2a  

 novembris anno 1625 
 margareta rosseels obijt 27 januarij 
 anno 1626 

 

 obijt : hij stierf            @°: anno/jaar 

 

De 3 nieuwe challenges : transcriptie en vertaling vind je in de volgende Kroniek  

Huwelijk Waasmunster 1697 : (link FS: 1687-1714 folio 38l-3) 

 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80249-51058-0
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-81597-36528-10
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Geboorte Stekene 1708: (link FS: 1706-1718 folio 50l-2) 

 

Overlijden Melsele 1628 : (link FS: 1605-1661 folio 52l-4) 

 

Succes !!! 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-13193-70197-6
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-41934-54
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Kwartierstaat van Joannes Baptista de SMET 

door Geert Hoste, september 2020 
 
 
 
 
 

Jan Baptist de Smet  

 

(Lokeren, 1 februari 1674 - Gent, 27 september 1741) was 
een Zuid-Nederlands bisschop.  
Hij was de 18de bisschop van Ieper (1718-1732) en de 
14de bisschop van Gent (1732-1741). 
 
Hij was samen met barok kunstschilder Hendrik de Somere ( 
Lokeren 1602-Napoli  1656) een van de twee grootste en 
bekendste personen die de Durmestad, Lokeren, in het 
ancien regime hebben voortgebracht. 

Jan Baptist de Smet was de zoon van Gilles de Smet 
(griffier van de schepenbank van Lokeren) en van Anna 
Vermeiren. 
 

Na zijn humaniora bij de augustijnen te Gent ging hij naar de universiteiten van Leuven waar hij 
eerst artes liberales studeerde en in 1703 licentiaat in de theologie werd. 
 
In 1700 werd hij tot priester gewijd. 
 
In 1703 werd hij plebaan van het Sint-Goedelekapittel te Brussel en op 29 april 1705 werd hij door 
de aartsbisschop van Mechelen Thomas d'Hénin-Liétard d'Alsace tot seculiere kanunnik van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen benoemd en begin mei 1705 ook voorzitter van het Mechels seminarie. 

Bisschop van Ieper  
 
Karel VI van Oostenrijk benoemde hem tot bisschop van Ieper in 1718 maar pas op 3 
februari 1721 werd zijn benoeming door paus Clemens XI bevestigd. Hij was toen 47 jaar. 
 
Hij vond er een bisdom waar sinds 1713 geen door de paus erkende bisschop aan de macht was 
geweest ten gevolge van geschillen tussen Frankrijk, Spanje en paus Clemens XI. 
 

Bisschop van Gent  
 
Op 1 maart 1730 benoemde landvoogdes Maria Elisabeth van Oostenrijk hem tot bisschop van Gent. Op 
6 augustus 1731 werd zijn benoeming door de paus (Clemens XII) bevestigd en op 2 maart 1732 werd 
hij geïnstalleerd. Zijn wapenspreuk was Caelestia cude arma (Smeed hemelse wapens). 
 
Die zelfde dag werd hij ingeschreven in het kruisboogschuttersgilde (voetboogschutters) van Sint-
Joris van Gent. 
 
Een van de redenen waarom de Smet benoemd werd tot bisschop van Gent, was de verwachting van 
de gouvernante-generaal en van Rome dat hij de verziekte toestanden binnen het kapittel van de Sint-
Baafskathedraal zou oplossen. Het kapittel was in meerderheid jansenistisch en was in conflict 
gekomen met de autoritaire bisschop en edelman Van der Noot. Hierop vroeg de Smet strikte 
gehoorzaamheid en onderwerping aan de anti-jansenitische richtlijn “Unigenus” uit 1713.  
In Temse trad de bisschop op tegen 3 geestelijke dochters, Catharina de Lamper, Joanna de Smet en 
Joanna van Bogaert, die geweigerd hadden zich te onderwerpen aan deze richtlijn. Tijdens een 
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onderzoek bij hen werden verboden boeken en bezwarende brieven gevonden. De boeken werden naar 
het bisschoppelijk paleis van Gent gebracht, waar de bisschop eiste dat ze zouden biechten en hun 
spijt zouden betuigen aan de pastoor van Temse. Tevens moesten ze ook vergiffenis vragen over hun 
ketterij. 
 
Jan Baptiste de Smet was een strenge bisschop die nauwlettend toekeek op het gedrag van zijn de 
pastoors en religieuzen in de parochies die onder zijn bevoegdheid vielen. Hij stelde intellectuele 
eisen aan zijn pastoors. Dit was in het begin van de 18 e eeuw geen probleem want er was een 
overschot aan priesters. Hij hechte groot belang aan de “concursus”, het examen waaraan priesters 
moesten deelnemen om een benoeming te krijgen. Maar vooraleer in functie te treden, moesten de 
pastoors en onderpastoors wel eerst nog een strenge  persoonlijke ondervraging door de bisschop zelf 
ondergaan. 
 
Op 27 september 1741 overleed hij op 67 jarige leeftijd en werd bijgezet in de Sint-Baafskathedraal. 
 
Zijn praalgraf (gebeeldhouwd door Jacques Bergé) bevindt zich tegen de koorafsluiting in de zuidelijke 
kooromgang van de Sint-Baafskathedraal, tegenover de Sint-Gilliskapel.  
 
Onder het praalgraf bevind zich in de onderliggende crypte een eenvoudige grafsteen met zijn naam. 
 

 
Foto: artflanders.be, gratis voor niet-commercieel gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Baafskathedraal
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D.O.M.  (Deo Optimo Maximoque) 
 

HIC REQUIESCIT A LABORIBUS SUIS 
ILLUSTRISSIMUS AC REVERENDISSIMUS DOMINUS 

D. JOANNES BAPTISTA DE SMET 
LOKERENSIS-WASIANUS,  

QUONDAM LOVANII, BRUXELLIS, MECHLINIAE CLARUS 
EX XV. IPRENSIUM, XIV GANDAVENSIUM EPISCOPUS  

UBICUMQUE OPTIME MERITUS 
PIETATE, DOCTRINA, BENIGNITATE, OMNIBUS CHARUS ET MAGNUS 

HUMILITATE, SIBI VILIS ET PARVUS,  
VIVERE DESIIT XXVII SEPTEMBRIS MDCCXLI AETATIS LXVIII,  

EPISCOPATUS XXI,  
IN PACE SIT LOCUS EIUS. 

 

Aan de Opperste en Allergrootste God 
 

Hier rust omwille van zijn werken 
de doorluchtige en eerbiedwaardige heer 

Heer Joannes Baptist De Smet,  
uit Lokeren-Waas  

eertijds in Leuven, Brussel en Mechelen uitmuntend 
15 jaar de Ieperse, 14 jaar de Gentse Bisschop 

overal uitermate verdienstelijk, 
door zijn plichtsbewustheid, onderricht, goedaardigheid, ieder dierbaar en groots 

in nederigheid, voor zichzelf doodgewoon en gering 
Hij hield op te leven op 27 september 1741, leeftijd 68  

van zijn Episcopaat het 21ste. 
In vrede weze zijn rustplaats 

 

 
Hierboven: transcriptie van de tekst op het praalgraf. 
Hiernaast: Detailopname van het praalgraf van Joannes Baptista De Smet in 
de Sint-Baafskathedraal te Gent  

(ACL Brussel, 9292A en 108915A) 
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Kwartierstaat 

 
Generatie 1 (proband) 
 

1 Joannes Baptista de SMET, geboren op 01-02-1674 in Lokeren. Joannes is overleden op 27-09-1741 
in Gent, 67 jaar oud. Hij is begraven in Gent Sint-Baafs.  
Notitie bij Joannes: Bisschop van Ieper, bisschop van Gent 

 

 
 

Vertaling: 
Anno 1674 die 1a februarij ego Augustinus Picavet pastor in Lokeren baptisavi Joannem filium Aegidii 
De Smet et Annae Vermeiren coniugum natum eodem die circa horam 2dam post meridiem. Susceptores 
fuerunt mr. Joannes Paindavain et Maria Vossaert. 
 
Uit de keuze van meter en peter blijkt dat de griffiers familie De Smet tot de hogere lagen van de 
bevolking behoorden. Magister Joannes Paindavain was doctor in de medicijnen en oud schepen van 
het Beverse in Lokeren. Maria Vossaert was de echtgenote van Petrus De Clercq, burgemeester van het 
Beverse in Lokeren, notabele, eigenaar van een molen en een lakenwinkel te Lokeren. 
De geestelijke die het doopsacrament toediende was Augustinus Picavet ( +Lokeren 28.04.1683), ook 
een telg uit een hoogstaande familie te Lokeren. 
 

Echt waar of een legende ? 
 
Niemand kon vermoeden dat de kleine Joannes (want hij werd gedoopt als Joannes) zo een grote 
toekomst te wachten stond toen hij nog als kind speelde op de markt te Lokeren. Of misschien toch? 
Er ontstonden allerlei verhalen (waar of niet) rond bekendere figuren in het ancien regime.  
In die tijd trok de kapucijnerpredikant Marcus d’Aviano (° Aviano 1631 + Wien 1699) rond in onze 
streken. Op 30 juni 1681 zou deze de jonge Jan Baptiste opgemerkt hebben op de Markt te Lokeren, 
hem de handen op het hoofd gelegd hebben en gezegd hebben: “ Op dit hoofd zal eens een mijter 
passen”. Nu ja, deze Marcus d’Aviano staat wel bekend voor dubieuze genezingen en allerlei “rituelen 
en mirakels” In 1681 ging hij in het Waasland de markten af om de mensen te manipuleren. (Terloops 
gezegd dat in de periode 1670-1690 het bijgeloof, hekserij en de praktijk van zwarte missen 
(pentagon), welig tierde in onze streken en in Frankrijk) 
Een ander niet gedateerd verhaal gaat over een kluizenaar uit de omgeving van Lokeren, die, toen hij 
het huis van griffier de Smet in de Roomstraat passeerde voorspelde: “ Uit dit huys zal een gemijterd 
hoofd te voorschyn komen”. 
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Generatie 2 (ouders) 
 
2 Egidius de SMET, geboren op 09-09-1631 in Lokeren. Egidius is overleden op 25-10-1704 in Lokeren, 
73 jaar oud.  
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 27-12-1663 in Lokeren met de 23-jarige 
3 Anna VERMEEREN, geboren op 21-11-1640 in Lokeren. Anna is overleden op 12-06-1688 in Lokeren, 
47 jaar oud.  
Vader Gillis was griffier van de Schepenbank, een zeer wel betaalde en hoog in aanzien staande 
functie. 
Uit de staat van goed bij het overlijden van zijn echtgenote in 1688 blijkt dat het gezin zeer 
welstellend was. Het bezat naast een aantal obligaties en renten ook een hofstede die 6000 gulden 
geraamd werd, verscheidene stukken land en bossen. Tijdens zijn loopbaan als griffier had hij het niet 
makkelijk, hij kreeg veel te maken met oorlog en inkwartiering van vreemde soldaten, wat veel extra 
kosten voor de schepenbank meebracht. 
 

Het gezin van vader Gillis en Anna Vermeeren en het tijdsbeeld: 
 
Niettegenstaande het echtpaar zeer welstellend was, hebben ze toch barre en moeilijke tijden 
beleefd. Ondanks alles hebben hun kinderen hoge studies gedaan en het zeer ver geschopt in hun 
verder leven.  
Kort na hun huwelijk brak omstreeks 1666 de laatste grote pestepidemie in het Land van Waas uit. Het 
is juist in die periode dat de oudste kinderen geboren worden. Deze epidemie zou duren tot eind 
1668.  
Enige jaren later, in 1675, kreeg Lokeren het zwaar te verduren door de voortdurende invallen van 
troepen van Lodewijk XIV. Ze sloegen toe in 3 buitenwijken van het dorp. Ze brandden Heyende, de 
helft van Hillare en Naastveld volledig plat. Vele inwoners en ook de dorpsmagistratuur sloegen op de 
vlucht naar Dendermonde of Mechelen en namen ook alle belangrijke documenten in grote houten 
kisten mee. 
Op 13 april 1676 werd er zwaar gevochten aan de Lokerhoutbrug (thans Oude Brug) over de Durme, 
waarbij  enkele doden vielen. De Fransen wonnen dit gevecht tegen de lokale bevolking , trokken de 
brug over, en gingen het centrum van Lokeren binnen , waar ze de volgende dagen veel verwoesten en 
aan het plunderen gingen. Vader Gillis de Smet heeft dit, als griffier, allemaal beleefd en heeft zeker 
bange dagen beleefd. 
Pas begin 1677 kwamen er bevriende troepen om het Franse leger uit het Waasland weg te jagen, wat 
ook snel lukte. Op 17.09.1678 werd tenslotte de vrede van Nijmegen getekend, waardoor Lodewijk XIV 
het Waasland en Gent terug moest afstaan. 
 

Het gezin de Smet-Vermeeren 
Kinderen van Egidius en Anna: 
 
1 Judocus de SMET [1.1], geboren op 18-11-1664 in Lokeren. Judocus is overleden op 10-01-1714 in 
Gent, 49 jaar oud.  
Pastoor te Gottem Deinze en daarna in de Heilige-Kerstparochie te Gent. 
 
2 Maria Anna de SMET [1.2], geboren op 26-03-1666 in Lokeren. Maria is overleden op 24-03-1750 in 
Gent, 83 jaar oud.  
Begijn in het Groot Begijnhof van Sint-Elisabeth te Gent. 
 
3 Petronella de SMET, geboren op 09-07-1667 in Lokeren. Petronella trouwde, 24 jaar oud, op 30-01-
1692 in Lokeren met Joannes Franciscus de BLOCK 
 
4 Franciscus Adrianus de SMET [1.4], geboren op 30-08-1668 in Lokeren. Franciscus is overleden op 
25-04-1742 in Gent, 73 jaar oud.  
Promoveerde in 1689 te Leuven tot licenciaat in de Artes. Hij werd kanunnik van de Sint-Veerlekerk 
te Gent op 14.02.1703; pastoor van Gentbrugge, bezitter van het recht op inkomsten van Eine, deken 
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te Oudenaarde, Kanunnik te Ieper en tenslotte van Sint-Baafs te Gent op 13.06.1731. Hij werd 
begraven in de Sint-Baafskathedraal. 
 
5 Gerardus Dominicus de SMET [1.5], geboren op 19-11-1669 in Lokeren. Gerardus is overleden op 25-
05-1671 in Lokeren, 1 jaar oud.  
Begraven in het hoogkoor van Sint-Laurentius te Lokeren. 
 
6 Joanna Sara de SMET, geboren op 21-03-1671 in Lokeren. Joanna is overleden op 18-09-1703 in 
Gent, 32 jaar oud. Joanna trouwde, 23 jaar oud, op 25-01-1695 in Lokeren met Joannes Baptista 
ROOMAN.  
 
7 Jacobus Livinus de SMET, geboren op 18-10-1672 in Lokeren. Jacobus is overleden op 17-07-1709 in 
Lokeren, 36 jaar oud. 
Hij volgde zijn vader op als griffier en was ook Notaris. Hij had 8 kinderen, waarvan er 3 jong 
overleden. De 5 overlevenden behoorden allen tot de geestelijke stand. 
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1698 in Lokeren met Catharina van de Velde, 25 of 26 jaar 
oud. Catharina is geboren in 1672 in Lokeren. Catharina is overleden in 04-1745 in Lokeren, 72 of 73 
jaar oud.  
 
8 Joannes Baptista de SMET [1.8], geboren op 01-02-1674 in Lokeren. Joannes is overleden op 27-09-
1741 in Gent, 67 jaar oud. Hij is begraven in Gent St Baafs.  
Bisschop van Ieper, bisschop van Gent. 
 
9 Anna Maria de SMET [1.9], geboren op 29-09-1675 in Lokeren. Anna is overleden op 18-07-1676 in 
Lokeren, 9 maanden oud.  
Begraven in de Sint-Laurentiuskerk. 
 
10 Ambrosius Carolus de SMET [1.10], geboren op 09-02-1678 in Lokeren. Ambrosius is overleden op 
18-06-1746 in Mechelen, 68 jaar oud.  
Hij werd te Leuven licentiaat in de beide rechten en was enige tijd advocaat te Gent vooraleer hij in 
1707 in Doornik tot priester werd gewijd en aan een grootse kerkelijke carrière begon, waarbij hij 
zoals zijn broer Franciscus Adrianus kon rekenen op de steun van zijn broer Joannes Baptista. Hij 
werd secretaris van aartsbisschop Thomas Philippe d’Alsace van Mechelen, gegradueerd kanunnik van 
Sint-Rombouts te Mechelen, officiaal van het aartsbisdom in 1724, en op 2.11.1726 geestelijk 
raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, de hoogste rechtbank van de Zuidelijke Nederlanden. 
 
11 Theresia Ludovica de SMET [1.11], geboren op 18-12-1679 in Lokeren. Theresia is overleden op 
03-01-1680 in Lokeren, 16 dagen oud.  
Begraven in het hooogkoor van Sint-Laurentius te Lokeren. 
 

 

Generatie 3 (grootouders) 
 

4 Joos de SMEDT, geboren op 14-02-1593 in Lokeren. Joos is overleden op 13-07-1658 in Lokeren, 65 
jaar oud.  
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 19-08-1614 in Lokeren met de 24-jarige 
5 Catharina van DOORSLAER, geboren op 06-08-1590 in Lokeren. Catharina is overleden op 04-11-
1646 in Lokeren, 56 jaar oud.  
 
6 Judocus VERMEEREN, geboren op 16-09-1615 in Lokeren. Judocus is overleden op 21-06-1692 in 
Lokeren, 76 jaar oud.  
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 30-07-1639 in Lokeren met 
7 Petronella van LAERE. 

 
Generatie 4 (overgrootouders) 
 

8 Niclaeys de SMET, geboren omstreeks 1557 in Lokeren. Niclaeys is overleden op 29-06-1637 in 
Lokeren, ongeveer 79 jaar oud.  
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Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1584 met de ongeveer 24-jarige 
9 Anne VERLAECKT, geboren omstreeks 1560, waarschijnlijk overleden in 1620. 
 
10 Joannes van DOORSLAER.  
Notitie bij Joannes:  
schaut van Lokeren in 1615 na overlijden van Gillis de Somere (vader van kunstschilder Hendrik de 
Somere (°Lokeren 1602- Napoli 1656) 
Hij trouwde vóór 1589 met 
11 Christiana van DAMME. 
 
12 Andreas VERMEEREN. Andreas is overleden op 24-12-1648 in Lokeren.  
Notitie bij Andreas:  
Getuigen bij huwelijk: Geeraert Vermeeren en Judocus Penneman 
Hij trouwde op 21-10-1614 in Lokeren met de 22-jarige 
13 Anna de MEY, geboren op 24-11-1591 in Lokeren. Anna is overleden in 11-1668 in Lokeren, 76 of 77 
jaar oud.  
 

Enkele gegeven over de vroege Familie De Smet 
 

De familie De Smet zou verwant zijn met de katholieke tak van de familie Nassau (volgens een 
speciale commissie die indertijd bevoegd was voor de benoeming tot griffier van Gillis de Smet). 
Deze bewering moeten we echter met een korrel zout nemen, omdat dit slechts de enige verwijzing is 
dus niet te staven aan de hand van andere historische documenten) 
Zeker zijn we wel van de oudste voorvader van Jan Baptist, zijn overgrootvader Nicolas De Smet. 
Nicolas moet rond 1555-58 te Lokeren geboren zijn en overleed er op 29.06.1637. Hij was herbergier 
en eigenaar van de herberg de Roose op de Markt, ontvanger van het Beverse en lid van de 
schuttersgilde van Sint Sebastiaan. 
Nicolaas moet een zeer diepgelovig katholiek geweest zijn. Toen het dorp rond 1577 in calvinistisch 
bestuur kwam, verliet hij Lokeren. Hij zou pas weerkeren in 1584, toen Alexander Farnese een eind 
gemaakt had aan dit bestuur. Hij verkoos dus ballingschap boven het leven onder protestants bestuur. 
Nicolaas De Smet en zijn vrouw Anne Verlaeckt hadden samen 8 kinderen, waarvan er tot op de dag 
van heden nog veel afstammelingen in Lokeren rondlopen. 
Van Nicolaes de Smet, de stamvader, zijn er 2 staten van goed bekend. 
- SvG op 12 september 1620. Hier zou de vader van Nicolaes een zekere Wauter zijn. Een andere 
Nicolas de Smet fus Jacques is dan voogd. 
- SvG bij het overlijden van Nicolaes zelf, hier zou hij zoon van een zeker Jacques de Smet zijn. 
Waren er misschien 2 personen met dezelfde naam? 
Dit moet via deze staten van goed nog nader onderzocht worden. 
Deze kwartierstaat is dus zeker nog niet compleet ! 

 
Generatie 5 (betovergrootouders) 
 
18 Bartholomeus Van der LAECKT (vermoedelijk) 
20 Jan van DOORSLAER. Jan is overleden na 1590.  
 
22 Cornelis van DAMME. Cornelis is overleden na 1592 in Lokeren.  
Hij trouwde met 
23 Amelberga ROELS. Amelberga is overleden na 1597 in Lokeren.  
 
24 Geeraert VERMEEREN. Geeraert is overleden in 1626 in Lokeren. Hij trouwde met Catharina ’s 
MAESCHALCKX (ovl. 1646).  
 
26 Joos de MEY, geboren omstreeks 1560. 
Hij trouwde, minstens 26 jaar oud, na 1586 met 
27 Joanna CABBEECX. 
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Generatie 6 (oudouders) 
 
52 Petrus de MEY. 
Hij trouwde met 
53 Amelberga van DAMME. Amelberga is overleden na 1588. Amelberga trouwde (2) met Gillis van 
ERCKE (ovl. 1612).  

 
Generatie 7 (oudgrootouders) 
 

106 Christianus van DAMME. 
Hij trouwde omstreeks 1530 met 
107 Margareta STASIJNS. Margareta trouwde (1) met Joannes BAETEN. 
Bron: Hoofdcijnsboeken LvW. 

 

Generatie 8 (oudovergrootouders) 
 
214 Gillis STASIJNS. 
Hij trouwde met 
215 Elysabeth van DOORSLAER.  
Bron: Hoofdcijnboeken LvW. 
 

 

De vermeende erfenis 
 
Op 27 september stierf Jan Baptist De Smet vrij onverwacht. In juli 1741 bezocht hij nog een aantal 
parochies , waaronder zijn geboortedorp Lokeren. Sedertdien werd hij langzaam vergeten, alleen het 
prachtige praalgraf in de Sint-Baafskathedraal was nog een herinnering aan deze man. 
Doch halfweg de 19e eeuw kwam de bisschop weer volop in de actualiteit en zorgde voor heel wat 
ophef. In de pers doken plots berichten op dat er een enorme erfenis ( meer dan 1 miljoen frank) van 
een zekere Jan Baptiste De Smet, destijds bisschop van Gent, onder zijn erfgenamen zou verdeeld 
worden. 
De bisschop zelf zou in zijn testament geschreven hebben dat zijn erfenis pas honderd jaar na zijn 
dood zou worden afgehandeld. Honderden al dan niet vermeende afstammelingen van zijn broers en 
zusters doken op met stambomen en allerlei documenten om hun aandeel op te eisen.  
Ook ik had een voorouder Anna Petronilla De Smet (1760-1820), wed. Pieter Jan Laceur. In de familie 
was ook zo een vervalste stamboom aanwezig, waaruit bleek dat zij afstamde van de broer van de 
bisschop. Mijn grootvader was daar stellig van overtuigd. Ik heb dit dan als beginnend genealoog, 30 
jaar geleden uitgezocht, en daar bleek natuurlijk niets van waar te zijn.  
Zeer vele mensen zijn toen (einde 19e eeuw) serieus opgelicht in Lokeren en omgeving door gewiekste 
individuen die vervalste stambomen opgesteld hadden en allerlei documenten vervalst hadden.  
Er werd door een aantal  “zaakwaarnemers” in Gent een vereniging opgericht, die 600 personen 
samen kreeg waarvan gevraagd werd 5 Fr bij te dragen voor de verdediging van hun belangen. 
Deze zaak liep daarna zo erg uit de hand dat het Ministerie van Justitie moest ingrijpen om in het 
Belgisch Staatsblad  van 1 juli 1901 te verklaren dat er geen erfenis was en dat het enige wat De Smet 
had nagelaten een studiebeurs van omgerekend 6000 fr was. 
Nog jaren lang zou er geruzied worden om deze erfenis, waardoor er vetes tussen families ontstonden. 
Uit verschillende dossiers blijkt dat familieleden elkaar nauwlettend in het oog hielden en bij elk 
teken van  welvaart werd de andere ervan verdacht dat hij geld uit de erfenis getrokken zou hebben. 
Het was een pijnlijke geschiedenis, die veel wonden sloeg. 
Hieronder volg het artikel in de vrije stem van 1 juni 1901. 
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En nog dit 
Lezers schrijven 
 

1. Naar aanleiding van het artikel “Drol”, verschenen in onze vorige Kroniek wees aandachtige 
lezer Aimé ons op het standaardwerk over inboedels van Jozef Weyns, “Volkshuisraad in 
Vlaanderen. Naam, vorm, geschiedenis, gebruik en volkskundig belang der huiselijke 
voorwerpen in het Vlaamse Land, van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog”, 
uitgegeven in eigen beheer ‘Ter Speelbergen’, Beerzel. Dit werk omvat 4 lijvige volumes, met 
illustraties, foto’s en eigenhandige tekeningen. 
 
In hoofdstuk IV, gewijd aan de slaapstede staat bv. op p.331: “Drolsarge en rappedeken zijn 
twee namen voor hetzelfde: weefsels van het grofste vlas.” Verder lezen we nog: “De Spaanse 
sarge heb ik opgetekend uit 1556 tot 1776. Het was een grove deken van onbebleekte wol, en 
daarom van mindere kwaliteit.” 
 
Wie dit volumineus standaardwerk wil nakijken, kan terecht in de bibliotheek van de stad Sint-
Niklaas die een exemplaar op haar schappen heeft staan. 
 

2. In onze kroniek van mei 2020 was Rony Govaert op zoek naar foto’s van de familie Charles De 
Cock. Hierbij werd een verkeerd telefoonnummer opgegeven; het moet zijn: 0479 297 265 

 
FamilySearch congres 
 
Misschien wil je wel eens een internationaal congres over genealogie meemaken? RootsTechConnect is 
een gratis virtuele online conference, georganiseerd onder de koepel van FamilySearch. Het gaat door 
van 25 tot 27 februari 2021. Je kan inschrijven op www.rootstech.org. 
 
Gehoord in Lokeren 
 
Ik woon hier in Lokeren aan de Durme. Deze zomer werd hier veel met kajaks gevaren en ook 
gezwommen. Ook kan men met bootjes (te huren) rondvaren 
Nu hoorde ik deze middag iemand in een bootje volgende uitspraak uitroepen terwijl ik op terras 
stond: « Beter een gat in aunen boët , dan nen boët in ou gat ! » 
 
En dan ‘s zondagsmorgen bij de bakker aan het stationsplein: “Dienen beuên ooparleur van de Staesje 
begint al smorgens van om 5 uren te ziëveren over da dwoaz muilmasker damme op ons tote moeten 
zetten. En dan zijde vaneigen wakker é, en ge keu nemier slaopen. Als ge da spel een half ure op a 
tote hed krijgde giënen asseme ne mer, dadde van aonen turelut zo goan vallen”. (Geert) 
 
Wie heeft ook frappante en ludieke uitspraken gehoord in het Waasland? Deel ze gerust met ons. 
 
Zoeken in Zeeuws-Vlaanderen (en Zeeland), Nederland 
 
Er zijn veel Wase families die voorouders hebben in Zeeuws-Vlaanderen. Daarom suggereren we graag 
om deze link eens te bekijken als dit in uw geval zo is:  
https://geneaknowhow.net/script/zeeland.html  
Maar je kan er ook terecht voor andere Nederlandse en Belgische genealogische bewerkingen. 

 
 
 
 

 

http://www.rootstech.org/
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Woordje van de voorzitter  
door Luc Chalmet 
 
De Amerikanen “herdenken” vandaag donderdag 26 november 2020 met Thanksgiving een feest dat de 
Pilgrim Fathers in 1621 zouden hebben gevierd toen zij in Plymouth in Massachusetts een nederzetting 
hadden gesticht. Dit zou eerder fantasie dan werkelijkheid zijn. Het echte verhaal van 1621 is 
mogelijks dat de pilgrims meededen aan een indiaanse traditie voor een oogstfeest. En dat kalkoenen 
daar misschien op het menu stonden. 
 
We zouden normaal in deze periode ook bijeenkomen met de vrijwilligers om uitgebreid dankbaar te 
zijn voor al het onbaatzuchtige werk. Een soort ‘Thanksgiving’ bijeenkomst voor onze vereniging. We 
hebben allen behoefte aan zo’n bijeenkomst, nog eens samenkomen in een café, in een 
vergaderlokaaltje, in een restaurant. Face-to-face met elkaar praten over onze stamboomopzoekingen 
en de knelpunten waar we tegenaan gelopen zijn of vondsten die ons vooruit hebben geholpen en ons 
gelukkig hebben gemaakt. En luisteren naar onze topgenealogen om te leren en te begrijpen hoe we 
nog beter familie-onderzoek kunnen doen. Om elkaar beter te leren kennen, een beetje te helpen en 
te steunen, ook op persoonlijk vlak. Met een pintje of een glas wijn of een koffiet-met-gebak.  
 
Bijeenkomen kan niet, maar dankbaar zijn voor al het gepresteerde werk kunnen we wel, zelfs meer 
dan ooit! En nu de eindejaarsdagen eraankomen en het nieuwe jaar in zicht komt, is het goed om eens 
alle vrijwilligers van harte te bedanken: 
 

Dank aan alle vrijwilligers ! 
We wensen iedereen  

een heel fijn en gezond 2021 
 

Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas sluit zich graag aan bij 
een oproep van de cultuurdienst van de stad Sint-Niklaas: 
 
‘December is de donkerste maand van het jaar. Elk jaar tellen we af 
naar de feestdagen om samen te komen met familie, vrienden en 

geliefden. Dit jaar zijn de vooruitzichten onzeker. Via de actie ‘Wase 
lichtpuntjes’ maken we de donkere decembermaand ‘lichter’ in heel 

het Waasland.  
 
Om deze actie een schitterende start te geven, vragen we aan alle 

inwoners, handelaars, organisaties om op 1 december hun huis of 

gebouw extra te verlichten en roepen we inwoners op om ’s avonds 
om 20 uur met een lampje of kaarsje buiten aan de voordeur te 
staan. 
 
In het hart van de stad Sint-Niklaas en dat van de 3 deelgemeentes 

zal ook een hart geprojecteerd worden.  
  

Dinsdag 01 december: stadhuis, Grote Markt Sint-Niklaas 
Woensdag 02 december: kerk, Ten Bos Nieuwkerken 
Dinsdag 08 december: boom/ gemeentehuis, Dries Sinaai 
Woensdag 09 december: gemeentehuis, dorpsplein Belsele 
Kom jij op 1 december om 20 uur ook aan je voordeur staan met een lichtje?  
  

https://www.sint-niklaas.be/actueel/1-december-wase-lichtpuntjes
https://www.sint-niklaas.be/actueel/1-december-wase-lichtpuntjes
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Een foto van zo'n 'lichtpuntje' delen kan via sociale media met de hashtag #Waselichtpuntjes, of 

mail de foto en waarom je meedoet naar eline.dekeulenaer@sint-niklaas.be, zodat hij verschijnt op 
de stadskanalen. Dankjewel!’ 
 
 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden oktober-november 2020 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.23). 
 Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.5.3).  

 
 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be 
  

Schenk een abonnement op zorro® ! 
 
Deze periode is een uitgelezen mogelijkheid om zelf intens met 
familiekunde bezig te zijn en misschien kunnen we anderen stimuleren 
om ook aan deze fantastische hobby te beginnen. Vanaf nu kan je die 
stimulans vorm geven door een geschenkbon te geven aan een 
beginnende genealoog, of gelijk wie je dierbaar is, met een 
jaarabonnement op zorro®. We bieden vanaf 1 december deze 
geschenkbon aan voor de prijs van € 25 op de bestellingstab van onze 
website. 

 
Reacties 
 
We ontvangen spontaan volgende reacties op zorro® en kiezen er eentje uit: 
 

“Zorro eens vluchtig geprobeerd en al onmiddellijk een fantastisch resultaat! 
  
Het ontbrekende  overlijdensjaar (1913) van een stamvader (Emmanuel Joseph Stremes) 
gevonden. Jarenlang hebben mijn vader (zonder internet) en ik gezocht in de omgeving van 
Roubaix, waarnaar de familie geëmigreerd was en uiteindelijk, via Zorro, gevonden in Sint-
Niklaas. Hij overleed in St.-Niklaas  20 dagen na zijn echtgenote (Thuy), die in Roubaix 
overleed. Was hij hier op bezoek? 
Omdat op één zoon na, de ganse familie in Roubaix en omgeving woonde kon ik niet 
vermoeden dat ik in Sint-Niklaas moest zoeken. De registers 1913 waren en zijn ook nog niet 
(digitaal) openbaar. Ook via jullie website het Journal de  Roubaix gevonden, waarin 
verschillende artikels en ook nog foto’s van deze  voorvader, -moeder stonden. 
Op korte tijd al veel en mooie informatie gevonden! 
  
Bedankt! Vriendelijke groeten, Peter Stremes” 
 

Er wordt volop gewerkt aan de volgende grote update van onze database met geïndexeerde 
bewerkingen. Deze komt normaliter in januari beschikbaar. 
 

  

https://www.facebook.com/events/128171862202124/
mailto:eline.dekeulenaer@sint-niklaas.be
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/bestellen/geschenkbon-abonnement
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/bestellen/geschenkbon-abonnement
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Quarantaineboot in Doel 
Tijdens het indexeren van BS Doel GEB (Willy Trog) en OVL (Etienne Huyghe) bemerkten we ineens het 
bestaan van een beroep van 'roeier op de quarantaineboot'. In huidige coronatijden valt dit zeker op, 
vandaar dat we verder op zoek gingen, met als resultaat een pareltje van een website: “Doel, vroeger 
en nu”. Hieruit het volgende citaat: 
 

‘In 1897 werd op de dijk een nachthuis gebouwd voor de "quarantaine" dienst; vandaar vertrok 
de eerste telefoonlijn van Doel naar Dr. Antoon en verder naar zijn kollega Dr. Flahou.  In mei 
1897 nam de Quarantainedienst de eerste stoomboot in dienst. 
 
Op 30 mei 1898 werd op de Schelde de quarantaineboot aangevaren door de Engelse 
stoomboot "Juan". Het schip was geladen met graan en stond onder bevel van 
Kapitein Fletcher.  De quarantaineboot, met aan boord dokter Flahou, stuurman 
J. Bleyenbergh, machinist F. Van Haver en de matrozen E. De Lee en P. Deckers, kantelde en 
zonk. Op 3 juni werd het dienstvaartuig bovengehaald met het lijk van dokter Flahou, hij was 
35 jaar en tevens burgemeester van Doel. Ook matroos P. Deckers en stuurman 
J. Bleyenbergh kwamen om.’ 
 

En in De Beverseklok van 18 maart 2011 lezen we op pagina 7: 
 
‘Zeeschepen die Antwerpen aandeden hadden soms zieken aan 
boord. Vanaf de haven van Doel vertrok een quarantaineboot 
met een dokter aan boord om die zieken te onderzoeken.  
Wie besmettelijk was, werd van het schip gehaald en 
ondergebracht op het Fort van Liefkenshoek tot hij genezen 
was en geen gevaar meer vormde voor de anderen.’ 
En op pagina 8:  
‘ oven op de dijk stond het oude  uarantainegebouw van  oel 
waarin cafe -restaurant ‘Het Paviljoentje’gevestigd was. 
 aarvoor heette het cafe   Tourisme.’  

Het Paviljoentje (foto: Firlefyn-De Lee) 

 

Maria Van Overmeere overleden te Haasdonk op 20 november 
1680 
door Regi De Meirsman, Frans De Rycke en Ludo Hemelaer 
 
Maria Van Overmeere overleed te Haasdonk op 20 november 1680 in de geschatte leeftijd van 73 jaar 
als echtgenoot van Adrianus Fassaert. Volgens Paul Blaton - bewerker van de parochieregisters van 
Haasdonk - had dit echtpaar 3 kinderen te Haasdonk namelijk Joanna Fassaert, Catarina Vassaert en 
Carola Vassaert. Alle drie zijn jong overleden. 
 
In de zoektocht naar de familie De Rycke had Frans een merkwaardigheid opgemerkt in de lijsten van 
FV Land van Waas. Een tweeling Ignatius en Petrus Fassaer werd op 26 november 1640 te Haasdonk 
geboren uit Adrianus Fassaer en Maria de Rijcke. De naam van de moeder  bij deze doop is 
merkwaardig omdat op dat ogenblik een Adrianus Fassaert al gehuwd was met Maria Van Overmeere 
op 31 augustus 1636 te Haasdonk. 
 
Als Maria De Rijcke dezelfde persoon zou zijn als Maria Van Overmeere, waar haalde de pastoor dan 
die naam vandaan? Frans vond het antwoord in Lokeren. 
 
In de Staat van Goed van 11 juli 1630 (Stadsarchief van Lokeren SVG 1630-1633 fo. 5) wordt Maeyken 
als wees vermeld van Jan Van Overmere (al voordien overleden) en Lauryntken sRycken. Lauryntken of 
Laurentia is dan een dochter van de recent overleden Maria Verheerbrugghen. Als voogden zijn 
Jacques de Rycke zoon van Jan en Joos Moerdijck benoemd. 

http://home.scarlet.be/be065885/Geschiedenis.htm
http://home.scarlet.be/be065885/Geschiedenis.htm
http://www.beverseklok.be/siteafbeeldingen/klok16-22web.pdf
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Maria Verheerbrugghen, dochter van Laureis, was gehuwd met Joannes de Rijcke. Zij hadden heel wat 
zonen en dochters waaronder Jacobus, gedoopt in 1586 te Lokeren. Deze Jacobus is de bovenvermelde 
voogd. We treffen Jacob ook in Temse aan. Hij trouwt daar in 1616 met Elisabeth Van Ende. Bij de 
relevante doopgetuigen vermelden we in 1634 Maria Van Overmeere en Adrianus Fassaert in 1641. 
 
Hier vonden we dus het bewijs dat eene Maeyken of Maria dochter was van het vermelde echtpaar en 
dat de pastoor van Haasdonk Maria Van Overmeere vernoemde naar haar moeder bij de doop van de 
tweeling. 
 
Bronnen: 
Parochieregisters: 
Haasdonk - Paul Blaton 
Lokeren (in voorbereiding) - Geert Hoste  
Temse - Paul Blaton 
Staten van Goed: 
Lokeren - bewerking door Vedastus Verstegen - Lokeren.be/vrije-tijd/stadsarchief 
 

Gelegenheidsvondst: Waaslanders gehuwd te Saint-Ghislain 
 
CARLIER Leon Louis ° Baudour 30-09-1863, bediende 
 zv. Homobon († Saint-Ghislain 13-09-1888) en Charlotte Dubois († Saint-Ghislain 01-04-1881) 
 wed. Victoria Emilia Leblu († Saint-Ghislain 16-03-1897) 
 X Saint-Ghislain 26-06-1901 (17) 
 HEYNINCK Philomène ° Sint-Niklaas 28-04-1872, zonder beroep 
  dv. Charles Louis († Sint-Niklaas 07-03-1881) en Stephanie Cappaert  
   († Sint-Niklaas 14-04-1889) 
 
Bron: https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22796-4934-31 
 
DESCAMPS Georges ° Hornu 27-09-1879, elektrieker 
 zv. Albert en Mathilde Carlier 
 X Saint-Ghislain 24-05-1902 (10) 
 HEYNINCK Marie Louise ° Sint-Niklaas 28-02-1876, huishoudster 
  dv. Charles Louis († Sint-Niklaas 07-03-1881) en Stephanie Cappaert  
   († Sint-Niklaas 14-04-1889) 
 
Bron: https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22796-4288-93 
 
VAN HOYWEGHEN Alphonse ° Rupelmonde 07-06-1896, schipper 
 Zv. Pierre Victor en Colette Clementine Van Hove 
 X Saint-Ghislain 09-10-1920 (42) 
 PRÉVOT Yvonne Clarice ° Marcoing (Nord, F) 28-09-1898, huishoudster 
  dv. Eugène Joseph en Clarice Cuvelier 
 
Bron: https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-57927-42689-26  
 

Gelegenheidsvondst: Waaslanders gehuwd te Wiers 
 
BURY Leon ° Wiers 29-07-1891, douanier, wt. Rongy 
 Zv. Omer en Augustine Mars 
 X Wiers 07-02-1920 (6) 
 VAN MAERCKE Marie Cecile ° Stekene 20-01-1897, wt. Wiers 
  dv. Franciscus († Stekene 07-07-1916) en Joanna Van Osselaer († Stekene 15-12-1916) 
 
Bron: https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-47594-15427-93 
  

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22796-4934-31
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22796-4288-93
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-57927-42689-26
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22796-4934-31
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Artikelreeks: Waaslanders gehuwd/overleden te Roubaix 
Waaslanders gehuwd te Roubaix in 1883  
door Liliane Lenssens. 
 

VAN BUYTEN Anne Marie ° Waasmunster 21-08-1851, bobijnster 

 dv. Charles Louis (wt. Sint-Niklaas) en Thérèse Vaerewyck (wt. Sint-Niklaas) 

 wed. Joseph D’Een († Sint-Niklaas 07-04-1878) 

 X Roubaix 08-01-1883 (8) 

 RAMAN Ange ° Laarne 25-07-1855, timmerman 

  zv. Pierre François (wt. Laarne) en Catherine Angelique Vervaet (wt. Laarne) 

 

VAN HECKE François ° Moerbeke 21-11-1828, stoker 

 zv. Pierre Louis (verdwenen) en Jeanne Liévine De Veirman († Moerbeke 14-05-1848) 

 wed. Constance Quintyn († Roubaix 24-05-1868) 

 X Roubaix 13-01-1883 (31) 

 CATOIRE Clémence Joseph ° Tourcoing (Nord, F) 07-07-1834, huishoudster 

  dv. Prosper Adam Joseph († Tourcoing (Nord, F) 29-07-1878) en Barbe Thérèse Lombar 

    († Tourcoing (Nord, F) 17-04-1878) 

  wed. Philippe Clotaire Joseph Leplat († Roubaix 15-06-1876) 

 

GOEMAN Martin ° Sint-Niklaas 29-09-1861, wever 

 zv. Dominique (wt. Roubaix) en Marie Angélique Van Oppens (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 13-01-1883 (33) 

 DENAET Elisabeth Marie Thérèse ° Brugge 28-07-1859, verzorgster 

  dv. Jean François († Brugge 03-09-1877) en Marie Louise Vantroeyen (wt. Roubaix) 

 

VAN DAELE Alphonse ° Sint-Niklaas 02-08-1858, wever, wt. Sint-Niklaas 

 zv. Pierre Dominique († Sint-Niklaas 23-11-1871) en Frédérique Van Ursel (wt. Sint-Niklaas) 

 X Roubaix 13-01-1883 (34) 

 GOEMAN Blondine ° Sint-Niklaas 02-10-1848, weefster 

  dv. Dominique (wt. Roubaix) en Marie Angélique Van Oppens (wt. Roubaix) 

 

VAN CLEEMPUT Jean Léopold ° Bazel 09-10-1859, wever, wt. Dworp 

 zv. Benoit (wt. Dworp) en Marie Josephine Verwimp († Dworp 29-01-1866) 

 X Roubaix 22-01-1883 (46) 

 BAETENS Marie Josephe ° Dworp 06-08-1865, weefster 

  dv. Louis (wt. Roubaix) en Françoise Vannuffel († Roubaix 18-06-1876) 

 

VAREWYCK Pauline ° Waasmunster 26-06-1826, kleermaakster 

 dv. Joseph († Waasmunster 22-08-1852) en Anne Marie Van Cauteren  

  († Waasmunster 04-09-1835) 

 wed. André Steveninck († Dworp 28-08-1866) en Médard Van den Broeck  

  († SS Zeeland 25-08-1881) 

 X Roubaix 22-01-1883 (48) 

 JORIS Jean François ° Mechelen 20-01-1824, wever 

  zv. François Joseph († Gent 13-08-1835) en Marie Anne Borloy († Gent 14-08-1862) 

  wed. Liévine Van Huffel († Roubaix 29-10-1880) 

 

DE SUTTER Pierre Jean ° Sint-Niklaas 22-12-1857, wever 

 zv. Charles Louis (wt. Roubaix) en Stephanie Engels (wt. Roubaix) 
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 X Roubaix 03-02-1883 (60) 

 WINDEY Françoise ° Sint-Niklaas 17-09-1862, weefster 

  dv. Jean (wt. Roubaix) en Caroline Van de Velde (wt. Roubaix) 

 

CORVELEYN Jean Antoine Guislain ° Sint-Niklaas 22-04-1859, wever 

 zv. Pierre Joseph (wt. Roubaix) en Jeanne Gislène Van Puymbroeck (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 02-04-1883 (158) 

 DEBUYSER Clémence Marie Brunone ° Brugge 05-03-1861, kamster 

  dv. Dominique Joseph († Roubaix 19-10-1881) en Marie Jeanne Devos (wt. Roubaix) 

 

YSEBAERT Marie Louise ° Sint-Niklaas 02-12-1862, bobijnster, wt. Menen 

 dv. Modeste (wt. Menen) en Amélie Van Havere (wt. Sint-Niklaas) 

 X Roubaix 03-04-1883 (187) 

 TENIÈRE Désiré Charles ° Roubaix 31-03-1859, aanhechter 

  zv. François († Roubaix 30-08-1862) en Pauline Joseph Castel (wt. Roubaix) 

 

WAUTERS Désiré ° Tielrode 11-06-1856, kammer 

 zv. Augustin († Dworp 04-09-1866) en Marie Josephe Dekeyser (wt. Dworp) 

 X Roubaix 04-05-1883 (243) 

 SURKEYN Jeanne Marie ° Dworp 13-05-1860, kamster, wt. Dworp 

  dv. François († Dworp 11-09-1864) en Anne Marie Swalus (wt. Dworp) 

 

DE GRAVE Emile Louis ° Sint-Niklaas 24-09-1854, omzomer, wt. Tourcoing (Nord, F) 

 zv. Jean François (wt. Tourcoing (Nord, F)) en Joséphine Clémentine Vercauteren  

  (wt. Tourcoing (Nord, F)) 

 X Roubaix 14-05-1883 (265) 

 BULCOURT Clémence Delphine ° Roubaix 12-05-1862, stikster 

  dv. Charles Joseph (wt. Roubaix) en Delphine Lefebvre (wt. Roubaix) 

 

HUYS Alphonse ° Sint-Niklaas 19-05-1859, wever 

 zv. Jean (wt. Roubaix) en Françoise Charlotte Behiels († Sint-Niklaas 11-02-1871) 

 X Roubaix 14-05-1883 (266) 

 BRUERS Louise Dorothée ° Sint-Niklaas 21-01-1865, weefster, wt. Lille (Nord, F) 

  dv. Corneille Léopold (wt. Lille (Nord, F)) en Marie Godbuls (wt. Lille (Nord, F)) 

 

DE CANNE Jean ° Sint-Niklaas 09-01-1858, verver 

 zv. Joseph (wt. Sint-Niklaas) en Marie Louise Cools (wt. Sint-Niklaas) 

 X Roubaix 25-06-1883 (333) 

 WILLOCKX Marie Colette ° Sint-Niklaas 11-08-1860, weefster 

  dv. Antoine Ferdinand (wt. Sint-Niklaas) en Catherine Heyninck  

   († Sint-Niklaas 29-04-1871) 

 

MAES Pierre ° Temse 24-03-1843, spinner 

 zv. Pierre François († Temse 27-07-1868) en Isabelle Cleempoel († Temse 01-05-1844) 

 wed. Anne Catherine Raemdonck († Sint-Niklaas 07-12-1881) 

 X Roubaix 02-07-1883 (338) 

 HOOGSTOEL Silvie Angélique ° Roubaix 12-11-1859, ontspoelster 

  dv. Henri (wt. Roubaix) en Sophie Timmerman (wt. Roubaix) 

 

DE BRAUWER Edouard ° Lokeren 03-12-1849, wever 

 zv. Pierre Liévin († Lokeren 23-09-1861) en Virginie Veldeman († Lokeren 03-10-1866) 
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 X Roubaix 09-07-1883 (347) 

 VERMEEREN Sara Naatje ° Haarlem (NL) 16-04-1842, weefster 

  dv. Jean (verdwenen) en Wilhelmine Engelina Snappenburg († Haarlem (NL) 28-07-1863) 

 

THYSBAERT Jean Alphonse ° Sint-Niklaas 17-07-1858, stoker 

 zv. Jean Joseph (wt. Gent) en Julienne Christine Tielens (wt. Gent) 

 X Roubaix 04-08-1883 (380) 

 VERMEULEN Marie Stephanie ° Deinze 14-07-1855, verzorgster 

  dv. Charles Louis († Deinze 29-01-1873) en Isabelle Christine Sans (wt. Roubaix) 

 

HEIRMAN Marie Cécile ° Sint-Niklaas 31-08-1861, dagloonster 

 dv. Pierre († Armentières (Nord, F) 19-01-1879) en Jeanne Françoise Speeckaert  

  († Roubaix 04-02-1869) 

 X Roubaix 06-08-1883 (396) 

 CROMMELINCK Jean Baptiste ° Roubaix 28-02-1864, timmerman 

  zv. Henri Gustave (wt. Roubaix) en Eugenie Vandesteene (wt. Roubaix) 

 

FERET Jean François ° Lokeren 14-02-1859, wever 

 zv. Jean François (wt. Roubaix) en Séraphine Baetens (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 06-08-1883 (420) 

 VANMEENEN Maria ° Wattrelos (Nord, F) 20-10-1859, weefster 

  dv. Pierre Joseph († Wattrelos (Nord, F) 09-05-1859) en Amélie Thibeau (wt. Roubaix) 

 

DHONDT Marie Appolonie ° Sint-Niklaas 21-12-1861, weefster 

 dv. Ambroise († Roubaix 30-05-1866) en Jeanne Smeulders (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 03-09-1883 (465) 

 SCHOONOOGHE François Louis ° Brugge 23-06-1861, smid, wt. Lille (Nord, F) 

  zv. Dominique (wt. Lille (Nord, F)) en Eugénie Vandaele (wt. Lille (Nord, F)) 

 

VAN STEENACKER Joseph Louis ° Sint-Niklaas 04-03-1860, wever 

 zv. François (wt. Roubaix) en Rosalie De Block († Sint-Niklaas 31-01-1871) 

 X Roubaix 03-09-1883 (469) 

 HEBBELINCK Marie Adolphine ° Roubaix 26-03-1863, aanhechtster 

  dv. Edouard (wt. Roubaix) en Eulalie Degroote (wt. Roubaix) 

 

DE CAUWER Rosalie Marie ° Sint-Niklaas 18-09-1864, weefster 

 dv. Pierre Jean (wt. Roubaix) en Séraphine Van Goethem (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 03-09-1883 (476) 

 PRUT Louis Joseph ° Wattrelos (Nord, F) 10-03-1861, wever 

  zv. François Joseph († Wattrelos (Nord, F) 16-05-1881) en Joséphine Driessens  

   (wt. Wattrelos (Nord, F)) 

 

FERET Elise Silvie ° Lokeren 21-12-1863, weefster 

 dv. Jean François (wt. Roubaix) en Séraphine Baetens (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 03-09-1883 (481) 

 VAN DE VYVER Pierre François ° Gent 13-01-1862, smid 

  zv. Ambroise (wt. Roubaix) en Mélanie De Vreeze (wt. Roubaix) 

 

VAN GYSEL François ° Lokeren 30-01-1860, slotenmaker, wt. Lokeren 

 zv. Théodolphe François († Lokeren 15-09-1873) en Marie Thérèse De Wachter (wt. Lokeren) 

 X Roubaix 03-09-1883 (488) 
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 BEEUSAERT Marie ° Dentergem 13-11-1858, verzorgster 

  dv. Eugène († Mouscron 23-07-1877) en Lucie De Vos (wt. Roubaix) 

 

VINCK Pierre ° Bazel 21-03-1854, wever 

 zv. Dominique (wt. Roubaix) en Colette Meersman († Dworp 08-09-1866) 

 X Roubaix 10-11-1883 (582) 

 BLYWEERT Marie Christine ° Bazel 19-02-1854, kamster 

  dv. Eustache Louis († Roubaix 27-03-1876) en Julienne Claus (wt. Roubaix) 

 

VAN REMOORTERE Marie Louise ° Sint-Niklaas 21-02-1858, weefster 

 dv. Vital (wt. Roubaix) en Emerentiana Van Havere († Roubaix 15-02-1875) 

 wed. Henri Joseph Berckmans († Roubaix 19-08-1882) 

 X Roubaix 01-12-1883 (642) 

 JANSSENS Jean Baptiste ° Roubaix 31-07-1860, wever 

  zv. Guillaume (wt. Roubaix) en Rosalie Deleu (wt. Roubaix) 

 

DER KINDEREN Alphonse ° Temse 30-09-1855, slijper 

 zv. Pierre Augustin (wt. Temse) en Thérèse Smet († Temse 16-01-1862) 

 X Roubaix 24-12-1883 (674) 

 DEVAERE Elisabeth Joseph ° Roubaix 16-06-1861, verzorgster 

  dv. Benoit François (wt. Roubaix) en Marie Jeanne Zalewsky (wt. Roubaix) 

 

Bron: Archives Départementales du Nord, Roubaix, M 1883 [1 MI EC 512 R 036] 

 

Artikelreeks: Waaslanders gehuwd/overleden te Roubaix 
Waaslanders overleden te Roubaix in 1883 
door Liliane Lenssens 

 

VAN HOVE Coleta Victoria, † Roubaix 21-02-1883 om 03:30 (349) 

 11 maanden 18 dagen, ° Sint-Niklaas 

 dv. Edouard Dominique (wt. Roubaix) en Christine Gilles (wt. Roubaix) 

 

VIAENE Elodie, † Roubaix 07-03-1883 om 01:00 (446) 

 14 jaar 6 maanden, zonder beroep, ° Sint-Niklaas, ongehuwd 

 dv. Henri en Jeanne Vercauteren 

 

VERCAUTEREN Jeanne, † Roubaix 08-03-1883 om 03:00 (447) 

 44 jaar, huishoudster, ° Temse, echtg. Henri Viaene 

 dv. Jean en Amelie Joossens 

 

BAERT Edouard, † Roubaix 09-03-1883 om 09:00 (450) 

 44 jaar, wever, ° Sint-Niklaas, echtg. Louise De Bruyne 

 zv. Pierre en Reine De Block 

 

VIAENE Polydore, † Roubaix 12-03-1883 om 14:00 (486) 

 18 jaar, verver, ° Sint-Niklaas, ongehuwd 

 zv. Henri en Jeanne Vercauteren († Roubaix) 
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VAN DEN BOSSCHE Louis, † Roubaix 16-03-1883 om 17:45 (519) 

 52 jaar, wever, ° Sint-Niklaas, echtg. Mathilde De Vliegher, huishoudster 

 zv. Constantin († Sint-Niklaas) en Anna Petronille Vlaminck (wt. Sint-Niklaas) 

 

HENDRICKX Joseph, † Roubaix 17-03-1883 om 17:30 (520) 

 30 jaar 1 maand 16 dagen, verver, ° Sint-Niklaas, echtg. Léonie Marie Schuerman, huishoudster 

 zv. Benoit († Roubaix) en Jeanne Somers († Sint-Niklaas) 

 

VIAENE François Jean, † Roubaix 06-04-1883 om 04:00 (678) 

 16 jaar, verver, ° Sint-Niklaas, ongehuwd 

 zv. Henri Celestin (wt. Roubaix) en Jeanne Vercauteren († Roubaix) 

 

VAN SANTBERGEN François, † Roubaix 22-04-1883 om 09:00 (795) 

 38 jaar 5 maanden, wever, ° Sint-Niklaas, echtg. Mélanie Van Den Brande, huishoudster 

 zv. Jean Joseph (wt. Sint-Niklaas) en Jeanne Colete Duymelinck (wt. Sint-Niklaas) 

 

DE NEYS Léonie, † Roubaix 11-05-1883 om 14:00 (919) 

 21 jaar 11 maanden 28 dagen, kamermeisje, ° Sint-Niklaas, ongehuwd 

 dv. Augustin (wt. Newcastle (GB)) en Colette Van Mullem († Roubaix) 

 

DAELMAN Joseph Antoine, † Roubaix 22-06-1883 om 06:00 (1165) 

 39 jaar 6 maanden 7 dagen, wever, ° Sint-Niklaas, echtg. Elise Therese Verhaeghen, 

   huishoudster 

 zv. Frederic (verdwenen) en Jeanne Marie Thoen († Sint-Niklaas) 

 

MERCKAERT Jean François Gislain, † Roubaix 24-06-1883 om 23:00 (1185) 

 43 jaar, wever, ° Sint-Niklaas, echtg. Eugenie Marie Geultont 

 zv. Eduard en Emilie Petronille Verhulst 

 

MARASSE Edmond, † Roubaix 10-08-1883 om 16:00 (1472) 

 24 jaar, koetsier, ° Sint-Niklaas, ongehuwd 

 zv. Adolphe en Barbara Peeters 

 

VAN DER VELDEN Hélèna Maria, † Roubaix 14-09-1883 om 12:00 (1672) 

 7 jaar 3 maanden, ° Sint-Niklaas 

 dv. Antoine Joseph (wt. Roubaix) en Isabelle Van Fraegenhove (wt. Roubaix) 

 

Bron: Archives Départementales du Nord, Roubaix , D 1883 [1 MI EC 512 R 045] 
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Een attest voor Heilig Kruisrelikwieën uit 1669 
door Luc Van Thienen 

 

Augustus laatsleden vond Geert Hoste, collega-bestuurslid van FV-Land van Waas en Lokerse genealoog 
een tot dan toe vergeten, maar origineel document met een onbekende inhoud. 
Het kwam te voorschijn uit een oude doos van zijn moeder. De familie had geen idee hoe het daar 
terecht gekomen is, maar de doos zelf wordt toegeschreven aan zijn betovergrootvader. Er zat ook 
nog een stamboom bij van zijn voorouders tot de 17de eeuw. 
We kregen dit in het Latijn opgestelde document uit 1669 voorgelegd met de vraag wat het zou 
kunnen betekenen. Op het eerste zicht al, leek het een interessant stuk. Vandaar dat we  besloten het 
zo snel mogelijk ter hand te nemen om de betekenis ervan te ontrafelen. 
Hierna volgen de transcriptie, de vertaling en verdere bevindingen van wat opzoekingswerk.  
 

In het kort : 
Dit document blijkt een attest te bevatten uitgaande van twee belangrijke geestelijken uit 1669-1670, 
enerzijds de Deken van de Antwerpse kathedraal, anderzijds de Gentse bisschop.  De attestering zelf 
betreft een aantal relikwieën, waaronder drie stukjes die zouden deel uitgemaakt hebben van het 
Heilig Kruis. 
 

We beseffen hierbij ten volle dat er in die tijd een soort handeltje bestond in religieuze attributen. De 
echtheid van de relikwieën is bovendien niet na te trekken. Maar alleen al het feit dat er door 
belangrijke hogere geestelijken een formele tekst werd over opgesteld, lijkt ons interessant. 

 
1. Akte, transcriptie en vertaling 
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H enricus van H almale Decanus Cathedralis Ecclesiae Antverpiensis 
Vicarius generalis Episcopalus Antverpiensis fidem facimus et attestamur 
capsulam quamdam obferatam duabus in partibus sigil lo I l l istrisimi Domini 
Episcopi Gandevi, nobis esse traditam, eamdemque ostendisse Reverendo 
Patri felicissimo Duacensi Capucinorum Guardiano huius urbis, quam in 
eiusdem presentia aperuimus, in qua inter alias reliquias invenimus tres Sanctae 
Crucis particulas, quas idem Reverendus Pater Guardianus declaravit in verbo 
Sacerdotis manu pectori admota prefatas tres ipsissimas esse particulas 
quae a Reverendo Patre Carolo de Arembergen Bruxellis 10 a die April is 
ultimae ipsi transmissae sunt, quas tres prefatas particulas in presentia 
prefati Reverendi Patris Guardini eidem capsulae imposuimus, et sigil lo nostro 
quatuor duabus in partibus in pane hispanico communivimus. I n quorum fidem has  
subscripsimus et sigil lo nostro communiri fecimus per Graphiarium Curiae 
Spiritualis Antverpiensis, hac 7 a decembris 1669 
 H . van H almale De mandato Reverendi administratoris 
   ac Amplissimi Domini  

  Decani Prefati  
  C De H ertoghe 

I l lustrissimus et Reverendissimus Dominus Eugenus Albertus Dei et 
apostolica gratia episcopus Gandavensis supra memoratus 
reliquias Sanctae Crucis approbavit, et parvo reliquiario 
argenteo inclusa curavit qui easdem in dorsa Bombij cini 
densioris, qui adherent sigil l i sui impressione 
muniri. Actum Gandavi in palatio episcopalo die xiiij  Januarij  1670 
  De mandato   
   Ranst  loco secretarius 
 

 

Wij, Hendrick van Halmale, deken van de Antwerpse Cathedraal 
Vicaris-generaal van de Antwerpse Bisschop, verzekeren en attesteren dat  
een doosje, dat is aangeboden in twee delen met het zegel van de Illustere Heer 
de Bisschop van Gent, aan ons is overhandigd en dat het werd getoond door Zeer 
Eerwaarde Pater Gardiaan van de Dowaaise Capucijnen van deze stad, hetgeen wij in 
zijn aanwezigheid openden, waarin wij tussen andere restanten, drie stukjes vonden 
van het Heilig Kruis, dezelfde Eerwaarde Pater Gardiaan -op zijn priesterwoord en 
met de hand op het hart- verklaarde, dat voornoemde drie zeer persoonlijke stukjes,  
hem door de Eerwaarde Pater Carolus de Arembergen van Brussel op de 10de april 
laatstleden overhandigd zijn, welke drie voornoemde stukjes wij in aanwezigheid van 
voornoemde Eerwaarde Pater Gardiaan in dat doosje legden en dat wij in  
vier twee delen met “ons zegel-in-Spaans-brood” verstevigden. Wat wij ter 
bevestiging onderschrijven en waaraan wij ons zegel laten bevestigen door de 
schrijver van de Antwerpse spirituele Curie, deze 7de december 1669. 

 H . van H almale In opdracht van voornoemde Eerwaarde  

  Administrator en Doorluchtige Heer Deken 

  C. De H ertoghe 

De Illustere en Zeer-Eerwaarde Heer Eugenus Albertus gaf bij goddelijke en  
pauselijke gratie, als Bisschop van Gent, zijn goedkeuring aan de hierboven  
vernoemde relikwieën van het Heilig Kruis. En hij voorzag de inhoud van een  
kleine zilveren reliekhouder, diezelfde inhoud (liggend) op een achterzijde  
van dikke zijde en voorzien met een afdruk van zijn klein zegel. 
Gedaan in het bisschoppelijk paleis van Gent op 14 januari 1670  

    In opdracht    Ranst     vervangend-secretaris 
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2. Toelichting bij de vernoemde personen 

a. Henricus van Halmare : Deken van de Kathedraal van Antwerpen 

Opdrachtgever van de akte, deken en vicaris-generaal van de bisschop van Antwerpen 
 

Volgens Wikipedia 

 
Hendrik of Henricus van Halmale (Antwerpen, 1624 – Ieper, 19 april 1676) was bisschop van Ieper van 1671 tot zijn 
dood in 1676. 

Van Halmale was afkomstig van een familie van stadsmagistraten en stadsadel in Antwerpen, in het hertogdom 
Brabant, dat een deel was van de Spaanse Nederlanden. Hij studeerde beide rechten, namelijk kerkelijk recht en 
burgerlijk recht, aan de oude universiteit van Leuven. In deze periode werd hij priester  
1650).https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Halmale_(bisschop)  

Hij werd kanunnik in het kapittel van de kathedraal van Antwerpen. Vervolgens werd hij deken van de kathedraal in 
1658. 

In 1671 wijdde de aartsbisschop van Mechelen, Alphonsus van Bergen hem tot bisschop van Ieper, een bisdom in 
Spaans-Vlaanderen. Een jaar later deed hij zijn plechtige intrede in Ieper. 

Marius Ambrosius Capello (Antwerpen, 22 juni 1597 - Antwerpen, 4 oktober 1676) was Bisschop van Antwerpen 
 

b. Eugenius Albertus : Bisschop van Gent 

De persoon van wie de apostille uitgaat die onderaan het document is toegevoegd. 
Hij bevestigt daar wat er met de relikwie verder gebeurd is, namelijk het aanbrengen van een 
reliekhouder. 
Dit is wat men noemt een soort “vidimus”, “wij hebben het gezien” 

 

Volgens Wikipedia 
 

Eugenius Albertus d'Allamont (Brussel, 1609 - Madrid, 28 augustus 1673)  
- Vijfde bisschop van Roermond van 1659 tot 1666.  
- Negende bisschop van Gent van 1666 tot 1673.  

 

c . Gardiaan van de Capucijnen 

Gardiaan betekent eigenlijk wachter, maar het is ook de overste van de Capucijnen, een orde van 
de Minderbroeders, die onder de Franciscanen worden gerekend. 
Hier gaat over twee Capucijnen :  
1) Pater Duacensi Capucinorum Guardianus : Pater Gardiaan van de Dowaaise Capucijnen 
  Duacensi komt van Duacum, wat het vroegere Dowaai in Noord-Frankrijk is, nu Douai. 
 Alhoewel er huius urbis (van deze stad) bij staat is het niet duidelijk of hiermede  
 Antwerpen of  Douai bedoeld is. Duacum was één van de belangrijkste steden in de  
 toenmalige Nederlanden,  die in 1667 door Frankrijk werd ingenomen. 
2) Pater Carolus van Aremberg Brussel.   
 De naam Arenberg legt ogenblikkelijk connecties met het Hertogdom Brabant (Aarschot, 
 Leuven, Brussel), waar we hier niet verder op ingaan. 

 

Volgens Wikipedia 
 

 

Een gardiaan (van het Italiaanse woord voor wachter: guardiano) is een kloosteroverste bij de minderbroeders 
franciscanen of kapucijnen. Deze term benadrukt de zorg die een franciscaner overste voor zijn broeders moet 
hebben. Franciscus van Assisi, de stichter van de minderbroeders, benadrukte dat een gardiaan niet als een overste 
boven zijn medebroeders moest staan, maar eerder moet handelen als een vader die voor zijn kinderen zorgt. 
 
De kapucijnen of minderbroeders kapucijnen (Ordo Fratrum Minorum Capucinorum) zijn een tak van de orde van de 
franciscanen. Ze werd gesticht door Mattheüs van Bascio (1495–1552). De kapucijnen zijn voortgekomen uit de 
hervormingsbeweging van de observanten, de volgers van de regel van Franciscus van Assisi (1181/1182–1226), die 
wilden terugkeren naar de oorspronkelijke eenvoud van de franciscanen. In 1528 verkreeg de orde de 
stichtingsoorkonde van paus Clemens VII (1523–1534). Ze mochten weer de strenge regel van Franciscus volgen, de 
baard dragen en de spitse kap, de "cappuccio", waaraan hun naam is ontleend. 
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3. Toelichting bij het onderwerp van de akte 

a. Relikwie van het Heilig Kruis 

Vele oude relikwieën zijn ooit toegewezen aan het Heilig Kruis waaraan Jesus Christus werd 
opgehangen. Hierover bestaan veel meningen en verschillende relikwieën worden als vervalsingen 
aanzien. 

 

Volgens Wikipedia 
 

 
Relikwieën van het Heilige Kruis, relieken van het Ware Kruis of kruisrelieken zijn de vermeende overblijfselen of 
relikwieën van het kruis waaraan Jezus stierf. 
In hoeverre de relieken van het Heilige Kruis echt zijn is onderwerp van discussie. In de middeleeuwen hadden 
dermate veel kerken een relikwie waarvan ze beweerden dat het afkomstig van het Heilig Kruis was, dat Johannes 
Calvijn al opmerkte dat deze relikwieën samen genoeg hout zouden opleveren om een schip te vullen. Het merendeel 
van deze relieken zou dan vervalsingen betreffen. Volgens de Franse architect Charles Rohault de Fleury (1801–1875) 
is dit echter niet waar en zouden alle bekende relieken bij elkaar niet eens één volledig kruis behelzen. De meeste 
relikwieën van het Heilig Kruis die zich in Europa bevinden komen vermoedelijk oorspronkelijk uit Constantinopel 
(hedendaags Istanboel). Deze toen nog christelijke stad werd in 1204 veroverd en geplunderd tijdens de Vierde 
Kruistocht. De vele relikwieën van het Heilig Kruis die zich daar bevonden, zouden na de Heilig Kruisvinding door 
Helena van Constantinopel vanuit Jeruzalem naar Constantinopel zijn gebracht. 
 

 

b. “Panis Hispanicus” of Spaans brood. 

Een bijzondere term in deze akte is de term “Spaans brood”, die helemaal niet in de context lijkt 
te passen. Persoonlijk vonden we dit het meest uitdagende en het leukste fragment van gans de 
transcriptie. Hoe moest in godsnaam in die tijd een Spaans brood (van een bisschop) er wel 
uitgezien hebben?  

 

Na wat denkoefeningen en een reeks opeenvolgende veronderstellingen konden we toch ontdekken 
wat hiermee bedoeld wordt. Daarbij gingen we telkens op zoek naar bevestiging van een 
veronderstelling. Van de ene eureka kwam de volgende veronderstelling, gevolgd door weer een 
eureka. Om uiteindelijk tot een onverhoopte oplossing te komen. 

 

Enerzijds wisten we dat de term hier gebruikt wordt in het kader van het aanbrengen van het zegel 
van de bisschop. Anderzijds herinnerden we ons plots vaag de term “brood” van onze vroegere 
pastoor (Tessenderlo-Berg), die een fervent imker was. Stilaan kwamen de herinneringen van 50 
jaar geleden terug, dat dát “brood” te maken had met de bijenwas in zijn bijenkorven. Een 
wasbrood, bijenbrood, of bijenwasbrood was een blok bijenwas uit de honingraten, waaruit ook wel 
eens nieuwe honingraten werden gestampt. 

 

Dit bracht ons tot het inzicht dat de bisschop hier met Panis Hispanicus misschien gewoon de 
grondstof bedoelde voor zijn zegel, de zegelondergrond waarin hij zijn sigillum (zegel) moest 
afdrukken. Maar waarom was die dan Spaans? Een betere bijenwas uit het zuiden misschien? Niet 
onlogisch tijdens de Spaanse tijd. 

 

Volgend idee : kan geen andere grondstof bedoeld worden in plaats van bijenwas, zoals de 
latere zegellak. Maar wat is dan zegellak precies? Ook hiervoor vonden we na wat zoekwerk 
bevestiging van onze nieuwe gissing. Zegellak werd ooit -zo blijkt- door de Portugezen uit 
Oost-Indië naar Europa gebracht, maar kreeg desondanks de naam “Spaanse was” opgeplakt. 
Hiermee was de wascirkel rond. De bisschop had misschien beter ‘in cera’(was) geschreven in 
plaats van ‘in panis’(brood), maar hoe dan ook, zijn zegellak was dan toch nog van een 
andere grondstof afkomstig geweest. 

 

Volgens Wikipedia 
 

 
Zegellak is een harsachtig materiaal, dat met name gebruikt wordt voor het vervaardigen van lakzegels, die dienen als 
waarborg voor de echtheid van een brief of voor het verzegelen van brieven en pakketten. 

Zegellak bestaat uit een mengsel van schellak en terpentijn en eventueel nog enkele andere chemicaliën. Krijt en zinkwit 
worden toegevoegd ter voorkoming van een al te snel uitharden. Kleuren worden verkregen door bijvoorbeeld cinnaber, 
loodmenie, rode ijzeroxide of chroomgeel toe te voegen. 

Zegellak is in de tweede helft van de 16e eeuw door de Portugezen vanuit Oost-Indië naar Europa meegebracht en werd 
daarom ook wel Spaanse was genoemd. Vóór die tijd werden zegels namelijk bijna altijd vervaardigd van was. 
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c. “in dorsa  ombijcini” 

Deze zinsnede stelde ons voor een gelijkaardig probleem. Die oplossing was sneller te vinden in ons 

oud Grieks-Nederlandse woordenboek. Via  [bombeo]: zoemen en  [bombulios]: 

hommel kwamen we terecht bij  [bómbux]: zijdevlinder. Het begrip werd later in het Latijn 
overgenomen in het bijvoeglijk naamwoord bombycinus: zijden, vandaar de gebruikte vertaling “op 
een zijde rug” of “op een zijden achterkant”. 

 

4.  Bedenking en besluit. 

Na de ontcijfering van deze akte stelt zich de vraag waar zich het voorwerp uit dit attest op dit 
ogenblik kan bevinden. Het antwoord op die vraag moeten we voorlopig schuldig blijven. 
Bestaat deze echte of vermeende Heilig Kruisreliek nog ergens, wordt de relikwie nog ergens 
vereerd? Zonder er echt intens naar gezocht te hebben, blijken er niet zoveel exemplaren van 
kruisrelicten in onze kerkprovincies te hebben bestaan. (zie verder) 
Maar wat we nog niet weten, kan misschien nog gevonden worden.  

 

Het zou leuk zijn mocht deze relikwie zich nog in Lokeren, het Land van Waas of elders ten lande 
bevinden, in een kerk waar men nog op zoek is naar het echtheidscertificaat ervan. 
Het zou dus gaan over een kleine zilveren reliekhouder met inhoud. 

 

Wel … voor de geïnteresseerden, het ligt in Lokeren bij Geert Hoste en zijn moeder. Het blijft een 
raadsel, hoe de oorkonde bij zijn betovergrootvader Theodoor Van Poucke (1857-1933) terecht is 
gekomen. Deze laatste had via zijn moeder een aantal tantes -de gezusters D’hooghe-, die bij 
verschillende pastoors in Oost-Vlaanderen dienstmeid waren. Eén van hen overleed in Eeklo. Zo zou 
het in hun familiebezit kunnen gekomen zijn. 

 

Want Geert heeft als kleine jongen rond 1972 in Sinaai aan den Dries zijn overgroottante Regina 
Vercauteren nog horen zeggen: “die twieë hèn de pasters rond olderen vingere gedroait gelijk 
zalve”.  

 

Volgens Wikipedia 
 

 

Kruisrelikten in België 

In België worden fragmenten van het Ware Kruis bewaard onder andere: 

in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge; 

in de Sint-Walburgakerk van Veurne; 

in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Middelburg (Oost-Vlaanderen); 

in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel; 

in een patriarchaal kruis in de schatkamer van de Kathedraal van Namen; 

in een reliekenkruis in de kerkschat van Oignies, onderdeel van het Musée provincial des Arts anciens du Namurois te 
Namen. 

De kruisrelikwieën in de Sainte-Croix-triptiek, voorheen in de kerkschat van de Heilig Kruiskerk in Luik, tegenwoordig in 
het museum Grand Curtius in diezelfde stad, zijn op een onbekend tijdstip uit de 12e-eeuwse reliekhouder verwijderd.  

Datzelfde geldt ook voor het Stavelot-triptiek, oorspronkelijk in de Abdijkerk van Stavelot, tegenwoordig onderdeel van 
de kunstverzameling John Pierpont Morgan in New York, en een Maaslandse staurotheek met onbekende herkomst in het 
Louvre te Parijs. 

 

Kruisrelikten in Nederland 
In Nederland worden fragmenten bewaard: 

in diverse reliekhouders (waarvan minstens twee in de vorm van een kruis) in de schatkamers van de Sint-Servaasbasiliek 
en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Maastricht; 

in de Sint-Antoniuskerk in Dordrecht. Deze wordt sinds 2013 jaarlijks op de laatste zondag van juni in een processie door 
Dordrecht gevoerdIn 2018 werd het Het Heylighe Hout van Dordt meegevoerd in de Heiligdomsvaart van Maastricht. 

 

 

5. Addendum : enkele Latijnse woorden 

- Antverpiensis   van Antwerpen 
- Aperire openen 
- Approbare goedkeuren 
- Argenteus zilveren 
- Attestare   getuigen, attesteren, bevestigen 
- Bombycinus   van zijde gemaakt (Oud-Grieks: βόμβυξ [bómbux] zijde, zijderups, zijdevlinder) 
- Capsula   doosje 
- Capucinus   Capucijnen-pater  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouwekerk_(Brugge)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Walburgakerk_(Veurne)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Petrus_en_Pauluskerk_(Middelburg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Sint-Michiel_en_Sint-Goedele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schatkamer_van_de_Kathedraal_van_Namen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkschat_van_Oignies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Kruiskerk_(Luik)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grand_Curtius
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavelot-triptiek&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaslandse_kunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staurotheek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louvre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reliekhouder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schatkamer_van_de_Sint-Servaasbasiliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schatkamer_van_de_Onze-Lieve-Vrouwebasiliek_(Maastricht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Antoniuskerk_(Dordrecht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligdomsvaart_van_Maastricht
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- Cathedralis  Kathedraal 
- Crux, -cis kruis, folterpaal 
- Decanus   deken 
- Dominus Heer, hier bedoeld als Eerwaarde Heer 
- Duacensis   (bijv.nw.) Duacum: de Noord-Franse stad Dowaai of Douai. 
- Ecclesia  kerk 
- Episcopus bisschop 
- Fidem facere   verzekeren, voor waarheid vertellen 
- Gardianus   de abt van de orde van de Capucijnen. 
- Graphiarius   schrijver, secretaris 
- Hispanicus Spaans 
- Invenire vinden, aantreffen 
- Memorare  in herinnering brengen, vermelden 
- Panis  brood 
- Panis hispanicus zegellak 
- Particula deeltje, stukje 
- Parvus klein 
- Pectus borst (als zetel van het geweten), hart, geest, geweten 
- Reliquae overschot, overblijfsel, stoffelijk overschot, geraamte, relikwie 
- Reliquiarium reliekhouder 
- Sigillus zegel 
- Ostendisse tonen 
- Tradire overdragen, geven 
- Urbs, -is  stad 

 

Pieter De Rijcke en Barbara Maes Van Absdale naar Lokeren 
door Frans De Rycke 
 
Bij het opstellen van mijn stamreeks was ik lange tijd blijven steken bij de gebroeders Egidius en 
Joannes De Rijcke, wonende in Overmere. Ze waren respectievelijk getrouwd met de gezusters Maria 
en Joanna De Gucht. Zij waren dochters van Judocus De Gucht en Vincentia De Roo. Uit de 
parochieregisters kon ik opmaken dat Judocus te Overmere overleden was op 28.08.1646 in de leeftijd 
van 75 jaar en dat Vincentia eveneeens te Overmere overleden was op 09.01.1644 in de leeftijd van 
77 jaar. 
 
Voor velen zou dit het eindpunt betekenen maar ik zette door.  
Bij dit onderzoek heb ik de parochieregisters van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen doorzocht. Ik vond daar 
afstammelingen van voornoemde broers Egidius en Joannes in de streek van "Hulster Ambacht". 
Vorig jaar maakte ik een inventaris van alle naamdragers "De Rijcke" (ongeacht de schrijfwijze van 
deze familienaam) in het ganse Waasland. Hierbij kon ik rekenen op de database van FV Land van 
Waas en de verzamelde genealogische gegevens van Ludo Hemelaer en Regi De Meirsman. 
Zo kwam ik natuurlijk ook terecht in de parochie Lokeren. Daar vond ik vanaf het jaar 1586 meerdere 
families "De Rijcke" in de doopregisters. Daarbij ontdekte ik het gezin van Pieter De Rijcke en Barbara 
Maes. Navraag bij de stadsarchivaris van Lokeren leerde mij dat de Staten van Goed consulteerbaar 
zijn in het stadsarchief. Bovendien is sedert dit voorjaar de index van deze akten, alfabetisch 
geordend op naam van de echtgenoot, digitaal consulteerbaar op de 
website https://www.lokeren.be/vrije-tijd/stadsarchief. Deze index is opgesteld door pater dr. 
Vedastus Verstegen. 
 
Op deze website vond ik de Staat van Goed van de overleden Barbara Maes (referentie: St. 1609-1617 
fo. 82 vso). De akte was overgedragen aan de parochiale overheid op 12.10.1610. In de bewerking van 
Vedastus had ik al meteen interessante gegevens. De overledene had 8 kinderen met Pieter De Rijcke 
en was voorheen gehuwd met een Marten Gheerolf waarvan er eveneens kinderen waren. Bovendien 
werd vermeld dat er "goederen in Apsdale, nu in zee" waren.  
 
En hier kwam mijn opzoekingswerk in "Hulster Ambacht" goed van pas. Het bleek hier te gaan om het 
gehucht Absdale in de buurt van Hulst. En de goederen in zee? 

https://www.lokeren.be/vrije-tijd/stadsarchief
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Het bleek dat rond 1585 zowat de hele streek tussen Hulst en Sas van Gent, waarin ook Absdale 
gelegen is, onder water was gekomen. Dit was gebeurd in het kader van de strijd van de Nederlanden 
tegen de overheersing van het streng katholieke Spanje die begonnen was met de “Beeldenstorm”. 
Het “verzet” dat zich in deze periode voornamelijk gegroepeerd had in de Noordelijke Nederlanden, 
had immers om strategische redenen dijken doorgestoken. 
 
Maar laten we terugkeren naar de bovenvermelde Staat van Goed opgesteld bij het overlijden van 
Barbara Maes. "De goederen in zee" staan daarin als volgt beschreven: 

 
‘de gronden van erfven alle gheleghen binnen de prochie van apsdale nu in de zee 
zulcx datter luttel ofte gheen profijt en is af te verwachten 
  
eerst 200 roeden lants liggende met ghelijke 200 roeden mette cappelrije van heerzele, zuyt de 
voornoemde cappelrije, noort marten gheerolf, west dhoirs willem strunynck ghenaempt den 
steenputte 
noch 2 gemeten lants ligghende in een stuck van 4 gemeten met pieter Lauwaert , zuyt ende noort 
de strate 
  
noch 500 roeden lants oost lobijt en zuyt de strate, west t voorgaende stuck 
  
noch 580 roeden lants, oost jan de block, zuyt en noort de strate dit stuck is belast met 20 
schellingen/ grooten tjaers. 
  
noch drij gemeten in drij stucken  in de 29e ganck van de huernerynghen, oost dhoirs jan loot, zuyt 
den dijck van willem de rycke ende marten gheerolf, west dhoirs jacob de rycke ende het capittel 
van de curtdrycke, noort cambroyen. 
  
noch een ghemet lants ligghende met noch 400 roeden lants toebehorende de cappelrije van 
huffele, oost t wijf jan de block, zuyt de voornoemde dijck, west dhoirs jan loot, noort cambroien, 
alle dese voornoemde gronden commen vande weesen moedere.’ 

 
Een genealogische correspondent uit Nederland bezorgde mij een bewerking van het 100ste 
penningkohier van 1569 en het 5de penningkohier van 1577 van Absdale. Daarin vond ik namen van 
bovenvermelde Pieter De Rijcke en Marten Gheerolf en nog meer naamdragers "De Rijcke".  
 
Deze kohieren bewijzen dat Marten Gheerolf, eerste echtgenoot van Barbara Maes, en Pieter De 
Rijcke in Absdale woonden. Na de dood van Marten Gheerolf, wellicht omgekomen in de troebele 
tijden van 1585, is Barbara Maes hertrouwd met Pieter De Rijcke, eveneens inwoner van Absdale. De 
vraag waarom Pieter en Barbara zich nadien precies in Lokeren, gelegen op ca 25 km van Absdale, 
hebben gevestigd, is nog niet uitgeklaard. Er zijn rond 1600 veel naamdragers "De Rijcke" in 
"Hulsterambacht" en het Waasland. 
 
Het echtpaar Pieter De Rijcke en Barbara Maes hadden 8 kinderen in leven in 1606. Ze hebben 
honderden, zelfs duizenden afstammelingen in de ruime omtrek rond Lokeren, zoals in Zeveneken, 
Overmere, Schellebelle, Uitbergen, Berlare, Appels, Grembergen, Zele, enz., en ook nog in 
"Hulsterambacht" en zelfs tot in Canada. 
 
Zowat 100 jaar na de komst van Pieter en Barbara in Lokeren maakten enkele van hun nazaten 
geboren in Uitbergen de omgekeerde beweging en gingen wonen in Hengstdijk, Hontenisse, 
Vogelwaarde, Boschkapelle, e.a., allemaal gelegen in de buurt van Absdale. Dit kan geen toeval 
zijn.     
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Wat staat daar nu weer ??? 
door Luc Van Thienen 
 

Hierna vind je de transcriptie van 3 akten uit parochieregisters, die in de vorige Kroniek verschenen. 

Daarna volgen 5 nieuwe akten zonder transcriptie, waarop de lezer zelfstandig zijn kennis kan testen.  

In deze editie gaan ze wel over een bijzonder verhaal ! De transcriptie daarvan publiceren we weer 

in de volgende Kroniek. 

Heb je zelf een interessante akte ? Stuur deze dan naar secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be 

De transcripties van de 3 opgaven in de vorige kroniek: 

Huwelijk Waasmunster 1697 : (link FS: 1687-1714 folio 38L-3) 

 

 Anno Domini 1647 2 julij factis tribus procla- 
 mationibus juncti sunt legitime matrim- 
 onio Joannes Baptista Vael et Judoca 
 dhooge coram Judoco Vael et Joanne 
 de Graeve ut testibus et me  
 subscripto ut parocho Ita attestor 

  G. Vanden Dale Pastor  

 

 In het jaar des Heren 1647 op 2 juli na drie  
 afroepen zijn in wettelijk huwelijk verbonden 
 Joannes Baptist Vael en Judoca Ddhooge  
 voor Judocus Vael et Joannes de Graeve als getuigen 
 en voor mij ondergetekende als parochiepriester  
 Wat ik zo bevestig. 

  G. Vanden Dale Pastor  

 

Geboorte Stekene 1708: (link FS: 1706-1718 folio 50L-2) 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-81597-36528-10
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-13193-70197-6


150 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 48ste jaargang, nr. 6 november-december 2020 

 

 Ia Decembris 1708 infrasciptus baptisavi 
 sub conditione Petronillam filiam  
 Adriani Maes et Franciscae van Enden 
 coniugum, natam ultima novembris vesperi 
 circa horam 7am susceperunt Adrianus 
 van Dael et Petronella de Brauwer 

  L. Michielsens pastor 

 

 Op 1 december 1708 heb ik ondergetekende 
 onder voorwaarden gedoopt Petronilla de dochter 
 van Adrianus Maes en Francisca van Enden 
 gehuwden, geboren de laatste (dag) van november 
 ’s avonds rond het 7de uur. Hebben haar ten  
 doop geheven Adrianus van Dael en  
 Petronella de Brauwer 

  L. Michielsens pastor 

 

Overlijden Melsele 1626 : (link FS: 1605-1661 folio 52L-4) 

 

 

 

 Amelberga Ans filia Judoci 
 sponsa erat et sponsalia 
 contraxerat cum Bernardo 
 Cant filius Ǽgidij. Factis 
 duabus proclamationibus 
 quibus nemo contradixit 
 et ante matrimonium  
 initium obijt die 5ta novembre 
 post meridiem circa horam 
 4tam sepulta est in 
 sepulchro patris sui ante 
 altarem in choro nominis 
 Jesu die 7a predicta mensis 

 anno 1626 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-41934-54
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 Amelberga Ans, dochter van Judocus 
 was verloofde van en in  
 ondertrouw met Bernardus  
 Cant de zoon van Egidius. Er zijn  
 twee afroepen gedaan, 
 die niemand heeft tegengesproken 
 en die vóór aanvang van het huwelijk  
 stierf op de 5de  november 
 ’s namiddags rond het 4de uur 
 zij is begraven  
 in de tombe van zijn vader 
 voor het altaar in het koor in de naam 
 van Jesu op de 7a dag van voornoemde 

 maand in het jaar 1626 

 

 

Een akte met een verhaal. 

De vorige akte is een wel heel speciale akte. Het is tegelijkertijd een akte van ondertrouw en een 
akte van overlijden. Het triestige Melseelse verhaal van Amelberga Ans, het lief van Bernardus Cant. 

Overlijdensakten zijn in de parochieregisters meestal tot het minimum beperkt. Ze bevatten over het 
algemeen veel minder informatie dan doop- of huwelijksakten en zijn veelal beperkt tot één regeltje. 

De pastoor van Melsele uit de jaren 1626 is voor zijn overlijdensregister eerder uitzondering dan 
regel. Zijn overlijdensakten zijn duidelijk en bevatten wat meer randinformatie dan gewoonlijk. 
Nochtans is het niet zijn handschrift dat we hier zien, maar dat van een kopiist. Dit kunnen we 
afleiden uit de aanhef van het overlijdensregister, waar te lezen staat: “ egraeffenissen ende 
uuijtvaerden gheëxtraheert uuijten registre vande kercke van Melcelle”. Maar natuurlijk schreef de 
pastoor wel de originele akten! 

In het vervolg van het verhaal zullen we in verwante akten zien dat Bernardus Cant zich het verlies 
van zijn toenmalig lief niet erg aantrok. Een half jaar later al -eind 1627- komen ze in Melsele immers 
te weten dat de flukse  ernardus een nieuwe echtgenote heeft gevonden in … Hingene. We doen 
Bernardus hier wel tekort door hem te veroordelen omdat hij met een groot probleem zat. Bovendien 
had hij wel toch veel respect voor zijn verloofde. Er staat immers wel heel duidelijk “sepulta est in 
sepulchro patris sui “ en niet “suae”. Ze lag in het familiegraf van zijn vader, een Melseelse schepene. 

En Bernardus was nog maar pas weduwnaar uit een eerste huwelijk, dat nog maar in 1624 voltrokken 
was. De akten van het overlijden van zijn eerste vrouw en de geboorte van een zoon zijn ook 
juweeltjes van akten. Ze brengen duidelijkheid in zijn tragische eerste huwelijksjaren. Genealogie op 
zijn best met een menselijk gelaat. 

Om met het hele verhaal kennis te maken, geven we verderop vijf nieuwe challenges met beeld en 
link. In de volgende Kroniek volgen dan weer de transcripties en vertalingen.  

U kan ondertussen zelf al eens proberen te weten te komen wat er allemaal aan de hand was.  
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De 5 nieuwe challenges : hun transcriptie en vertaling vind je in de volgende Kroniek  
 

1) Eerste huwelijk in Melsele 1624: (link FS: 1605-1636 folio 313L-6) 

  

 
 

2) Geboorte van een zoontje in Melsele 1625: (link FS: 1605-1636 folio 366L-2) 

 

3) Overlijden eerste echtgenote in Melsele 1626: (link FS: 1605-1661 folio 49R-2) 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-43524-80
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-43104-12
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-41553-87
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4a) Tweede huwelijk ondertrouw Melsele 1627 : (link FS: 1605-1636 folio 337L-2) 

 

 

4b) Zelfde tweede huwelijk Hingene 1627 : (link FS: 1610-1703 folio 54L-2) 

 

Succes !!! 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-43524-80
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80742-92168-53
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