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Verantwoordelijke uitgever 
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U wordt vriennelijk L'itgenodigd op de WERKVERGADERING van donderdag 
10 februari 1983 te 20 uur, in de vergaderzaal van café Stad Nantes, 
Grote Markt 25, te Sint-Niklaas. 

We verwachten eenieder voorzien van zijn kwartierstaat en/of stamboom. 
Verdere uitleg: zie p. 6. 

De Voorzitter 

Luc Oe Backer 

Oe Secretaris 

Pierre Cleys 

Oe PenninQmeester 

D.Irk De Witele 



Verslag van de vorige vergadering. 

"Wat heeft de KOKW te bieden aan defamiliekundige ?" door lic. 
Jan Windey. 
langs deze weg danken we nogmaals de heer Jan Windey voor zijn 
klaar en goed overzicht, betreffende dat deel der collecties van 
de KOKW van het land vanWaas, dat ons familiekundigen vooral in
teresseert. 
We trachten hier een kort overzicht te geven van de voordracht : 
- bidprentjes 
- overlijdensberichten 

archiefstukken: verenigingsarchieven boldermaatschappijen 

fami liearchieven 

toneelmaatschappijen 
burgerwacht 

De Castro 
Nobels'"'J8nssens 
Van der Saere 
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institutionele archieven: enkele leen- en cijnsb. 
polderstukken 

- boeken adelijke geslachten 
families 
grafschriften 
plaatselijke geschiedenis 

- tijdschriften: annalen van de KOKW 
De Schakel 
Parchemin 

spoorweg Mechelen-Terneuzen 

Dit alles is slechts een deel en dus zeer onvolledig. Wie belangstel
ling heeft moet maar eens een bezoekje brengen aan de Kring op zater
dag tussen 14 en 17 uur. 

Boekaankondigingen. 

"Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd" door dr. Jan 
Van Bakel. Te bekomen bij Uitgeverij Orbis, lwaluwbeek 3, 2740 Beveren. 
Kostprijs: ].390 fr. 647 p. met uitgebreide indices. Van groot 
taalkundig en historisch belang. 

"Sint-Pauwels, mijn dorp" door Werner Van Hele. leer interessant 
geschiedkundig werk door een van onze leden uit onze beginperiode. 
~oo blz. verlucht met talrijke foto's, prachtig gedrukt, 800 fr voor 
de gewone uitgave en 1.200 fr voor de luxe-uitvoering. 
Te bestellen bij de auteur zelf of Willy Van Hele, Hoekstraat 16, 2781 
Kemzeke. Tel. 779.70.74 

Te ko aan eboden : prachtig bibliofiele uitgaven. Tel. 776 85 42 

Devegiano, J.C. : Nobiliaire des Pays-Bas et du Comt~ de Bourgogne ... 
Jn het geheel 6 delen van ]775 tot 1779. 

Laurent Ie Blond: Quartiers généaloqjques des il)ustres et nobles 
familles d'Espagne, d'Allemagne, •.• etdes XVII ProvÎnces. Brussel. 
1721. Kalfslederen band, verguld. 

Fxtrait de la G~n~alogie de la Haison de Mailly. HalJard, 1757. 
4 delen in 1 volume, met uitvouwbare stambomen, wapensphi Idpn rt~. 

In 4°, kalfslf'df'ren band met verqulde ruq. 



Van het Land van Monfort (Nederland) naar het land van Waas. 

Bij de samenstelling van de stamboom "Vogels" verraste het ons plots 
in Sinaai te helanden. Bij nader inzien ble~k dat meerdere families 
lIit eenzelfde streek afkomstig, allemaal rond dezelfde tijd nl. op 
het einde van de 18 e eeuw, naar het Waasland waren.uitgpweken. 
Verdere opzoekingen leidden ons naar de oorzaak van die soort volks
verhuizing uit het thans Nederlands Limburg naar Vlaanderen en het 
Waasland. 
Reden van die uitwijking kunnen we terugvinden bij prof. dr. 
J~ppe Alberts "De akkerbouw en de veeteelt" hoofdstuk uit het boek 
"Geschiedp.nis van de beide Limbllrgen" deel 2 p. 88-'0, wa<!trin hij 
hetvolgende citeert : 
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Sedert het midden van de 18e eeuw werden in de akkerbouw en in de vee
teelt vernieuwingen doorgevoerd. In het grootste deel van onze streken 
begon een ontwikkeling, die leidde tot een meer intenslevebedrijfs
voering nan voordien. De helangrijkste factor was, dat de ontwikkeling 
van de agrarische techniek een verhoging van de veestapel mogelijk 
maakte. Deproduktieexpansie werd gestimuJeerd door h~t vooral in de 
franse tijd opkomende streven. naar vergroting van het consumptie
pakket van de inwoners van stad en land. Een factor daarbij was dat 
zich een streven openhaarde om een einde te maken aan de collectieve 
rechten op de grond. 
Nieuwe technieken werden reeds in meer westelijke streken toegepast, 
zoals de ploeg, de vruchtwisseling 70nder het bra~kligGen van de 
gronden. 70 komt het dat een collectief bezit van grond, een belem
mering was voor de ontginning,en de verdeling van de gronden een nood
zaak werd. 
Dit geschiedde o.i. in het Land van Monfort en omliggende. Vooral de 
kleine boeren waren nog aangewezen op gemeensch~psgronden, voor het 
weiden van vee en verder voor de bijencultuur. 
Grote mogelijkheden ontstonden daardoor. O.tI.het verlangen naar ver
deling maar ook de ruwe en andermans goed weinig ontzienne wijze, 
waarop het landbouwverkeer op de gemene gronden plaats vond, waardoor 
schade aan de gewassen ontstond. Zo kwam men in botsing met ver
kregen rechten van anderen. 
Lag daar de oorzaak niet dat velen de streek verlieten en uitweken 
naar andere streken zoaJs het Land van Waas, Slnaai en omstreken. 
De zorg van onze voorvader Matheus Vogels voor zijn vrouwen 7 kin
deren, deed hem wellicht <de trek.f'laar de vreemde waGen. 

In 1790 belandde hij vanuit Nederweert te SInaai en werd er boer en 
scha~pherder. Zijn afstammelingen hielden het jarenlang bij akkerbouw. 
SommIgen verkozen de schapenteelt zoals Donatus Vogels, een kleinzoon 
van ~atheus.~ogels. die zijn bedrijf had te Sinaai. nabij het hUidige 
statIon. HIJ werd 102 jaar. -

leon Vogels 
Vraag en antwoord. 
Gevraagd de ouders van De Vliegher Cornelis overl. Koewacht 5-1-1870 

gehuwd met Puylaert Paulina 

en Windey, Petrus overl. Eksaarde 7-8-1847 
gehuwd met Broeckaert, Marie-Th. + Eksaarde 
1-11-1868. 

Ook de huwelijken van belde koppels ontbreken. 
Vraag van L. Taeymans, Heidewegel 23, 9080 Moerbeke 

op 



M.A. HAASOONK ?,JO 43 

8-11-1816 - Verslag van een ongeval gebeurd aan de herberg 1IDe Ster", 
gelegen op de baan St. Niklaas - Beveren, grondgebied 
Haasdonk. (De tekst is letterlijk overgenomen.) 

IIl l an dix huit cent seize Ie huit novembre à six heure du soir. 
Nous Louis Baudart brigadier commandant de brigade de la marechaussee 
royale stationnée à Beveren arrondissement de Termonde, accompagné 
du marechaussee Roscetau de la meme résidance sur Ie requisitoire de 
Monsieur Ie Juge de paix du canton de Tamise ci joint. En date du 7 
courant nous nous somme transporté accompagné de monsieur Gurst juge 
de paix à Ilandroit dit Letoil sur la grand route entre St. Nicolas 
et Beveren et etant arrivé au cabaret Letoil nous y avons en effet 
trouvé la filie de Jacques De Munck journier à Hausdonck nommé catha
rine, agée de 19 ans, dans une chamhre couchée sur un lit, fait expres, 
triste, abatue et languisante laquelle ce pandant nous a declaré que 
venant cet apres midi du mareché de St. Nicolas, montee sur une char
rette du Sieur Debbaut cuitivateur au dit Hausdonck conduit par son 
domestique, il arive que ce dernier desend au cabaret Letoil pour y 
refraichir et la immediatemant son cheval en Ie debridant pris les 
mors au dents et coura vers Hausdonck. la declarante et la fille Smet 
sa voysine toutes les deux effrayees du danger menacant, prirent la 
résolution de se sauver, elles sautent de la voyture, la fille Smet 
par deriere mais sans accident eminant et la fille Demunck par devant 
mais plus malheureuse elle manque de pas ou fait un faux sarete a la 
corde qui attache Ie cheval a la carette et tombe a terre devant une 
des roues qui passe ainsi au travers de son corps. 
Ensuite aiant pris des reseignements uiterieurs l'haute de la maison 
Ie sieur Vanmigem son fils ainé Ie domestique et la servante Constance 
Van Weverberg nous ont affirmes les faits et circonstances ci dessu 
y ajoutant que la chose naurait arrivé si Ie conduteur eut ataché son 
cheval avant d'oter la bride. 
Ces temoins nous ont declaré de plus que Ie malheur est arrive sur Ie 
teritoire diHausdonck que Monsieur Herse officier de santé aNikerke 
porte les soins a la victimes et que celui ci leur a dit qulil dises
pere de ce jours. 
Fait a llendroi dit Letoil sur Ie teritoire de Hausdonck Ie jour mois 
et an que dessu, pour etre remis a Monsieur Ie procureur de roy a 
Termonde." 

Signé BAUDART 

P.S. De ongelukkige heeft het niet overleefd. In het over'ijdensregis
ter van de B.S. Haasdonk lezen we het volgende : 
"Extrait du registre des actes de deces de la Mairie de st. Nicolas 
pour 18I6 fO 75 N° 346, du onze novembre milhuit cent seize à neuf 
heures du matin. 
Acte de deces de Catharine De Munck decedée Ie neuf du courant, à 
quatre heures de relevée chez Anselme Van Mighem, agée de dix neuf ans, 
celibataire native d'Haesdonck filie de pierre Jacques De Munck et de 
Marie Jossine Van Gijsselen, né et domicilié au dit Haesdonck." 

______________________________________________ Cleys Pierre-------------



TESTAMENTEN EN LEGATEN TE RUPELMONDE. 

In het Rijksarchief te Beveren, onder Rupelmonde nr. 991, wordt een 
bundel papieren bewaard waaronder een aantal testamenten en legaten. 
De papieren werden genummerd met potlood. 
Hier volgt de lijst van testamenten en legaten. 

nr. 7/8 testament van Joannes Verertbruggen, pastoor v~n Rupelmonde; 
15-8-1676. 

nr. 12 

nr. 13 

nr. 14 

nr. 15 

nr. 24 

nr. 26 

nr. 28 

nr. 30 

nr. 32 

nr. 34 

nr. 35 

nr. 36 

nr. 40 

nr. 41 

nr. 42 

nr. 43 

nr. 44 

testament van de heer ende meester Gondulphus van Hautem, 
pastoor van Rupelmonde; 19-8-1595 

testament van Jan de Meulenaere fs Gillis en huisvrouw 
Joanna Egghericxs; 18-5-1503 

testament van Alexander vanden Berghe, ingezeten poorter der 
stad Antwerpen; 22-11-1499 

testament van Jan van Horne Christiaenssoon, daar moeder af 
was Caterlna Bergeyck~ garnizoen houdende Hopte Cruys Schans" 
zijn huisvrouw Maria Storms en kinderen Adriaenken, Jordaens 
en Willem; 6-7-1609 

legaat van Joannes-Franciscus en Petrus-Antonius Rottier; 
20-10-1784 

testament van Jan-Baptista Dieis, pastoor van Kruibeke; 
17-1-1736 

legaat van Joffrouw Anne Catherine Lyssens : 9-4-1790. 

testament van Isahella Clara van Royen, geestelijke dochter; 
31-12-1735. 

extract uit testament van Bertelmeus de Grave; 
Se hooimaand 1536. 

testament van Isabel1a Claus fa Jacobi, geestelijke dochter: 
21-10-1729. 

testament van Ryckaert Smet fs Petri; 
30-10-1730. 

testament van de heer Judocus Raiwaert alIas Burburs, ca
pellaen in Rupelmonde; 12-4-1510 (Latijn) 

Barbara Volckerick, weduwe Gillis van Steenacker fs Servaes, 
legateert aan de kerk van Rupelmonde 25pond gr; 13-5-1713. 

Testament van Christoffel Tronco fs Lieven ex Joanna van 
Hoeylandt~ weduwnaar van Maria de Bondt, zonder kinderen; en 
van Judoca de Bondt fa lans ex Catherina Vernimmen, jonge 
bejaarde dochter; 5-5-1758. 

Testament van Joannes van Royen fs Servaes. oud-schepen van 
Rupelmonde: 11-6-1742. 

testament van Marie de Meester; haar erfgenamen waren de 
kinderen van Jacobus van Puyenbroeck en Joanna de Block; 
3-2-1733. 

testament van Gillis Weytack fs Jans, in eersti huwelijk 
getrouwd met Elisabeth Mollemans, in tweede met Elisabrth 
Noeninck; 11-10-1708. 



nr. 45 

nr. 53 

nr. 54 

nr. 56 

nr. 57 

nr. 58 

nr. 59 

nr. 60 

nr. 61 

nr. 62 

nr. 63 

nr. 64 

legaat van heer en meester Jacobus de Swerte. gewezen 
pastoor van Rupelmonde, overleden 22-3-1771. 

testament van GilJis Wittock; 18-10-1483. 
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legaat van Joffrouw Marie Govaerts, weduwe Dionisius Adriaen
sens, overleden te Antwerpen ca 1756. 

testament van Jouffrouwe Marie Anna de Graeve, dochter van 
Joannes ex Marie van Gaeveren, weduwe van heer Petrus 
Judocus lyssens; 7-12-1830. 

testament van Maria Suebeliers; Antwerpen 16-12-1650. 

legaat van Jouffrouwe Paulyne van Royen, weduwe Pieter van 
Mieghem; 3-11-1665. 

legaat van Antonette Wuytack, huisvrouw Cornelis van Kerck
hove; 30-8-1691. 

testament van Maria vander Haeghen fa Jan$j 21-9-1684. 

testament van Meester Andries Peyndaveyn, chirurgijn, en 
zijn huisvrouw Joanna Beelde; 9-2-1692. 

testament van Monsieur Pieter van Geyt fs Pieters, jongman; 
5-6-1694. 

legaat van Joannes Antonius Hasaert, pastoor van het begijn
hof van Antwerpen; 6-10-1722. 

legaat van Maria Vast, weduwe Ryckaert Smet fs Paesschiers, 
de jonge; 6-11-1734. 

A. Haris 

Voor een vlot verloop van onze werkvergadering~ vragen we onze l~den 
van zich hierop voor te bereiden. 
Breng U kwartierstaat. stamboom, moeilijkheden voor het oud-schrift 
mee. We 7ullen trachten elkaar te helpen. 
Het ware wenselijk dat ieder zo mogelijk op losse kaartjes, een deel 
van zijn kwartierstaat gezin p~r gezin zou neerschrijven, zodanig 
dat een vlug vergelijk met andere zoekers kan gemaakt worden. 
Er zullen ook een aantal plaatselijke genealogische tijdschriften 
ter inzage ZIJn. afkomstig van anderen VVF-kernen. 
Wij danken U bij voorbaat. 

Het bestuur. 
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Verantwoordelijke uitgever 

Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 

Hoe maak ik mijn stamboom op ? Voordracht voor beginnelingen 

en alle belangstellenden. 

Op donderdag 7 april te 20 uur in de vergaderzaal van café 

Stad Nantes, Grote markt 25, te SInt-Niklaas. 
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De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk De Waele 



Verslag van de vorige ver.9.~~~_!ng. 

Aantal aanwezigen : 20 

Betreft : werkvergadering van 10-2-83 

Verschillende leden hadden heel wat kwartierstaten ell fil'ht,S 

meegebracht, waardoor de aanwezigen heel Welt materiddl ddn

geboden kregen. 

Gezien de geslaagde opzet zullen we dit nog eens h(>rhdlen in 

hf't najaar. 

Toezending van VVF kroniek 

Gezien de stijgende kosten en het steeds groeiende ddntal op 

te zenden Kronieken, zien we ons verplicht aan diegenen dit, 

geen lidgeld VVF betalen, een deelname in de kosten te vraqell. 

50 fr voor Belgi~ en 60 fr of 3 gulden voor het buitenldnd. 

Dit kan gebeuren door o.m. storting op PC' 000-ll64859-HJ Vdll 

Dirk De Waele, Pastoor De Meerleerstr. 49, è700 St-Nikldds. 

In memoriam. 

Op 24 februari 1983 overleed ons geacht medel id de heer .miel 

Buytaert, dokter in de geneeskunde. 

V A N S I EU R J E A N SN E L L I N C K met wie g een k 0 0 p man sc h d P q e h (I IJ d (> ft j 'i • 

" gehaald ten huize Vdn mijn here 

Jan Roose, als men zou besteden ............. 
de tafel van Sinte Nicolaes kapel. u 

heer pdsloor 

het sch i Iderpli V.III 

Zo. Dit is een blad dat we vonden in ons stadsarchief. De ,1.111-

vang is bijna niet te ontcijferen, vandaar die vervelende PlJlltjE-S. 

Maar dan wordt het klaar en duidelijk: 

IIDe 27 e augustus 1606 zo zijn gehaald ten huize van den voor

noemden De Cauwere, door de koster Roeldnt de Druckere, in op

dracht van de heer greffier van het Land, sleur VereIst; de 

greffier Schoote; de voornoemde pastoor en meer anderen èl potlerl 

en 1 pint Rijnse wijn op voorwaarde dat, als Sleur Jean Snellinck 

het schilderij voor Sinte-Nicolaes-kdpel zal schilderen ti men 

hem één helft van den voornoemden wijn 1<11 aftrekken van drbey1 

ende conste". Waarna de voornoemde personen besloten ddt men 
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hem binnen de 14 dagen bescheid zou geven". 

Dus hier de wijn tot 15 stuivers de pot, maakt 2 pond, 13 schel

lingen en 9 groten". 

Even kijken. 27 augustus 1606 is 'n zondag. Jan, dan mag er wel 

een potje "ryns wyn" gedronken worden. Maar 21 potten en een 

pInt is precies niet weinig. We hebben het voor U uitgerekend 

en komen aan een 25 liters; Ik blijf erbij: 't is niet weinig. 

En Snellinck moet al in z'n achterhoofd zitten denken hebben: 

"Als ik 't niet mag schilderen kan ik zelf de helft van het ver

teer betalen. 

En hoe of het nu verder gaat ? 

"De 11 e en de 12e september daarna ZIJn de twee zonen van Sieur 

Snellinck (Jean, pour les dames) gekomen tot Sint- Niklaas bij 

de heer pastoor en de heer VereIst IIhemlieden vragende d'inteotie 

ofte men dezelve tafels zoude maeken ofte niet ?" 

Kort en goed: moet ons vader het schilderij maken, ja of nee? 

Waarop de beren antwoordden "datter alsnoch GEEN geIt en was I'. 
En ze zegden mij dat ik de zonen zou trakteren met kost en drank 

en ze hebben verteerd 3 pond 3 schellingen 9 groten. 

En willen we nu eens de aap uit de mouw laten komen? 

De redenen waarom Snellincx het schilderij niet mocht maken lag 

hem in het feit dat men iemand heeft gevonden die 't zelfde 

tafereel wou schilderen voor 250 gulden daar waar Jean er 400 

vroeg. Zo staat het er. 

Is er in de kapel van de H. Nicolaes ooit een schilderij gekomen? 

Ja hoor. In 1613 zal het Davit Teniers (aldus zijn handtekening) 

zijn die dit werk voor de kapel van Sint Nicolaes in onze hoofd

kerk zal uitvoeren. 

Verschiet niet hij ontving daarvoor 600 gulden. En voor de voet 

waar het schilderij op stond vroeg hij nog eens 21 gulden. 

Een klein leugentje om de zonen van Snellincx met een kluitje 

in het riet te sturen kon er toen ook al af. 

Zo is dat. 

André Pannier 



Bijlagen aan de huwelijksakten v/d B.S. der gemeenten uit het arr. 

Dendermonde, gedeponeerd op het R.A. Beveren. Alfabetische lijst. 
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-----------------------------------------------------------------------
AALST 
APPELS 
BAARDEGEM 
HAASRODE 
BAVEGEM 
BAZEL 
BELSELE 
BERLARE 
BEVEREN 
BOOGENHOUT 
BURCHT 
DAKNAM 
DE KLIOOE 
DENDERBELLE 
DENDERMONDE 
DOEL 
EKSAARDE 
ELVERSELE 
ERONDEXJEM 
ERPE 
GIJZEXJEM 
GREMBERGEN 
HAAS DONK 
HAMME 
HERDERSEM 
HOF STADE 
IMPE 
KALKEN 
KALLO 
KEMZEKE 
KIELDRECHT 
KRU I BEKE 
LAARNE 
LEBBEKE 
LEDE 
LOKEREN 
MASSEMEN 
MEERDONK 
MELDERT 
MELSELE 
MERE 
MESPELARE 
MOERZEKE 
MOORSEL 
NIEUWERKERKEN 
NIEUWKERKEN - WAAS 
OORDEXJEM 
OPDORP 
OTTERGEM 
OUDEnEM 
OVERMERE 
RUPELMONDE 

1810 t/m 1880 (I) 
1806 t/m 1881 
1809 t/m 1880 
1810 t/m 1876 
XIII t/m 1877 
1817 t/m 1882 
XIV t/m 1880 

1817 t/m 1882 
XIII t/m 1880 
1808 t/m 1882 
1818 t/m 1881 
1810 t/m 1853 
1817 t/m 1881 
1810 t/m 1878 
XII t/m 1881 

1806 t/m 1879 
1810 t/m 1879 
1807 t/m 1877 
1810 t/m 1875 
1818 t/m 1869 
1810 t/m 1877 
XIII t/m 1877 
1822 t/m 1877 

XI t/m 1881 
1810 t/m 1876 
1819 t/m 1880 
1809 t/m 1874 
1810 t/m 1879 
1811 t/m 1882 
XIV t/m 1876 

XIII t/m 1881 
1810 t/m 1879 
XIII t/m 1880 
1809 t/m 1880 
1809 t/m 1880 

XI t/m 1880 
1818 t/m 1878 
1846 t/m 1870 
1814 t/m 1868 
1810 t/m 1882 (s) 
1810 t/m 1880 
1811 t/m 1850 
XII t/m 1880 

XIII t/m 1879 
1813 t/m 1877 
XIII t/m 1882 
1810 t/m 1881 (2) 
1817 t/m 1876 
1810 t/m 1854 
1810 t/m 188 I 
1814 t/m 188 I 
1806 t/m 1881 0,..) 



SCHELLE BELLE 
SCHOONAARDE 
SERSKAMP 
SINAAI 
ST. GILLIS-DENDERMONDE 
ST. G ILLIS-WAAS 
ST. NIKLAAS 
ST. PAUWELS 
SMETLEDE 
STEKENE 
TEMSE 
TIELRODE 
UITBERGEN 
VERRE BROEK 
VLEKKEM 
VLIERZELE 
VRASENE 
WAASMUNSTER 
WANZELE 
WETTEREN 
WICHELEN 
WIEZE 
ZELE 
ZWIJNDRECHT 

(I) 1814 t/m 1816 ontbreken. 

1807 t/m 1879 
1874 t/m 1881 
1809 t/m 1878 
1810 t/m 1879 (3) 
XII t/m 1879 

1817 t/m 1878 
XI t/m 1880 

XIII t/m 1880 
1809 t/m 1854 - 1863 t/m 1872 
1809 t/m 1880 
1809 t/m 188 I 
XIII t/m 1879 
1817 t/m 1854 - 1863 t/m 1871 
1814 t/m 1875 
1810 t/m 1853 
1811 t/m 1876 
1810 t/m 1879 
1806 t/m 1881 
1808 t/m 1872 
XIII t/m 1881 
1810 t/m 188 I 
1810 t/m 1879 
1809 t/m 188 I 
1818 t/m 1876 

(2) 1818 t/m 1821 en 1867 t/m 1874 ontbreken. 
(3) 1871 tlm 1875 ontbreken. 
(tt) I"t tÎt- Itl. 04Jfi l cÁf;:-/. 
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( s-) IEl') e". I fit ,~v..:tt~ii:.",. 
- Deze bijlagen zijn ingebonden, meestal per jaar, en kregen doorgaans 
het nummer van de huwelijksakte mee, zodat ze gemakkelijk terug te 
vinden zIjn. 

Wat kunnen ze inhouden? 

- uittreksels vld geboorteakten vld kandidaat-trouwers. 
- uittreksels vld. overlijdensakten vld voorouders van beide partijen. 
- uittreksel van de overlijdensakte van een vorige echtgeno(t)ot(e). 
- militiegetuigschrift 
- verklaring van onvermogen(certificat d'indigence) 
- akte van eerbied t.o.v. de ouders(acte respectueux) 
- verslagen van een familieraad gehouden onder supervisie van de 
vrederechter. (bij het huwelijk van minderjarige weeskinderen) 

Het verschilt van geval tot geval, maar het loont meestal de moeite 
ze eens door te nemen. 

____________________________________________ Cleys Pierre ____________ _ 
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Datum van uitgave 18 mei 1983. 

Jaargang XI - nr. 3 
Mei-JunI 

Verantwoordelijke uitgever 

Luc De ,Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht, 

die zal plaats hebben op donderdag 2 JUNI 1983 om 20 uur in de 

vergaderzaal van Caf~ Stad Nantes, Grote Markt 25, te Sint-Niklaas. 

Dr. Jur. Raymond de Forche spreekt over "De adel in België" 

(nobiliteitsregeling) 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk De Waele 

Het bestuur en de leden van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

afd. Waasland, bieden aan onze medewerker, de heer André Pannier, 

hun oprechte deelneming aan bij het overlijden van zijn echtgenote 

mevrouw A. Pannler-Burm. 
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Verplichte dienstneming in de Franse tijd. 

IIUit de kronijk van de 2e Algemene Overste der Broeders Hierony

mieten, Vader Constant Christiaens". 

Op 20 maart 1811 werd te Parijs de zoon van Napoleon Bonaparte 
geboren (L'Aiglon). Reeds op 19 januari 1811 werd de wet aangeno
men om 1700 vondelingen, verlatelingen en wezen te verplichten 
dienst te nemen in de garde van de koning van Rome (L'Aiglon). 
Gent moest 5 wezen leveren, Dendermonde 1 en Sint-Niklaas 2 (om 
te beginnen.) Zij moesten gezond genoeg ZlJn om de lasten van de 
krijgsdienst te kunnen torsen en ze mosten 4 voet, 9" duim groot 
zijn ! 
Ie lichting 13 aug. 
Frans Fleurby, Andreas Van Stappen, Jan Karel Colman en Karel 
Lodewijk Rotthier. De regent Wagemans begaf zich op weg naar Den
dermonde vergezeld van nog 3 anderen als reserve : Jan Baptist 
Rotthier, broer van hoger vermelde, Jan Roels en Emmanuel Thiele
mans. Jan Baptist Rotthier en Jan Roels werden aangeduid. 

2e lichtinB : decreet van 11 september 
Betreft 6. 00 kinderen 
Jan Colpaert, Karel Koslowski, Pieter Jozef De Kerf en Jozef De 
L oose. 

3e lichting : december 
Philip Wewaer, Bernardus Goeman. 

4e lichting : januari 1812 
Augustinus Ruyters, Severinus Rombaut en Pieter Colpaert. 

Se lichting : 1813 
Al de kinderen van meer dan 16 jaar oud werden onder de wapens 
geroepen. 
Jan Frans Fleurby (vroeger afgekeurd), Jan Verbeke (eerst afge
keurd), Karel Lodewijk Rotthier en Sylvester Van Garsse (eerst af
gekeurd). 
Van deze 15 opgeroepenen zijn er 5 niet teruggekeerd : Jan en 
Pieter Colpaert, Jan Roeis, Jan Verbeke en Sylvester Van Garsse. 
Jan Colpaert is sergeant geworden ; hij maakte deel uit van het 
Franse Leger dat in 1814 ter hulp van Antwerpen gezonden werd 
toen de Engelsen "aanscheepten". 
Bernardus Goeman, fluitspeler bij het 12e regiment 2e bataillon 
Ie compagnie der grenadiers -scherpschutters der Keizerlijke 
Wacht - schreef op 22 oktober 1813 een brief uit Parijs aan 
Jacobus Jozef Cogen, lid van de commissie der burgelijke gods
huizen. Hij bedankte om de 9 frank die hij van hieruit mocht 
ontvangen. 

Broeder Louis Van den Bogaert 
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Een fragment VAN RAEMDONCK. 

I. JAN VAN RAEMDONCK, overleden te Temse 1544/1552 in de leeftijd 
van 70 jaar, trouwde Lysbet Dijckers, dochter van Gillis en Kate
line Loosen (Sint-Pieters Gent, Melsele 1) 

Op 4 maart 1543 voor Pasen (n.s.1544) : Gillis Smet fs Andries 
in huwelijk met Pierijne de Dijcker, verklaart voor schepenen 
van Temse dat hij aan Jan van Raemdonck -wegens die~. huisvrouw 
Elisabeth de Dijcker- 2 s.gr. eeuwiglijke en erfelijke rente is 
verschuldigd, die Jan zijn toegekomen bij successie van hun 
schoonvader GilJis de Dijcker, bezet op een half bunder te Temse 
(de Schoutheete de Tervarent : Archives de Saint-Nicolas, 
p. 202.) . 

De kinderen volgens de hoofdcijns 

1. Jan van Raemdonc volgt onder 11. 
2. Jacobvan Raemdonc 
3. Marie van Raemdonc trouwde 1° Jan Verstraten, 2° Jan Verhaeghen, 
beide weerbare mannen te Temse 1552. 

11. JAN VAN RAEMDONC, weerbaar man te Temse 1552, trouwde Margriet 
Peertsman dochter van Gillis en Lysbet Oorselaer te Sint-Niklaas 
(Sint-Baafs, Sint-Niklaas 16). 

De kinderen volgens de hoofdcijns 

1. Luuc van Raemdonc ~~~t onder lIl. 
2. Jacob van Raemdonc. 
3. Andries van Raemdonc trouwde Lysbet Nieulandt, dochter van 
Jan en Amelberge Licesone; van wie: Jan, Amelberge en Jacob van 
Raemdonc (Sint-Pieters Gent, Kruibeke 3). 
4. Niklaas van Raemdonc. 
5. Lysbet van Raemdonc. 
6. Sus anna van Raemdonc 

111. LUUC VAN RAEMDONC trouwde Joanna Duerinc, docbter van Pieter 
en Lysbet Riest, uit Sint-Niklaas (Sint-Pieters Gent, Bazel 6). 
Pieter Duerinc was evenwel in 1552 weerbaar man te Temse. 

De kinderen volgens de hoofdcijns : 

1. Gillis van Raemdonc. 
2. Margriet van Raemdonc. 
3. Cornelis van Raemdonc volgt onder IV. 
4. Lysbet van Raemdonc trouwde te Tielrode 26 juli 1601 Pieter 
Dullaert. 
5. Magdalena van Raemdonc trouwde 1° Gillis ver Haegen, 2° Temse 
30 april 1604 Jan Pauwels. 

IV. CORNELIS V~N RAEMDONC trouwde Temse 4 okt. 1594 Joanna Smet, 
dochter van Jan en Katelijne Verstraeten (Sint-Pieters Gent, Haas
donk 5). 

De kinderen volgens de hoofdcijns 

1: Katelijne van Raemdonck. 
2. Jan van Raemdonck volgt onder V. 
3. Joanna van Raemdonck 
4. Pieter van Raemdonck. 
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V. JAN VAN RAEMDONCK, overleden te Temse 19 feb 1668, trouwde 
te Temse'op 21 okt 1617 Elisabeth Wauman,geboren te Temse 27 
juni 1589, aldaar overleden 10 mei 1666 in de Heistraat en be
graven in het koor van Sint-Amelberga. Elisabeth trouwde in eerste 
huwelijk Adriaan Smet en was dochter van Pieter Wauman en Elena 
Smet (Sint-Michiels Antwerpen, Haasdonk 1). 

Op 20 aug 1639 schonken Jan van Raemdonck fs Cornelis en zijn 
huisvrouw Elisabeth Wauman een rente aan de H. Geest van Temse 
(Temse, archief ter plaatse nr. 483 f O 8] vOl. 

De kinderen geboren te Temse : 

1. Mathys van Raemdonck volgt onder VI. 
2. Joanna van Raemdonck, geboren 26 juni 1621, overleden 1 sept. 
1678 op Luiseek, trouwde te Temse op 29 januari 1650 Jan Hille
gheer, geboren te Temse 23 feb ]621, overleden 31 okt 1671 en 
begraven in het koor van Sint-Amelberga. De kleindochter Elisa
beth Hillegheer Laureinsdr. trouwde Jan-Baptist van Raemdonck, 
een voorvader van de Gebroeders van Raemdonck (zie: Vlaamse 
Stam 1978; blz. 306-308). 
3. Cornelis van Raemdonck, geboren 31 aug 1625. 

VI. MATHIJS VAN RAEMDONCK, geboren te Temse 3 februari 1619, 
trouwde te Temse op 12 juni 1651 Josine van Cleemput, dochter 
van Michiel en Amelberga Buytaert (Sint-Baafs, Sint-Niklaas 2). 

De kinderen volgens de hoofdcijns : 

1. Gillis van Raemdonck. 
2. Amelberga van Raemdonck trouwde 1° te Temse 20 juni 1677 
Mathijs van Gheem, 2° Symoen Winters. 
3. Jan van Raemdonck volgt onder VII. 
4. Pieter van Raemdonck trouwde te Temse op 26 juli 1689 met 
Anna Smet, dochter van Thomas en Amelberge VereIst; van wie: 
Jan, Anna Maria en Lysbet die te Temse 29 jan 1718 trouwde met 
Pieter Duerinc (Sint-Baafs, Temse 2). 
5. Maria Anna Van Raemdonck .trouwde te Temse 25 april 1690~r
ten van Wijnacker. 
6. Magdalena van Raemdonck trouwde te Temse 20 juli 1697 Gillis 
Vj jt. 
7. Jacob van Raemdonck. 

VII. JAN VAN RAEMDONCK, overleden te Bazel 25 april 1744, trouwde 
te Bazel 4 feb 1696 Josine Velleman, geboren te Bazel 22 okt 
1674, overleden 17 jan 1747, dochter van Jan en Catherina Eecke
laert (Sint-Baafs, Temse 31). - Jan van Raemdonck Mathijs was 
schepen te Bazel 1727-1730. 

De kinderen geboren te Bazel 

1. Maria Anna van Raemdonck, geboren 20 juli 1698, overleden 19 
aug 1729, trouwde te Bazel 17 juni 1719 Pieter de Rycke. 
2. Catherina van Raemdonck, geboren 14 november 1700, overleden 
2 okt (of 8 nov 1741) trouwde te Bazel 16 juli 1729 Joos van 
Mie~hem (RAB Bazel nr. 221 f O 26 : de wezen van Ca erven 
van hun grootmoeder materneel Josine velleman). 
3. Elisabeth van Raemdonck, geboren 5 feb ]704, overleden te 
Temse 24 nov 1790, trouwde te Bazel In juli 1734 Thomas Bogaert. 
4. Margriet van Raemdonck, geboren 17 april 1707, overleden 25 
nov 1768, trouwde te Bazel 29 juli 1742 Jan-Baptist de Valck. 
5. Jan-Baptist van Raemdonck, geboren 23 december 1710. 

A. Maris 
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H.A. HAAS.lJOHK N° 43 

11-5-1806 - Francies-Cornelis Bastelier, vrijgezel, 45 jaar, heeft 
zich opgehangen in de schuur aan de ouderlijke woning. 

"Aujourd'hui ce onze du mois de May milhuit cent six vers Ie huit 
heures du soir, Ie Maire de la commune d'Haesdonck troisième arron
dissement du département de l'Escaut mla fait rapport en qualité 
d'adjoint, faisant les fonctions de commissaire de police du dit Haes
donck que Ie Sieur Pierre Jean Bastelier, fils de Josse cuitivateur 
à la rue dite Perstraete domicilié au dit Haesdonck, lui avait fait 
rapport qu'il avait trouvé mort son frère François Corneille Bastelier 
célibataire dans une grange au dessus de la paille (étant depuis quel
ques années dans une espèce d'irnbicilité) domicilié au dit Haesconck, 
agé de quarante cinq ans à quoi je me suis transporté assisté de notre 
garde-charnpêtre chez Ie dit Bastelier et après avoir pris tous les 
rensignernens sur la cause de sa mort nous avons trouvé une cicatrice 
étranglante au col, sur quoi nous avons requis les gens de la maison 
de ne pas toucher le cadavre avant que nous nlayons procédé à une 
visite par un chirurgien ou médecin. Le lendemain vers Ie six heures 
du matin assisté par Ie dit charnpêtre et le Sieur Jacques Pluym chirur
gien à la commune de Cruybeke à cause que nous n'avons ni médecin ni 
chirurgien dans la commune nous nous sommes transporté vers le dit 
cadavre et après I' avoir exarniné et visité en notre prés'ence le dit 
chirurgien déclare qu'il a trouvé une cicatrice au col dessous Ie men
ton sans quelques autres signes d'oti il conclud qulil slest étranglé. 
Et comme la cause de sa mort est suffisamrnent constaté et qu'il n'existe 
d'autre indices que celles cidessus indiquées no us avons declaré que 
rien s'empêche à ce que le predit cadavre soit inhumé d'après les formes 
ordinaires, de tout ceque dessus nous avons dressé le présent procès 
verbal que Ie dit chirurgien a signé avec nous date que dessus." 

Signé : Jacques Pluym / Joannes Laurent Lijssens 
chirurgien adjoint 

Cleys Pierre ------------------------------------------------ ----------------

Wie kan de volgende vraag oplossen ? 

Joannes Eeckelaer is gehuwd met Josine de Hert. 
Joannes is geboren te Stekene. 
Gevraagd geboorte, huwelijk en overlijden van beiden. 

Beiden hadden een kind geboren te Stekene op 18-3-1742 genaamd 
Petrus van Eeckelaere. 

Aandacht 

Vanaf heden kan men op het Rijksarchief te Beveren 

de Burgerlijke Stand raadplegen van al de gemeenten 

van het arrondissement Dendermonde. 

De periode loopt van 1796 t/m ! 1880. 

Opzoekingen kunnen alleen op woensdagnamiddag gebeuren. 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

WVlaamse Vereniging voor Familiekunde w 

eh. P. CLEYS 

E:sschop Triestlaan 40 

2750 BEVEREN 

DATUM VAN UITGAVE 1 september 1983. 17 

Jaargang XI - nr. 4 
September-Oktober 

Verantwoordelijke uitgever 

Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 7768834 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende werkvergaderingen, 
van DONDERDAG 15 SEPTEMBER "Uitwisseling gegevens en initiatie voor 
beginnelingen" en van 
DI:;JNDERDAG 20 OKTOBER "Lezen oud-schrift en initiatie voor beginnelingen". 

Beide vergaderingen hebben plaats om 20 uur in de vergaderzaal van 
Stad Nantes, Grote Markt 25 te Sint-Niklaas 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Pierre Cleys Dirk De Waele 
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Voordracht door de heer Dr. Jur. Raymond de Forchl! over " De Adel in België 
en de nobiliteitsregeling". 

Na een historisch overzicht van de adel gaf de spreker een uiteenzetting 
over wie nu in feite tot de Belgische adel behoort, wat de wettelijke ver
eisten zijn e.d. 
Het aantal aanwezigen was ronduit bedroevend.Slechts 9 personen. Indien 
we een zeer bevoegd spreker uitnodigen om ons op de hoogte te brengen van 
een bepaald onderwerp, dan veronderstellen we toch meer belangstelling. 
Het is duidelijk dat we voor enkele personen geen voordracht kunnen in
richten. 
Op 17 november houden we een nieuwe voordracht. De heer R. Caluwaerts komt 
spreken over "Kaarten en plannen als hulpbronnen voor familiekunde". 

Het bestuur kwam bijeen op 24 augustus. Voornaamste punten uit de dagorde 
- VVF-Kroniek 126 eksemplaren te verzenden 
- vastlegging programma tot Nieuwjaar 
- het bestuur Luc De Backer (voorzitter) 

Pierre Cleys (secretaris) 
Dirk De Waele (penningmeester) 
Jozef De Wael (bestuurslid - erelid) 
Petrus Verheven ( bestuurslid) 
Simonne Staes-De Meersman (bestuurslid) 

Boekaankondigingen : 
---------------~--~ 

"Huwelijken te Nieuwkerken 1587-1796" met daarin opgenomen de geboortes 
tot 1650 en klapper op de vrouwennamen. Ongeveer 240 p. 

"Inventaris archieven van de Burgerlijke Stand, bewaard in het R.A. Beveren" 

Beide uitgaven zullen verder omschreven worden in onze volgende kroniek. 
Momenteel zijn de werken nog niet klaar. Voorintekening zal kenbaar gemaakt 
worden. 

In Memoriam 

Op 30 juli 1983 overleed ons geacht medelid Eerwaarde Heer Godfried De Meulder 
Onze oprechte deelneming in de rouw • 
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Daar de registratie in de eerste parochieregisters doorgaans erg 
beknopt en onvolledig is, dacht ik er goed aan te doen de hierna 
volgende gegevens, geput uit de "staeten van goede", door te spelen 
aan onze leden en eventuele belangstellenden. 
Het betreft hier de gemeente Beveren-Waas. (De vermelding blz •... ver
wijst naar een aanvulling die kan gebeuren op de desbetreffende blad
zijde van de klapper op de parochieregisters van Beveren-Waas.) 

A/ Geboorten (I) 

- 15-9-1591 

- juli 1596 

- 11-3-1597 

- It-5-I604 

- 26-11-1605 

1-4-1606 

-18-5-1608 

- 29-5-1609 

- 20-8-1610 

- 1-11-1610 

- 26-2-1612 

- I4-C;-I612 

- 9-10-1612 

- 24-8-1613 

- 6-IO-I6I4 

- 21-12-1614 

- 3-3-1616 

- 15-4-1616 

- 30-11-1616 
st. Andriesdag 

I-4-16I7 

- 25-3-1618 

FRANSSENS Merten fs. Merten en Vercauteren Elisabeth. 
(blz. 92) 

DE CUENINCK Joosken fs. Pieter en Oelbrant Catelijne. 

SPIJCK1NCK Barbelken fa. Jan 

DE HAZE Hendrick fs. Hendrick en Thoen Adriaene. 

VERL01JS Janneken fa. Joos en De Kevere Elisabeth. 

VAN GOETHEM Mathijsken fs. Matthijs en De Maeijere 
Catelijne. 

DE SCHEPPER Cornelia fa. Adriaen en Schuijfs Maria. 
(blz. 227) 

DE GHENDT Hansken fs. Matthijs en De Jonghe Maria. 
(blz. 98 - P.R. vermeldt 8-6-1609) 

VERSMESSEN Danielken fs. Pieter en Maes Amelberghe. 
(blz. 230 - P.R. vermeldt. 27-8-1610) 

BUIJS Maeij ken 
(blz. 34) 

• Jan en Van Daele Anna (fa. Jan) 

OELBRANT Betken fa. Jan en Weijn Margriete. 
(P.R. Melsele) 

VAN SCHAUSELEN Madaleen 
(blz. 225) 

. Jan en Volckerick Madaleen. 

DE GHENDT Jacquemijntken fa. Matthijs en De Jonghe Maria. 

OELBRANT Tanneken fa. Jan en Weijn Margriete. 
(P. R. Beveren) 

WAUTERS Danielken fs. Jan en Oelbrant Elisabeth. 
(blz. 268) 

DE GHENDT Lijntken fa. Matthijs en De Jonghe Maria. 

DE SCHEPPER Adriaen fs. Antoon en Schuijfs Maria. 
(blz. 227 - P.R. vermeldt 7-3-1616) 

DE GHENDT Matthijsken fs. Matthijs en De Jonghe Maria. 

VAN GOETHEM Jacques fs. Gillis en Baecx Susanna. 

OELBRAN'r Lijneken fa. Jan en Weijn Margriete. 

VAN GOETHEM Catelijne fa. Gillis en Baecx Susanna. 
(blz. 102 - naam vld moeder foutief vermeld in klapper.) 
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- Kersmesse 1620 DE SCHEPPER Janneken fa. Antoon en Schuijfs Maria. 

- 30-11-1633 STUER Hansken fs. Jacques en Rogiers Anna. 

7- 8-1635 

- 18- 3-1636 

5- 1-1638 

- 15-11-1646 

BI Overlijdens (2) 

- ca. september 
1584 

- juni 1587 

- augustus 1587 

- ca. maart 1595 

- oktober 1596 

- juni en juli 
1597 

- 6-8-1597 

- augustus 1597 

- 15-9-1597 

- januari 1598 

- 1-3-1598 

- 22-5-1598 

- mei 1599 

- juni 1599 

- 22-2-1600 

- juni of juli 
1600 

- ca. november 
1600 

- februari 1601 

- ca. Vastenavont 
1601 (I3 -3-1(01) 

(blz. 243) 

FEL1X Maria fa. Laureijs en Sijmoens catelijne. 
(blz. 88) 

SCHOENMAEKER Marteken fa. Joos en Maeijken Van De 
Velde. (blz. 228) 

ROMBAUT Catelijne fa. Joos en Catelijne Eeckelaert. 
(blz. 212) 

V1NCKE Tanneken fa. Pieter en Catelijne Vael. 

DE COCK Elisabeth uxor VAN GOETHEM Matthijs. 

VERHALLEN Marie uxor BU1JS Marten. 

EVELMOETS Anna uxor DE JONGHE Jan (fs. Willem). 

DE MAE1JERE Catelijne uxor VAN BROUCKE Vincent. 

OELBRANT Catelijne uxor FLORENS Jacob. 

echtpaar NEELS Jan X PAUWELS Lijsbet. 

FLORENS Jacob wed. OELBRANT Catelijne . 

SMET G ill is. 

SP1JCK1NCK Jan fs. G ill is en Buij s Barbara. 

VERSTAPPEN cornelis fs. Pieter, uxor VAN PERRE 
Jacquemijne. 

BU1JS Marten(wed. VERHALLEN Marie) uxor VAN KERRE
BROUCK Elisabeth. 

FRANSSENS Lievijne uxor SMET Willem. 

DE COCK Maria uxor ANDR1ES Jan (fs. Jan). 

DE VROE1JE Anna uxor VAN SCHAUSELE ,Joos (fs. Chris
toffel) • 

BOELS Catelijne uxor TH1JS Lauwereijs. 

CANT Catelijne fa. Jan, uxor DE COCK Willem. 

W1LLEMS Pieterfs. Pieter, uxor VAN SCHAUSELE 
Catelijne fa. Adriaen. 

VAN GOE1JE Madeleene(wed. VAN EEDE Lenaert) 
VAN PERRE Laure ij s • 

OELBRANT Catel ij ne (wed. DE CUENINCK Pieted 
DE HAEZE Heijndrick. 

uxor 

\L"{or 
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- ca. Vastenavont QUISTWATERS Geertruijde uxor VERBURST Jan. 
1601 (13-3-1601) 

- april en mei 
1601 

- mei 1601 

- Baefmis 1601 
( 1-10-1601) 

- 20-11-1601 

- 30-8 of 1-9 
1604 

2-11-1604 

- 21-12-1604 

- 28-12-1604 

- 28- 1-1605 

- ca. Pasen 1605 
(10-4-1605) 

- april 1605 

- april 1605 

7- 5-1605 

- ca. mei 1605 

- ca. Allerhei-
ligen 1605 

- ca. november 
1605 

echtpaar BOEIJE Jan X VERMUELEN Elisabet. 

VAN OOSTE Jan. 

DE CONINCK Catelijne uxor OELBRANT Jan. 

VAN HABROUCK Laureijs fs. Cornelis, (wed. ANNE 
Jozijne) uxor STUERS Pierijne. 

DE R01JE Servaes uxor DE MAEIJER Catelijne. 

WAULTERS Jenne uxor DE R1JCKE Jan fs. Pieter. 

VARENDONCK Margriete uxor PAUWELS Jan fs. Jan. 

ADR1AENSSEN Catelijne uxor PA1JN Simoen. 

DE R01JE Margriete uxor VAN DE VELDE Jan. 

VAN GIJSELE Elisabet uxor VAN KERCHOVE Jacob fs. 
Pieter. 

DE WITTE Jenne uxor VERCAUTEREN Wil Iem. 

RUIJSSINCK Martijne fa. Mattheus, uxor ROMBAUT 
Jeronimus. 

VERCAUTEREN Pauwels fs. Jacob, uxor HILLEGHEER 
Amelberghe fa. Pieter. 

DE FRANE Adriaen uxor WAUTERS Elisabet. 

HEIJNDRICX Cornelis uxor DE BLAN3HER Maria. 

echtpaar VAN GEERBROOGHE Michiel X VAN DOORNICKE 
Laurijne. 

- 21-12-1605 DE COCK Willem wed. CANT Cateline fa. Jan. 

- 21-12-1605 VERMUELEN Nicolaes fs. Merten, wed. VAN PERRE 
Jacquemijne fa. Matthijs. 

- ca. Kersavont VAN VELLE Cateline wed. DE BURGHGRAVE Jan. 
1605 

- 14- 1-1606 DE KEVERE Elisabet uxor VERL01JS Joos. 

7- 5-1606 DE HAZE Heijndrick uxor THOEN Adriaene. 

- juni 1606 echtpaar HERWEIJENS Willem X HAEGMAN Maria. 

- augustus 1606 echtpaar BOEIJE Jacob X VERMUELEN Maria. 

- 29-11-1606 MUEL Michiel uxor NOENS Pierijntken. 

- november 1606 SMET Maria uxor VERBELEN Gillis. 

- Kersavont I606 VAN KERCKHOVE Lijsbette fa. Jan, uxor GHEERTS 
Mattheus. 

- mei 1607 SMET Jan fs. Willem, uxor VERSTRAETEN Catelijne. 

- augustus 1607 RUIJSSINCK Mattheus. 



- 10 of 11-9- BODTS Pierijne uxor MAES Pieter fs. Jan 
1607 

- 10- 8-I609 VERSMESSEN Joos uxor DE WEERDT Anna. 

- 3de Paesdach VERMUELEN Catéline uxor DE CALUWE Jan. 
I610(I3-4-I610) 

- I5- 5-1610 

- 26- 6-I610 

- augustus 
1610 

GEERTS Mattheus wed. VERBANCK Maria. 

VAN GOETHEM Jan uxor THOEN Adriaene. 

V1JDT Ma.ria uxor ROTT1ERS Gillis. 

- woensdag na Allerheiligen 16IO 
(3-11-I610) NIJS Maria uxor PAUWELS Jan fs. Joos 

- 15-11-I6IO STALINS (STAELMS) Anna uxor DE COCK Michiel fs. Jan 

- 24- 3-16I1 MAES Amelberghe uxor VERSMESSEN Pieter. 

8- 4-161I VAN CAENBEKE Maria uxor CANT Jacques ,Tan 

4- 6-I6I1 VAN DE LOOPE Jacquemijne uxor VAN SCHOORE WilIem. 

8- 7-1613 VAN PERRE Amelberghe uxor VERL01JS Joos. 

3- 9-I613 ROMBAUT Anna fa. Pieter, uxor BEERTRANTS Gillis. 
(blz. 184) 

- juni I6I4 

- juli 16I4 

VEREECKEN Angneese uxor WE1JN Joos. (blz. 67) 

FELICX catelijne uxor VAN SCHAUSELE Jan fs. Joos 
( blz. 76) 
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- juli I614 

- 14-I1-1614 

VOLCKER1CK Madeleen uxor VAN SCHAUSELEN Jan fs. Joos 

GR1ELENS Adriaen uxor HERWEIJNS Elisabeth. (blz. 92) 

- Januari I615 HERWE1JNS Elisabeth wed. GR1ELENS Adriaen. 

- 25- 4-I615 DE BLAN3ER Maria fa. Jacob, uxor DE COCK ,Jan fs. Wi llem 

- ca. Kers
avont I6I5 

- 25- 1-I6I6 

- 28-I2-I616 

I- 3-1617 

3- 4-1617 

4-II-I617 

- I6-IO-16I9 

- 12- 1-1621 

- I1- 6-1621 

- 18- 6-1623 

- 27- 2-1625 

3-IO-I630 

(blz. I3) 

VAN SCHAUSELEN Jan fs. Joos, wed. VOLCKER1CK Madaleen. 

DE JONGHE Jan fs. Pieter, uxor N1JS Jozijne fa. Laureijs. 

OELBRANT Jozijne fa. Jacob, uxor CROCK Alexander. 

VAN HAUTVEN Cateline uxor INGELS Andries. 

VAN EEDE Ame1berge uxor PAUWELS Michiel fs. Jan 

OELBRANT Jan fs. Gooris, uxor WEIJN Margriete fa. Jan 

BEERTRANTS Oi11is (wed. ROMBAUT Anna) uxor DE COCK 
Amelberge. 

SCHU1JFS Maria uxor DE SCHEPPER Anthonij. 

VERSMESSEN catelijne uxor VERCAUTEREN Willem. 

SPRU1JT Jan Jacques 

DE MUNCK Jacques uxor CLAESSEN Sara. 

VERCAUTEREN Willem (wed. VERSMESSEN Cateliine) uxor 
VAERENDONCK Johanne. (b lz. 37) 



7-10-1630 

4-12-1632 

- 15- 3-1634 

3-10-1637 

- februari 
1638 

3-10-1638 

- 29-11-1638 

- april 1640 

- 20- 8-1643 

- 30- 4-1644 

- 24-10-1647 

2-12-1649 

- 12- 5-1650 
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VAERENDONCK Joanna wed. VERCAUTEREN Willem.(blz. 37) 

VERSTAPPEN Bertholomeus uxor IMMENS Maria. (blz. 209) 

DESORA Madelena uxor VAN HULLE Dierick. 

PAUWELS Maria uxor VAN HEERBRUGGHEN Bauwen. 

DE VLEESCHAUWER Tanneken uxor VAN KERCKHOVE Dignum. 

OELBRANT Tanneken uxor VERMUNTEN Jan. (blz. 161) 

WAUTERS Piete~ uxor DE COCK Gillijne.(blz. 237) 

ANDRIES Berbara uxor DUERINCK GilJ is. (blz. 2) 

SIJMOENS Catelijne uxor FELIX Laureijs.(blz. 201) 

DE BLANGHER Jacques uxor DE HONT Maria. (blz. 13) 

DE JONGHE Catelijne uxor VAN EIJNDE Baudewijn.(blz. 115) 

BAERT Catelijne uxor PIJN Pleter.(blz. 6) 

STAUTBERGE Geeraerdine uxor VAN LANDEGHEM Jan. (blz. 211) 

(I) voor de geboorten ontbreekt de periode 1596 t/m 1606 in de P.R. 

(2) voor de overlijdens is de registratie in de eerste parochieregis-
ters als volgt : - 14-7-1613 t/m januari 1616 

- 1-9-1623 t/m 9-1-1624 
- vanaf 1628 t/m 5-6-1633 
- mei 1634 t/m september 1636 
- vanaf 14-9-1638 is er een goede chronologie 
in het registreren. 

------------------------------------------------------------------------
Bronnen. 
- O.A. Beveren: nummers 1223,1224 en 1225. 
- Klappers en parochieregisters van Beveren. 

Bibliografie. 

- STRUBBE, E. en VOET, L. De chronologie van de middeleeuwen en de 

moderne tijden in de Nederlanden.. Antwerpen-Amsterdam, 1960. 

____________________________________________ cleys Pierre ________________ _ 
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Verantwoordelijke uitgever 

Luc De 8acker 
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2700 Sint-NikJaas 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze volgende voordracht van 
DONDERDAG 17 NOVEMgER te 20 uur in de Stede li j ke Ope n b a re Bib lt 0-

theek, H. Heymanplein I te Sint-Niklaas. 
De Heer R. Caluwaerts spreekt over "Kaarten en plannen als hulp
bronnen voor familiekunde". 

Op donderdag 15 deeember houden we een werkvergadering. Zoals qe
woonlijk om 20 uur in de zaal van Caf~ Stad Nantes, Grote Markt 25 
te Sint Niklaas. 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk De WaeJe 



Verslagen van de vergaderingen van 15 september en 20 oktober. 

We verheugen ons over het feit dat we een vrij goede deelname 
mochten constateren op onze werkvergaderingen. Daar heel wat 
leden vragen naar formulieren en uitgaven (zie achterplat van 
Vlaamse Stam} zullen we inde toekomst steeds de meest gevraag
de materialen ter beschikking stellen op onze vergaderingen. 

Volgende voordracht op 17 november. 

Wij hopen eveneens op een zeer goede opkomst voor onze volgende 
voordracht. De Heer Roger Caluwaerts komt spreken over "Kaarten 
en plannen als hulpbronnen voor familiekunde". 
De Heer Caluwaerts is een gekend voordrachtgever. Hij zal ons 
zeker heel wat nieuwe kennis bijbrengen over een materie die bij 
de meeste genealogen, wellicht te weinig gekend is. 
De voordrachtgever heeft een brochure geschreven, die wellicht 
ook te koop zal worden aangeboden. 
Om onze kosten te dekken zullen we een bijdrage vragen van 20 fr 
voor de leden en 30 fr voor de niet-leden. 

In Memoriam. 

Op zaterdag 15 oktober overleed de Heer Frans Starckx. Hij was 
een van onze eerste leden. Hij werd geboren te Antwerpen op 29 
maart 1918 en was alsdusdaniq enkele maanden op r'ust. lij die 
Frans hebben gekend weten dat wij hem terl zcet'ste diJprecil'erd(~n, 

om wille van zijn bereidwilligheid, zijn eerlijkhpid en zijn in
zet om hulp te bieden waar hij kon. 
Op donderdag 19 oktober werd hij ten grave gedraqen, in het bij 
zijn van verschillende leden van onze vereniginq. 
We bieden hier onze oprechte deelnem.ing adn in de rouw, dijn fa
milie en nabestaanden. 

Brand in Onze lieve Vrouw van Bijstand kerk. 
--_._-----------------~ •• _--~---

Op zaterdag 22 oktober woedde een hevige brand in de O.l Vrouw
kerk te Sint-Niklaas. De eerste steen der kerk werd gelegd in 
1841. Het gebouw was voltooid en ingewijd in 1844. De muren, 
pijlers en gewelf zijn geschilderd door G. Guffens en J. Swerts. 
Dit duurde van 1853 tot 1870. Vooral zijn bekend de muurschIl
deringen, welke de drie tijdvakken van de gewijde geschiedenis 
bevatten. Merkwaardig is ook de predik stoel met beelden van 
Van Havermaet, voorstellende de oude geloofspredikers in Vlaan
deren de H. Amandus, livinus, Eligius en Bavo. 
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Beeldhouwer Van Havermaet leverde in 1880 een beeldengroep voor
stellende de Doodstrijd van de Zaligmaker op Kalvarie. De figuren 
zijn van natuurlijke grootte en kunstiggesneden in eikenhout. 
De voltrekkingswerken van de toren geschiedde in 1896. Het Maria
beeld, werk van Van Havermaet en in koper gedreven door Van Rys
wyck uit Antwerpen is zes meter hoog. De toren werd voleindiqd 
in 1907. 
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l'l.A. HAASDONK N° 43 

22- 1798 - Een geval van runderpest te Zwijndrecht. 

--------------------------------------------------------------------------------
"Heden tweeden Nivose sevenste jaer der Fransche Republique i"k onder
schreven François Smet agent der commune van Swijndrecht departement 
der Schelde canton d'Haesdonck zig transporteert ten huijse ende hij
vanck van de weduwe Ivo Van Kemseke op den Vendoorn aeacompaqneert 
van Tudocus Tersago bedienende de plaats van qarde champetre Toannes 
Tudocus Rol'_ iers a lwaer wi j gevonden hebben Joannes Francies i"'lartens 
peirdemeester woonende tot 1'1e1se1e den welken aldaer was om de beeste(l 
te cureren. 
Zoo het:be ik mij benevens dito Martens getransporteert in den koeij sta 1 

alwaer vindende drij sieke Leesten, oost een roij bonte fissenarige 
die lag en deselve dede opstaen en loste bruijn aerdachtig mest en 
bevindende dat zij geheel haer lijf door peestreckinge had dog weinig 
aengeslaegen de huijd redelijk los oud ses jaeren. 
Item in 't midden van den selven stal gevonden eene swarte bonte rug
gel oud vijf jaeren een weijnig minder ge attaqueert als de voorste. 
Item in den selven stal westwaers een swarte ruggel gel k aen de 
voorste maer met minder senuwe trecking. 
Item getransporteert inde peirdestal aldaer gevonden een swerte grijse 
ruggel oud acht jaeren en een witte met eenige swarte plecken oud viif 
jaeren beijde geattaqueert met een timpanide. 
Item in den stal naest de straet gevonden een swerte bonte veirs oud 
twee j aeren geattaqueert als die in den koe ij sta'_. 
Item een swert bont doot liggende aen de kriJ)be. 
Zoo dat ik ter presentie van die boven genoemde persoonen zonder tiirl
verlies geordonneert hebbe aen de proprietarissen van seffens hunne 
stallen te doen ruijmen van het mest en het selve in een binneé]racht 
achter hun hofstede te voeren het selve met eenige aerde te lep.Y1 
de doode beest te weiren en in hunnen hof te }:)egraeven ten minste vipr 
voeten diep en voorts alle drij daegen hunne stallen te mesten en er 
azijn in te koken en voorts schreef ik hun de manier voor van hunne 
beesten te behandelen en aen Hartens de middelen om se te cureren in 
teeken van diere hebben zij deze benevens mij onderteekent dato 
als boven ten vier uren van den naermiddag. 1I 

ondert : Fr. Smet / J. Tersago / J.J. Rolliers / T.F. Hartens / 

l"laladie Episotique Swijndrecht. 

Cleys Pierre ------------------------------------------------ ------------

Boekaankondiging : 

"Zo de ouden zongen" door Walther Van Riet. 
230 liedteksten waarvan 119 met muzieknotitie. Meer dan 125 fo~'s en docu
menten. 
Besteladres : VZW Dzieske Nijpers 2780 Sint-Gillis 

reden "Liedboek" 
prijs : voorintekening : 750 fr 

na 15 november 800 fr 
(verzending incluis ) 
( + verzendingskosten) 
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UORGBRIEVEN TE RUPELMONDE 

Deze borgbrieven worden bewaard in het Rijksarchief te Beveren : 
Rupelmonde nr. 1301. De oudste dateert van 1677, de jongste van ]794. 
Drie brieven betreffen geen in- of uitwijking, maar het pachten van 
gronden van de H. Geest. 

1. BUYTAERT Passchier (uit Bazel ?) komt naar Rupe]monde wonen; 
voor hem de tijd van één jaar. 

2. BUYTAERT Passchier fs Jans en llJn vrouw Joosyne de Grave, 
beieren geboren te Bazel, vragen aan de H. Geest aldaar voor hen borg 
te staan. Toegezegd op 14 juni 1702. 

3. CAEREMANS Judocus vraagt aan schepenen van Rupelmonde een borgbrief 
"om te wonen tot Wauwe, Marquesaet van Bergen op ZoomlI. De municipa
liteit van Sint-Niklaas, aangesteld "als gebiedende over geheel het 
Lande van Waes ll

, antwoordt op 23 augustus 1794 dat een verordening 
van de Franse Republiek het verlenen van zulke brieven verbiedt. 

4. CALLUY Jacobus en Pieter die al geruime tijd op Rupelmonde wonen, 
org ren rengen ; 9 juni 1761. 

5. DE CUYPER Frederick wordt op 10 juni 1761 door de schepenen van 
Rupelmonde verzocht een borgbrief in te brengen. 

6. DE HERTOGH Jan 11 leertauwer van zijn élmpt ll ingeweken te Rupelmondt" 
1 0 n der bar Cf b r i e f, v r a a 9 t tem 0 Cf e n b I i .i ven tot mei toe kom (' n de. G f~ C ft d.lL!: : 

7. DE SAUTER Anthoen fs Gillis, geboren te Rupelmonde, is te Bazel 
qetrouw en ee t aar een woning gehuurd; hij vrudgt borghrief \dl! 

de H. Geest van Rupelmonde. Toegezegd op 6 mei 1704. 

R. DES C H E P PER Jan f s A n d r i es, Cf e b 0 ren t e Tie 1 r Cl de, w 0 0 n t iI 1 met v r () I I I', 
en kTncTereö-in-Rupè]monde Homme sijne beste fortuyne te mdecken". 
De H. Geest Vdn Tielrode stelt zich borg voor hem op 19 april I~H7. 

9. DE VOLDER Peeter fs Peeters stelt zich borg voor zijn schoonvader 
Pee er ar a an e, e van kerk en H. Geest van Rupelmonde een 
partij gronden pacht. Gedaan te Rupelmonde 11 januarj 1738. 

10. D'HANE Hu brecht en huisvrouw Cathelijne Geldolf, beiden gebor(~n 
te aze, vragen e • Geest van Bazel voor hen borg te staan. 
Toegezegd in januari 1687. 

11. DIERICKX Pieter "peerdesmet" geboren te Sint-Lievens-Essche, 70flfl 

van v nus en ertine de Rouck, getrouwd met Anna Catharina de 
Weert, heeft zich te Rupelmonde gevestigd.De H. Geest van Sint-Lievt·rts 
Essche stelt zich borg~ voor hen op 8 augustus 1786. 

12. DOTTE a. TOTTE Jaspar Michielssone, geboren in de heerlijkheid 
van Vorsselaer, heeft zich met huisvrouw Elisabeth Janssens te 
"Rijpermonde" gevestigd. De H. Geest van Vorsselaer stelt zich bOfrJ 
voor hem op 23 december 1697. 

13. GELDOLF Adriaen : zijn vader Jan Geldolf, wonende te Bazel, stelt 
zie org VOOr em e Rupelmonde op 18 mei 1683. 

14. GOVAERT Pieter fs Frans, inwoner van Rupelmonde, pacht landerijen 
van de H. Geest. Voor achterstallige pachthuur stelt hij zijn hof
stede in de Broekstraat en twee paarden als borg op 22 juli 1741. 

15. JANSSENS Elisabeth geboren te Sint-Amands, getrouwd met Jaspar 
Tot ie nr. 12), krijgt van de H. Geest Vdn Sint 
Amands een borgbrief op 14 januari 1698. 



28 

16. JASPAERT Daniel, geboren te Rupelmonde. getrouwd met een meisje 
uit Antwerpen, gaat naar Hinqene wonen. [)e H. Geest van Rupelmonde 
stelt zich borg voor hem; de Stad Antwerpen moet instaan voor zjjn 
vrouw. Gedaan te Rupelmonde 11 maart 1698. 

17. KIPS Pieter fs Jans "van eerlycke auders" geboren te Lede, gilat 
n il ,[ r - R u pel m 0 n d e won en. De H. Ge est van het mar k i z a a t van Led een 
Lande van Aalst staat borg voor hem op 31 oktober 1707. 

18. LEENMAN Pieter fs Jan, wagenmaker te Bazel, stelt zich borg voor 
Gillis Meersman fs Jan, die op Bazel land pachtte van de H. Geest Vdll 

RU-pe lmonde. Gedaan op 29 oktober 1740. 

19. NAES Jan geboren te Niet, getrouwd met Cecilia Standarts, al 
"buyc vast ll wonende te Rupelmonde, krijgt een horghrief van de H. 
Geest te Niel op 27 augustus 1709. 

20. ROMMENS Rombaut "meester metser van slJn ampt", wenst met vrouw 
en kinderen in Rupelmonde te wonen. Als reden voert hij aan: "Hoe 
dilt in dese stadt niet en is wonende eenen metser capabel die soude 
m 0 9 hen bet r a u t wor den een i 9 h s w a e r we r c kop tem a e.c ken", ter wij 1 hiJ 
"sonder jactantie ghesprocken hem capabel kent". Hij mag in Rupel
monde blijven wonen tot mei 1695 ; daarna moet hij de wettelijke 
horg stellen. Gedaan te Rupelmonde 7 juni 1694. - De griffier schreef: 
Rombaut Rombauts ; de man zelf tekende Rombout Rommens. 

2J. SAEYS Daniel met vrouwen kinderen : zijn broer Joos Saeys fs 
Hdthys stelt zich borg voor hem bij de H. Geest van Rupelmonde. Geen 
ver mei din 9 van dep 1 a a t s wa a r de a kt e 0 p 3 mei 1 677 we r don der t p k (' r,' 
22. STUER Pieter is ten achter met de betaling van de pachthuur VUfl" 

gronden van de H. Geest. Zijn broer Judocus Stuer fs Pieter, ,jonqrn,il', 
"wonende ten huyse als dienstknecht van d'heer Jan de Smet, bdi 11" 
ende schout deser stede" - stelt zich boerg op 23 juli 1741. 

23. VAN DE WALLE Wauter trouwde te Bazel Josyne Vijt fa Adridens. 
Hij IV e n sta 1 s "b 1 0 c k s c h' 0 e nma e c k er" i n R u pel m 0 n d e tew 0 n en, d a a r hij 
te Bazel Iiniet ghevoegelyc sijnen cost en siet te winnen te respect~ 
dep r 0 c h i e al h ier v 0 or s i e nis van t wee d rij à rv ier b 1 () c k s c hoe nma c d:: ('I' S " • 

Üe schepenen van Wissekerke stellen zich borg voor hem op 13 maart 
1686. Andries Vijt en Joos Geldolf, beiden wonende te Bazel, stellen 
zich borg voor de vrouw op 20 maart 1686. 

24. VAN NUFFEL Peeter, sone Gillis, IIvan herelycke deughdeJycke en wel 
hebbende ouders geboren, die noch beyden in d'leven sijn ll

• 

Neier en schepenen van Liezele stellen zich borg voor de helft. 
Peeters vader neemt de andere helft voor zich en schrijft : "dat mlJn 
goet suyver ende onbelast is ende heb noch renten ende obligaesen 
daertoe ll

• Gedaan 10 december 1693. 

25. WAUTERS Cornelis gaat naar Rupelmonde wonen. Danieel Maris stelt 
zich borg voor hem. Pieter Meuleman "certificeert de souffisanthede 
van voornoemde borge". Gedaan op 15 mei 1703. 

26. WOUTERS Jan fs Jans "schipper van sijnen style", geboren te Bazel 
getrouwd met Maria vander EIst, geboren te Molenbeke. Ze wonen al te 
Rupelmonde. De H. Geest van Bazel stelde zich borg voor de man op 30 
september 1713. Voor de vrouw stelden zich borg haar ouders 
Joris vander EIst en Anna Van Vaerenberge, te Molenbeke op 4 oktober 
1713. 

A. Maris 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende werkvergadering 
van DONDERDAG 9 FEBRUARI te ZO uur in het lokaal van café Stad 
Nantes, Grote Markt Z5 te Sint-Niklaas. 
De Heer Pierre Cleys zal toelichtingen geven over "Hypotheekkantoren 
als hulpbronnen voor familiekunde", archieven bewaard in dc Rijks
archieven. 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk De 'Ndtde 



Met het nieuwe jaar 

Adn al onze leden wensen we een succesvol nieuw~ jaar ! 
Het bestuur dankt alle medewerkers in het bijzonder en herdenkt 
met respect die leden die in 1983 zijn overleden. 

Oproep kopij. 

Als redactiesecretaris voor Oost-Vlaanderen doe ik een beroep op 

uw goodwill om teksten in te sturen voor Vlaamse Stam enerzijds 

en voor VVF-kroniek anderzijds. Onze voorraad is uitgeput! 

Mededeling. 
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De bescheiden van de Burgerlijke Stand van het arr. Dendermonde 

zijn neergelegd in het R.A. Beveren. Deze documenten zijn da eli ks 

te raadplegen tijdens de gewone openingsuren. De tienjaarlijkse 

tafels bevinden zich permanent in de leeszaal, en zijn aldus ook 

de zaterdag te raadplegen. 

Uitgave brochure ! 

"Overzicht van de Burgerlijke Stand van het arr. Dendermonde 

gedeponeerd op het R.A. Beveren" door Pierre Cleys. 30 pag. 

Deze brochure verschenen juist voor nieuwjaar kan bekomen worden 

door opgave van naam en adres aan de voorzitter v66r I maart. 

Prijs 70 fr. Of door storting van 100 fr op PC 000-1164859-83 van 

Dirk De Waele, Pastoor De Meerleerstraat 49, 2700 Sint-Niklaas. 

Hierin zijn de portkosten verrekend. 

Toezending VVF-kroniek. 

U bent geen lid VVF-nationaal of U woont niet in het Waasland, 

dan moet U 50 fr storten op bovenvermelde PC rekening anders 

ontvangt U onze kroniek niet verder. 

Dit geldt niet voor instellingen, VVF-afdelingen of vaste mede

werkers aan onze kroniek. 

(Beslissing van de bestuursvergadering van 21 december 1983) 

Gouwbestuur Oost-Vlaanderen. 

laatste vergadering op IS januari 1984. Volgende vergadering op 

19 februari over de statuten van de gouwen 18 maart algemene 

bestuursvergadering. Kandidaten die onze afdeling willen vertegen

woordigen worden verzocht contact op te nemen met de voorzitter. 



Moet je dit eens lezen. 

1799 - R~volution Française. 

't Was maandag 30 december. Middernacht. Jan Franciscus De Cock, 
bode van het Vredegerecht, Jef Vercauteren. Jef Co]paert en 
Domien Nieuborgh, drie burgers, vormde de nachtwacht. Met hen 
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ging mee Jan-Baptist Van Puyenbroeck ~n Jan-Franciscus Var! BogdPrt. 
Eerst genoemde was politie-officier en de tweede president van 
de gemeentelijke administratie. Je ziet het. de Franse Revolutie 
kijkt niet op 'n man min of meer. Hoemeer zielen hoe meer vreuqd 
moeten ze gedacht hebben. 
Alle hogergenoemden komen in de Ankerstraat aan de herberq gehouden 
door eenen Frans Praet. Tiens, daar brandde noq licht en dafl It 
rumoer hoorden ze dat er noq volk in huis was. En dàt druiste tegen 
alle wetten en reglementen in. Om te kunnen uitmaken of er daar
binnen geen orde-verstorende dingen werden gedaan of gezegd gaf 
Van Bogaert, chef de patrou.i1le, aan zijn mannen het bevel "SILUJCE". 
En meteen bonkte hij met de kolf van zijn geweer op Pract zijn deur 
en achter hem stuikte de politie-officier Van Puyenbroeck mors-
dood op de grond neer. 
Je hebt het geraden. Je hebt juist geraden. Met dat bonken op de 
deur was een schot afgegaan en de kogel was terecht gekomen precies 
In Van Puyenbroeck's borst. De man is de dekenij binnengedraqen. 
We kunnen het ons zo voorstellen: men heeft hem daar in extremis 
het H. Oliesel toegediend en verder, ja verder stond men voor een 
voldongen feit. 
Alle patrouilleleden verklaarden dat op het moment dat Van Bogaert 
op de deur bonkte in Praet's huis alle licht werd gedoofd en dat 
men duidelijk hoorde dat iedereen langs d'achterdeur het hazenpad 
koos. En om te bevestigen hoe ongelukkig en in alle onschuld de 
genaamde burger Van Puyenbroeck zijn dagen eindigde, zonder dat 
iemand daaraan schuld had, plaatsten alle overlevenden hun hand
tekening onder het politieverslag. Allee~ Colpaert en van Nieu
borgh konden niet schrijven en tekenden met een grote "0" hun merk. 

Nu kun je me vragen: "Wat gebeurde er met die stammenee-boas"? 
Wel Charles Van de Velde en Philips-Emmanuel Heyndrickx, leden 
van de administratie en vergezeld van C. Maes, politie-officier 
en Trubert "Brigadier des gendarmes", trokken naar Praet en "Praet" 
zegden ze "We komen uw stammenee sluiten, we gaan het uithangbord 
wegnemen en in plaats daarvan plakken w'op uw deur een papier en 
schrijven daarop: François Praet, herbergier. 

Verdachte herberg 
GESLOTEN. 
Besluit van de gemeente-administratie van 
het canton". Ende zij deden aldus. 

En samen met het uithangbord droegen ze naar het secretariaat van 
't gemmentehuis een grote maat van vier potten, twaalf aarden pot
ten, twintig aarden pinten, dat alles om bier in te schenken. 
Eveneens droegen ze mee drie tinnen "callabassen" ?? en een tinnen 
halve-pint om likeuren in te schenken. In de kelder gingen de heren 
ook een kijkje nemen en ze verzegelden er vier tonnen bruin bier. 
En klaar was kees. Maar voor Praet niet want die heeft een week 
moeten wachten eer hij alles weer terug kreeg. Of hij verder nog 
enige straf kreeg vonden we niet. Nu ja, een volle week uw in
komsten derven ~ ook niet niets. 
Over de officier Van Puyenbroeck die zo ellendig om het leven 
kwam, vertellen we U volgende keer nog iets. . 

Andr~ Pannier 



Militaire zakboekjes in het gemeente archief van Sinaai 4 

In het modern archief van de gemeente Sinaai - bewaard in het Stadsarchief 

van Sint-Niklaas - vonden we onder de nummers 261 en 1526, 26 militaire zakboekjes. 

Deze boekjes bevatten de naam van de soldaat, zijn geboortedatum en - plaats, 

beroep, de namen van zijn ouders, een beschrijving van zijn uiterlijk, de leger

eenheid waartoe hij behoorde en andere gegevens. 

We vonden het de moeite om er een lijstje van te publiceren: 

NAAM GEBOORTEPLAATS DATUM 

ALBERTIJN Henri Sinaai 07.08.1835 

zv Edouard en De Potter Jeanne 

DE BAERE Jean François Sinaai 01.09.1825 

,zv Josei)hllEmmanuel en Van Garsse Jeanne 

DE BOCK Auguste Ze1e 02.03.1848 

zv Gilles François en Zaman Florentine 

DE COCK Edouard Sinaai 08.12.1845 

zv Rochus en Schelfaut Rosalie 

*DE COCK Edouard Sinaai 12.11.1846 

zv François en Sturm Jeanne Col lette 

DE WAELE Charles Léonard Sinaai 24.10.1839 

zv Henri en Scheiris Adelaide 

DE WILDE Aloisius François Sinaai 09.03.1856 

zv Marin en Co1e Thérèse 

HOSPITAEL Jean Argenteuil(Fr) 24.11.1871 

zv Jean François en Varewijck (geen voornaam) 

MERTENS François Sinaai 22.02.1849 

zv Benjamin én Van Nimmen Virgenie 

NEUL Pierre François Sinaai 02.02.1841 

zv Joseph en Van Peteghem Barbe 

MIJS Dominique Sinaai 29.10.1820 

zv Jean François en Schepens Caro1ine 

NOBELS Charles Louis Sinaai 31.01.1850 

zv Nobels Barbe 

NOTTENBAERT Fidèle Amand Sinaai 26.01.1856 

zv Pierre en Windey Isabelle Thérèse 

RASSCHAERT Leon Lokeren 14.07.1822 

zv Adrien en Buyens Philippine 

**RooBROECK Cyrille Olsene 29.06.1879 

zv Louis en Dhondt Rosalie 

* Terug te vinden onder het nummer 261. Al de andere boekjes onder het nummer 1526. 

** Met foto 
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NAAM GEBOORTEPLAATS DATUM 

SPEELMAN Jean Sinaai 27.07.1840 

zv François Laurent en Verhoeven Françoise 

STROBBE Charles Louis Sinaai 18.05.1850 

zv Jean Baptiste en Fonteyne Jeanne Collette 

VAN BOCXLAER Antoinne Sinaai 11.08.1836 

zv Charles en De Cock Col lette 

VAN BOCXLAER Pierre Sinaai 01.05.1838 

zv Charles Louis en De Cock Col lette 

VANDENBERGHE Martin Bae1egem 01.01.1827 

zv Frédéric en Willekens Sophie 

VAN DE VOORDE Albert Sinaai 18.09.1830 

zv Jacob en Soetens Seraphina Dominique 

VAN GOETHEM Jean-Henri Sinaai 19.10.1862 

zv François en Van De Walle Antoinette 

VAN GREMBERGEN Charles Louis Eksaarde 16.12.1829 

zv Jean Baptist en Heye Victorinne 

ZAMAN Auguste Moerbeke 04.02.1868 

zv Felix Donat en De Colvenaere Stephanie 

ZAMAN Augustin Sinaai 24.12.1839 

zv Pierre François en De Mulder Anne Catherine 

ZAMAN Charles Louis Sinaai 18.04.1838 

zv Jean Baptist en Stremersch Marie 

DIRK H.M. DE WAELE 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering 
van donderdag 22 maart te 20 uur in het lokaal van caf~ Stad 
Nantes, Grote Markt 25 te Sint-Niklaas. 
De Heer Verheyen P. zal spreken over de "Bronnen in het Ancien 
Régime". 
Daarna is er werkvergadering. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Pierre Cleys 

De Penningmeester 
Dirk De Waele 
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Verslag van de vorige vergadering. 9-2-84 

"Hypotheekkantoren als hulpbronnen voor familiekunde" was het thema 
van de voordracht. Na een vleugje historiek gaf de Heer Cleys toe
lichting,bij een 5-tal documenten uit de uitgebreide verzameling 
documenten van de Administratie van Registratie en Domeinen. Via 
de Alfabetische Tafel en Repertorium der Hypotheekformaliteiten 
loodste hij ons naar de registers van Overschrijving en/of Inschrij
ving, dat alles visueel aan de man/vrouw gebracht met behulp van 
het didactisch materiaal dat voorhanden was. Na nog even stil te 
hebben gestaan bij de archiefbewaring, werd besloten met nog enkele 
praktische wenken en de hoop van spreker dat deze uiteenzetting voor 
de aanwezigen - de afwezigen hadden eens te meer ongelijk - nuttig 
en leerzaam was geweest. 

Aanvulling brochure Burgerlijke Stand (gele omslag) 

Gelieve bij de geboorteakten van Denderbelle "1851-1870" toe te 
voegen. 

Boekaankondigingen. 

"Vier eeuwen Coolens en Cools" geschreven door onze geachte mede
leden mevrouw Cools-Dierickx en mej. Vera Cools. Een prachtig ver
zorgde uitgave waarin de familiegeschiedenis "CoolsOl wordt weerge
geven. In bijlage werd de afstamming opgenomen van de moeders van 
al deze Cools'en : nl. de families van (den) damme - De Vlaminck -
Piens - Vercauteren - Martens - De Kerf - Dierickx. 
U kunt dit werk verkrijgen door overschrijving van 385 fr + 35 fr 
verzendingskosten op rek. 415-3006431-28 van Maria Dieriekx, 
Kasteeldreef 66/1 2750 Beveren. (Of het ter plaatse afhalen) 

"Huwelijken te Nieuwkerken (Waas) 1587-1796" door Luc De Backer. 
Hierin opgenomen alle huwelijken van de gemeente Nieuwkerken, 
aangevuld met alle data, getuigen, plaats van afkomst alsook alle 
dopen tot 1650. Met klapper op de vrouwennamen. 
Uitgaven in eigen beheer, off-sett, kostprijs 500 fr +eventueel 
port. Beperkte oplage. Men kan intekenen bij de auteur Luc De Baeker 
Luccastraat, 14 2700 Sint-Niklaas. (230 pg.} Intekenen voor 1 april. 

Noteer alvast ! 

28 en 29 april Colloquium en Kongres te Kortrijk. 

12 mei historische wandeltocht doorheen Sint-Niklaas om 14 uur. 

14 juni werkvergadering met thema (later te bepalen). 
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Moet je dit eens lezen (deel 2) 

Weet je 't nog? Hoe officier van Puyenbroeck zo ongelukkig aan 
zIJn levenseind kwam ? 
Vandaag willen w'eens zijn overlijdensakte weergeven zoals wij 
die vonden in de Burgerlijke Stand 
"Heden, 31 december 1799, ten twee uren naermiddag, voor my 
Pieter Francies Van Raemdonck, lid van d'Administratie Municipael 
der commune en Canton van St.-Nicolaes, verkozen tot het aenverden 
der Acten, geschikt tot het bewyzen de Geboortens, Huwelycken en 
Overlyden der Burgers, zyn gecompareert in het huys der Commune 
JOANNES BAPTISTE VAN PUYENBROECK oud eenentseventig jaeren. ope
rateur in de Plaisantstraete, ende JOANNES BAPTIST VAN HECK oud 
eenenvytig jaeren, beenhouwer in de Hofstraet, beyde binnen de es 
gemeynte, den eersten vader en den tweeden swager van JOANNES 
BAPTISTE VAN PUYENBROECK oud eenenveertig jaeren, officier van 
Politie, geboortig van Beaumont, ma~ van ODILIA DORTANT, woonagtig 
in de Walburgstraet binnen dees commune zoon van den gezeyden 
Joannes Baptiste van Puyenbroeck geboortig van Sint-Nicolaes en 
van wylent Angelique Petisquin, geboortig van het voorseyde 
Beaumont, alhier overleden - welken Joannes Baptiste van Puyen
broéck en Joannes Baptiste van Heck my verklaert hebben dat den 
gezeyden Joannes Baptiste van Puyenbroeck gisteren ten één uren 
smorgens overleden is in het Pastoreel huys deser commune gestaen 
in d' Anckerstraet. 
Ingevolge dese decl~rantie hebbe ik my versekert van het over
lyden van den gemelden Joannes Baptiste van Puyenbroeck en er den 
tegenwoordigen act van opgestelt die de twee voornoemde getuygen 
benevens my hebben onderteeckent." 
En nu volgt iets merkwaardig: "Goed gekeurt de inlyving der vijf 
woorden in den eenentwintigsten regel~ Ahah. De beambte van de 
Burgerlijke Stand heeft zichzelf erop betrapt dat hy vergeten was 
te schrijven nà het woord "smorgens" de woorden "in d' exercitie 
van zyn fonctie". Nu tussen de lijntjes staan die vijf woorden 
en de ambtenaar diende zijn fout te bekennen in de boven gebruikte 
formule. 
Uiteindelijk sluit deze overlijdensacte met de woorden: 
"Gedaen in het huys der Commune van Sint-Nicolaes den dag, maend 
en jaer als boven". 
Get. Van Puyenbroeck 

J.B. Van Heek PFV Raemdonck 

Mogen we nog enige toelichting? 

De vader van het slachtoffer wordt genoemd "operateur". 
Denk nu maar niet aan film of computer. Neenee. Zo ver waren ze 
toen nog niet. Operateur staat hier voor heelmeester en daar is 
alles mee gezegd. 
En wat denk je van de vorm van deze acte? Heb je van de Franse 
Revolutie veel kwaad geleerd op school? Ja ? Weet dan dat in 
dien tijd deze opstelling der acten als het ware werd uitge
vonden én dat in 1983 men bijna nog altijd dezelfde vorm aanhoudt. 
En iets dat het al jaren uithoudt mag wel goedgekeurd worden. 
Of niet, soms? 

A. Pannier 
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Nog VAN RAEMDONCK 

Dit kleine fragment van Raemdock sluit aan bij het grotere dat 
verschenen is in Vlaamse Stam 1978 p. 241. We hernemen de eerste 
twee generaties. 
1. Jan van Raemsdonc, weerbaar man te Bazel in 1480, trouwde 
Katelijne van der Straten (Hoofdcijns Sint-Baafs. Temse 25). 
Twee kinderen: 1. Bouwen volgt onder 11. 

2. Amelberge trouwde Symon van de Velde 

11. Bouwen van Raemsdonc,als Boudijn weerbaar man te Bazel in 
1480, trouwde Joanna Neeis, dochter van Joos en Amelberge Neelsone 
(Sint-Pieter Bazel, ibid. 6) 

De hoofdcijns vermeldt één zoon: Joos die volgt onder 111. 

111. Joos van Raemdonck, overleden te Rupelmonde in 1556, trouwde 
1° Elisabeth van den Bosse, 2° Amelberge Broeckaert, dochter van 

Gillis en Lijsbeth Smet (Sint-Willebrord, Temse 6). 

Joos werd in de hoofdcijns van zijn moeder ingeschreven als 
wonende te Bazel. Volgens de 10e penning van 1543 woont hij in 
dat jaar te Rupe1monde : "De hofstede van Joes van Raemdonck fs 
Bouwens : 3 s.gr.". Hij bezat toen ook al een tweede hofstede 
waarvoor hij 2 1 gr 11 d. betaalde. In 1552 was hij nog weerbaar 
man te Rupelmonde. 

Zijn twee huwelijken kennen we door een schepenakte van Rupel
monde die gedateerd is 22 december 1556. De akte beschrijft de 
verkaveling van Joos' nalatenschap tussen de kinderen van zijn 
twee huwelijken (RAB, Rupelmonde nr. 846, los stuk). 

Wat we in Vlaamse Stam schreven, nl. dat Joos in 1548-1552 schepen 
was van Bazel, is derhalve fout. Ook het huwelijk met Katelijne 
van Royen (in noot) is uitgesloten. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Adriaen van Raemdonck, erfde 3 stukken land, samen 5 gemeten 
225 roeden en een aantal renten. 
2. Piryne van Raemdonck, overleden vóór 1556, trouwde Pieter 
Truyman, weerbaar man te Rupelmonde in 1552. Haar wezen erfden 
6 gemeten land en een aantal renten. 

Uit het tweede huwelijk: 

3. Roeland die volgt onder IV. 
4. Cornelis. 
5. Cillis 
Deze drie erfden samen 16 gemeten land en een aantal renten. 

IV. Roeland, van Raemdonck trouwde Lisbet Coeman, dochter van 
Philip{gedood) en Jacomine Vergouwen (Sint-Pieters-Gent, Nieuw
kerken 4). 
Roeland was schepen van Rupelmonde in 1580 en getuigde als filius 
Joos in het proces Servaas van Steelandt. In januari 1582 verkocht 
hij aan Joris Mertens een half bunder land, gelegen op Bazel bij 
de Platte Putte (Bazel nr. 139 f O 58 vOl. 

Uit de IOe penning van 1585 te Rupelmonde blijkt dat Roeland in 
1583 te Rupelmonde een hofstede van 1 gemet verpachtte aan Jan 
Volckerick. Maar er wordt geen hofstede vermeld die Roeland zelf 
bewoonde. Hij moet in of vóór 1583 met vrouwen kinderen zijn 
uitgeweken; Waarheen? 
De kinderen volgens de hoofdeijns : 
1. Kateline trouwde Joos van vivere. 2. Gillis, 3.Jan. 

A. Maris 



Uit oude geschiedenisboeken. 

DE APOSTELHUIZEN. 
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Op het einde van 1875 werden te Sint-Niklaas een twaalftal kleine 
huizen gebouwd, bestemd voor evenveel oude echtparen, die er door 
de christene liefdadigheid in hun behoeften en zwakheid ondersteund 
werden. De twaalf huisjes zijn, gelijk hun naam aanduidt. toegewijd 
aan de twaalf apostelen. 
Die inrichting hebben we te danken aan de eerwa~rde Heer De Meer
leer. Elk der Apostelhuisjes bestaat uit twee gerieflijke kamers, 
die zeer wel gemeubeld zijn, met daarnaast een bergplaats voor 
kolen. Zij ontvangen hun voedsel van de zusters van de H. Familie. 
De ouderlingen blijven thuis of gaan in me stad wandelen naar belie 
ven. 

KLOOSTER DER ORATORlANEN. 

Sedert 1631 waren de Oratorianen in Temse en bedienden aldaar de 
pastorij. Op hun verzoek riep de bisschop hen in 1652 naar Sint
Niklaas om er ook de pastorij te bedienen. 
De Oratorianen waren in feite wereldlijke priesters, levende in 
ft gemeen en de studie en ft gebed beoefenend. 
De prelaat der Oratorianen droeg hun de last op, hier een school 
te openen, waar de Latijnse taal en de humaniteiten moesten onder
wezen worden. Men noemde deze school het "Gymnasium van ft Land 
van Waas". 
Het oratoriehuis bestaat nog. namelijk het tegenwoordige dekenij
huis te Sint-Niklaas, vroeger was het omringd door een wal. Het 
werd gebouwd in 1696. 

L. De Backer 
STAMBOOM : Petrus ROllIER x Margareta PIERSSENS 

Sint-Gillis 1602 

Adriaen Rottier x Pops Johanna 
Sint-Gillis 1649 

Petrus Rottier x Burghrave Cath. 
Vrasene 1680 

Joanna Rottier x Andries Petrus 
Vrasene 1710 

Judoca Rottier x Vergauwen Judocus 
Sint-Gillis 1636 

Paschasia Vergauwen x Van Nest Adr. 
Sint-Gillis 1657 

Elis. Van Nest x Weemaes Adriaen 
Sint-Gillis 1674 

Cath. Andries x Vercouteren Egid. Adriaen Weemaes x De Munck Anna M. 
Vrasene 1742 Sint-Gillis 1722 

Joan. Vercauterên x Bastiaen Maria Andreas Weemaes x Brijs Mar. Magd. 
Vrasene 1779 Sint-Gillis 1762 

Livina Verkauteren x Cools Petrus 
Zwijndrecht 1817 

Carolus Cools x Martens Paulina 
Melsele 1848 

Franc. Cools x De Kerf Maria 
Melsele 1884 

Louis Cools x Dierickx Maria 
Melsele 1925 

M. Cools-Dierickx. 

Joan. Vict. Weemaes x Dietickx Adr. 
lemse 1794 

Petrus Dierickx x De Roeck J.C. 
lemse 1827 

Franc. Dierickx x Segers Joanna 
lemse 1857 

Mauritz Dierickx x Deckers Helena 
Melsele 1902 

Maria Dierickx x Cools Louis 
Melse1e 1925 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd op cnze volgende bijeenkomsten: 

- zaterdag 12 mei te 14 uur aan het Stadhuis te Sint-Niklaas \oor 
een historische wandeltocht o.l.v. de Heer Andr~ Vandervreken 

- donderdag 14 juni te 20 uur les oud-schrift door Pierre Cleys. 

Voor verdere toelichtingen zie pagina 12. 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk De Waele 



12 

Verslag van de vorige vergadering van 22 maart. 

Heel wat belangstellenden hebben genoten van de deskundige uiteen
zetting van de Heer P. Verheyen over de "Bronnen uit het Ancien 
Regime". Deze voordracht was gedocumenteerd met de nodige tekst 
voor al de aanwezigen. 
Hartelijk dank aan onze spreker. 

Aankondiging. 

Op zondag 23 ~eptemge~ van 10 tot 17 uu~ heett te Sint-Niklaa~ 
de p~ovinciale in~tuitdag plaat~. 
Het i~ jui~t 10 jaa~ geleden dat zulke manite~tatie plaat~ had te 
Sint-lUklaa~ . 
Deze in~tuit wo~dt geo~gani~ee~d doo~ de VVT-Maa~land in ~amenwe~
king met de vellAchillende atdeli.ngen uit de gouwen het Cent~um te 
Antwe~pen . 
Het wo~dt een ~tudiedag met voo~d~acht. tentoon~telling en genea
lo gi-Jche ma/l.kt. 
Re~e~vee~ ~eed~ deze dag! 

Völgende vergaderingen. 

12 mei historische wandeltocht geleid door de Heer A. Vandervreken 
bekend specialist ter zake. 

14 juni les oudschrift door P. eleys in de vergaderzaal van de 
Stad Nantes, Grote Markt 25 te Sint-Niklaas om 20 uur, daarna 
uitwisseling van gegevens en vraagstelling. 

Uitgave "Huwelijken te Nieuwkerken-Waas". 

Het boek is klaar gekomen en wordt verspreid ter gelegenheid van 
het Kongres. 
Dank zij de medewerking van de afdeling Antwerpen en meer bepaald 
de heer Jan Vanderhagen kunnen we tot een prijsvermindering over
gaan van 500 naar 400 fr per exemplaar. 
Het boek is te bekomen door storting op rekening van het Gemeente
krediet nr. 062-3251230-40 op naam van Luc De Backer, Luccastraat, 
14 te 2700 Sint-Niklaas. 
Ofwel komt U het zelf afhalen ofwel wordt het opgestuurd maar dan 
moet U 450 fr storten (400 + 50 fr port). 

In voorraad. 

Kwartierstaten model VVF W~asland ( kwaliteit fichepapier) 
aan 2,5 fr pcr blad. 
Ook andere materialen zijn steeds op onze vergaderingen te verkrij
geel. 

In memoriam. 

Op 13 april 1984 overleed te Temse de Heer Philippe Blaton, zoon 
van ons geacht medelid Paul Blaton. 
Wij bieden langs deze weg onze oprechte deelneming aan. 



Familie Batens. 
== === ===== == 
In de hoofdcijns van Sint-Pieters te Bazel 6 lezen we : 
"Joos Batens trouwde Amelberga de Buekele, dochter van Daneel en 
Cornelia Smet. Hun kinderen: Jan, Cornelis, Adriana, Anna begijn 
te t1echelen". 
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Daneel de Buekele overleed voor 1528. Zijn zoon Jan was priester
monnik in de abdij van Boudelo, ingetreden in 1523 en als prior 
overleden in 1558. Die Jan moet dan geboren zijn ca 1500 en ook zijn 
zûster Amelberga die Joos Batens trouwde. 
De kinderen van Joos zijn derhalve geboren tussen 1520-1530, iets vroe
ger of later. 
Joos Batens en zijn zoon Cornelis waren weerbare mannen te Bazel in 
1552. En die Cornelis, die ook in de tiende penning van 1571 te Bazel 
staat vermeld, was zeer waarschijnlijk de vader van Cornelis met wie 
onderstaande stamlijst aanvangt. 

I. Cornelis Batens trouwde te Bazel op 15 oktober 1589 Amelberga Abbeel, 
dochter van laureins en Maria Spiidooren (Sint-Commaar, Vrasene). 

In 1617 was Cornelis baljuw van de heerlijkheid Ten Doorent. 
Van 1619 tot 1621 en van 1637 tot 1642 was hij schepen van Bazel. 
Zijn hofstede lag in de Beekhoek nr. 55, aan de noordkant van de 
Kerkstraat. 

De kinderen geboren te Bazel : 
1. Maria, geboren 12 november 1590. 
2. Margriet, geboren 4 januari 1593. 
3. Jaspar volgt onder lIlA 
~. laureins, geboren 28 december 1597. 
5. Catharina, geboren 26 augustus 1600, trouwde te Bazel 4 juni 1619 

met Joos Stuer. 
6. Maria, geboren 1 april 1603, overleden 12 maart 1677, trouwde 

te Bazel 29 april 1625 Jaspar van Daele, overleden 12 december 
1663 (Bazel, nr. 343 f O 53; grafschrift in : Annalen .•• KOKW, 
deel 51 p. 80 ) 

7. Cornelis volgt onder IIIB 
8. laureins, geboren 31 augustus 1608, trouwde te Bazel 20 juni 

1634 Josyne Stuyck (Bazel nr. 340 fa 221 va, 263 va en 371). 
Hun kinderen geboren te Bazel : 
a) Cillis 014 maart 1635 
b) Anna 021 november 1637; overleden 31 okt. 1678, gehuwd te Bazel 

op 17 aug. 1666 met Andreas Reyns 
c) Jaspar °l juli 1640 

9. Magdalena geboren 18 december 1610, overl. 11 aug. 1640. 

lIlA Jaspar Batens, geb. te Bazel 6 aug. 1595, trouwde te Bazel op 
19 juli 1615 met Maria van Cavere. 

Hun kinderen geboren te Bazel : 

1. Cornelis volgt onder III/A. 

2. Cillis, geboren 8juni 1619. 

3. laureins, geboren 18 okt. 1621, trouwde te Bazel 11 januari 1645 
Magdalena Westelinck, dochter van Jan en Maria ver Vlnck (Sint
Rombauts, Melsele 3) 
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De kinderen geboren te Bazel : 
a) Maria °29 okt 1645, trouwde Marten Wolveläer-
b) Jan °9 feb 1648 
c) Joos °28 mrt 1649 
d) Amelberga °28 nov 1650, trouwde Gillis Smet 
e) Catharina °6 aug 1653, trouwde Joos de Vriendt 
f) Jon °25 dec 1656, overl. 11 mei 1667. 

III/A Cornelis Batens, geboren te Bazel 26 feb .1617 trouwde te Bazel 
21 juni 1639 Catharina de Westelinck, weduwe van Daniël van 
Pelcken (+1638), dochter van Jan en Maria ver Vinck (Sint-
Rombout, Melsele 3). 
Catharina hertrouwde nog met Jan van Strydonck Adriaansz. en 
overleed te Kruibeke 3 maart 1675 in de leeftijd van 63 jaar 
(Bazel nr. 209 fO 55 V O ; grafschrift in "Annalen .•• KOKW, 
dee148 p. 178). 

Cornelis bewoonde het Geelhof van zijn huwelijk tot in 1646 en 
week toen uit naar Kruibeke. De eerste drie kinderen worden te 
Bazel geboren, de drie laatste te Kruibeke : 

1. Marie, geb. 21 maart 1640, trouwde Thomas van Raemdonck. 
2. Jaspar, geb. 23 maart 1645, was in 1675-76 schepen van Krui-

beke. 
3. Jan-Baptist, geb. 19 juni 1646. 
4. Laureins volgt onder IV/A, 1 0 

5. Cornelis volgt onder IV/A, 2° 
6. Catharina, in de hoofdcijns, "trouwde Jan Cap. 

IV/A, 1° Laureins Batens, in de hoofdcijns, overleden te Kruibeke 
12 maart 1722 in de leeftijd van 75 jaar, trouwde te Kruibeke 
in 1677 1° Anna van Goeye, dochter van Jan en Katelijne 
Hasaert (Sint-Rombout, Kruibeke 1), trouwde 2° te Kruibeke 
25 april 1686 Maria van Raemdonck, dochter van Carel en 
Catelijne Stee ne <Sint-Pieters-Gent, Kruibeke 1 ; zie ook 
Bazel nr. 213 fO 131). 

Laureins was schepen van Kruibeke 1686-87, 1695-98, 1709-10. 
Volgens de hoofdcijnsen uit het eerste huwelijk : 

1. Jaspar 

uit het tweede huwelijk 

2. Cornelis 
3. Josine trouwde Gillis Buytaert 
4. Laureins 
5. Catharina trouwde te Kruibeke 17 juli 1723 Jacob van Bogaert 

geboren te Beveren 2 april 1692. 

IV/A, 2° Cornelis Batens in de hoofdcijns, trouwde te Kruibeke op 20 
juni 1686 Josin~ van Raemdonck, dochter van Carel en Catelijne 
Stee ne (Sint-Pieters-Gent, Kruibeke 1). 

Hun kinderen volgens de hoofdcijns : 

1. Catharina trouwde Gillis Hartens, geb. Bazel 31-10-1689) 
2. Anna 
3. Jan 
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II/B Cornelis Batens, geboren te Bazel 29 januari 1606, overleden 
26 september 1652, trouwde 1° ie Bazel 4 juni 1628 Josyne van 
Strydonck, overleden in 1649, dochter van Gillis en Paeschyne 
licesone (Sint-Amelberga, Temse 14) 

trouwde 2° Joanna van Causbroeck (Bazel 
nr. 340 fO 313; nr. 341 fO 1 en 17). 
In 1643 kocht Cornelis de hofstede van zijn vader, Beekhoek nr. 
55. 
Uit het eerste huwelijk geboren te Bazel : 

1. Anna, geb. 30 maart 1629, overleden 6 april 1684, trouwde 
te Bazel 18 juni 1652 Joos van Strydonck Joosz. (Bazel nr. 343 
fO 222 vOl. 

2. Amelberga, geb. 28 november 1630, overleden 12 feb 1676, 
trouwde te Bazel 20 juni 1651.Gillis van Strydonck Joosz. 
(Bazel nr. 343 fO 10). 

3. Cornelis, geboren 5 mei 1633. 
4. Cornelis volgt onder III/B, 1° 
5. Joos volgt onder III/B, 2° . 

6. Pascasia geb. 8 maart 1642 trouwde Adriaan Paleman. 

7. Pieter geb. 9 april 1644. 

8. Josine geb. 10 mei 1646. 

9. Margriet, geb. 8 maart 1649, trouwde Gillis de Nockere. 

Uit het tweede huwelijk: Joanna geb. Bazel 19 nov 1651. 

I1I/B 1° Cornelis Batens geboren te Bazel 26 jan 1636, trouwde 
Joanna Durinck, weduwe Jan Hemeleer, dochter van Joris en 
Margriet Kerrebroeck (Sint-Pieters- Gent, Nieuwkerken 1). 

De kinderen volgens de hoofdcijns 

1. Josine trouwde Sander van de v vere 
2. Cornelis 
3. Joanna trouwde Thomas van mieghem 
4. Katelijne 

III/B 2° Joos Batens geboren te Bazel 13 maart 1638, trouwde Josine 
Durinck, dochter van Joris en Margriet Kerrebroek (Sint-Pie
ters-Gent, Nieuwkerken 1). 

De kinderen volgens de hoofdcijns : 

I. Elisabeth geb. Kruibeke 6 okt 1676 
2. Margriet trouwde Joos Cruyplant 
3. Joos 
4. Catelijne trouwde Gillis Eeckelaert 
5. Josine trouwde Jan Aertsens 
6. Pieter 
7. Gillis 

A. Maris 
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U IT HET LEVEN G m REPEN. 

"Opden 22 Meij I698 sijn twee bussels hoij ordinairen bant vercocht 
tot Ste Nicolaes op de merckt seventhien stuivers wesende a1soo het 
hoij dieder als het broodt, nochtans ge1t het cooren achtentwintich 
schellingen grooten den sack den heere is wonder in sijne wercken 
twelck Guilliaume Poppe fs Jans moet getuijghen ende alle menschen 
met dese conjoncture des tijts ende voor altijt." 

G. poppe, notaris 
1698 

lISegge noch eens dat een pont hoij meer geIt als een pondt broodt, 
nochtans geIt het cooren achtentwintich schellingen grooten den sack. 
Actum 23 Meije 1698 Godt is wonder in sijn wercken ick Poppe hebbe 
dit alhier aengeteeckent voor eene memorie. Oock dat het tot desen 
jaere 1698 hebben gevolght seven achtereen volgende diere jaeren in 
graenen, terwe vercocht van twee ponden acht schellingen grooten den 
sack het cooren naer advenant ende andere graenen soo onder het pondt 
als boven het pondt. Noch eene saecke remarcable dat de vitsen desen 
jaere hebben gegolden ende te merckt vercocht tot veerthien guldens 
den sacq, dierten 10 - 11 en 12 guldens den sack, de clemmers boonen 
acht stuijvers den pot, de cruijpers Zeeussche boonen ses stuijvers 
den pot Keurssche mate. II 
----------------------------------------------------------------------
nOen 27e Meij 1699 wesende woensdach ende mercktdach tot St Nicolaes 
is aldaer mits het donderdag heij1ichdach is, vercocht de terwe drij 
ponden thien schellingen grooten den sack, het cooren twee ponden 
thien schellingen grooten, de geirste vier pattecons den boucqueij 
eene pistole Godt is wonder in sijne wercken alle arme menschen roe
pen tot den hemel om broodt. 1I 

----------------------------------------------------------------------
"Den 16 Julij 1699 heeft de terwe maer gegolden ter merckt 2 ponden 
16 schellingen 8 grooten, het cooren eene pistole ende ter merckt 
doen uijt bellen dat de cooplieden aen aldiet begeert souden uijt
deijlen voor acht guldens den sack. 
Ten selven dage den boucqueij voor een pistole, d'haver voor gelijcken 
pistole den sack ende eenige vercocht tot thien guldens bij Francies 
Nijs fs Bauduijns tot verrebrouck. 
Dat men over eenige jaeren voor desen geseijt hadde dat den meesten 
deel van de menschen souden moeten eten boucqueij, geirsten, haver, 
boonen ende ertenbroodt, jae sommige hun moeten behelpen met groen 
gelijck de peirden ende koeijen doen, men soude sijne handen te gaeder 
geleijt ende niet willen gelooven hebben. Dus laet ons totten Heere 
roepen ende bidden om soodanige plaegen van ons te keeren ende geven 
dat ons salich is. 11 

______________________ -------------------------Cleys Pierre ______________ _ 

Bron O.K.A. Vrasene N° 11 
"Slaper van de erfrenten van Joannes Borm, onderpastoor van 
Temse (1544 - 1699).11 

_ Bovengemelde te~st vult de laatste 2 bladzijden van dat register. 
Had voormelde Poppe het register in bewaring? We zullen er waarschijn
lijk nooit achter komen. 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende verqaderjng 

op donderdilg 20 september tp 20 llur in de zaal van Café Panda 

voorheen De Stad Nantes, Grote Markt 25 Sint-Niklaas. 

Tevens verwachten we iedereen op onze qrote instuifdaq Viln 23 

september, zelfde plihlts van 10 tot 17 uur. 

Voor verdere inlichtinqen zie de volgende bladzijden. 

De Voorzitter 

Luc De Baeker Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk IJ(· Waefe 



Pro ramma 

Deelnemers 
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VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE 

- ---- ~- = -------- ------ --- --

Provinciale instuifdag van de gouw Oost-Vlaanderen 

ingericht door de afdeling Waasland. 

Doorlopend op ZONDAG 23 SEPTEMBER 1984 van 

10 tot 17 uur in de benedenzaal van Caf~ Panda 

voorheen "De Stad Nantes", Grote ~1arkt 25 te 

Sint-Niklaas. 

permanente tentoonstelling met infostanden 
voordrachten 
genealogische markt 

om 10 uur Opening door de Voorzitter van de afdeling 

Waasland, de heer Luc De Backer 

om 11 uur Referaat over "Stedelijke en gemeentelijke 

archieven in het Waasland" door lic. Katrien 

van der Gucht. 

om 11.30 Referaat over "Wie, wat, waar? onderzoeks

mogelijkheden in Zeeuws Vlaanderen" door df' 

heer H.O. Nijenhuis, medewerker genealogische 

werkgroep Zeeland. 

De aanwezigen zullen een tekst i.v.m. de referaten 

ontvangen. 

afdeling Waasland 

Aalst 

Dendermonde 

Gent 

Geraardshergen 

VVF-Centrum Nationaal 

Infostand over computer in de genealogie door de werkgroep 
VVF-computergenealogic 

Infostand van de Kon. Oudheidkundige Kring Vélrl hpt Lanrl 
van Wilas 

Afdeling rler NGV met de Genealogische Werkgroep Zeeland 
met o.m. "Centraal alfabetisch regIster'" inhoudend alle 
Zeeuwse genealogische gegevens. 



Oproep ! 

Contactadres Luc De Backer 
Luccastraat 14 

2700 Sint-Niklaas 
03/776 88 34 

Toegangsprijs: 20 fr of I fl. 
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De deelnemers kunnen hun materiaal ter plaatse brengen 

op zatcrdag 22 september of de zondag vanaf 9 uur. 

Al wie van onze leden materiaal heeft voor onze infostand, wordt 
vriendelijk verzocht contact op te nemen met 

Luc De Backer 

776 88 34 

of Pierre Cleys 

775 92 60 

We denken aan grote kwartierstaten, stambomen, steekkaarten. 
en andere bronnen of illustratiematerjaal. 

--------"-----------

Eerstvolgende vergadering op 20 september 

- Oud-schrift modellen opgenomen in deze kroniek om onze leáen 
de gelegenheid te geven, rustig thuis de teksten 
te bestuderen en op te lossen. 
Verbetering op 20 5cptember. 

- Voorbereiding van onze instuifdag : een goede gelegenheid om 
nog inlichtingen in te winnen 

VERGEET NIET UW TEKSTEN OUD-SCHRIFT OP 20 SEPTEMBER 

ONZE TNSTUIFDAG OP ZONDAG 23 SEPTEMBER 



0 Aanvullingen Huwelijken Nieuwkerken 
N 

a.; 13 De Beul-Schelfhout x 26-07-1796 Beveren .D 
30 Buytaert-Van >. 

0:: 
Gestelen x 12-01-1796 Haasdonk 

35 De Cauwer-De 11ae r 10-02-1795 Verre broek x a.; 
0 39 De Cock-Soetinck x 20-01-1795 Vrasene 

51 Eeckelaert-De Potter 
...c 

x 07-07-1795 Verrebroek 
77 Heirbaut-Vercauteren x 03-02-1795 Vrasene -I-' 

rv 
U 79 Heirman-Schelfhaut x 21-07-1795 Vrasene 

93 Van Kerckhove-Van Mieghem x 1795 Haasdonk rv 
.,...., IJ.) 

95 Laetem (Latteur)-De Boeij x 02-06-1795 Beveren ... 
rv IJ.) 

1 2 1 Nelis-Van Landeghem x 20-10-179':> Vrasene :z 0 
0... 140 Quensij(Quenoij) (>x Veurnc en -I-' 

Q.) a.; 
Vergauwen Joann,l C"therina ex E "0 

IJ.) 

"0 c c =:> Kruibe~e x 16-08-1796 Kruibeke 
::: IJ.) r1:l 170 Temmerman-Rohijn À 26-11-1702 :J ..:oL > ..:oL 

C ...c IJ.) c 185 Vercruyssen-Verbanck x 23-11-16fi3 n: a.; -I-' n: n: 
> 0 Vl -I-' 0 190 Vergucht-De Swert 0 29-06-)668 .,..... 
r.f) ... IJ.) ~ 197 Verstraeten-Van Raemdonck x 30-06-1795 Vrasene .j....l a.; -I-' (l.) .D 
n: -I-' 0: 21.3 Ysebrant-Maes x 1.3-09-1684 rv a.; c ... :J 

....... .,.... IJ.) n: 
0.. 0... :z N ro 
Q.; c U"'I 

.j....l C a.; rv I"'- (l.) a.; ... rv a.; ... ::: ''''; 

0 > -I-' IJ.) C I a.; -I-' 
0 r.f) > ro cc N '" .D C r.f) 0 0 n: 
a.; 0 C rJ ,....., (l.) "0 

.[ Ol 0 rv r.f) .j....l a.; 
"O[ N rJ C X 0.. ... ... [ C I IJ.) 0 c 
Ol a.; ::: -I-' > (l.) a.; v 
O[ rv ::: a.; r.f) IJ.) ... "0 
:::1 E E .,.., 0 Q.; 0 

-1-'1 :J ..:oL Vl a.; I (l.) .D 'e-, 

~I 
.j....l ü 0 N a.; ."", 

n: a.; IJ.) c Ol .D 
! "0 IJ.) .j....l .j....l n: IJ.) 

Cl IJ.) CO <i- > -I-' C "0 
a.; 1 .j....l I"'- IJ.) IJ.) ~ 

I ... ... l"'- a.; r.f) "0 ~ 0 
Ol 0 (l.) I"'- ..c :; ::: (l.) 0 
re 0 ....., ....... ~ :J "0 ::: 
ro .D IJ.) (l.) -I-' ...c c -I-' ... IJ.) .,.... c .,.., IJ.) IJ.) ."", c 
> <...:J 0... .,.., 3: 0... <...:J ::::s:: « 
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LES OUD SCHRIFT VAN DONDERDAG 14 JUNI 1984. 

Zoals beloofd volgt hier de omzetting van de tekst welke de laatste 

vergadering aan de aanwezigen werd meegegeven. Het biedt hen de mo

gelijkheid eens te vergelijken met wat zij er van gemaakt hebben. 

Zaken die niet helemaal duidelijk zijn kunnen op onze volgende bij

eenkomst voorgelegd worden. 

"Specificatie omme Pieter Latinelle van tgone den selven tot laste 

vande prochie verdient hadde ende pretenderende is. 

- Derst over de leverijnge van tweehondert en vijftich steen aen gote 

int Berckmoesstraetien den XVII den 7 bre 1691 ghement door Gillis 

Hiel ter somme van V sh gr 

- Aen Gillis Hiel over het haelen vande selven steen op tsteengelaeghe 

ende gevaert aende voornoemde gote ter somme van I sh VIII gr 

(tekst in de marge) Den inhaut van dese is ons gevalideert toirconden 
2 febr 1692 Matthijs Hiel 

- Aenden voorseijden Latinelle als sergiant de ronde gegaen thebben 

den vijfden VI den ende VII den X bre 1691 tot het bevrijden vande 

baene voor de passanten gaende ende keerende naer de jaermerct van 

Ste Niclaes ten advenante van drij schellingen vier grooten sdaeghs 

qt X sh 

(tekst in de marge) Den inhauden van desen post ende den bovenstaen

den is Ben mij gevalideert desen 18 janrij 1692 Pr Lattenelle 1692 

- Aen Heijndrick Van Geersom over insghelijckx de ronde gegaen t'heb-

ben den ti jt van drij daeghen VII sh VI gr 

(tekst in de marge) Den inhaut vande post bij texte vermeIt is mij 
voldaen I janrij 1692 tmercq van Heijnderick Van Geersom 

- Aen l"'larten Weijn over gelijcken tijt de ronde gegaen thebben qt 

VII sh VI gr 

(tekst in de marge) Den inhaut van dese is mij door den ontfanghere 
voldaen den 24 febr 1692 Merten Weijn 

Somma tsamen 

XXXI sh VIII gr 

Schepenen der prochie van Ste Gillis" 

___________________________________________ ------Cleys Pierre----------
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht 
op maandag 12 november te 20 uur in de zaal van Caf~ Panda, 
Grote Markt 25 te Sint-Niklaas. 

De heren A. Meirte en St. Van, Everbroeck komen spreken en demon
streren wat de computer voor de genealogie te bieden heeft. 

Let op de datum 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk De Waele 
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JaargeLijden te Rupelmonde 
------"----

In het Hijksarchief te Beveren wordt een jilargetijdenboek Viln Ruppl
monde bewaard, onder Rupelmonde nr. 990. Iemand heeft de jaargetijd~n 
metpotlood genummerd van I tot 184. Daarvan behoren 157 tot de grond
tekst, die geschreven is in het laatste kwartaal van de 15 de eeuw. 
Dat zijn dan jaargetijden van mensen die leefden en stierven in de 
14de en 15de eeuw. De overige 27 werden nadien bijgeschreven door 
een tweede, derde of vierde hand. Die werden dan gesticht einde 15de 
eeuw of in de loop van de l6de eeuw. 

Hier volgt de lijst van de 27 meer recente jaargetijden. Aan .elk jaar
getijde geven we het nummer dat met potlood is bijgeschreven. 

10. CorneLis Rooman en huisvrouw jonkvrouw Petronille fundeerden het 
zingen van de zeven jaargetijden op Sint-Anthonisdag tot zaligheid 
van hun zielen. 

11. Dezelfden fundeerden ook het zingen van de zeven jaargetijden op 
Sint-Sebastiaansdag. 

19. Jaargetijde van Jacop Leeuwaert en huisvrouw Margriet Vergouwen. 

31. Jgt. van Cornelis Romans fs g111is en huisvrouw Petronille. 

44. Heer Jan Neelsoens fundeerde het zingen van de zeven getijden 
op Passiezondag. 

49. Dezelfde fundeerde de zeven getijden op Palmzondag. 

53. Jaargetijde van Jacob Pluyme. 

55b. Jgt. van Symoen van Sycklers (fs Jan, gesticht in 1502). 

57. Jgt. van Dierick Rauwels en huisvrouw. 

62. Jan Coppens (a. Keppens) fundeerde zeven getijden. 

63. Jgt. van Jan Wijts (Vijts), de bokel, Beatrice zijn vrouwen 
kinderen. 

64. Jgt. van Gillis Neelsoone, vrouw Kateline en kinderen. 

66. Jgt. van Josinen van Bogaert fa Joos. 

71. Jgt. van heer Joos Raywaert (ook onder nr. 90). 

73. Jgt. "van de gulde broeders ende gulde susters van den Noodt Gods ll 

97. Jgt. van Kathelinen Vijdts fa Reynier, huisvrouw van wijlen Jooris 
den Buedele. 

101. Jgt. van Margriete van Putte, huisvrouw wijlen Bouwen de Maeyere. 

106. Jgt. van Bouwen de Bosschere. 

120. Jgt. van Pieter vander Heyden en zijn vrouw Lysbette van der 
Sport en van Mathys vander Heyden. 

126. Jgt. van Marien van Kerckhove. 

147. Jgt. van Jan de Molenare en zijn vrouw Gianne Eegheryes. 

167. Jgt. van Berbel Pauwels. 

173. Jgt. van Jan den Buedele. 

178. Heer Jan Neelsoens stichtte de zeven getijden. 



179. Cornelis Rooman en zijn vrouw Petronille stichtten de zeven 
getijden. 

180. Jaarqetijde van heer Gillis Wouters " proc hiaen was in sijnen 
tijt". 
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Nog in het Rijksarchief te Beveren wordt een lijst van jaargetijden 
bewaard onder Rupelmoride nr. 991, los stuk nr. SS. De lijst is niet 
gedateerd. Ze moet geschreven zijn na 1630, daar ze het jaargetijde 
van Michael Duisburch vermeldt, dat gesticht werd in 1630 (in het
zelfde nr. 991, los stuk nr. SJ. 

We lichten uit die lijst de jaargetijden die niet voorkomen in het 
jaargetijdenboek nr. 990. 

In januari : het jaargetijde van Pieter van Schoonen en Josyne 
Vercluysen. 

In februari : het jaargetijde van Jan van Horick en huisvrouw Elisa
beth Meerlaeni het jgt. van Pieter vander Heyden fs Pieters, zijn 
huisvrouw Margriet vande Vijvere en heer Matthijs vander Heyden, 
hun zoon, wijlen pastoor van Rupelmonde. 

In maart : 
'" 

het jgt. van Christine Bertrams. 

In juli : 
Vijdt; het 

het jgt. van Amelberga Eeckelaert, huisvrouw van Pieter 
jgt. van Amelberge Claus. 

In august~ : het jgt. van Antheunis Smet en huisvrouw Amelberge 
Neelsens; het jgt. van Remacle van Schoonen en huisvrouw Elisabeth 
Buedels (dit laatste jgt. werd in lS64 gesticht door de zoon Pieter 
nr. 991, stuk nr. 4). 

In september: het jgt. van Matheus de Clerck en huisvrouw Magdalena 
Buedels; het jgt. van Michiel Duisburch, baljuw van Wissekerke, 
commies van Lande van Waes, luitenant van het kasteel van Rupelmonde, 
zijn huisvrouw Maria Coevens. 

In oktober :. het jgt. van Joffrouw Margriet Rauweis. 

In november: het jgt. van Jan wlttock en Gillis Wouters. 

In december: het jgt. van Bartholomeus de Grave ; het jgt. van 
Hendrik Boots, in zijn leven baljuw van Rupelmonde. 

A. ~1aris. 

Onze provinciale instuifdag van zondag 23 september 

kende een groot succes 

we danken alle medewerkers en belangstellenden 

teksten der referaten zijn niet meer verkrijgbaar 

artikels hieromtrent volgen later in Vlaamse Stam. 
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OUD SCHRIFT - DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1984. (zie ook Kroniek N° 4) 

---~-------~-------~--------------------------------------~-----
Om tegemoet te komen aan diegenen die de les gemist hebben, volgt 
hier de omzetting van de besproken tekst. 

r 1/ Op den 11 Janrij XVIc vlerentnegentich 
r 2/ bekent de we (weduwe) pr heijndricx midtsgrs Jan 

r 3/ heijndricx ende Carel van bouchaute 500 over 
r 4/ hem selven als over haere minderjaerighe 
r 5/ weesen wel ende deughdel vercocht te hebben 
r 6/ 500 sij doen bij desen aen gil1is verhaegen 
r 7/ een stuck lants mette groote den cooper 
r 8/ te vreden is gelegen binnen de prochie 
r 9/ van Ste nicolaes op dheerlijckheijt van 
rIO/ aerschot paelende oost mr nicolaes de 
rII/ snouck adt(advokaat) den coopere ende mre Jan 

rI2/ de swerte suijt den coopere west 

rI3/ amelberge de grave beggijntien ende 

rI./ noort dheer nieuwlant pastoor der pchie 

rIS/ van Ste nicolaes ende dat omme ende 
rI6/ voor de somme van 26 ponden grt eens 

rI7/ midtsgrs thien scheIl grooten voor eenen 
rIS/ doeck laecken voor de voornoemde we 

I 

rI9/ de betaelinghe te doen ten daeghe van 
r20/ de erffenisse den cooper neempt tsijnen 

r2I/ laste een maete rogge tsjaers daer 
r22/ mede tselve landt belast is in profijte 

r23/ van den heere van Aerschot midtsgrs eenen 
r24/ cheijns van twee a drij grt tsjaers indien 
r2S/ der op uijt gaet xxxxxxxxxxxx ende den 
r26/ deurweqh van auts daer over gelegen 

r27/ den cooper sal commen int gebruijck achter 

Cleys Pierre ----------------------------------------------- --------------



Dienst voor 
Kulturele 

Aangelegenheden 

PROVINCIEBESTl~R VAN OOST-VLAANDEREN 

PROVINCIALE PRIJS VOOR FAMILIEKUNDE 
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Art. 1. - Een prOVinciale prijs voor familiekunde, ten 
bedrage van 10.000 fr., wordt uitgeschreven voor 
1985, voorbehouden aan de studie van genealogische 
bronnen. 
Gevraagd wordt een oorspronkelijke, onuitgegeven 
of na 1 januari 1983 gepubliceerde, wetenschappelijk 
verantwoorde bronnenuitgave, geschreven in de 
Nederlandse taal. 

Art. 2. - De deelnemers mogen nog niet bekroond z~Jn met de 
prOVinciale prijs voor familiekunde (bronnenuitgave) 
of met een hogere prijs in hetzelfde genre. 

Art. 3. - De uiterste datum van inzending wordt bepaald op 
31 januari 1985. 

De prijs is opengesteld voor gegadigden van Belgische nationa
liteit. Bovendien dienen zij in Oost-Vlaanderen geboren, zoniet 
er op de vastgestelde datum van inzending, vijf jaar woonachtig 
te zijn (hetgeen moet blijken uit een officieel attest). 
De inzendingen moeten gestuurd worden aan de heer Gouverneur 
van de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst voor Kulturele Aange
legenheden, Bisdomplein 3, 9000 Gent (zie artikel 4 en 6 van het 
Algemeen Reglement dat te bekomen is op eenvoudige aanvraag). 
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Art. 4. - De provinciale prijzen zijn uitsluitend opengesteld voor 
gegadigden van Belgische nationaliteit. Bovendien dienen zij 

in Oost-Vlaanderen gebol'en te zijn, zoniet er op de vastgestelde datum 
van inzending vijf jaar woonachtig te zijn, hetgeen moet blijken uit 
een officieel attest, afgeleverd door het betrokken gemeentebestuur. 

Art. 5. - De deelnemers mogen nog niet eerder bekroond zijn, in 
hetzelfde genre, met een gelijbliaardige provinciale prijs of 

met een hogere prijs. 

Art. 6. - Werken, reeds ingediend voor een provinciale prijs, kunnen 
naderhand geen tweede maal meer voor deelname worden inge-

~diend. Ook mag eenzelfde werk niet voor twee verschillende provinciale 
prijzen worden ingediend, noch tegelijk tijdens hetzelfde jaar, noch 
in verschillende jaren. Wer](en, geschreven of gerealizeerd door twee 
of meer auteurs in samenwerking, komen niet in aanmerking. 

Art. 7. - De inzendingen zijn, op eigen risiko, en v66r een nader te 
bepalen datum te sturen aan de heer Gouverneur van de 

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst voor Kulturele Aangelegenheden, 
Bisdomplein 3 te Gent, en aldaar ook terug af te halen. 

Art. 8. - De beoordeling der ingezonden werken zal geschieden bij 
beraadslaging door een jury, onder voorzitterschap van een 

lid van de Bestendige Deputatie. De jury zal bestaan uit ten minste 
vijf leden, te benoemen door de Bestendige Deputatie • 

. Art. 9. - De Bestendige Deputatie beslist over de uitslag, na kennis
neming van het gemotiveerd verslag van de jury. 

Art. 10. - De jury kan voorstellen ofwel de prijs integraal toe te 
kennen aan de laureaat, ofwel bij ~iet-bekroning het bedrag, 

aan de prijs verbonden, geheel of gedeeltelijk aan te wenden voor het 
toekennen van (een) aanmoedigingspremie(s). 

Art. 11. - Alle ingezonden werken blijven het eigendom van de inzenders. 
De werken, hetZij getypt, hetzij gedrukt, dienen in drie

voudig eksemplaar ingestuurd. Van de gedrukte en getypte werken blijft 
evenwel één eksemplaar ter beschikking van het Provinciebestuur. 

Art. 12. - Alle niet voorziene gevallen en gebeurlijke betwistingen 
zullen door de Bestendige Deputatie worden beslecht. 
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Programma voor de ALGEMFN~ LEDENVERGADERING. 

1. Overzicht jaarverslag. 

a) aktiviteiten 1984 

b) financies 

c) leden en kroniek 

2. Programma 1985 

3. Verkiezina 

4. Werkvergadering 

Toel!chtlng voor de hernieuwing van het bestuur. 

1. HernIeuwing van het bestuur van VVF-afdeling Land van Waas. 

Hiervoor dienen de kandidaten de strook onderaan ingevuld 

terug te bezorgerl aan de voorzitter ofwel hun kanditatuur 

telefonisch te melden. 

2 

2. In de schoot van de verkozen bestuursleden, zullen de functies 

worden verdeeld bij stemming. 

3. Het bestuur werd vràeger vastgesteld op 6 leden. De termijn 

loopt tot een volgende verkiezing en duurt minimum één jaar. 

4. Taakomschrijving van de bestuursleden. 

- regelmatig bijwonen der activiteiten 

bereid zijn een bijdrage aan de vereniging te leveren in de 

mogelijke vorm van : kopij voor de Kroniek 

afgevaardigde bij het Gouwbestuur 

medewerking aan activiteiten 

Ik ondergetekende, •••••••••••••••.•••..••••• , stel mijn 

kandidatuur als bestuurslid v. VVF-Land Van Waas. 

Handtekening. 
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Lyssens alIas Lijssens. 

Van Lijssens verschenen dl'ie fragmenten genedloqie in Vlaamse Stdm 

1979 p. 345, 1981 p. 5S/, 1982 p. 245. 

Hier volgt nog een frûqment. 

I. Niclaes a. rIa s Allicesone a. L cesune, weerbaar man te 3azel 

in 1552, overleden te 3azel n~ 1607, trouwde Joanna Smets, over

leden te BaLel in ]')t)9 (3dzel nr. 206 fO 1, 24 VO en 25, nr. 137 

f O 26 VO), Volgens de IOe penning had Niclads in IS71 een landbouw

bedrijf van 35 gemeten 250 roeden (ruim 15 ha), waarvan in eiqenuom 

een hofstede met Dommgaard van 1 gemet en nog 2 gem 250 roeden land. 

lijn hufstede lag adn de noordkant van de Hoogstraat bij de Galg

bergmolen. Uit drie schepenakten van Bazeel kennen we vier kinderen 

(Bazel nr. L39 f O 131, 132 en 226). 

1. Maeyken fa Niclaes Lycesone trouwde 

10Joos Leeckelaert, overleden in 1589 

2°Joos Maris, overleden voor 1615, zoon van Pieter en Josine 

van Selie (3rlzel nr. 206 f O 24 en 56vO). Na de dood van haar 

tweede man week Maeyken met haar twee dochters uit naar 

Eeklo. Aan haar broer Roeland verkocht ze haar aandeel in 

400 roeden boomgaard. 

2. Corneli~ Lycesone volgt onder II/A. 

3. Roeland a. Rudolf L esone vol tonder 11 B. 

4. Mathys Lycesone volgt onder II/C. 

xxx 

II/A. Cornelis L ssens,geboren omstreeks 1572, overleden te Bazel 

26 mei 1627 in de leeftijd Vèn 55 jaar, trouwde Anna van Raemdonck, 

dochter van Pieter en Lysbet Vdn Mieghem (St Baafs, St-Pauwels J). 

Ze schijnen na 1602 te zijn uitgeweken naar Rupelmonde (Rupelmonde 

nr. 847, losse sLukken van 1637 en 1644). 

De hoofdcijns vermeldt acht kInderen van wie er vier worden 

geboren op Bazel. 

1. Nicolaus Lyssens, geboren 9 april 1595. 

2. Joanna Lyssens, geboren 7 januari 1597, trouwde te 3aze1 op 

27 januari 1628 met Antoon van Mie hem. 

3. Lysbet Lyssens, geboren 19 september 1599, troude te Bazel op 

21 mei l628 met Jan Hauman. 
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4 Anna Lyssens, geboren 20 januari 1602, overleden 10 maart 1643, 

trouwde te Baze 1 5 jul i 16? 1 Jan Stuer Jallsz. (Haze 1 nr. 209 f O 

88v o en 120). 

5. Josyne Iyssens. 

6. COl.' JI e i; 1 L Y s sen s . 

7. M a I.' i a L y 5 $ e n s, t C 0 ll\V d l.~ V 0 I geil :.; d e hoof d c j j n s J 00 s van W d u \H~ • 

A.Katelijne Lyssens trolJwde volgens de hoofdcijns Gillis van Esbroeck. 

xxx 
I I/ B. !' oe J -'Lr~(L~_ Ru dol f L s sen 5, geb 0 I.' e P 0 m s t ree k s 1 5 6 3, 0 ver 1 ede n 

te 3a7el 2 "iel lel'} [n de Leeftijd vall 56 jaar, trouwde l'largriet 

Stuer, dochter van Jacob en Digne Hillf;gheer. Margriet hertrouwde 

met Pieter van Vivere (Sint-Amelberga Temse 14). 

Roeland was landbouwer CI1 bewoonde de hofstede van zijn vader 

in de Hoogstraat. In 1595 96 was hij armmeester van 3azel. Hij schijnt 

een man met gezond verstand geweest te zijn, die in die tijd niet 

geloofde aan hekserij (Bazel nr. 140). 

De eerste drie kjnderen werden niet te Bazel geboren; ze staan 

wel met hun echtgenoot vermeld in de hoofdcijns. 

1. Paeschinell Lyssens, geboren omstreeks 1585, overleden te Bazel 

18 december 1650 in de leeftijd van 65 jaar, trouwde 

1° te 3azel 17 juli 1605 Cll1is van Strydonck Jansz. , overleden 

te Bazel 9 maart 1640. 

2° te 3dZt;1 24 juli 1640 Pleter Verdollck (Bazel nr. 209 fOl 

nr. 341 fOl). 

2. Maria Lyssens, geboren omstreeks 1582, overleden te Bazel 16 juni 

1618 in de leeftijd van 32 jaar, trouwde 3azel 13 juli 1610 Mathi s 

van Boa e I.' t t'l a t I, i sz. ( i3 a zeI nr. 2 0 9 f 0 3 6; nr. 1 4 0 ) . 

3. Josyne Lyssens trouwde 

IQ Bazel 6 juli 1614 Gillis van 30gdert die te Bazel 5 september 

1633 overleed in de leeftijd van 42 jaar 

2° volgens de hoofdcijns met Gijsbrccht Pieters (Bazel nr. 208 

fO 67; nr. 209 fO 37v o en 7BvO). 

4. Nicolaus Lyssens, geboren 28 april 1591. 

5. Joanna Lyssens, geboren 23 januari 1594. 

6. Dymphna Lyssens, geboren 20 dpril 1597. 

Hoot.Zeer waarschijnlijk behoorde nog tot het gezin t een Cornelis 

~:"Lens, die ~n n~v'a n 1'1 i eg hem trouwde \: n van wie te Baze 1 één 



kin d : Co ril eli s L y s sen s, geb 0 l' en 4 dec e m b er 1 6 16 • De pet er was 

GlllJs van Bogaert. Zie onder nr. 3. 

XXX 
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II/C. Math sensone a. L ssens trouwde te Bazel 17 februari 1602 

Catelijne 3uytaert, dochter van Jan eli Lysbet Bolsele (O.l.Vrouw 

Wissekerke, Rupelmonde). 

Z e \\ 00 n den 0 p het P 0 0 [' t g 0 e d, t 0 IC; n . een e n c I a veR u IJ e 1 sn 0 SI d s 9 r 0 i! d -

gebied binnen de parochie van 3aze1. De zielzorg werd er waarge

nomen door de priesters van Bazel. Zo vinden wede meeste doop-, 

huwelijks- en overlijdensakten van Bazel; burgerlijke akten vin

den we te Rupelmonde (Rupelmonde nr. 850, los stuk van 4 3-1673). 

De kinderen geboren te Rupelmonde, gedoopt te gazel 

1. Jan Lyssens 011 maart 1603. 

2. Catharina lyssens 05 september 1604. 

3.Catharina Lyssens 06 mei 1607, overleden 5 september 1666, 

trouwde te 3azel 24 juli 1639 Servaas van Stcenacker, weduw

naar van Amelberga de Volder, geboren te Bazel 25 juli 1595, 

overleden 4 april 1651 (Rupelmonde nr. 849, los stuk van 

9-5-1i"51) • 

In 1637 kocht en bewoonde Servaas van Steenacker de hofstede Molen

kouter nr. 19, aan de nourdkant Vdn de Nobeekstraat. 

4. Martina Lyssens, geboren 15 november 1610, overleden 10 jan. 

1647, trouwde te Bazel 11 mei 1642 Jan Vercauteren. 

5. Jan Lyssens, geboren 11 januari 16J5, overleden 8 november 

1669, trouwde te Bazel 24 juli 1649 Maria van Steenacker _ 

Van 1651 tot aan zijn dood pachtte Jan de hofstede van zijn 

zwager Serv aas van Steenacker in de Nobeekstraat. 

6. Mathys Lyssens, 09 juni 1619. 

7. Maria Lyssens, 021 mei 1673, overleden 26 augustus 1676, 

trouwde te 3azel 21 april 1651 Gillis van Geertsom. 

De hoofdcijns vermeldt nog : 

8. Niclaas l ssens volgt onder II1/C. 

9. Joanna Lyssens trouwde te Bazel 2 mei 1632 Joos Verheyen. 

10. Lysbet Lyssens trouwde te Bazel 7 juni 1633 Jas aert de Wae]e, 

weduwnaar Margriet lyssens (zie Vlaamse Stam 1979, p. 346, 

onder 111 a, 1). 



LIl/Co Niclaas L ssens, in de hoofdcijns van O.L.Vrouw Wisse

k er ket \~ Hup e lnlO n de, t rou w de te: ~ d zeI l6 me i 1638 (g e t u i gen : 

Mathys Lyssens en Joos van Strydollck) Catharina van Strydonck 

geborel' te Bazt:] 17 lfldart 1611, dochter van Jan en Catharina van 

Royen (Sint-Baafs, Sint-Niklaas 2). 

111 1641 pachtte ;HcLla~; de hof~tede Gemeente /lr. 47, aan de 

oostkant van de Portugezenstradt; vanaf 16~0 bewoonde hij de hof 

s t e d {' V Cl ren t w j j k nr. 4 i n d e 'N ale n s t r ddt . 

De I<:indel't~n gf~boren te Bazel 

1. Cdtharlna, geb. 22 maart 1639 

2. :J a n, geb. ~~ 0 j d ; i U d ril 6 4 1 

3. Mathys, geb. 7 ma~rt 1643 

4. Maria, geb. 16 december 1644 

5. Joanna, geb. 14 november 1647 

6. Gillis, geb. 3 augustus 1650. 

A. Maris. 

Boekaankondiging 

De VVF afdeling Gent kondigt ons het versctlijnen aan van het 13e 
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deel in de reeks Staten van Goed Ambacht Maldegem, door W. Steeghers. 

Het is te verkrijgen bij Mevr. D. Kelderman-Bauwens, Koggestraat 

15, 9000 Gent tel. 091/510508 

:--'1ededelin : Vanaf 1 november 1984 is door de VVF afdeling GENT 

eell nieuw documentatiecentrum opgericht te ~elle. Verder nieuws 

hieromtrent in Vlaamse Stam of onze volgende f{roniek. 

Adres : Documentatiecentrum VVF-Gent p/a Gemeentemuseum Melle 

Brusselse Steenweg 395 9230 Melle Tel. 09J/522647 

Openingsuren : dinsdag en woensdag van 9 - 16 uur 

elke Ie en 3e zaterdag der maand : van 10-12 uur 

elke Ie zondag der maand van 14 16 uur 

Het gouwbestuur Oost-Vlaanderen heeft de heer Pierre Cleys 

verkozen tot gouwsecretaris. We wensen hem in deze nieuwe 

functie alle succes toe. 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordrachten : 

Op donderdag 28 maart spreekt de heer Dr. historicus J. Van Roey, 
oud-archivaris van de Stad Antwerpen, over : IIBronnen voor fo.milie
kundigen in het i\nt\.Jerpse Stadsarchief". 

Op donderdag 9 mei spreekt de heer Dirk Verelst historicus over 
IIHet bestuur in de dorpen: instellingen, bevoegdheden e.d. n 

- De voordrachten hebben plaats telkens om 20 uur in de zaal van 
Cafá Panda, Grote Markt 25 Sint-Niklaas 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Pierre Cleys 

De Penningmeester 
Dirk De Haele 
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Verslag van de "Algemene ledenvergadering" 

Na het overzicht van de resultaten van het jaar 1984 door de 
Voorzitter, werd bij eenparigheid een nieuw bestuur verkozen. 

Bestuursleden: Luc De Backer 
Pierre Cleys 
Dirk De ~vaele 
Simonne Staes-De Meersman 
Willy Van Puyenbroeck 

Hierbij dient opgemerkt dat volgens onze afspraken van vorige 
algemene ledenvergaderingen, er nog ~~n plaats vacant blijft 
als bestuurslid. 

Wat betreft de uitgave voor 1985, hopen w~ de lijst klaar te 
krijgen van al de huwelijken voltrokken in de Kantonmunicipa
liteiten van het jaar 7 en 8 voor het Waasland. 

Ook een uitgave van de huwelijken te Haasdonk is in voorberei
ding. 

ONZE VOLGENDE VOORDRACHTEN 

Dank ZlJ onze naaste medewerkers zlJn W1J erin geslaagd twee 
zeer bekende figuren en tevens gespecialiseerde historici als 
voordrachtgevers naar onze vereniging te krijgen. 

Dr. J. Van Rooy oud-stodsarchivaris van Antwerpen kennen wij als 
archivaris, lesgever, voordrachtgever en auteur. Hij is een man 
die aangenaam en boeiend kan vertellen over geschiedenis en 
archiefwezen met veel theoretische maar ook praktische kennis. 

Do heer lic. Dirk VereIst kennen we vooral door zijn onlangs ver
schenen book "Politieke en lnstitutione geschiedenis'! in de reeks 
"Geschiedenis van volk en land van Beveren". Een boek dat elke 
familiekundige zou moeten gelezen hebben en zeker zij die hun 
afstamming in het Waasland hebben. 

Onze leden mogen deze voo~d~achten niet mi~~en ! 

Vraag en antwoord 

Pieter van Langevelde geboren ong. 1730 en gehuwd met Joanna 
van Es. Pieter is gestorven te Zaamslag in 1785 . 
Wie kent de aansluiting ? 

Wie kent de afstammelingen van Jeannes Nepomucenus Vercauteren 
°1829 en Blondine Martens °1823. Kinderen geboren te Sint Niklaas 
tussen 1853 en 1859, nadien verhuist naar Berchem. 
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De voor er el vanaf nr. 4 of de ootouders nrs." 4-7 van Stevens Hubertina °21-3-1889 

4. 

5. DE 

Fidelus ° St-Gillis 5-10-1796 
X St-Gillis 2-12-1846 

Cat rine ° Stekene 25-9-1813 

6. DE BUYSSC Feliciaenus Jeannes ° ~achtcbeke 19-10-1820 
X Lc~e~en 7-1-1852 

7. VAN GYSEGHEM Barbara Franc. ° Lo ren 30-9-1824 

8. STEVENS Petrus ° Vrasene 6-11-1768 
X St-Gillis 14-6-1796 

9. TACK Mar Theresia °St-Gillis 23-4-1777 

10. DE SM Petrus Dominicus ° 
X ekene 13-3-1803 

+St-Gillis 20-1-1866 

+Koewacht 16-1-1891 

+Antwerpen 21-3-1886 

+ rchem 31-12-1876 

+ -Gillis 17-12-1802 

+St-Gillis 31-10-1834 

+Ste ne 25-8-1859 

11. VAN , Florentina ° •.. + ekene 25-12-1866 

12. DE C, Livinus 0 ••• + 
X chte ke 1-5-1811 

ria eresia ° 
X 

Josephus 

13. 

14. 

15. S 
X Lokeren 7-5-1814 

Ursula ° Lokeren 20-4-1792 

16. STEVENS Melchior °Zwijndrecht 6-11-1737 
X Vrasene 19-9-1756 

17. ROOMAN Joanna Maria °St-Gillis 29-11-1732 

18. TACK Gil s Franc. °Waasmunster 24-5-1736 
X lli5 16-4-1776 

19. VAN DOORSSELAER Amelberga °St-Gillis 20-11-1748 

20. 
21. WAUMAN Joanna Theresia ° 

22. VAN HO Jcseph ° 

23 - 29 

30. SCHALCK S Dom icus Jos. °Lokeren 23-12-1768 
X 

31. GYSEL Ca r Joanna °Eksaarde îO-3-1753 

e kan de tjes opvullen? 

+Wachtebeke 5-5-1864 

+Lokeren 29-3-1848 

+Lo ren 29-6-1837 

+Vrasene 19-12-1811 

+St- llis 20-5-1798 

+St-Gillis 13-2-1802 

+St-Gillis 26-12-1840 

+St-Gillis 18-4-1823 

+Stekene 3-12-1803 

+Lokeren 14-10-1814 

+Lokeren 6-1-1813 

-..0 



Lijst van soldaten die het recht hebben om de medaille van 

Sint-Helena te bekomen. Uit het Stadsarchief van Sint-Niklaas. 

Naam 

1. Soubrie, Jean Baptist 

2. Reyns, Ferdinand 

3. De Vijlder, Guillaume 

4. Van Borkenstein, nri 

5. Callelloo, nco Dom. 

6. Van Gendt, Jacques Ch. 

Geboorteplaats 

St-Niklaas 

Beveren 

Antwerpen 

A.St-Nik as 

St-Niklaas 

Gent 

7. Van der Borght, Pierre F. St-Niklaas 

8. Miln~, Jean Baptist Eeklo 

9. Group, Joseph m. Lokeren 

10. Hulin, Adolph Hubert St-NikJaas 

11. Strybol, Gommaire 

12. De R der, Guillaurne 

13. Merckaert, Andr~ 

14. De Roubaix, Henri 

15. Meyfroyt, Jean Baptist 

16. Watts, Eug~ne Antoine 

17. ckrnan, Jean anc. 

18. Panier, Jean Antoine 

19. Vf.i!l Buynder, Constantin 

20. Heyndrickx, Jean Jacq. 

21. Robyn, Piere Pepin 

22. Masot, Charles Louis 

23. Van Gasse, Pierre Jos. 

St-Niklaas 

St-Nik as 

St-Niklaas 

St-Nikla8s 

St-Niklaas 

Brugg0 

Lokeren 

St-Niklaas 

St-Niklaas 

St-Niklaas 

St-Nik as 

St-Niklaas 

St-Niklaa3 

24. Rombaut, Pierre Jean St-Niklaas 

25. VerschaffeIt, Jacques Gent 

26. Van den Bosch, Pierre J. St-Niklaas 

27. Boeykens, Charles Louis St-Niklaas 

28. Van Bel, George Franc. St-Nik as 

29. Lenaertz, Philippe Jacq. Antwerpen 

30. Gillis, Joseph Franc. 

31. Meul, Jean Franc. 

32. Maes, Jean Baptiste 

33. Van Eetvelde, Franc. 

34. Dhondt, Pierre Jos. 

35. Rotthier, Jean Baptiste 

Brussel 

Beveren 

Sluis 

Lokeren 

St-Niklaas 

St-Niklaas 

Geboortedatum 

1 aug 1789 

18 okt 1788 

17 mrt 1786 

20 jul 1790 

2 sep 1786 

1 ajn 1787 

20 jun 1794 

7 mrt 1784 

1/+ apr 1789 

8 mrt 1793 

11 okt 1788 

24 sep 1784 

29 okt 1790 

3 .iun 1790 

22 Jan 1785 

13 ,jan 1793 

4 jan 1794 

2 jun 1794 

2/. mrt 1787 

4 mrt 1792 

23 aug 1791 

27 dec 1793 

18-jan 1791 

16 aug 1790 

4 jan 1793 
2 okt 1785 

7 apr 1792 

26 okt 1792 

2 feb 1787 

14 mrt 1779 

12 jul 1784 

8 sep 1790 

4 sep 1794 

18 sep 1792 

24 okt 1795 

10 
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36. Goeman, Bernard St-Niklaas 

37. Roos, Jean Baptist Brussel 

38. De Cock, Pierre Nic. St-Niklaas 

39. Briels, François St-Niklaas 
(ware naam: Marcel De Smedt 

40. Van Poecke, Pierre Fr. St-Niklaas 

41. Van Gysel, Jean Bapt. St-Nik as 

42. Verschuren, Firmin Nieuwkerken 

43. Pelsmaeker, Pierre Aug. St-Niklaas 

44. De Tender, Ferdinand Nic. St-Niklaas 

45. Lybeert, Jean Bapt. Kortrijk 

46. Van Gheert, Jean Bapt. Ninove 

47. Vermeulen, Constantin St-Niklaas 

48. Stuer, Charles Louis St-Niklaas 

49. Verhaegen, Jean Emm. Belsele 

50. Bahiels, Dominique Fr. St-Niklaas 

51. Christiacns, Francois St-Niklaas 

52. Van den 8ch, Théodore Vrasene 

53. De Bock, Francois St-NiklaB3 

54. Vercauteren, Jcseph 

1. De Vijldere, Henri 

2. Borman, Pierre Lievin 

3. Heeman, Jean 

4. De Sutter, Jean 

5. Vernimmen, Pierre Dom. 

6. Piessens, Jacques 

7. Verdickt, Jcseph 

St-Nikla.as 

St-IHklaas 

Gent 

Stekene 

St-Hiklaas 

NicuHkerkan 

\"raasmun ster 

St-Pau\-lels 

8. Basse16, Dominique Fran. Beveren 

9. Baert, Pierre Aug. St-Niklaas 

10. De Roover, Georges 

11. Van Buynder Jean anc. 

Lokeren 

Temse 

12. Rombaut, Pierre St-Niklaas 

13. Heirwegh, Jean Bapt. Zele 
14. Waegemans, Jean Franc. St-Niklaas 

15. Van De Moere, Jean rnard Watervliet 

16. Wuyts, Pierre Joseph St-Niklaas 

wordt vervolgd L. De Backer 

20 aug 1796 

3 okt 1779 
21 aug 1792 

18 jun 1777 

7 jan 1'791 
16 mrt 1789 
22 sep 1788 
10 mei 1784 
30 dec 1780 

30 mrt 1784 
1/, feb 1784 

11 dec 1794 
13 nov 1793 
30 jan 1789 

6 apr 1789 
3 scp 1785 

18 feb 1785 

19 feb 1794 
1/. jul 1'789 

17 okt 1793 

26 apr 1795 
20 scp 1792 

10 jan 1794 
1787 

15 aug 1790 

1794 
1792 

24 mei 1793 
6 dec 1788 

4 nov 1794 

1793 
1791 

25 mrt 1786 
27 dec 1789 
28 apr 1794 

11 
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U w8rdt vr~endelijk ui~genodi 

CLEYS Pierre 

Bisschop Triestlaan 40 

2750 BEVEREN 

~0or onze volgende voordracht 

Op ,ionhn'dag 9 mei om 20 uur in de zaal Pt:~nda~ GrJte ;vj~lrkt 25 

Si:1t,··Ntklaas Dirk Vbrel;;t s over : 

in do dor psn : ins te llingen, tk'v oegdheden F). d • 11 • 

D k VereIst is de auteur van het boek IIPolitieke en institu-

t.:Lc:nct schiedenis" eerste deel val1 de !'eel:::s I~Geschiedenis 

vu,; volk en land van Bevoren ll • 

12 

De Seeretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Backer Dirk De WaeJe 



Deze intere38a~~e voordracht,g door dr. historicus 
J. Van Roey, kende een vrij grote opkomst. "Bronnen voor 
fam liekunde ir. het Antwerps Stadsarchief" ',;3.[; (jn dr e 
o ornming van bestaande bronnen maar we] een aangename en 
leorrijke uiteenzetting over enerzijds de bronn~n. ander
zijds ~e geschiedkundige om derinR gerllu treerd met tal 
van geneal~gische en historische voorbeelden. 
VoJgende bronnen '."arden o. m. sproken 

- parochieregisters : dopen vanaf 1560 (C.L. Vr. kerk) 
huwe jken vanaf 1 8 (St-Walburgis 

- Graf- en gedenkschriften 
- Weesmeester kamer 

13 

Scheponbrieven vanaf 1394 tot 1796 met probleem van de in
dice,:: 
Certi catieb en 

- Notariaat 
P~ortersboeken : wie waren poorter, wel voon.raarden ? 

'IVF-i: o:::üek. 

U t g en lid VVF-naticnaal of U woont nie~ in het Waas-
J_and, dan moet IJ 50 fr ,storten op volgp e PC-rekening 
000-116Jf 859-83 'lau onze p':::ulningmeest0!:' lhrk De Waele. Fran-
ciscuslaan 16 9190 Sinaai, zoniGt ontvangt U onze oniek 
niet VIJ er. 

Vruag en antwoord. 

In ons vorig nummer "v8rd en deel van een h,artierST,aat 
pubJi'8 l'd van de He l' F. van Caimere, Vestinglaan 47,25'10 
Mortse~. Hierop kwa~ een uit id antwoord, tevens aan~ul· 
lir~g voor' deze k\-JartiE'r;:::; :;~it nJlen van de Heer Ardré Dieriek 
u Eksaarde. Hiervoor on 8 oprechte dank. 
Het ~j~t in onze bedoeling van in elke Kroniek 6 bladzijde 
C)P t nemen van een kwartierstaat ter aan'jûlling. De voor-
was vo,r opn~ille zijn : een deel van eE. b~vattend gro-

s he~ L 'lan Waas. De kw di?nt duidE1Jjk geschreven 
()f é~ety naa'.' de n'c] c~ti doo ezonden tewo n. 

iE: n Ó (3 z,,:; :t'ub1' 18K '" en SûC ce snumP.'er ze ,i worden, zu llen we 
,:) 0 k ti i t tir <: i den. 

De ~terst!.at die nu ge bl~ceerd wordt ~s van Gerrit 

A.lIe inlicl1tin:;on en aanvullingen 
ijn welk HL Dank U. 
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Vervolg van "Lijst van sol~aten die het recht bebben om de 
Medaille van Sin t.- He lena t.e b'3 komen. 11 

17. V <'Hl Aeker, Benjam:in S t. - N t k .1.:3 a s 1792 

18. Laui"ers, F1erra S t -~Jiklaa s Î jul 1794 

19. Suy, Augustin ST, .. Ni}(laas 4 feb 1791 

20. Vandan rgh, F,ardin. St-Nikl,:las 20 nov 1790 

21 . Dupré, Jean Bapt. Ernm. Oudenaarde 30 dec 1789 
2) '- . Van Landeghern, Charles TerniH~ 10 nov 1792 

23. Van Heek. Joseph St-Niklaas 19 5un 1792 

21" • De Mulder, Antoine St-Niklaas 1 sep 178'1 

25. De Pamv, ide St-Nik laas 11 feb 1784 

26. Rottbier, Louis St-Nikl<~.as 1786 

27. Merckx, Joseph OOBt lbeerse 1792 
(Noord Brabant) 

Eerste lijst getekend Sint-Niklaas, 28 oktober 1857 
De Burgemeester 

Tweede lijst 11 Sint-Niklaas, 9 april 1858 
De Burgemeester 

Beide lijsten bevatten buiten de naam, geboortedatum en ge

boorteplaats (= overgenomen gegevens t~ identificatie) ook 

hetvolgende : jaar van indiensttreding en uitdiensttreding 

regiment waarin ze gediend hebben 

de campagnes die ze hebben meegedaan 

opn:erkingen o.m. verwondillgen (vooral 1e lijst) 

woonplaa L,l te St-Niklaas (2e 11) 



Fragment uit de kwartiersLaut VAN VLIERDERGHE-VAN HESE 

VII. 96 Van Vliorberghe Ledewijk Bernerd 

VIl 

IX 

°15 jan 1749 Stekene (notaris, meier) 
+ 3 dec 1829 Stekene 
x 20 nov 1774 Beveren 

97 Van Hese, SophiB. Franc. Jacob. 
°13 apr 1752 Lokeren 
+ 

192. Van Vlierbbrgt~ Paulu~ 
o f dec 1695 Stekone 
+30 apr 1768 St"keni' 
x 9 au~ 1740 Stokene 

19} Joos Rose 
0 

1'; 4 varl Hes" PetrUlJ 
'26 okt 1723 Lokeren , :; aug 1793 Lokcr"n 
x < •• 1745 Alsemttir!! 

95 Van Damme J08nna Mari'! 
°25 apr 1722 Lokpren 
+ 9 c,kt 179u Lokeren 

38L Ve~ Vlicrbcrg~~ Adrle~~M 
c 1 4 m3 rt i 659 Stekene 
+18 .1 A n 1740 ,Steken. 
x 7 sap 1688 

385 Van Overtvel+ Cetner ;,"8 
°29 !:lei 1652 Stek:ene 
ti () mrt 1742 Stl3k'3ne 

.l86 '<,os Gillie 

387 Va 11 Perr~ :1a ri a 

388 Van Hese Jacobus 
a 2 okt 1692 Lokeren 
• 7 noo 1770 Lnkeren 
x ••• 

J89 Reintje. J~docft 
o 

+29 okt 1754 L0keren 

390 Van namma Balduinus 
°12 Jul 1699 Lokere~ 
+25 sap 1773 Lokeren 
x 2 jun 1721 Lokeren 

391 VerscheIden, Maria Anna 
°14 jul 1701 Lokeren 
+17 jun 17~G Lokeren 

X 768 'Jan VJlerlJergh€ Adriar,û6 

769 Van CO·'tll('m Ar ne 

x 1 ., IJ é i 1654 S18yr;r,E 

i7C Var. Overtvelt I'aulu~ 

7 è~c 1704 SteKón 
x '"I mei l047 Steken\!' 

77~ Van GoeLhem Jud~"~ 
1 t·~~2 

Cl pr 1 'i 1 ',', f.~ 

',7ïO \~l ffiür va'l I,(~kpne 
':nt.vang'er VEn Lk::?ü::'lrj., 

i ! ~~ - ":' 

774 Van Pel"re Baudp~!lJ 

'i7, Van ~,d5€ 18.t~:r inE-

776 Van Hese iJilt;:';:, 

+ 1 dl?c 1 L0k(T"€L 

Ti7 :::~ I>/lid<? 
1 

+ 21 mrt 1727 Lok,,:,rpp 

x 1:2 Ceb ,684 L:,:c'nell 

Vall ~amme Petr\~~ 

781 De Speelman Maria 

x .0 mei 1691 Lokpren 

782 VerscheIden M"rinus 

783 De Puysseleer Mar 8 

x 24 jan 1694 Lokeren 

"I"-! 
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n wun na b, :)5 nt IJ i1:1aa8 . 

iI Lij ste van de vremde 1 i ngen bev onden te \..Joonen binnen de procr::lf~ 

'-ran St':'Nicolae2. Act.um 28 de::,. 175GB. ui het Oud-archief val. de 
Stad Sint-Niklaas; nr. 172. 

Iedere vreemdeling ~wam voor ct ze lijsL in aanmerking, ongeacht 
de duur van zijn veri.jr, 10···20 ZE ~3 30 jaar. De lijst werd 
~lfabetisch her8~Dikt. nummers vonr de naam zijn de vo 
nummers in het origill eI do iileD. Som;L;. e nummers 'derden t,\;lOé

maal, andere weer nie+ gHbr0i.kt. 

94 BAEYENS Pieter: gebor3n te Z 18, heeft d8 prochi varIa en 
voor militair engagement. Hij is gehuwd 
met Elisabeth de Groots fa Jan boren te 
Melsele. 

7 BASSELlER Louis kleermaker °Antwerpen x Anna Theresia Corijn 
ana °St-Niklaas. Wonen hier 5 jaar juist. 

74 BEIRTENS G111i8 paardemeester °Vrasene x Marie van der Jeught 
°DenderbeIIe. Hebben hier 9 jaar in hun eigen 
], "lis ge\'lOond. 

77 EOEL Pieter Jo~nnes = Hamme x Catharina Rotthier van Hamme, 
alhier 4 à 5 jaar gewoond. Zonder akte. 

38 BOR1,jS Oi11i3 °Sint-Amands x Digna Padt °E1versele. Hebben 
hier ~~n jaar gewoond in de hofstede van Jan 
V8rcauteren. 

87 BOXELAERE Joannes : uit Waasmunster getrouwd geweest met de 
dochtsr van Adriaen d'Hont, nu met Petro
nelIa Sturrn fa Frans °Moerzeke, nu 3 jaar 
getrouwd. 

65 CALLE Pieter O~tekene x lsabe StuerONieuwkerken. Hebben 
2 ~ 3 jaar op Tereecken gewoond. 

44 CANT Gi11is schoo~meester op de raap, °Beveren en zlJn vrouw 
geborBL te Puurs in Brabant. Hier 2 jaar gewoond. 

9 CAPPELLE Philippe : wolspinder °Brussel x Anthonella van Himsam 
fa Stefanus °Lokeren. Hier 2 jaar gewoond 
in het huis van Jan Brijs. Zonder akte . .. 

4 DALCOUR'f Antbony anuifverkoper °Merendree boven Gent x Catha
rina Vercauteren °St-Niklaas. Wonen in hun 
eigen huis. 

75 DE BEUL Judocus DLokeren x Catharina Boel °St-Niklaas. 
Woonden op de Kettermuit 16 à 17 jaar. 
Heeben geen kinderen. 

42 DE BOCK Carel °Nieu~kerken x de dochter van Pieter Verheir
bruggen. Woonden in hun eigen huis in de Pas. 

95 DE BRUYNE Adriaen : °Hamme x vrouw van St-Niklaas. Voddegaarders. 
Woonden in het huis van Jan Bapt. Ingelo. 
Zonder akte. 

81 DE COCK Frans : meester-chirurgijn °Lokeren x Theresia Janssens 
°Herentals.Hebben 3 kinderen. Woonden ong. 2 
jaar op de Plaiaantstr. in het huis van Anthony 
<'I P1" nr>. 
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2 DE Gons Nicolae::.: meester chirurgijn °Wijden x Marie 
Justine MoreloMenen. He 2 kinderen. 
Het oudste geooren te Axel, het jongste 
te Ijzendijke. Woonden 2 jaar het 
huis van dhoirs Thiarens. 

21 DE DDER Frans wever °Helst in het Land van Aalst x Anna 
Behiels °St-Niklaas. Hier 23 jaar gewoond. 

59 SCHEPPER Jacobus : °Temse x Catharina van Osse r. 

63 SMET Jan 

Woonden 2 jaar Tere n. 

°Eldersine in het Land van Aalst x Maria Ingels 
°St-Niklaas. Woonden hier 7 jaar. Borg doen stellen. 

24 DE THAYE Gillis : °Beveren x de dochter van Pieter Vijdt °St
Niklaas, 6 jaar huwd. 

64 DE THAYE Frans 

88 DE VOS Fieter 

°Belsele x Catharina van Wauw van hier. 
Wonen in hun ei n huis. 

fa gillis °Waasmunster x Joanna Mets fa Gillis 
°Hamme. De Vos was 2 jaar gehuwd geweest met 
Maria van Garase van Driegaaien en met zijn 
tweede vrouw ook 2 jaar. Borg te stellen. 

37 DEUWAERT Jean Joseph : °St- la e( gouwen) omtrent 31 jaar 
x Barbara de Ridder °St-Niklaas, nu ge
trouwd omtrent 5 maand, wonen in de 
bakkerij in de Broodstraat. Zonder akte. 

80 D'HERT Gillis fs gillis °Hulst x Isabella de Beul fa Laureys 
°St-Niklaas. 4 jaar gehuwd. 2 kinderen. 

82 D'HERT Andries fa joos 0 veren x Maria Française van gaver 
fa Fieter. bb en 2 kinderen. Woonden hier 
omtrent 7 jaar. 

49 DIGO Frans 

8 DIVEL Adriaen 

smid °Gent x Isabella de Grave °St-Niklaas. Hebben 
hier omtr 1 jaar gewoond in het huis van Pieter 
de Grave, brouwer in de Kalkstraat. 

°Gent x Coleta de Vriese °St-Niklaas. Woonden 
1 jaar in het huis van de weduwe Lauwereyns 
van Temse. Zonder akte • 

. 48 DUERINCK Jan Frans : °Tielrode x Marie van Schoote °St-Niklaas. 
Woonden op Hoogkamer. 

22 FOUTEREZ Ilarius °Sarladin boven Geraardsbergen (Zarlardingen) 
x Elisabeth Smet. Hebben hier 20 jaar gewoond. 

50 FRISKENS Matthijs °Bergen op Zoom, weduwnaar, woont met zijn 
dochter in het huis van Andries de Bonte, 
sedert Allerheiligen 3 jaar. 

23 HEIRWEGH Laureyns °Elversele x Petronilla Vernimmen °St-Nikl. 

1 HELSER Elias 

Hier 10 jaar gewoond. Zonder akte. 

slijper, woont in hot huis van Jacobus d'Hont 
met zijn zoon Anthony °Bohemen. 10 mei toekomende 
hier 3 jaar gewoond. 



54 ILLET Ingel °Sinaai xCIara Françoise De RijbeJ °St-Nik~. 
Wonen drie en half jaar irl het huis van Jan 
ThiJs aan de Hollandse molen. 
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72 IUGELS Isabelle : °St-Gillis woont hier 2 jaar in de Peporstr. 

43 MAES Gillis fs Fister °Temse x Petronilla Wulput fa Jan 3~pt. 
°Lokeren. Wonen recht over de Landeghemstraat in 
hun eigen hui~. staande op ceynsgrond. Zonde~ akte. 

12 MARTENS Cornelis : schoenma r x Marie Josepha Stockem. 
Hij goboortig van Gent, zij van Barcelona. 
Wonen in het h~is van Jan Thijs, toekomende 
mei 3 jaar. Zonder akte. 

78 MEIRT 
Jan 

°Wisse(Brabant) x Françoise Rotthier fa Michiel °St
Niklaas. Wonen hier 2 jaar. Zonder akte. 

54 MIJS Joannes Bapt. : °Assenede x Isabella Verbraeken °St-Nikl. 

60 MOENS Pieter 

Hebben hier 5 jaar gewoond in het huis 
van Pieter Thijs. 

°Dendermonde x Barbara Auwenaert. Hebben hiFr 
23 à 29 jaar gewoond op eken. 

17 NOBELS Anthony mar~chal °Waasmunster x Joanna C harina 
Bee eel ° mse. Hebben één kind. Woonden 
twee en half jaar in het huis van Pieter 
Janssens. Zonder akte. 

39 NOULAERT Joannes Jose us: kleermaker °Rupelmonde x Catharina 
Roels °St-Niklaas. Hier gewoond 12 
à 13 jaar in het huis van Pieter 
Maes op het Hert jen. 

10 PEES Frans me8 er °Altekerke bij Gelderen x PetronelIa van 
Cauwenbergh, weduwe Frans Larroy geboren te St
Niklaas, nu ~~n jaar getrouwd. Wonen in het huis 
van Pieter de Grave 9 huidevetter. Zonder akte. 

91 PEIRSMAN Piet er : gewezen knecht van mevr. De Meulenaere ge
boren te Gent of boen Gent evanIs zijn vrouw. 
Wonen in de Heistraat in de hofstede van 
Judocus Maes. 

76 PELEMAN Jacobus x met de weduwe van Jacobus Ruys. 
Hij is geraen te St-Gillis Dendermonde. Z1J 
te Baasrode. Hebben 8 maand hier gewoond. 
Zonder akte. 

41 POLFLIET Gillis aSt-Amanda x Maria Anna Van Wolle aElversele. 
Wonen in hun eigen huis aan de Damstraat. 

40 POLFLIET Joseph aSt-Amands x Amelberga De Sutter aSt-Nikl. 
Woonden hier 12 jaar. 

62 RAES Geeraert °St-Amands 44 jaar oud x Anna Catharina Poel 
°St-Niklaas. Woonden 18 jaar op Tereken. 

3 ROELANT Jan Frans koopman °Rulst x Marie Josine MoreloMenen 
1 kind geboren te Hulst. Wonen in het huis' 
van Jan Bapt. Maes, toekomenden mei 3 jaar. 
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L 1 de Mare. Wonen in hun 18 ROLLIER Piater : °Vrasene x de queue 
uiaen hli~3. 

70 RUICKAERT Jacobus : en zijn vrouw Anna Sebelia Morez beiden 
geboren te Ie, w'olspindE:;rs en arm, ,.,ronen 
in h t huis van de geestelijke dochter 
Noens gedurende 2 jaar. 

16 SAMAN Joannes °BsIse x Marie Cestelins °West Kappel tilj 
Brugge. Woonden in hun eigen huis, toekomende 
mei 6 jaar . Zonder akte. 

11 SCHAERLAECKEN Pieter: kuiper °Willebrosk x Maria Theresia Loir 
°St-Niklaas. Woonden 13 jaar het h~is 
van Jan Thijs. Zonder akte . 

83 SCHOOF Anthony fs Jan °Bergen op Zoom, zadelmaker x Anna van 
Haecke fa Pauwels °Baarle-Hertog onder de bar
ronie van Breda. Wonen in hun eigen huis. 

92 SMET Jan woonden in de Hofstraat omtrent Driekoningen x de 
dochter van Jan de Maere °Belsele. Ongeveer 6 maand. 

51 SOETENS Pieter Baltazar : OAs x Elisabeth Behiels. Woonden in 
hun eigen huis aan de Kalkstraat. 

89 SOMERS Jacobus fs Jan °Berchem bij Antwerpen x Joanna van 
Berghe fa Gilli8 °Elversele. Heeft 6 kinderen 
waarvan één kind georen is te St-Gillis. 
Woonden hier 8 jaar. Zonder akte. 

53 SPEET Blasius kleermaker °Straelen in Gelderland x PetronelIa 
de Cleen OBergen op Zoom. Woonden 15 jaar hier. 
Hebben 2 kinderen. Wonen in het huis van Pieter 
van der Sare. 

85 THIJSBAERT Jan fs andries °Waasmunster x Joanna de Jonge fa 
Jacobus °St-Niklaas. Is soldaat en heeft 10 
jaar hier gewoond. Heeft 1 kind. 

55 THOEN Gillis hovenier °Temse x Barbara van Mol °Mechelen. 
Woonden in het huis van Walburg. 

58 THOLMEIR de weduwe Tholmeir = Marie Wilellemus oDen Briel 
in Holland. Woont voor enige tijd bij Jan Verne. 

57 THUNSSENS Jacobus blauwverversknecht °Beveren x Jcanna Bol
sens °Haasdonk. Hier 14 à 15 jaar gewoond. 

14 TONNON Jan garde en zijn vrouw Catharina Grenay beiden ge
boortig van Gent. Woonden hier 10 jaar in het 
huis van Frans Vijdt. 

20 VAN BENEDEN Ingelbert hovenier °Mechelen x Barbara Albertijn 
°St-Niklaas. Hier getrouwd sedert mei 
1750. Wonen in het huis van d'hoirs 
Jacobus van Puyenbroeck. 

vervolgt. 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht : 

op dinsdag 24 september om 20 uur in de Reinaertzaal van de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek, H. HeJmanplein 1 te Sint-Niklaas; 
Lic. Danny Anné houdt een voordracht met projectie over : 
"Genealogie in het brede toepassingsveld van de microstudie". 

Wij rekenen uiteraard op een goede opkomst. 
Tot dinsdag ! 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Pierre Cleys 

De Penningmeester 
Dirk De Waele 



Kwartierstaat van Anton Jozef Claus 

Contactadres Rita Jacobs 
Pioenstraat 17 
2600 Berchem 
Tel. 03/230.25.97 

1. An~oon Jozef Claus, geboren ~e S~eendorp op 13/09/08 
overleden ~e Berchem, op 7/05/85. mees~er-kleermaker zoals 
zijn vader. 

zijn ouders : 
2. Pe~rus Jan Claus. geboren ~e Bazel (Steendorp) 30/08/1875 

overleden ~e S~eendorp op 24/05/40, was MeeB~er-Kleermaker 
en verhuisde me~ zijn gezin op 11/11/1911 naar An~werpen 
3. Leon~ina Geers~. 0 Rupelmonde. 27/03/1877 + Berchem 02/08/1955 

de overige kinderen van he~ gezin waren : 
a) Vic~or 0 S~eendorp 30/12/1901 + Berchem 12/04/1968 

x Saenen Regina 
b) Maria 0 S~eendorp 10/01/1903 + Berchem 20/03/1982 

x Kelders Jozef 
c) Alfons An~oon. 0 S~eendorp 13/06/1904 + Mor~sel 21/03/1985 

x Ber~ha Andrles 
d) Rosa 0 S~eendorp 

x Ar~hur Leblon + Berchem 31/05/1977 
e) G~s~aaf 0 S~eendorp 15/01/1907 + S~eendorp 07/01/1911 
f) An~oon Jozef ~e 1. 
g) Gus~aaf 0 S~eendorp 04/11/1911 

x Rachel GleIs 
h) Magdalena Louisa 0 Berchem 25/07/1913 

x Jacobs Lode 0 Berchem 15/11/1908 + Berchem 25/05/1960 
i) Ursula 0 Berchem 11/01/1915 

x Alfon Rombou~s 
J) Frans Hendrlk 0 Berchem 26/12/1917 + Berchem 07/02/1936 

4. Claus Fidells (zou~zieder) 0 Bazel 05/09/1830 + S~eendorp 05/05/ 
5. De Roeek Aloysia Ca~harlna 0 Bazel 20/11/1840 + S~eendorp1877 

28/02/1894 
6. Geers~ File~us (scheep~i.mermansknech~) 

o Rupel.onde 10/02/1840 + Temse 07/01/1906 

7. Van Nl.men Celes~lna Johanna 0 Rupelmonde 24/09/1840 + 
+ Temse 13/12/1918 

Kwartierstaa~ An~oon Jozef Claus (2) 

8. Claus Pie~er AuguB~inus - landbouwer-s~eenbakker 
o Bazel 08/06/1796 + Bazel 26/05/1863 

9. Jaspaer~ Johanna-Paulina 
o Bazel 03/09/1808 + Bazel 29/01/1849 

10. De Roeck Bernardus - s~eenbakker 
a Rupelmonde 05/07/1801 + Bazel 30/06/1852 

11. Zeyp Maria EliBabe~h - s~eenbaks~er 
o Ree~h 10/04/1806 
x Bazel 24/12/1831 + ? 

12. Geers~ Henrleus - schopmaker 
o Rupelmonde 21/08/1788 + Rupelmonde 28/03/1867 

13. Van Geel Franeesea - ~renswerks~er 
o Rupelmonde 22/02/1802 + Rupelmonde 01/02/1879 

14. Van Nim.en Napoleon - arbeider 
o Rupelmonde 21/11/1809 + Rupelmonde 02/11/1873 

15. Claus Marla Cole~a - borduurs~er 
o Rupelmonde 06/05/1809 + Rupelmonde 11/11/1891 

16. Claus Ple~er - s~eenbakker 
o Bazel 23/08/1751 + Bazel 03/06/1797 
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17. De Cor~e Monica 0 ? X Elversele 09/08/1783 + Bazel 11/01/1827 

18. Jaspaer~ Johannes-Frans - S~eenbakker 
o Bazel 09/07/1764 x Bazel 28/06/1808 + ~ 

19. Bood~s Amelberga 0 1778 

20. De Roeck Benedik~ - s~eenbakker 
o Bazel 01/08/1768 + Rupelmonde 14/11/1803 

21. Claus Marie Amelberga 0 Rupelmonde 03/01/1770 + ? 

22. Zeyp Pie~er Joannes 0 Ree~h 05/05/1758 + Tee~h 10/03/1813 
23. Hellemans Maria Joanna 0 Boom 02/08/1768 + ? x Ree~ 20/07/1791 

24. Geers~ Johannes Bap~is~ 0 Temse 05/09/1754 + Rupelmonde 28/06/18~ 
25. Goe~bebuer Ca~harina Judoea 0 Rup. 22/11/1760 + Rup. 11/06/1835 

26. Van Geel Cornelius Clemen~inus - chirurgijn 
o Eppegem + 1747 x Rup. 20/02/1794 

27. Verhelen Doro~hea 0 Rup. 14/10/1768 + Rup. 13/05/1848 

28. Van Ni.men Pie~er Johannes - arbeider 
o Rup. 03/09/1769 + Rup. 07/04/1821 

29. Vanderhels~ Anna Marla - Kan~werks~er 
o An~werpen 16/05/1774 x Rup. 15/11/1797 

30. Claus Franciscus - huldeve~~ersgas~ 
o Bazel 18/11/1779 x Basel 18/04/1809 

31. Vanhoywechen Judoea 0 Bazel 04/09/1785 

32. Claus Jan Bap~is~ - s~eenbakker 
o Bazel 17/07/1710 + Bazel 18/03/1789 

33. De Kerf Amelberga 0 Basel 23/04/1714 + Bazel 04/06/1801 

34. De Cor~e Karel Alexander x Elversele ? 
35. De Wl~~e Anna Ca~harina ? 
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36. Jaspaert Johannes Baptist 0 Bazel 09/05/1734 + Bazel 10/04/1787 
37. Hendrix Johanna Theresia 0 Bazel 22/05/1736 + Bazel 24/12/1803 

38. Boodts Judocus 0 Bazel 17/09/1739 + Bazel 15/01/1785 
39. Claus Anna Theresia - zue van 16 - 0 Baz. 03/09/1738 

+ Baz. 22/10/1826 

40. De Roeek Pieter 0 Baz. 18/11/1738 + baz. 01/05/1813 
41. De Jonghe Anna Catharina 0 Baz. 03/02/1736 (sic) 

42. Claus Judocus Jan 0 Bazel 17/02/1738 + Rup. 05/11/1782 
43. Van de Velde Elisabeth 0 Rup. 05/11/1743 + Rup. 18/02/1793 

44. Zeyp Jenricux a. Syp - Vlissingen 
45. De Herdt Magdalena 0 Reet 09/10/1719 + Reet 13/05/1759 

46. Hallemans Franciscus 0 Boom 05/03/1729 
47. Bal Magdalena 0 Boom 11/01/1745 

48. Geerst Egidius Jacobus 
49. Roelants Anna Francisea 

50. Goetgebuer Henricus - schipper 0 Rup. 04/01/1731 + Rup. 29/08/91 
51. Van Royen Joanna Maria 0 Rup. 20/07/1741 + Rup. 02/08/1826 

52. Van Geel Jan Baptist 
53. Stuyck Maria 

54. Verheyen Jozef Bernard 0 Rup. 22/03/1735 + Rup. 11/01/1798 
55. Van Lippevelde Joanna Theresia 

56. Van Nimmen Jaspaert a. Balthazar 0 Rup. 28/02/1733 + Rup. 
22/05/1787 

57. Van Uffel Elisabeth Theresia 

58. Van der Helst Jan (St. Joris Antwerpen 1) 
59. Eeekhout Magdalena 

60. Claus Petrus Franeiseus 0 Bazel 10/02/1742 + Bazel 14/09/1811 
61. Van Damme Elisabeth 

62. Van Hoyweghen Pieter Jan 0 Bazel 09/07/1743 x Bazel 31/05/17?3 
63. Van de Velde Maria lsab. 0 Bazel 10/01/1745 + Bazel 23/03/18:4 

64. Claus Jacobs - landbouwer-steenbakker 
o Bazel 30/03/1679 + Bazel 09/01/1759 

65. De Graeve Anna 0 Bazel 19/07/1682 + Bazel 06/07/1747 

66. De Kerf Gillis - landbouwer 0 Bazel 03/10/1686 + Baz.23/10/1747 
67. De Roeck Anna Catharina 0 Bazel 14/06/1691 + Bazel 20/12/171? 

68 en 69 De Corte Elversele 
70 en 71 De Witte Elversele 

72. Jaspaert Jan Baptist 0 Bazel 01/10/1687 + Bazel 18/10/1754 
73. Van Royen Josine 0 Bazel 24/09/1698 + Bazel 17/12/1740 

74. Hendrix Johannes 0 24/06/1686 + 06/04/1778 
75. Andries Maria 
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76. Boodts Andries 0 Rup. 03/01/1695 + ? x Bazel 27/04/1724 
77. Vermeulen Maria 0 Bazel 05/07/1703 

78. 

80. 
81. 

en 79 = 32 en 33 : Claus Jan Baptist x Amelberga De Kerf 
x Bazel 22/09/1737 

De Roeck Matthijs 0 Bazel 18/02/1709 x Bazel 27/08/1737 
Vermeulen Amelberga 0 Bazel 20/04/1709 

82. De Jonghe Jacob 0 Rup. 08/03/1710 x Bazel 15/03/1736 (sic) 
83. Van Mieghem Maria 0 Bazel 11/08/1711 

84. Claus Joannes 0 Bazel 20/02/1695 + Bazel 13/03/1756 
85. De Keersmaeker Paria 0 1711 x Temse 14/09/1734 + Bazel 15/08/1788 

86. Van de Velde Jan Baptist 0 Bazel 15/03/1706 + Rup. 20/11/1784 
87. Stuer Joanna Catharina 0 Bazel 13/06/1711 + Rup. 22/10/1786 

88. Zeyp - Vlissingen 

90. De Herdt Cornelius 
91. Pauwels Elisabeth 

92. Hallemans Antonius x Boom 23/02/1716 
93. Scholier Maria Catharina + Boom 08/11/1752 

94. Bal Joannes + Boom 18/09/1747 
95. De Vooght Elisabeth 

96. Geerst 

98. Roelants 

100. Goetgebuer Jenrieus - schipper 
o Rup. 12/02/1686 + Rup. 08/06/1754 x Rup. 10/05/1711 

101. Roelandts Joanna 0 Rupe. 15/12/1690 + Rup. 15/01/1779 

102/ Van Royen Judocus 
103. Everaert Anna Catherina 

104. Van Geel Eppegem 

106. Stuyek Eppegem 

108. Verheyen Dominicus 0 Temse 29/07/1702 + Rup. 29/10/1744 
109. Sturm Maria x Rup. 20/09/1729 

110. Van Lippevelde 

112. Vern immen CareloRup. 16/08/1689 + Rup. 28/07/1738 
113. Steylaert Maria + Rup. 05/11/1797 onderttrouw Lier 29/10/1713 

114. Van Uffel 

116. Van der Helst (St. Joris 1) 

118. Eeckhout (St. Joris ?) 

120.(Claus Jan, steenbakker en De Keersmaker Maria 
121. 84 en 85 

122. Van Damme Jozef 
123. Segher Anne- Maria 
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124. Van Hoyweghen Jan °Bazel 17~02-1714 x Bazel 18-03-1742 

125. Claus Joanna Catherina °Bazel 29-04-1718 
+Bazel 2-10-1762 

126. Van de Velde Matthijs °Bazel 17-03-1704 +Bazel 28-4-1775 

127. De Schrijver Pieternelle °St-Niklaas 26-5-1708 
+Bazel 22-8-1762 

Vastlegging lidgeld 1986 voor VVF - Vlaamse Stam inbegrepen. 

Gewoon lidgeld 

Steunend lid 

Beschermend lid 

Index-vast-lidgeld 

voor 3 jaar 

voor 5 jaar 

voor 10 jaar 

voor het leven 

800 fr 

1.250 fr 

2.000 fr 

2.325 fr 
3.800 fr 

7.200 fr 

12.800 fr 

te storten op rekening 414-1171221-79 van VVF, Van Heybeeckstraat 

3, 2060 Merksem. Gelieve Uw lidnummer te vermelden. 

Verslag van de vorige vergadering. 

Op donderdag 9 mei 11. sprak de heer Dirk VereIst, historicus, 

over ""Het bestuur in de dorpen in het Land van Beveren". 

Deze voordracht "een must" voor onze Wase leden, was zeer leer

zaam om de geschiedkundige omkadering waarin onze voorouders 

leefden beter te begrijpen. Zo kwamen de volgende onderwerpen 
aan bod - de instellingen 

- de politionele, financiële en juridische bevoegdheden 
van het dorpsbestuur 

We konden 21 aanwezigen verwelkomen waaronder het bestuur op 

uitzondering van de penningmeester, die als kersverse vader 
van een flinke zoon zich had laten verontschuldigen. 
Proriciat Dirk en zijn echtgenote. 
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Lijst van vreemdelingen wonenJ te Sint-Niklaas. Vervolg. 

56 VAN BOGAERT, Jan: hovenier °Mechelen, gehuwd met Josine 
De Witte °Sinaai, wonen aan de arm
huiskens in het huis van Pieter Thijs. 

86 VAN CLEEMPUT, Jacobus: woont op 't hof van Joannes Boxe
laer °Waasmunster, arbeider, gehuwd met 
Joanna De Boije fa Arnaut. 3 kinderen. 

79 VAN DAELE, Joseph : °Tielrode, gehuwd met Laurentia Padt 
van Elversele, alhier gewoond toekomende 
mei 1 jaar in het huis van Joos Behiels. 

61 VAN DEN ABBEEL, x : timmerman °Kalken, gehuwd met Catharina 
de Belie °alhier. Woonden 13 jaar binnen 
deze prochie. 

45 VAN DOORN, Frans in de Raepe, °Waasmunster gehuwd met 
Catharina Maes. Hier omtrent 3 jaar ge
woond. 

56 VAN GRIMBERGEN, Martinus: °Waasmunster, gehuwd met Marie 
Anna Vergucht °Waasmunster. Hebben hier 
3 1/2 jaar gewoond in het huis van Joos 
Suy. 

67 VAN HARCK, Jan Frans : °Temse, gehuwd met Anna Marie Le 
Grand, 11 jaar gewoond binnen deze prochie 
op Tereken in het huis van Pieter Wuytack. 

13 VAN HOEBROUCK, Jacobus Heyndrick : schoenmaker °Antwerpen, 
gehuwd met Marie De Belie °Belsele, heb
ben 4 kinderen, in deze prochie 14 jaar 
gewoond. 

66 VAN LAER Jan en Jan Baptist jongmannen van Tielrode, 
wonen in hun eigen huis. 

35 VAN LEUVENHAEGHE, Pieter : °Melsele gehuwd met Marie Fran
çoise Gillis °Haasdonk. Hebben 2 kinderen. 
Hier 2 jaar gewoond. 

46 VAN LEUVENHAEGHE, Frans : °Melsele gehuwd met Catharina 
Pielaet °Temse uit het "Swert leeuken", 
Wonen in de hofstede van Sr Nicolaes 
De Cauwer. 

36 VAN KEULEN, Godvrais : °Eindhoven omtrent de meierei van 
den Bossche, gehuwd met Anna Marie van 
Huffel °St-Niklaas. Hebben 29 jaar binnen 
deze prochie gewoond. Zonder kinderen. 

84 VAN MABILLIE, Jan Baptist fs Laureys : °Vrasene, gehuwd met 
Marie Poppe fa Adriaen °Lokeren, baard
snijder en houten schoenmaker van stiel. 
Heeft 5 kinderen geboren te Vraesene. 
Hier gewoond omtrent 2 jaar in het huis 
van Marijn Wittock. 
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52 VAN MOERE, Joannes in de herberg "Temse", °Nieuwkerken, 
gehuwd met Isabe e Van Havere. Wonen 
in hun eigen huis. 

15 VAN RAEMDONCQ, Gillis : °Hamme gehuwd met Catharina Wilssens 
°Waasmunster, 7 jaar hier gewoond. 
Hebben 2 kinderen • 

71 VAN STEENWEGHEN, Stevanus : kleermaker aan de Knaptand, 
°Leuven, gehuwd met Anna Catharina Van 
den Eede °St-Niklaas, 5 jaar hier gewoond. 

68 VAN THOLHUYSE, Catharina : 54 jaar, jonge dochter °Mechelen, 
woont in het huis van Joannes Heirman 
op Tereken. 

6 VAN UITBERGEN, David: oude-kleerkoper °Menen, gehuwd met 
Joanna vande Woestijne °Bornem, 4 1/2 
jaar gehuwd, 3 kinderen, wonen in het 
huis van Frans vander Straeten. 

69 VAN VAERENBERGH O"Krelghem" bij Brussel, gehuwd met Petro
nelIa Van de Vliet °Boom. Hier 16 jaar ge
woond. 

93 VASTEHAECK, Christiaan fs Judocus : soldaat °Dendermonde, 
gehuwd met Anna Catherina Smet fa Piet er 
°St-Niklaas, woont op Vijfstraten. 

90 VERCAUTEREN, Jan Baptist fs Jan: °Zele gehuwd met Marie 
Agnes VerscheIden fa Laureys °Belsele, 
gehuwd sedert mei 1750. Zonder akte. 

55 VERHEYEN, Matthijs : °Bazel, gehuwd met Isabella Tresia Brijs 
°Alhier, woont in het huis van Jan De Wever. 

19 VERHEYEN, Jan metser °Bazel, gehuwd met Marie Françoise 
Brijs °alhier. Woont in zijn eigen huis, 
staande op cijnsgrond van Gillis Vercauteren. 

5 VERMAES, Jan °Bergen op Zoom, dit jaar gehuwd met Catharina 
Françoise Van Wangen van alhier, wonen toe
komende mei 3 jaar in deze prochie. 

73 VERSCHUEREN, Anthony : op de Kokkelbeke, °Clinge gehuwd met 
Theresia Pieters °Herentals. Wonen in het 
huis van advocaat Ramont, bijna 2 jaar, 

57 VERNE, Jan slijper op Tereken °Noverne, gehuwd met Barbara 
Heirman, alhier, binnen deze prochie gewoond 
36 jaar. Wonen in hun eigen huis. 

47 WAUMAN, Gillis : blokmaker °Weert en zijn vrouw geboren te 
Temse. Woont rechtover de hofstede van 
Jan ter saeghen, in zijn huis staande op 
cijns. 

Luc De Brant, Stekene 
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Enkele merkwaardige grafzerken. 

Onlangs ondernam ik een uitstapje naar Zeeuws-Vlaanderen : 
Sas van Gent, Westdorpe en te slotte Zuiddorpe. 
Gezien mijn genealogische nieuwsgierigheid ontdekte ik wat 
raars op de begraafplaats van Zuiddorpe. Deze gemeente is een 
deelgemeente van Axel. 
Links van de hoofdingang staat een hooggebouwd grafmonument. 
De ingebeitelde tekst kunt U vinden op volgende bladzijde onder 
nummer I. Achter de kerk aan de rechterkant staat een tweede 
grafzerk. Zie tekst, idem 11. 
Zerk nr. I van Mevr. Robertina van Haelst : hierin ligt haar man 
niet begraven. Wel ligt hier een zekere A. J. Onghena. 
Zerk nr 11 van Mevr. Dauphine van Pottelberghe : is weduwe van 
de heer A.J. Onghena maar wel een andere dan in nr. I. Zijn 
nationaliteit is niet duidelijk. 
In graf nr. 11 ligt ook nog de heer Th. J. M. Onghena. 
Wellicht is er tussen de drie vermelde Onghena's een familie
verband. 
Op mijn terugweg bezocht ik de begraafplaats te Moerbeke Waas. 
Behalve van de familie Lippens, zijn de meeste oude zerken ver
wijderd. De grafzerk van de familie Vanderdonkt en Inghelbert 
loont de moeite. Zie de tekst onder nr. 111. 
Tenslotte vond ik nog te Eksaarde een indrukwekkende grafzerk 
van Maximiliaan Lanchals. 
Deze zerk werd gemetseld in de muur aan de linkerkant(voorkant) 
van de kerk te Eksaarde. 
Maximiliaan was de zoon van François Philips Lanchals, die vol
gens de oud-pastoor van Eksaarde pas na de ontdekking van twee 
miraluleuze kruisen door Boudewijn met de negen ponden, een 
vermaande Kruiskapel liet bouwen in het jaar 1319. 

Het geslacht Lanchals blijkt echter uitgestorven volgens De Potter 
in zijn boek over de geschiedenis van Eksaarde. 

André Dierick 

het begraafplaats te Moerbeke-W~as lif 

Hier rust 

Jen Heer 

Joseph Remi Vander Donkt 

eeresecretaris,notaris, en 

schepen te l',oerbeke. 

geboren te ;:)ulSi~ue , den '3 sept. 18b3 

overleden te Moerbeke ,(("n <14 juni 1':)<12 

Zijne ~chtgte Dames 

Irma ddele Jeanne Inghelbrecht 

geboren te Parijs,aen 16 mei lö65 

overleden te Rebaix den 14 j'tni 1 '))4 

de grafzerk i8 wel voorzien met de bronzen borstbeeld. 



liet begraafplaa ~s te ï.uiddorpe hoofdc;emeente AXBL) - 11. 

1n het Kruis i::'l mijn H",il. 

nustplaats va.n 

,'.evrouw 

Dauphine Van JlottelbErghe 

w~ van o.en 

~el.Bd.Achtb. Heer 

A.J.Onghena 

geboren te OIachtebeke den 7 j'llluary 11;)07 

overleden te ZUlddorpe ,en 17 oktober lbd6 

Den Heer ïh.J.~. Onghena 

geneesheer te Gent 

1844 - 1911. 

R.I.P. 

Grafzerk: eenvoudiger. 
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Het begraafplaats te Zuiddorpe hoofdgemeente AX~L) - ~L:--X. 

Hustplaats van 

Vrouwe Kobertina, Judoca Van Haelst 

w~ van de Heer J.H.Onc;hena 

I~eboren te Callo, clen 17 oktober 1775 

overleden te Zuiddorpe den JO maart lû~2 

i,.ej. J.C. Van Haelst 

geboren te Kieldrecht,aen 20 november 17h5 

overleden alhier den, july 1869 

Den ~el.r.:d.il.chtb.Heer 

A.J.ünghena 

Lid uer Prov.~taten 

Burgemeester de;"er gemeente 

geboren te ~oewacht ( geen datum) 

en overleden te J;;niddorpe 2ti maart 1871. 

hoogstaande grafmonument ( tekst nog goed leesbaar.) 



V. V. F. - KRO N lEK 
VAN fiET LAND VAN W~~:::"V 

Tweemaandelijks tijdschrift van de alde 

-Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-

CLEYS Pierre 

Bisschop Triestlaan 40 

2750 BEVEREN 

Datum van uitgave 18 november 1985 

Jaargang : XIII - nr. 5 
,. November-December 

Verantwoordelijke uitgever 

Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776 88 34 

ij wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht op 

donderdag 28 november te 20 uur in de zaal Panda, Grote Markt 25 

28 

te Sint-Niklaas. Lic. Robert De Bock spreekt over : "De beiastingen 
in de 17e en 18e eeuw als bron voor familiekunde". 

Zie ook verdere gegevens in dit nummer. over het belang van deze 

bron. 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Pierre Cleys 

De Penningmeester 
Dirk De Waele 



29 

Is dit de geboorteakte van de Witte Molen? 

"Compareerde voor Meyer ende Schepenen der prochie van Stee Nicolaes 

in persoone Pieter Verbraecken ende Dominicus Collier dewelcke van 

intentie zijnde te stellen of te doen stellen eene acht-cantten olie

wintmeuIen binnen de voornoemde prochie in den Priesteragie wijck, 

op een stuck landts ghenaempt den Steenacker landende suyt ende west 

jeghens het landt vande Eerwaardiege Vrouwe Mevrouwe d'Abdesse des 

Cloosters van Roosenberge. Ende alsoo selve Abdesse haer jeghens het 

voornoemt stellen vanden ghemelden meulen wilde opposeren om redenen, 

soo sij alliegeert, daer door soude connen lijden schade ende intrest 

soa in de plantagie van boomen ende vruchten staende op de selve haere 

landen. Soa ist dat de comparanten verclaren bij desen : In cas de 

selve Abdesse ter caussen van het stellen van den selven meulen in 

haere plantagie, vruchten ofte ander sints quame te lijden eenich on

geniet, schade ofte(sic) int/st tsij door hun comparanten, hunne 

knechten ofte imant anders dat sij comparanten de meer genoemde Ab

desse dies aengande costeloas ende schadeloos sullen garranderen ende 

indempneren ter extiematie van eerelijcke lieden hun dies verstaende 

soa daenich dat de comparanten, ten8ffecte voorschreven, omme te be

letten de overwegen de gonne bij middel vanden selven meulen souden 

connen commen over het voornoemt claasterlandt hun bij desen voor als 

n~ ende dàn verobligeren jegens het gemelt claasterlandt te sullen 

maeken eenen wijden ende suffiesanten gracht mitsgaders den selven 

gracht in dusdaeniche forme te sullen onderhouden. 

In teeken der waerheyt hebben de comparanten, hun verbindende één 

voor al ende elck voor andere sonder divisie, onder de clausuIen, 

solliederelijck dese hunne acte en Verbant obligatoir - beneffens 

ons Meyer ende Schepenen onderteeckent. 

Actum desen 12 April 1696. 

P.A. vander beke 

••• Cauwere 

P. Za man 

Pieter Verbraken 

1696 

Dominicus Collier 

1696 

Kort samengevat; P.V. en D.C. willen een olie-windmolen oprichten 

op de Steenacker. Deze akker grenst langs twee zijden aan 't land 

van Mevr. d'Abdesse. Zij verzet zich tegen het oprichten daar ze vreest 

schade te zullen lijden in haar plantagie, bomen en vruchten. 

Mogelijke schade, beloven P.V. en D.C., zullen we laten opnemen door 

eerlijke lieden die er iets van kennen en Mevrouw daarvoor schade be

talen. Bovendien beloven ze een gracht te graven en die altijd schoon 

te houden. Heeft Mevr. d'Abdesse het stellen van de molen toegestaan? 
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Vraag en antwoord 

Wie heeft de aans ting voor de kwartierstaat Van Goethem - Broeckaert? 

Jan Van Goethem zou geboren zijn rond 1657 (zie kwartierstaat). 

Francisca Broeckaert is geboren te Wetteren in 1660 en aldaar over

leden in 1721. Wie vindt de geboorte van Jan? 

Antwoord Charles Van Goethem, Dalem straat 6, 3078 Everberg. 

Ik zou contact opnemen met hen die de naam "Elaut" of aan-

verwanten in hun kwartierstaat tegenkomen. 

Antwoord: Elaut-Meeuws, Desguinlei 70, 2018 Antwerpen. 

Vervolg Witte Molen 

Ja, want op de rugzijde van het document staat: "Accort raeckende 

den stampmeulen tot St. Nicolaes. 1696 den 12 april. 

Is dit niet de Witte Molen? 

- uit het archief van Rozenberg. A. Pannier 

Het verheugt ons , dat de heer Robert De Bock zich bereid heeft 

verklaard, om voor onze vereniging te komen spreken. R. De Bock 

is licentiaat geschiedenis en leraar aan het Lemmens Instituut te 

Mechelen. Vernoemde spreker is auteur van het artikel uit 

de Annalen van de KOKW over : "Het belastingstelsel in het Land van 

Waas in de 17 e en 18 e eeuw". Ve eten we ook niet dat de Heer 

Robert ,De Bock promoveerde met een proefschrift over het Hoofdcollege 

van he.t Land van Waas. 

Het belang van de vroegere be 
~ 

stingslijsten is een niet te onder-

schatten bron voor de genealoog. Hierin vindt men enerzijds de be-

vestiging van gegevens uit de parochieregisters, maar ook anderzijds 

tal van andere gegevens als bezit, geburen van de belaste persoon 

e. d: .. 

Wie onder U heeft bij het maken van zijn kwartierstaat ook de be

lastingslijsten geraadpleegd, en daarbij generatie na generatie 

teruggevonden. 

Wij hopen in de toekomst ook de 16 eeuw met zijn penningcohieren 

te kunnen behandelen in een vergadering. 

Alvast afspraak op onze volgende vergadering ! 
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v\· d Vrienden, Waar e 

18 oktober 1985 

Weet U dat er een voortreffelijke "Gids voor de Gemeentearchieven 
van Oost-Vlaanderen" bestaat? Up to date, uitgegeven in 1985 door 
de Vlaamse Dienst voor Kulturele Aangelegenheden. 

Eens te meer bewees het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen %ijn 
intense belangstelling voor alles wat in de provincie leeft op ge
bied van familiekunde, geschiedenis, heemkunde en volkskunde. 

De nieuwste uitgave kadert in de reeds rijke publikatietraditie. 
Zij is het resultaat van een rondvraag over de toestand in on%e 
provincie : wij krijgen een beknopte algemene situatieschets en 
veel praktische informatie. Zij is bedoeld als een nuttig werkin
strument voor de vorser en als nieuwe stimulans voor een %org%aam 
archiefbeleid en werd aan een ruime kring van belangstellenden voor
gesteld op 5 oktober jl. in de Provincieraadzaal te Gent, in aan
wezigheid van de nieuwe gouverneur, Prof. Baltha%ar. Deze laatste, 
sinds jaren hoogleraar in de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
te Gent, stak bij die gelegenheid zijn belangstelling voor de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde niet onder stoelen of banken. Kaast 
hem waren aanwezig : 

- bestendig afgevaardigde De Cuyper, die tijdens ons kongres 
in 1983 te Gent zijn kwartierstaat mocht in o~tvangst nemen 

- de kulturele adviseur, paul Huys, die reeds verschillende arti
kels in "Vlaamse Stam" schreef 
- professor Chris Van Den Broecke, die het kultureel projekt 
1985 van de provincie begeleidde 
- rijksarchivaris Guy Gadeyne, die het werk aan het publiek 
voorstelde 
- de leden van de werkgroep, die het concept uitvoerden 
- mevrouw Katrien Van Der Gucht, die een belangrijke bijdrage 
leverde bij de uitvoering ervan 
- en last but not least, de afgevaardigden van de verenigingen 
voor geschiedenis, heemkunde, familiekunde en volkskunde van 
de provincie 

Ongetwijfeld zal deze nieuwe gids van groot nut zijn en een prachtige 
aanvulling betekenen bij de reeds verschenen "staten van goed van 
Oost-Vlaanderen". 

Hoe kan men dat werkje bestellen? Door storting van 200 ~ + 25 ~ 
verzendingskosten op rekeningnummer 091-0059890-70 van: Provincie 
Oost-Vlaanderen, Kulturele publikaties en aktiviteiten, Bisdom-
plein ], 9000 GENT; met de vermelding: 1 ex. "Gids voor de Gemeente
archieven van Oost-Vlaanderen". 
Maar als U het werk eerst wilt inkijken, dan kan dat : er ligt een 
exemplaar in het dokumentatiecentrum V.V.r.-Gent, p/a Gemeentelijk 
museum MeIIe, Brusse~lsesteenweg, 395, 9230 MELLE Tel. 091/52.26.47. 

Eveneens te raadplegen bij de sekretaris! 

Or. R. OECLERCO 
Voorzitter 

Dienst voor 
Kulturele 

Aangelegenheden 

PROVINCIEBESTUUR VA~r OOST-VLAANDEREN 

"PROVINCIALE PRIJS VOOR FAMILIE~UNDE 

Art. 1. - Een provinciale prijs voor familiekunde wordt uit
geschreven voor 1986, voorbehouden aan de familie
geschiedenis, ten bedrage van 25.000 fr. Gevraagd 
wordt een oorspronkelijke, onuitgegeven of na 
1 januari 1984 gepubliceerde studie, geschreven in 
de Nederlandse taal. 

Art. 2. - De deelnemers mogen nog niet bekroond zijn met de 
provinciale prijs, of met een hogere prijs in het
zelfde genre. 

Art. 3. - De uiterste datum van inzending wordt bepaald op 
31 januari 1986. 

De prljs ls opengesteld voor gegadlgden van Belgische nationa
lltelt. Bovendlen dienen zlj ln ~ost-Vlaanderen geboren, zoniet 
er op de vastgestelde datum van inzending. vijf jaar woonachtig 
te zljn (hetgeen moet blljken ult een ottlcieel attest). 
Werken. geschreven door meer dan één auteur, komen niet in aan
merking. 
De lnzendlngen moeten gestuurd worden aan de heer Gouverneur 
van de Provincle Oost-Vlaanderen. Dienst voor Kulturele Aange
legenheden. Bisdomplein 3. 9000 Gent (zle artikel 4 en 6 van het 
Algemeen Reglement dat te bekomen ls op eenvoudige aanvraag). 

(..IJ 
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V. V. F. - KRO N lEK 
VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

wVlaamse Vereniging voor Familiekundew 

Datum van uitgave: 10 februari 1986 

Jaargang XIV - nr. 1 
Januari-februari 

Verantwoordelijke uitgever 

Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776 88 34 

1 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering 

op din~dag 18 tet4ua4i 1986 te 20 UU4 in de ve4gade4zaal van 

WHet Cent4um W 940te ~a4kt 40 te Sint-Niklaa~. 

Lic. R. De Bock bespreekt de belastingslijsten uit de 17de en 

18de eeuw. Hoe onze voorouders erin terugvinden ? Structuur en 

verklaring aan de hand van modellen. 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk De Waele 
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Personen uit het land Van ~aas overleden in het Bi loke

hos itaal te Gent (1625-1652) 

In het oudste overlijdensregister van de 3ijloke (bewaard in 

het Stadsarchief te Gent) f'let als titel IIOit sijn alle de sol

daeten, vrer:ldelinghe ende borgers, die int ~lospitael vande 

3ijloke overleden sijn, beginnende int january 1625", vinden 

we betreffende het Land van ~aas, volgende vermeldingen: 

31 me i 1630, Pi et e r :~ u s u i t :1 u pel m 0 n d e 

1 mei 1636, Paschyne Vernat uit Eksaarde 

23 augustus 1645, :layken van Schaverbeke, uit Sint-Niklaas 

IIOit syn alle de vremdelinghen ende borghers die int Hospitael 

vande 3iloke overleden syn, beghinnende january 1646 11
• 

8 maart 1646, Anna lo ez uit Lokeren 

22 augustus 1646, Tanneken de 3ruine uit Moerbeke 

1 6 dec e mb e r 1647, il a g r iet e van Cas se 1 u i t E ksa a r d e 

(P.R. 3ij10ke o. 1625-1652, nr. 314 bis - S. A. Gent) 

ersonen van het Klein ge i nhof, 

I.V a a s 1 6 7 3 - 1 7 9 6 ) 

In het overlijdensregister van het Klein gegijnhofOnze-Lieve

Vrouw tet :1ooie (bewaard in het Stadsarchief te Gent), vinden 

we voor de periode 1673 1796 betreffende begijntjes en personen 

uit het land van Waas, volgende vermeldingen: 

6 februari 1739 is overleden, juffrouw Joanna Faseel, van het 

convent Sint-3egga. Is begraven te Lokeren .. 

4 april 1754 is alhier overleden, juffrouw Amelberghe T~5~J~~~II, 

dochter van Pieter, begijntje van het convent Sint 3runo, ge 

boortig van Lokeren. 

7 jan u a ril 758 i s a 1 h ier 0 ver 1 ede n. juf f rou w Pet r 0 fI elI c y~~::k P::. 

n e e_r e, beg i j n t j e van het con ven tilt e r 1 i e f d e 11 62 j a a rou d, geb () 0 r -

tig van Lokeren. 

2 5 mei 1 7 5 9 i s a L h ier 0 ver led en. juf f rou IV Pet ron e I I e ~ a.El< __ r:.<~_~e_ q h e rJ 

geestelijke dochter, geboortig van Eksaarde. 

12 september 1768 Is alhier overleden, juffrouw ~arie Theresie 

De Smet, begijntje van het convent "Ten langhenacker" geboortig 

van Sint-Niklaas. 

29 november 1770 is alhier overleden, juffrouw Catharine Pannc

!sg_~~ , beg i j n t j e van het con ven t Sin t - 3 rIJ fl (), q eb oor tig V d n Lok (' ren. 

14 december 1770 is alhier over[edrf! jtJffrou\\ Cdth,!r'irt<l Oe Puttl<r , 

" " " I ('" t • " 
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boortig van Sint-Niklaas. 

25 maart 1771 is alhier overleden juffrouw Francisca De Cock, 

begijntje van het convent van Sint-Bruno, "h geest kind", geboor

tig van Sint-Niklaas. 

15 september 1772 is alhier overleden, juffrouw Isabelle Clare 

Deghe, begijntje van het convent Sint-Begga, geboortig van Lokeren. 

31 december 1774 is alhier overleden, juffrouw Isabelle 9ackx, 

begijntje van het nieuw convent, geboortig van Lokeren. 

18 september 1790 is alhier overleden, juffrouw Rosa van Audekercke, 

begijntje van het convent Sint-Begga, rekeningh joe", geboortig 

van Waasmunster. 

2 oktober 1794 is alhier overleden, juffrouw Joanna Livina 

de Wilde, dochter van Livinus, jonge dochter , geboortig van 

Eksaarde. 

2 januari 1795 is alhier overleden, juffrouw Joosijne van Kerckhove, 

dochter van Bartholomeus, begijntje van het nieuw convent, geboor

tig van Beveren, Land van Waas. 

(P.R. Klein Begijnhof o. 1673-1796, nr. 326 - S.A. Gent) 

door Wilfried Steeg hers 

Nieuwe ublicatie 

"Staten van Goed van ~1elle en Gentbrugge" dl. 1 (1673-1758) 

door A. De Baets is te verkrijgen door storting op nr. 

448-3586321-38 van de Kredietbank te 9230 Melle de som van 250 fr 

eventueel verhoogd met de portkosten 35 fr. 

OPGELET ! NIEUWE VERGADE~PLAATS 

De volgende veRgadeRingen zullen plaatd heggen op 18 tegRuaRi, 

een dinddag en op 17 apRil een dondeRdag, telkend om 20 UUR, 

in de veRgadeRzaal van "Het CentRum", YRote ~aRkt, 40 te Sint

JVi..klaad. 



Overzicht van de vorige vergadering 4 

BELASTINGEN IN HET LAND VAN WAAS (17de en 18de eeuw) 
---------------------------------------------------------------- door R. De Bock, nov. '85 

BELASTINGEN VOOR DE SPAAHSE EN OOi:3TENRIJKSE REGERING 
1. Directe gewone belastingen (of : vorstelijke beden, ayden 

ook 'subsidies" genoemd). Smaldelingen of repartities over 
steden en regio's (kasselrijen) op basis van een verdeel
systeem (trEnsport), opgesteld door de staten van Vlaanderen. 

2. Directe buitengewone belastingen of I extra-ordinaire , beden 
of ayden. Zeer hoog niveau in oorlogsjaren. 
Andere namen: 'don gratuit' (Oostenrijkse periode), extra
belasting voor ,tt Onderhoudt van 't Hof' (na 1725). 

3. Indirecte belastingen of taksen op bier, wijn, vee (bestièelgelt) 
en op graan (maelgelt). 

4. Lasten in natura in oorlogstijd: keurlingen, pioniers, paarden 
karren en ander materieel, speciale karweien 
+ onderhoud van wintergarnizoenen (door uytcoop-sommen te betalen 
probeerde het Waasland zich soms vrij te kopen van deze lasten). 

5. Contri buti es (meestal in geld, soms ook in natura) aan de 'vi janl ' 
vóór 1648 aan de Staten van Holland, ~1adien aan de Franse bezetter. 
Deze contributies zijn erg willekeurig en kunnen zOvlel van de 
hele regio als van één of enkele gemeenten ge~ist worden. 

3EIASTINGEF VOOR HET HOOFDCOLlEGE VAlJ HE'r lA.I\JD VAlv. WAAS 
1. Directe belastingen op de Keure-gemeenten of -'ri'jgelden' : de 

oudste belasting, minder belangrijk geworden maar toch regamatig 
geïnd in de 17de en 18de eeuw. 

2. Directe belasting op heel het I·and IVan Waas d. w. z. Keure- én 
APanagegemeenten (met uitzondering van de Vrije ?olders) of 
ook de lasten op de 'generaliteyt van den lande' genoemd. 
Sinds 1583 gebruikte het Hoofdcollege deze gelden voor steeds 
belEllgri jker worden bestuurstaken en voor oorlogsonkosten. 

3. Indirecte belpsting op bier, wi jn, brandewi jn en tabak, ook 'dae lder' 
of 'lantaccijs' genoemd (om interesten van schulden te betalen) 

G5J:iE3NTEIIJKE OF PAROCHIALE BELASTIl~GEN vb. TEl·"SE 
Gegevens terug te vinuen in de 'Generalen metinckboeçk' 

1. 'Negotie ende gestaetheyt' of belasting op het vermoedelijk 
inkomen, vastgesteld door 'pointers' en 'setters' 

2. 'Pointing' of 'setting' is een grond belasè.ing waarbi j rekening 
gehouden wO'rdt met de oppervlakte én met de hoedanigheid VEll 
de grond. In Temse worden de 'leege' Gronden lager belast dan de 
'hooge' gronden. 

3. Belastingen op gronden van eigenaars die buiten de gemeente 
.:onen of 'afàrift ' genoemd (van 'afàrijvers' of'afsetenen') 

4 •. LastelJ, op de 'weezenboeck' of op de 'weezengoederen I 

J. De indirecte belastingen te Temse waren : 
- het 'meetgeld' : taks op verhandelde koopwaren op de kaai 

of op de markt te Temse 
- taks op bier en wijnen. Beide taksen werden geïnd door de 

Hetr van Temse ~die dan onkosten aan Scheldedijken en Kerk 
moest helpen dragen). 



Fragment uit de k .... artierstaat DUyr,ELINCK-0;:'ET 

VI. 56. Verheijen Jacobus °Mpche1en ? 
xSt-Nik1aas 16-8-1795 Buy1e Jacoba Isabel1a 

VII. 80. J.:oens Egidius ° 3aasrode 7-2-1742,oW?n.s:n. 11-5-1816 
Stuer Anna Berbare °Beveren10-3-1754,oWaasm.19-3-1829 
x ? 

92. De Witte Petrus Joannes vWaasmunster 15-3-1738 
+Waasmunster 14-11-1803 

Penneman Petronilla O~:a::l.s;nu •• ster 4-3-1738 
+Waasmunster 6-5-1816 

x ? 
VIII.130. Bastiaansen Joannes 0 ? +De Klinge 7-5-1766 

xDe r.u1der Apo1onia 
134. Goffyn Petrus Joannes 0 ? +}jeche1en 1-10-1800 

xSt-Niklaas 8-1-1764 Vernimmen Catharina Josepha 
145.Smet Francieca 0 ? +St-Pauwe1s 20-2-1764 

xSt-Pauwels 1-2-1719 Robijn Andreas 
154.De Cock Joannee Baptiste °St-Nik1~aa 7-6-1695 + ? 

xSt-Niklaee 3-5-1725 J';aes Catharina 
159.De Lanl",he Joanna )',aria 0 ? +Vrasene 15-1-1809 

xSt-Gillis 14-3-17 48 ~:aes J oannes 3nnt1ste 
162. Wilsens Petrus 0 ? + 'i:n.nfl:TlUnater 2-8-1745 

xWaasmunster 14-3-1733 Van V1icrbf!rp,he Anna 1':llriA. 
164. Brijs Bernardus 0 ? +3t-~;ik1aas 23-<':;-1709 

x\\'aasmunster 12-2-1747 Van Ravere Annn I·;aria Catharina 
166. Van Vossel Joannes Baptiste °\olaasmunster 8-2-1717 + ? 

xSt-Nik1aas 26-3-1743 De Pauw Judocn l·:aria 
168;1:oens Antonius 0 ? + 3aasrode 14-10-1774 
169. Van Keer Anna 0 ? +Baasrode 3-10-1746 

xBaasrode 12-5-1736 
174. Smet Judocus ° ? +Waasmunster 10-4-1769 

xWaasmunster 9-4-1742 
176. Van 1·;!'(>1 Guillie1mus 0 ? +Waaamunster 1-2-1749 

(Van)Ryssee;em Petronilla 0 ? +~raasmunater 4-3-1776 
xWaasmunster 11-2-1720 

181.De Raet Catharina 0 ? +St-Pauwels 11-12-1782 
xst-Pauwe1s 13-4-1732 Dullaert Petrus 

164.De Witte Laurentius 0 Sinaai 29-12-1702 + ? 
xWaasmunster 25-2-1727 Raes Joanna Petroni11a 

192.Smet Corne1is 0 ? + ? 
193. De '"ae1e haria 0 ? + Waasmunster 3-6-1774 

xLokeren 26-4~1735 
196. De };eij Joannes 0 ? +Sinaa1 5-9-1763 
197.D'Hont Catharina 0 ? +Sinaai 7-6-1769 

xSinaai 13-11-1736 
198.Y.oree1 Jacobus 0 ? +stekene 1-6-1746 
199.Dae1emans Amelber~a 0 ? +Stekene 15-2-1754 

xl\1euwkerken 21-1Ó-1732 
203. Smet Joanna Catharina 0 ? +N1euwkerken 26-2-1783 

xVrasene 5-2-1741 }iaes Adrianus 

206.Van Geertruyen Petrus ° ? +H~~e 1-10-1747 
207. De Clerck }',arin ° ? + ? 

xHa~me 23-1-1743 
208.3aert Judocus ° ? +Lokeren 17-2-1753 
209.Van nese Ange1ina ° ? +Lokeren 18-2-1744 

xLokeren 13-1-1731 
212.IJsewijn Petrus ° ? + ? 
213. De 3ruijn Petroni11a Francisca ° ? +Hamme 5-8-1772 

~iaome 19-4-1746 
215.De Keirsmaecker Earbara ° ? +Vrasene 12-2-1776 

xVresene 26-9-1751 De Naeijer Judocus 
220.Janssens Baudwinus ° ? + ? 

xHamme 29-4-1755 Bruggemans Joanna 
222.Vermeulen Petrus °Lokeren 14-2-1726 + ? 

xLokeren 14-11-1753 
228. Buij1 Joannes °Herdersem 1-1-1695 + ? 

., 

229.3011eert Petron1l1e }jergari ta 0 ? +llieuwkerken 2-1-1779 
xHaasdonk 24-8-1724 

230.Schuddinck Joannes ° ? +Wiche1en 1-4-1743 
x~!ichelen 22-12-1719 

234.De Witte Joannes ° ? +St-Kiklaas 5-1-1777 
xSt-Niklaas 4-8-1750 Vernim:nen ~iaria Cetherina 

242.3ehie1s Petrus ° ? +St-Niklaa.s 9-2-1755 
243. Bauwens J'iaria ° ? + St-Niklaae 2-1-1797 

xSt-lliklaas 17-11-1737 
244.3aert Egidius Franciscue ° ? +St-Nik1aas 24-6-1773 

xst-Nik1eas 7-9-1735 
246.Windeij Judocus ° ? +St-Nik1aas 20-12-1796 

xSt-Niklaas 21-4-1744 De l!;eeeter Jo~yna 

Fragment werd ingestuurd door Stefan Duymelinck. 
Elke correspondentie dienaangaande op zijn adres 

Pater Segersstraat 25, 2700 Sint-Niklaas. 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht 

van donderdag 17 april te 20 uur in de vergaderzaal van "Het 

Centrum" Grote Markt 40 te Sint-Niklaas. 

Lic. Leo Pee zal spreken over "De penningcohieren als bron 

voor de familiekunde". 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk De Waele 
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In verband met onze voordracht omtrent de penningkohieren 

De penningkohieren, de Spaanse belasting van de tweede helft 

van de 16de eeuw, zijn zeer belangrijke bronnen niet alleen 

voor de demografie en de sociaal-economische geschiedenis maar 

ook voor de familievorser. Deze kohieren bieden ons de mogelijk

heid in het graafschap Vlaanderen de spreiding van de familie

namen en de families vast te leggen. 

Welke kohieren er waren, waar ze te vinden zijn en voor welke 

jaren zullen we trachten mee te delen. 

Jaarlijkse instuifdag van de gouw Oost-Vlaanderen 

Deze instuifdag zal plaats hebben te Dendermonde op zondag 

1 juni 1986. 

Genealogische contactdag van het "Genealogische vereniging 

afdeling Zeeland" 

Op zaterdag 13 september 1986. 

Verdere~nlichtingen over beide dagen in de volgende VVF-kroniek. 

Vraag en antwoord 

Mevr. Lecomte uit Frankrijk vraagt hetvolgende : 

Te Grimbergen : het huwelijk van Simon Pierre Symoens met Anna 

Catharina Meert rond 1774, alsook de geboortedatum van voor 

noemde Simon Pierre rond 1752. 

Cant in Waas 

Van het Wase geslacht Cant verscheen een fragment genealogie in 
Vlaamse Stam 1983, p. 26-30. Hier volgt een kleiner fragment dat 
we bij het eerste niet konden aansluiten. 

I. Michiel Cant, overleden te Melsele voor 1626, trouwde 1610/11 
Katelijne van Daele, overleden te Melsek in 1628. Kathelijne 
was in eerste huwelijk getrouwd met Paschier van Bogaerde • 
Ze trouwde een derde maal met Mathijs Volckerick.le was een dochter 

van Jan van Daele en Lysbet van Raemdonck, in de hoofdcijns van 
Sint-Rombaut, Beveren 3 (RAB, Melsele nr. 31 f0170, 175 en 251; 
nr. 32 fO 123) 
In 1610 kocht Paschier van Bogaerde de heerlijkheid Ter Herleire, 
gelegen op Melsele, 72 bunder of ruim 95 ha groot, waarvan 
Paschier 5 bunder in eigendom had. Hij betaalde voor de heerlijk
heid 467 pond groten Vlaamse munt. Bij zijn dood werd de helft 
ervan geërfd door zijn enig kind Amelberga van Bogaerde.De andere 
helft bleef eigendom van zijn weduwe Katelijne van Daele. 

(wordt vervolgd, A. Maris) 
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GIDS VOOR OE STUDIEZAAL VAN HET "GENEALOGISCH CENTRUM ZEELANO·, 
WUngaardstraat 3a bis, OA Goes 

Oe studiezaal 1lI i!0pend 

Elke donderdag van 9.30 u- 1S.00 uur en 19.00-21.00 uur. 
Elke eerste zatel"liag van de maand van 9.30 - 16.00 uur. 
Van 1 S Juni tot 1 S septellber ls het centrum ,es loten • 

~ 
vooroon.teura van de ·Stichting OenealOs1Sch Centl"\.8- is de 
toesang sratis. Anderen betalen J 2,50 per dag. 

~ e.d. dient _n ln de gardel"Obe .cllte,r te l.ten. 

ROKEN ls in de studienal niet tOegestaan. Om 10.30 u en 13.00 uur 
-- is er korfie ot' thee verkrijgbaar. 70 ct. per kop, 

FOTOKOPIEEII Er worden seen boeken, tijclschrirten. klappers e.d. 
uitgeleend. Het is moplUk van bepaalde pagina, 
fotokoplein te laten _ken l 50ct per stAk. 

A.ulWEZIG EN TE IIUDPLl!nEN 
be ven_l1ng, aanwezig op hel, centrum bev.t in hOorcb:.aak 
ZeeUWSe gegevens, benevens die van Goe,....-OVert'l.kkee en de 
plaats 11euw-Vo_r (JIBII.I. 
Daarnaast kunt u-echter ook ger.evens vlnden van over de Zeeuwse 
grennn, zoals uit West-Brabant, Zuld·HOlland en Belgisch Vlaanderem. 

~ 
Door de bezoeker te raadplegen, zonder tussenkomst van de 
toezichthouder. liet zelf terugzetten. 
1. KLAPPERS D.T.8. en andere genealoSlsche gegevens.Verz_ld ln 

ordners en ingedeeld per resio .lrabetlsch op plaats. 
Inventaris in ka8l·tenbak. 

2. InVENTARIS op "aartenbak, ~n,;ana: op auteur,titel.onderwerp en m:., 

3. MICROFICHES f t.ee:sappar •• t 

4. HAHDSCHRIFT OENEALOGIEEN, Alfabetisch geranpth1Jct ln ordners. 

5. HAHDSCHRIFT KWAlITIERSTATEN. alfabetisch serangschikt ln ordner.!::'>. 

6. TOPOGRAFISCHE KAARTEN en plattegronden(bevat hOordt.akelUc 
fotokopleIInl. geran"chikt per re,10 en plaats ln ordner., 

7. HERALDIEK. alrabetisch seranpchikt ln ordner. 

-8. DIVERSE Plevens ln ordner. 

~ 
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Raadple,iftS na .. nvraAC oU de toezichthOuder. Rlet ~elr terugzetten. 

9. IlnMnpk_ vrapn én _sen (ordner). 

10. v.rz-u.na oyerl,Ude.,..".rtenU.s uit !eeuwse kranten or uit 
krllllten indien ode adMrtenU'1I op Zeeland betrekkina hebben. 
Altllbetiach sel"MPclllkt op per __ 

11. ,.--11.~. woouw- en _lUdenSkaaI'ten. 
Altllbet1Sch ....-ssetalkt op per:IIOIIIIBn ... 

12. V-l1n& bldpNntjeS. Alfabetisch prengschikt op persoonsnaM. 

13. Oenea1OS""n,en ....... r;,tl.,..taten "'l'IiIerkt op JI.:..Ote velle"'. 

~ 

..... t door de ~ker selt ta ..... dplesen. Inlichtingen worden 
til_U ftI"IItrelct door de toezichthouder. 

14. rICIIIS op ~ri. VIII suec:esi •• 

15.CenCrul altabetisch "ptar (CAR). lsta en 2de eerie. 
LQltan ftII s-alOSlac1'1e Plll'ftM, IIltabeUsch ser"'allPchikt 
op pel"8OCll18llaa.. 

16. nadticbes D.f.l. Un ttewerldna) 

11. Dlve,..e ....... in kaartenbak op perllOCXlSllaaa Un bewerking). 

18. 'ers8ll11nC lconosrati. iftl8deeld,inr rabin.ttoto's 
Diverse roto's 
Scbilderijen en sravures 

". Foto's .l1li seboullen,straten,lsndschappen lucbtfoto's e.d. 

'20. Vers8lll.1na.8oelaun (voorlop1s). 

21. Vers8lll.1nC V.l'burs' WXlrlop1s) • 

la bet -centna • te ~r 

&1pD ul __ Cboeaa. tor.llier. e.d.) sie Fondslijst. 
111 COD&t.patie .....,.. ui .......... 
dl ...... ~1aNa ... c1.). 

-..as 11.-. ... tb ~ CIrden. 

GIIIealQl1aCbe 'ft'IIIIID ... de ... Iqp'aepen lcunneII worden patald mldöela bU 
de ClaUicbtllDUder .. 1'krUIIIIbU!' ,......li.... 1 Vru,s per t_lier 
• 1 1.- .oor MIl. port\ e.c1. 'oor de _twooNen zal door de 
betrsrrende -rIfIroepen .. t.al."i.t --4IoIOI'den berekend. 

ADVIIZEI_rden 400r de toesicbtllOUder ve,..trekt unganndel 
Ret: hes1nnen _t een -pne1ll0Si' or JcwarUe,..tast 
lIur en boe ta zoeken .n velke archieven ta raadplegen 
Cul"SWlSen Palaosrat1e 
&anle ... sn een r.iUeboek 
PUbliceren van de resul tatan van het onderzoek etc. 

GEEL 

131. BIBLIOTHEEK Ingedeeld in. llgenene werken 
Inventarbllen 
Gedrukte genealogletn 
TUdIIchrirten (Genealogie, .HiStorie. 

lleetlkunde I • 

FOIIDSUJST 

ZeeUWH H1stor1scl\e Bronnen. 

Grote Serie: 1. Ir. V.J .1'1. de Bliek - De inwoners van Hulster-Alllbacht 

2. J. van tier liaan 

lCle1ne Serie. 1. H.O. RIJenhuiS 

_ De aantekeninsen uit de kerkregillters 
van WoltaartsdUk 

_ De klantenlijst van een manuracturen
winkel te Hulst ln het begin VL"l de 
11e eeuw. 

Frapent uit de kvar'Üerstaat van L.::i.30ZL 

V ~.~oe1 Petrus Augustinus 0 De Klinge 15.a.1777 
• ::r; Ke~zei\:e- 1 d. 1 ... ste.ocene 2.1 • .!.182.8 

17. de_ i:ia.en, l1ia.l:ia 0, Kem.ze.k. .. de 'I ... .>tekena ? de ? 

VI. 32..:ïIoal, Matt.bJ.as 0 Tema'" 16.10.172.9 
::r; ? d~ 1 ... De i:lin;;e 25.9.178; 

:::3- van :Berse.l., Petroni11a. 0 z.ea.., de '1' 
... De· Klinga 4.10.1794 

.10. van Wesemae1,Pet=ll 0 lC.a11o 2.5.5.17;0 
x Kialdrecht 26.6.1781... ? de t 

..:.l. van ~se. IIIabe11a Har1.a 0 Kie1drecll:~ 1 d& ? 
+? de? 

.i2.. 'II'II.n Overloop, Piet«r 0 lC.a11o 2.6.10.1765 
J: 'l de.? ... Kieldreeht 2.2..1.1854 

-a. van Ilu.:rse, Jobannll. Thent.Bi.a Q C1inge 16.4.1766 
... Kieldrecht ;1.;.18;2 

ViL 61.. Ba.e1,Abraham 0 T8IIlII. 5.11.1696 
::r; Tema. 4.11.172.5 + Temae ~.1.1772 '5. :Bo;yk8D.a. Pe:t:I:.oni1l.a o? dil' ? 1697(?) 
+ Temae 1;.1.17;4 

16.Wees-.1. Pat:l:D.a 0: Denl::De bij Anwerpera. (1) d.e '1' 
::r; Rulst 4.6.1758 ... 1 dit? 

77· van li:ewald. 4po1olU& Q? d&? ... ? d.1t? 
3.0. van Weaemae.l." Jo.b&n.l1ea 0 Doel. U.2.1699 

::r; Kal14 2.6.6.1718 ... ? de ? 
al. :Ba.:t:1;I101oaeua, .i.:mI& Ma.r.ia (> li.il.marsdonk 'I 

... ? dit 'l 
:12. Tau D!lyae, J oha.nnes Co=alJ.ns (> ? ~ 'l 

x Kiel:irecht 1.4.1746 ... .uti.drecht 8.10.1791 
a;. :ïlaJ.S8D.a, Ma..:::.ta. Apolon1a. 0 1>1.eluecht(?) de 1 

... Kie1dreQht ;.9.1785 
54. van 0Tft1oop, Pieter Q Kie1d.reCÛlt 2.7.1.17:;1 

::r; Kallo 19.7.1757 ... ? da ? 
S5.d. Pot~, Jobanna 0 08a~s •• (1) de t 

... Kallo 2.5.6.1791 
16. 'II'II.n Ilu:rs .. , Adri.a.n:u.s 0 '1' ... ? 

x ? 
lil. de. Pot te.r., ;·ari.a The resi.a o? ... '1' 

\lttL.J.2a. :aoe~ ,:';11lill 0 T81118e :1.9.161>1 
::r;? de? ... Temae 5.1.1725 

.L::9.Pieters \a.Peete:::aJ ,31isabeth Q.' ... ? 

te 



146.van Burgnoven,Jan 0 St.~eD& de 1 
:z: liul.at 12.2.1721 ... '( de 1 • 

147. van Ombergen, Elisabeth 0 Lamswaarde (?) de ? 
... 1 25.12.1747 (1) 

160. van .esemael, ~f1 o? de 11ó65(1) 
:z: Doel 18.5.1692 ... Daal 1.3.1715 

161.v-. ilaClh,Cornali& 0 1 de 1 1667(1) ... :Doel 23.2. 
168.van Oyezloop, Gill.a 0 Liezel& 20.2,169; 1704 

:z: Kialdrecht 18.10.1729 ... Kallo 15.;.1777 
169.Ver~wan, Iaabel1a aaXia o:Doel ;.4.1696 

... Kie1dreGht 25.11.1756 
174. de. Potter ??11 
17.5. WU8ISeDa.JoaiAe.Al:m& 0 t dil< '? ... t dec t 

n. 256. . .JoIIJ..,J_ 0 '!UUle 3.1.1634 
:z: '.hu .. 1;.4.1652 ... TeaI.e 4.1...1685 

257.vaA Stetm.CQl:II.tI.lU o· 1 de t 1621('1) 
... '.hu .. 14.6.1671 

292. -.n JiII&:qII.o_,l!J.cb.&i1 0 t de: t 
:z: S~ 28.8.1690 

293. S&i.t..ÁIIUll'be.rp 0 1 dil: 1 ... 1: de 1: 
(292/293 ollder alla. 9Oozhehoa.d.; $ Ut wel. da oudel:1 
na 146?) 

300.lU.el.GUUII 0 St.hazl.da 19.1.1625 
x B:uJ.a1óla:Bmbacl:l.t 5.4.1655 + t da: t 

;Ol.loambrech1öa,~ 0 Rulate:n.mbacnt 21.1...16;0 
... t da 't 

;20. _ Wu ... l,Da.ai1l 0 1 da t 
1 t de 1 ... t d& t 

321.- deD.Abeel.,Ad:1&Da 0 t + t 
3S6..na Ovazloop,Jan 0 Liesala 10.'.1659 

:z: Liasala 29.6.1681 ... Liesala 21.5.1112 
337. Waute~,Joanaa 0 Liasel.e 21.4.166.4 ... 1 de t 
33a VersauveD,Jan 0 ? :z: t ... t 
339. da Leewr.,.Al:m& .II&.1:1A Q t ... :nou 2a.6.1715 

.1. 512. • .Joal,J_ a t da t 
x t da t ... Temae 23.1.1680 (oud 13 jrl 

~3. van lieeza.~-
o ~emae 10.1.1610 ... Tema. 29.12.16.11 

6.00. Kial,Jan (d1aude) 0 ? de 1 (p~1587) 
:z: 1 da t ... 5t.~. 25.4.1653 

601. van da llioorwr,}laru 0 ? de t 
... St..Amal:Id.a 25 .... 1653 

602.. Lambre:ob.ta, Cornaliua o? x ! + ? 
603. JUanck&erte, oa";'UlJ:ina 0 ? ... 1 
672. vaD Overloop,JoO& 0 Liezele: 14.4.1621 

x 12.1.1651 te t ... Liezele 8.2.1694 
6U. de Wac.a:ter (a • .:1." ;.ragur)AruI.a. 0 ? de 1 

... Li .. el& 8.2.1695 
674. Wau tere .,An'toD 0 1 ... ? 

:z: 'l de ? 
675· Vervranghu.,Ca.thar:l.zl& 0 ? ... ? 

.616. Versauwea,Jacob 0 ? ... ? 
:z: 1 de.? met 111 (677) 

n. 1026.. van li!.a7:a, Jan 0 1 ... ? 
x 1 de· t 

1027. Corthz.iAa, Marga:&.tha 0 ? ... 
1202. TB.I1 de. MoGrter, GilUa 0 ? ... 

x ? de 'l 
120'. Sm.i d t • .t.r.IDa 0 ? ... ? 
1344. vall Ovezloop, Simm 0 ? ... ? 

:z: 1 de ? 
1345. Puttelll&D.li, !fs.ri& 0 ? ... ? 

1 
? 

Frasment werd ingezonden door Mr.L.li.Doel, 
~Vs.&rd.re.traat 107. 5021 Be Tilburg h~. 
In.ll.eh 'ti.I:I.ga:Il., ?:ragen _ a.a.nTUll:i%\glm zijn zeer 
welkom op di t &dras. 

VLA..U.:SE VERENIGING VOOR FAlHLIEKUNDE 

DEND!ll!l.iONDE 

zondag 1 juni 1986 

Stadhuis (Zijingang) Ros Beiaardzaal 

3e Provinciale Ontmoetingsdag 

Tentoonstelling 

vanaf 10u. 

"Familiekunde en Heemkunde 
in Oost-Vlaanderen u 

Voordrachten 

1lu "Inleiding tot de muntge8chiedenis" door 
~arn1x CHER~~E, licentiaat geschiedenis, leraur 
en lid van het Aalsters Genootschap voor Geschiedenis . 

15u "lo:inder 'bekende 'bronnen voor familiekundigen" door 
Robert RUYS, voorzitter van het Verbond voor Heem
~d~ in Oost-Vlaacderen • 

16u NKerk- en armenrekeningen als aanvullende bron voor 
familiegeschiedenis" 
door Jozef DAUWE, V.V.F.-beheerder. 

.... o 



Archiefdepots naar ~enningkohleren uit het Land van Waas 

te raadplegen zijn 

1 Rijksarchief 3russel (Inventaris 169) 

2 RIjksarchief Gent (Fonds Land van ~ails en Abdij Drongen) 

J RIjksarchief Beveren (Oud ~rchief van de gemeenten) 

4 StadsarchIef Gent (reeks 23) 

100e 70e 10e penning 5e penning 
gemeenten 1569 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 

Bazel 1 4 4 4 

Belsele Keure 1 lf 4 4 4 2 

3everse 4 

Beveren 1 4 4 3 

Ourcht 1 If 4 

Daknam 1 4 lf , lf , 
Eksaarde /f lf l~ 4 

Elvcrr.ele i(curc 1 4 I~ lf tf 

3everse 4 tf 

Sombeke 4 

Hadsdonk I(eure 1 4 ) 4 2 

3eversc 4 4 

Kallo lt 3 

I~emseke 1 lt 

10 eldreeht lf 2 

Krulbeke 1 4 4 2 

Lokeren I<eure 1 4 4 4 
~ 3everse 4 4 

t1elsele 1 4 

~oerbeke 1 4 

Niüllwkerken 1 4 4 4 2 2 
Rupelmonde 1 lf 4 2 3 2 

Sinaai 1 4 4 4 

Sint-Gillis 1 4 2 

Sint-Niklaas l(eure 1 /1-

Beverse ft 4 4 

Sint-Pauwels 1 4 4 

Stekene 1 4 11- 2 2 

lemsc Keure 1 4 2 3 

De ':Ieert 4 

Tielrode 1 4 4 2 

Verreuroek 4 éj. 3 

Vrasene + ~leerdonk 1 ft 4 3 3 3 2 2 

Waasmunster l(eure 1 4 4 4 4 2 

oeverse 4 4 

Z\dJnd['{!cht 1 4 4 

86 

2 

2 

2 

2 

3 

2 
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Verantwoordelijke uitgever 

Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776 88 34 

CLEYS Pierre 

Bisschop Triestlaan 40 

2750 BEVEREN 

12 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor een bezoek aan het 

VVF-Centrum te Merksem. Na een kleine rondleiding zullen 

de bezoekers de gelegenheid krijgen de documentatie te 

raadplegen. 

Afspraak om 14 uur op zaterdag 21 juni. 

De Voorzitter Oe Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Pierre Cleys Dirk De Waele 
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Vervolg Cant in Waas 

Het deel van Amelberga werd in 1615 geërfd door haar nicht 

Amelberga Cant Pietersdr. (die te Haasdonk op 25 oktober 1604 

was getrouwd met Marten Ann~). Ze verkocht haar helft in 1626 

aan Mathijs Volkerick, de derde man van Katelijne van Daele. 

Zo waren deze echtgenoten weer samen eigenaars van de hele 

Heerlijkheid (De ~aere-Limnander : Oud Vlaamse lenen, nrs. 879, 

925, 1018). 

De kinderen van Michiel Cant-Kathelijne van Daele volgers de 

hoofdcijns 

1. Mathijs Cant volgt onder 11. 

2. Maria Cant trouwde te ~elsele 8 oktober 1628 Jan Verbraken. 

Voogd van die kinderen was Gillis Cant, die in 1626 voor de 

zoon Mathijs 4 gemeten leengrond verkocht (Oud Vlaamse lenen, 

nr. 1017). 

Uit haar huwelijk met Matijs Volckerick had Katelijne van 

Daele twee zonen: Jan en Pieter Volckerick. Pieter zullen 

we verder nog ontmoeten; hij werd licentiaat in de rechten. 

11 s Cant trouwde te ~elsele op 8 mei 1633 Josine Volcke-

riek, dochter van Gillis en Katelijne Cole (Hoofdcijns Sint

Rombouts, Eksaarde 4). Katelijne Cole hertrouwde in 1617 met 

3ernard Cant (zie Vlaamse Stam 1983, p. 29, onder V/Blo 

Mathijs Cant was te Melsele op 2 juli 1628 in eerste huwelijk 

getreden met Anna sConinx Jansdr., die op 2 december 1631 te 

Melsele kinderloos overleed (Melsele nr. 31 f0270; grafschrift 

te Melsele nr. 660) Anna sConinx was een kleindochter van Gillis 

de Leeuw, van wie het grafschrift bij Fr. De Potter: Melsele p. 45. 

De hoors van Josine Volckerick en die van Bernard Cant-Katelijne 

Cole erfden in 1670 te Kruibeke, samen met Katelijne Volckerick, 

weduwe van Jan van Osselaer, overleden te Melsele 21 september 

1669 (Melsele nr. 34 f O 142). 

Mathijs Cant was voogd over de kinderen van zijn halfbroer Pieter 

Volckerick. In 1665 verhief hij het leen dat die kinderen toe

kwam door de dood van hun vader (Oud Vlaamse lenen, nr. 1331), 

In 1627 zegelde Mathijs met een koopmans- of huismerk, vergezeld 

van de letters M en C (Wapenboek van het land van Waas, nr. 63) 



14 

De kinderen volgens de hoofdcijns 

1. Michiel Cant volgt onder 111. 

2. Katelijne Cant, overleden te Melsele 26 april 1702, trouwde 

te Beveren met Jan de Deckere Jansz. op 12 juli 1661, overleden 

te Helsele 4 juli 1692 (grafschrift te Melsele nr. 678). 

3. Anna Cant, overleden te Melsele 22 december 1667, trouwde 

op 10 oktober 1663 Jan van Gaveren Pietersz. , overleden te 

Melsele in oktober 1679; Jan was hertrouwd met Magdalena van 

Goethem (Melsele nr. 34 f073; nr. 35 f O 308). 

4. Josine Cant, geboren te Beveren 6 oktober 1641. 

5. Josine Cant, geboren te Beveren 16 augustus 1643. 

6. Elisabeth Cant, geboren te Beveren 8 maart 1646, trouwde 

te Beveren op 15 september 1669 met Gillis Rombout. 

Noot 

De voogden over de kinderen van Jan de Deckere - Katelijne Cant 

(nr. 2) waren: Mathijs Cant Mathijsz. en Mathijs de Decker 

Jansz. (Me1sele nr. 38, f09). De hoofdcijns van Sint-Rombout 

te Eksaarde vermeldt onder de kinderen van Mathijs Cant- Josine 

Volckerick geen zoon Mathijs. Toch moet de voogd Mathijs Cant 

Mathijsz. een verwant zijn van Katelijne Cant Mathijsdr. 

Wij vermoeden dat hij haar halfbroer was. Te Beveren werd immers 

op 23 no ~mber 1653 een Mathijs Cant geboren, zoon van Mathijs 

en Anna Baert. Zeer waarschijnlijk was Mathijs Cant, man van 

Josine Volckerick, na de dood van zijn vrouw te Sint-Niklaas 

op 9 november 1649 hertrouwd met Anna Baert. 

111. Michiel Cant, overleden te Melse1e op 8 april 1681, trouwde 

1° Kruibeke 1657 (ondertrouw op 7 april) Maria Rottier, overleden 

te Melsele 21 januari 1677, dochter van Gillis en Katelijne de 

Wolf (Sint-Bernaards, Kruibeke 13); trouwde 2° Melsele 4 juli 

1677 Joanna we,n Jansdr. Grafschrift te Melsele nr. 742. (Melsele 

nr. 36 f070 en 114). 

Uit het tweede huwelijk werden geen kinderen geboren. Die uit 

het eerste huwelijk werden geboren te Melsele, op het eerste na. 

1. Mathijs Cant, in de hoofdcijns. Tot in 1687 was de heerlijk

heid Ter Heirieirs gemeenschappelijk bezit van verscheidene af

stammelingen van Michiel Cant en Mathijs Volckerick, beiden echt

genoten van Kate1ijne van Oaele. Zie onder I. 
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Op 9 december 1687 werd de heerlijkheid verkocht door meester 

Pieter Charles Volckerick, licentiaat in de rechten, door Mathijs 

Cant over hemzelf en als voogd met Jan Rottier over de wezen 

van wijlen Michiel Cant, voor de som van 3.850 gulden (Oud Vlaamse 

lenen, nT. 1559) 

2. Michiel Cant, geb. 18 september 1659. 

3. Nicolaes Cant, geb. 30 december 1662. 
b 11 . 1665 trouwde Gi11is van Bossche. 4. Maria Cant, ge. meI , 

5. Anna Cant, geb. 11 mei 1665. 

6. Jan Cant, geb. 17 mei 1666. 

7. Gillis Cant, geb. 20 feb. 1668. 

8. Jan Cant, geb. 19 jan 1672. 

9. Anna Maria cant, geb. 8 aug. 1674. 

A. Maris 

Bezoek aan het VVF-Centrum te Merksem 

In principe gaat ieder op eigen kracht naar Merksem. 

Wie vanuit Sint-Niklaas vertrekt, kan eventueel iemand 

meenemen. Afspraak om 13.15 uur aan de Stedelijke Openbare 

Bibliotheek (parking) op het H. Heymanplein. 

Gevraagd 

-Teksten voor onze kroniek 

- Inzendingen voor Vraag en Antwoord 

Vanwege de redactie 

Een prettig verlof ! 

Na het verlof zullen de eerste vergaderingen gericht zijn 

tot de minder gevorderden en beginnelingen. Natuurlijk 

is iedereen even welkom. 

3ibliotheek Centrum Merksem 

Teneinde de collectie op peil te houden worden al onze leden 

verzocht bij nieuwe publicaties (boeken, tijdschtiften, krantjes) 

dit mee te delen zodat deze kunnen worden aangeworven. 



v. v. F. KRONIEK 
VAN HET LAND VAN WAAS 

-

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdelinK 

-Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-

CLEYS Pierre 

Bisschop Triestlaan 40 

2750 BEVEREN 
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Datum van uitgave : 10 september 1986 

Jaargang XIV - nr. 4 
September-Oktober 

Verantwoordelijke uitgever 

Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776 88 34 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering. 
Deze vergadering zal plaats hebben op dinsdag 23 september 
om 20 uur in de zaal van Het Centrum, Grote Markt 40 te 
Sint-Niklaas. 
Dr. med. R. De Clercq en de heer G. De Wulf geven een voor
dracht met dia's over "Hoe klim je in je stamboom ?" 

De Voorzitter 

Luc De Sacker 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeester 

Dirk De Waele 
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Onze Voorzitter in de bloemetjes 

(ui t (~e Voorpost) 

Langs deze weg maken we gebruik om onze voorzitter van harte te 
feliciteren voor het behalen van de Provinciale Prijs voor familie
kunde. 
Het Provinciebestuur deelt ons nog mee dat de plechtige huldiging 
zal doorgaan op donderdag 27 november om 19.30 uur in de Raadzaal 
van het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 te Gent. 
Tijdens deze plechtighied zullen de laureaten familiegeschiedenis, 
volkskunde en geschiedenis gehuldigd worden . Het geheel wordt af
gerond met een receptie. 
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Nog Cant in Waas 

Een derde fragment Cant dat we bij de twee andere niet konden 
aansluiten. 
I. Jacob Cant trouwde 1° Maria van Caenbeke, overleden te Melsele 
op 9 maart 1611; trouwde 2° te Melsele op 9 juli 1611 Anna de 
Decker a. de Di cker, dochter van Jan en Lysbet Caluwaert. 

ertrouw e me an de Caluw~ (Sint-3aafs, Melsel 13) 

Uit het eerste huwelijk werden te Melsele geboren: 

1. Jan Cant, geboren 7 jan. 1607 

2. Jacob Cant volgt onder 11. 

Uit het tweede huwelijk werden geboren te Melsele 

3. Adriaan Cant, geboren 10 aug. 1612 

4. Elisabeth Cant, geboren 17 mei 1615 

5. Maria Cant, in de hoofdcijns 

Nog uit het tweede huwelijk geboren te Beveren : 

6. Dingene Cant, geboren 6 dec 1620, trouwde te Beveren op 23 
september 1643 met Nichiel de Cauwer. 

7. Marten Cant, geboren 4 okt 1623 

11. Jacob Cant, geboren te Melsele 21 februari 1610, overleden 
te Beveren 29 april 1667, trouwde te beveren 20 mei 1635 
Anna Vercouteren, overleden te Beveren 11 oktober 1666 in de 

leeftijd van 51 jaar, dochter van Michiel en Lysbet Versmissen 
(Sint-Amelberga, Haasdonk 4) 
Jacob was schepen van Beveren. Hij en zijn vrouw liggen begraven 
in de kerk te 3everen. 

De kinderen geboren te Beveren 

1. Maria Cant, geboren 13 sep 1636, overleden 14 aug 1699, trouwde 
te Beveren op 31 jan 1655 Jacob Maes, overleden te Beveren 
11 februari 1684 in de leeftijd van 53 jaar, zoon van Jacob 
en Elisabeth Oelbrant. 

2. Joos Cant, in de hoofdcijns. 

3. Jacob Cant, geboren 6 jan 1641 

4. Jan Cant volgt onder 111 

5. Michiel Cant, geboren 5 mei 1646, trouwde Beveren 16 april 1678 
Elisabeth Cleys Gillisdr. Ze woonden te Vrasene. 

Hun kinderen volgens de hoofdcijns : 

a) Anna Isabel1a trouwde 1° Jan Smet Pietersz. 
2° Jacob Heyrman Jacobsz. 

b) Amelberga trouwde 3artholomeus van Kerckhove 



c) Maria trouwde Joos de westelinck 

d) Jacob trouwde Catharina Theunssens 

e) Domien trouwde Catharina Scho nmakers 

f) Mathijs trouwde Maria Catharina Verberckmoes van wie 
Michiel Cant die Anna Catharina Vermeulen trouwde. 

19 

6. Jacob Cant, geboren 22 jan 1652, trouwde Catharina van Harcke. 
Ze woonden te Antwerpen op de parochie van Sint-Jacob. 
E~n dochter: Catharine Cant die Florentius van Mildert trouwde; 
hun zes meisjes overleden allen onge uwen ggen graven in 
de Sint-Jacobskerk, in de grafkelder van haar grootouders. 

111. Jan Cant, geboren te Beveren 22 november 1643, trouwde te 
Beveren op 19 jan 1668 Maria Durinck, dochter van Gillis en 
Joanna van Meerssche (Sint-Pieters-Gent, Belsele 10). 

Oe kinderen geboren te Beveren : 

I. Jacob Cant, geboren 6 nov 1668 

2. Gillis Cant, schepen van Kallo, geboren 6 februari 1670, 
trouwde 1° Maria Anna Stoop 2° Theresia Beek, dochter van 
Pauwel en Anna Maria Nieuwenhuyse (Sint-Pieters-Gent, 
Zwijndrecht 2) -

Uit het eerste huwelijk werden geboren : 
a) Gillis 
b) Catharina Francisca, overleden te Kallo in 1738, trouwde 

Petrus van Esbeke, zoon van Pieter en Catharina Joris. 

Uit het tweede huwelijk werden geboren: 

c) Jan-Baptist 

d) Lysbet die te Beveren op 14 feb 1767 trouwde met Pieter 
Adriaan Thoen 

e) Hendrik, overleden te Kallo in 1784, g~trouwd met 
en A.C. van Remoortel 

f) Joanna die Pieter van Landeghem trouwde 

3. Jan Cant, geboren 25 mei 1672 

4. Michiel Cant, geboren 12 nov 1674 

5. Anna Cant, geboren 12 nov 1676 

6. Jacob Cant, geboren 18 juni 1679, trouwde Anna Catharina 
de Bec, van wie één zoon: Thomas Cant, geboren te Oen 
Doel, getrouwd is met JO?:l1na Eleonora Deckers. 

7. Maria Catharina Cant, geboren 13 april 1682 

8. Domien Cant. geboren 9 april 1685, trouwde Beveren 28 april 
1714 lisabeth van Schausselen. van wie: 

a) Gillis trouwde Josyne Maes 
b) Joanna Theresia trouwde te Beveren 20 sep 1753 Pieter 

de Vylder 
c) Anna trouwde te Beveren 18 juni 1750 Math s de Roeck. 

9. Jan-Baptist Cant, geboren 2 jan 1688, trouwde te Beveren 
Il juni 1718 Joanna Su • dochter van Jan en Maria van Kerck-
hove (Sint-Pie Bazel 6). Van wie Jan-Baptist Cant 
die te Beveren 1744 trouwde met Joanna Maria van 
de Kerckhove. 

10. Elisabeth Cant, geb. 25 okt. ]690, trouwde te Beveren op 28 
juni 1716 Servaas Voet. 
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~ESTVLAAMSE GENEALOGISCHE ONTMOETINGSJAG ZONDAG 16 NOVEMBER 1986 

Er is dus inde.rdaad een kleine afwijking t.o.v. vroeger.De jaarlijkse 
ontmoetingsdag grijpt plaats op zondag 16 november 1986 in het Rodenbach
park, Langebrugstraat 5. 8800 ROESELARE (tel. 051/20 52 52). Oriëntatie
~unt : kop van de vaart te Roeselare. 
Programma 
- 10 u. 

- 12 u. 

- 14 u' 

BOEKENBEURS. Ruime keuze van genealogische boeken en formulieren, 
e.a. die de deelnemers na inzage kunnen kopen. 
oe deelnemers kunnen hun genealogische problemen aan deskundigen 
stellen of gegevens uitwisselen. 
r~elijkheid om ter plaatse een volle warme .-altijd te nemen 
(soep, ·piepkuiken",drank.gebak. mokka, dienst en btw inbegrepen: 
425 fr.).Voorafgaandelijke verwittiging bij de gouwsekretaris 
is gewenst: Karel M.De Lille, Cartonstraat 40,8900 IEPER, tel. 
057/ 2U 22 yti). De dag zelf kan men uiterlijk inSChrijven tot 
11 uur. 

Genealogisch colloquium met als thema : 
., _AT tliEUl11 DE GENEALOGISCHE CEIHRA AAN DE ZOEKER·. 

Het colloquium staat onder leiding van de voorzitter J.Ghyssaert. 
Afgevaardigden van de centra te Antwerpen-Herksem, Kortemark
Mandzame en Oostende zullen hun centrum ~oorstellen.De aanwezigen 
krijgen ae kans vragen te stellen. 

- lb u 3U Einde 

~ toegang is vrij en kosteloos. Ook niet-leden zijn welkom en zullen ge
holpen worden. 
Iedereen kan helpen om die dag tot een werkelijk sukses te maken door 
~ersoonlijke dokumentatie (kwartierstaat - stamboom. eigen uitgave) 
mee te brengen ter inzage en ter uitwisseling van gegevens. 

60lKI::NrHHJWS - AAriGEKOiiDIGD 

E.VAN HOONACKER, uuizend Kortrijkse straten 
Voorintekening : tot 6 novëmbër 1986 : 1750 fr door overschrijving op 
rekeningnummer 380.0523480.34 van E.Van Hoonacker,Kortrijk.Prijs na 
verschijnen : 1~50 fr. 
Dit werk omvat 592 blz en 544 illustraties en wordt gedrukt bij N.V.Vonck
steen,lang~.ark. Ongetwijfeld wordt dit werk een nieuw standaardwerk van 
de auteur van "De ikonografie van Kortrijk".De auteur besteedt niet alleen 
aanàacht aan de benamingen van de straten doorheen de eeuwen en de uitleg 
maar ook aan de bewoners,de woningen,verwijzingen naar de plAttlrond,enz .•• 
Dit zal ongetwijfeld ook de genealogen interesseren.Het wordt bovendien 
een van de meest geTllustreerde boeken die tot op heden over Kortrijk 
zijn verschenen. Ook de ~ortrijkse randgemeenten worden niet vergeten. Een 
.ust voor iedere Kortrijkse zoeker en boekenliefhebber! 

VIERING 20 JAAR FA~lIEKUHOE TE MECHELEN 

PRO , A A K K A - -
Vrijaag 26 .ept.4ber (te 20 uur) : Pleehtige openingszitting. 

Vlumu v~ -.oor 1"1II'IiIIIIwncII_ Voordrac::hi' door Dr. Ch. V ANDEN8ROECKE: 
II1ZCBJlI.:lJi "Hoe leefden onze voorouders"? 

- Overhandiqinq van de kwartierstaat Hqr. 
SCHEPPERS aan de sc::hool. 

- Voorstellen van: 
- de "Inventaris der ~ieehe1se Weeskamer" 

191111 1900 - de volkstellingen van Bonheide~ en 
Rijmenam. 

- de iubileumuit~ave. 

(v.naf 10 uur) 

- 'ene.logische tentoonstelling : 
"Onze voorouders in beeld" 

Kwartierstaten in beeld, portrettengalerij en sfeerbeelden. 

- Film : Kerqaretha Van Oostenrijck (te 11 uur) door A. VAN 
HORENBEECK (Meehelse Smalfilmelub Meeina). 

Voordracht door R. BRYSSINCK (te 14 uur) 
"Mogelijkheden van de cOllputer in de genealogie" (met dia'sl. 

Voordracht door de Heer R. VAN PASSEN (te 15 uur) : 
"Persoonsnamen" 

- Ooorlopend: verzorgde drank stand • 

- warme en koude dranken : 25,- Bf 
rijstpap met bruine suiker: 25,- SF 
pizza met rode wijn : 75,- BF 

Plaats Scheppersinstituut, Melaan, 16, in het centrum van r~chelen. 
Parkeren kan op de binnenkoer. 

MAAK ER EEN FAMILIEDAG VAN 

Etentje ter afsluiting van ons iubileum op zaterdag 18 oktooer 1986. 

Alle vrienden en sympatizanten van onze afdeling, zowel binnen a:s buiten 
de /jouw, worden verlll4cht. 8. A. H. -leden in groot ornaat. t.:&ast een 
gezelliq kader (met plaats) bieden wij U aan : 
Aperitief - Tomatenroomsoep - Seampis Tom Pouee met rijst - Passievruehten. 
sorbet ~et cassis - Poussin à l'estragon - Sabayon au Grand ~a~nier
Koffie met versnaperinqen. 
~rijs : 650,- SF per persoon (drank niet inbegrepen) - Geleqenheidstombola. 
Plaats : Restaurant TOM POUCE. Gei Utraat, 9 . 2800 MEC~€~:". te 20 
uur. Parkeren kan, op privé-parking. 
Insehrijven kan OP de ledenvergadering van 12.9 of ten laatste op 
die van 10.10.86; ot door teletonisch te reserveren op het 5ek~e~ariaat 
en te .!!!!.!:!!!!.. op de VVF·"ekenin9, beiden ten laatste op 1C. ''::.1986. 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering. 

Op dinsdag 18 november 1986 te 20 uur in de zaal Het Centrum. 

Grote ['·1arkt 40 te Sint-Niklaas, staat hetvolgende op het pro 

gramma: 1I19de eeuwse bronnen voor familiekunde" door L. 

De Backer gevolgd door een korte werkvergadering. 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

De Penningmeest('r 

Dirk De Waell' 



EMIGRATIE NAAR HISPANIOLA 

Emigratie naar Hispaniola,~een schier onbekende gebeurtenis, 

met weinig bereikbape historische literatuur, tijdens de late 

17de eeuw. (1) 

Hispaniola is een eiland in midden Amerika. Het oostelijk deel 

van het eiland is de Dominicaanse Republiek met als hoofdstad 

Santo Domingo. De bevolking bestaat uit 70% kleurlingen en het 

is Spaans in leefwijze en taal. (4.188.000 inwoners) 

Het westelijk deel is Haïti. 
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Aanleiding tot dit artikel was een lijst van 40 families, die ik 

in het Stadsarchief van Sint-Niklaas vond. Een van mijn voor

ouders werd erin vermeld zodat het document mijn aandacht ten 

zeerste verdiende. Voor zover ik heb nagegaan, zijn de vermelde 

families niet vertrokken. De reden waarom weet ik niet. (2) 

De hoofding van de lijst is als volgt : 

·Decla~atie van de pe~~oonen gaende nae~ de 
eylanden van Santo Domingo· 

Gillis janssens met Anna bauwens wonende in deze prochie 

Matthijs stevens met Catherina van Slijcke 

Christiaen van steene met Marianne de block met 5 kinderen 

Piet er van den eijnde met Catharina de belie met 1 kind 

Jacobus corrijn met Elisabeth durinckx 

Rochus van schoote met Livine briels met 1 kind 

Jan van overloop met Pieternel buytaert en 2 kinderen 

Pieter inghels °Melsen met Catelyne steenssens en 9 kinderen 
wonend te Hulst 

Joos saman fs anthonis 

Andries lanchboon fs michiel 

Pieter verstappen fs joos 

Jeremias de tendre met Catharina boon en 3 kinderen 

Guilliaem de backer met Catharina van kemseke en 2 kinderen 

Franchois van mullem fs philips 

(1) Hiervoor werd het Seminarie voor Koloniale en Overzeese 
geschiedenis aan de RUG geraadpleegd, met dank aan prof. 
dr. Everaert 

(2) Het document kunnen we dateren op 1700. Bij enkele gezinnen 
is geen onderbreking waar te nemen 



Gillis maes met Anna saps van Nieuwkerken 

Pieter rombaut mattijs met Joanna maes 

Charel d'hondt met Cathelijne maes en 5 kinderen 

Cornelis crespeel 
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Mattheus de rijcke met Josyne de vrient en I kind (achter Hulst) 

Jan braem met Elisabeth thoen en 4 kinderen 

Jan coppens fs anthonis 

Gillis rons fs jans met Petronelia de weert tot Antwerpen 

Joanne van poppel 

Catharine huybrechts 

Anne huybrechts 

Marie donsele 

Joos bracke Kieldrecht geboren te Tielrode 

Jan billiau uit Kieldrecht 

Adriaen ••• fs jans achter Hulst van de polder hynsdijk ? 
Jan berge fs gs alsvoren 

Anthonis beenaert van minderbruggen 

Jacob marten stoffels 

Lieven brack met vrouwen 3 kinderen cleynlant 

Olivier tackaert met vrouwen 2 kinderen cleynlant 

Dingenom vossaert met vrouwen 4 kinderen cleynlant 

Augustijn meussens en (pr.?) meussens 

Marijn wouters met Anna de paepe en 4 kinderen 

Jan camme (?) 

Andries wauters 

Pieter vael met Josyne verstraeten en 7 kinderen 

L. De Backer 

Vraag van de heer R. de Laet, Chapelielaan 4, 3970 Leopoldsburg 

Zoek contact met personen die in hun kwartierstaat de volgende 

namen hebben: Van Overloop (St-Pauwels), Van Guyze (Stekene), 

De Maeyer (Stekene), Annaert (Hulst), Geerts (Temse) # 
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Vraag 2 

van de heer J.L. Heerebout, Ch. de Bourbonw. 17, 4461 TS Goes (NL) 

Hendrick Hendricksen Heerebout, jongeman van Middelburg, ~oorter 

geworden te Goes op 28 feb 1685 (schoenmakersgilde) trouwt op 23 

mei 1664 te Goes met Hendrick e Jans, jongedochter van Goes. 

Marijntje °17-4-1665, Catelijne °19-2-1667, Martijntje °14-7-1669, 

Jan °16-8-1671, Pieter °17-4-1678, Maeijken °5-12-1681 allen ge-

boren te Goes. Jan is de opvolger. 

Wie is de vader van H.H. Heerebout ? 

Uit het poorters boek van Vlissingen. 

afkomstig uit het Land van 

Adriaansen Frans Wachtebeke 

Antheunis Joos Moerbeke 

Adriaansen Gillis Moerbeke 

Andries Gabriel Stekene 

31ijck Adriaan Moerbeke 

Buijsson Robert St-Gillis 

De Cocq Jan Stekene 

Claerbout Laureijs Moerbeke 

Cornelissen Pieter ~10erbeke 

Daniels Loureijs Lokeren 

Fierins Laurens Wachtebeke 

I 

1500-1660 

Waas 

30 apr 1568 

3 mei 1577 

16 sep 1583 

16 mei 1587 

7 mrt 1595 

7 mei 1596 

24 nov 1583 

30 jun 1584 

3 nov 1586 

23 apr 1574 

13 okt 1556 

Uit het Poortersboek Vlissingen door J.L.Heerebout 

Oproep 

Op de redactie van onze kroniek wordt dringend naar kopij 

gevraagd. Voor het volgende nummer in januari is er niets 

binnen. Teksten klein of groot die niet voor Vlaamse Stam 

in aanmerking komen kunnen hier wellicht toch terecht. 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering 

van 1 7 :Cebruari 198 7, din s dag a v 0 n dom 20 u u rin de ver g ad e r z a a 1 

van Het Centrum, Grote Markt 40 te Sint-Niklaas. 

Deze vergadering geldt voor Algemene vergadering en is tevens 

werkvergadering. Dus ieder brengt zijn kwartierstaat mee. 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Pierre Cleys 

Oe Penningmeester 

Dirk De Waele 
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L.S. 

Het bestuur wenst aan al de leden een voorspoedig nieuwjaar. 
We zijn verheugd over het feit dat onze oproep voor kopij goed beantwoord 
werd. We hebben nu tekst genoeg voor 1987, wat niet betekent dat wij nog 
steeds nieuwe teksten dankbaar in ontvangst blijven nemen. Immers indien 
het aanbod goed en interessant is, kunnen we overwegen meer bladzijden 
per kroniek op te nemen. 
Het voorbije jaar mochten we ons tevens verblijden over de goede opkomst 
van onze leden op vergaderingen en voordrachten. Om aan verschillende 
wensen tegemoet te komen hebben we volgende data vastgelegd : 

17 febr, 7 apr, 2 jun, 15 sep, en 10 nov. 

Mededeling van onze penningmeester: 

Zij die geen lid zijn van VVF-Nationaal of buiten het Waasland wonen 
worden verzocht 60 fr bijdrage te storten voor Belgie en 100 fr voor 
Nederland op rekening 000-1164859-83 van Dirk De Waele, 
Franciscuslaan 16, 9190 Sinaai. 

Oproep 1 
======== 
Voor ons project "Huwelijken in het jaar 7 en 8 uit het Land van Waas" 
zoeken we nog 2 kandidaten om een lijst te maken van de huwelijken van 
het gebied De Klinge (berustend te Hulst?) en van Moerbeke {te 
Lochristi?>. Deze huwelijken werden voltrokken in de 
kantonhoofdplaatsen voor die periode. 

Oproep 2 
======== 
We zoeken een voordracht,ever over" het leenstelsel en de leenboeken" 
(vooral Land van Waas) en "over de oude rechtspraak". Voor verdere 
inlichtingen, kan men bij de voorzitter terecht. 

Mededeling 
==:======= 
De heer Jan Paessens heeft volgende deeltjes te koop van de 
Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas (1a,lb,2,3,5,6,7,8) aan 100 fr per 
deel. Tel.03 2163180 

Mededeling 
========== 
Onze afdeling heeft een toestel voor het lezen van microfichen. Het kan 
door onze leden worden gebruikt. Inlichtingen bij de voorzitter. 
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De Jaantjes te Lokeren 

Hun olficiele naam is "Broeders van de derde orde der boetveerdigheid van 
de H. Dominicus". Ze werden opgericht de 27ste februari 1838 onder de 
bescherming van de H. Jozef in het Knechtjes-Weeshuis te Lokeren. 

Na de Franse Revolutie was het land gans verarmd. Onder het Hollands 
Bewind ontstonden klandestien nieuwe verenigingen om de talrijke noden te 
lenigen. De geestelijke overheden zochten idealisten, omdat die het werk 
goed doen. De wereldlijke overheden zochten eveneens idealisten omdat die 
goedkoop zijn. Dit is het besluit dat ik kan trekken na het lezen van al 
de bescheiden. In Lokeren was reeds lang een zekere Joannes Josephus 
Verstraeten bezig met de opvang van wezen, ouden van dagent en het geven 
van onderwijs. In 1838 werd gestart met een kloosterregel en de drie 
geloften. Dit gebeurde in Lokeren en ook in het hele land in 1840. In 
1841 stond de stichting vast en legden de eerste broeders hun geloften 
af. Een lijst van al de broeders van de congregatie tot de opheffing 
ervan in 1901 vindt U op de volgende bladzijde. 
Ook een model van een geloftebrief uit het gelofteboek is toegevoegd. Het 
was toen de gewoonte van een kopie van de geloftebrief, bij het 
overlijden in de lijkkijst mee te geven. Wanneer de congregatie ophoudt 
te bestaan vervalt ook de regel. De leden zijn dus vrij. Van de 10 
broeders zijn er 5 overgegaan naar de Broeders Hieronymieten op 2 januari 
1901. Het waren: 
Sr. Petrus = Llvinus Heirwegh geb. Zele 16 okt 1823 + Lokeren 25 nov 1913 
Br. Thomas = Albinus Buytaert geb. Daknam 14 aug 1843 + Lokeren 15 nov 
1923 
Br. Bernardus = Joannes Bapt. Meulewater geb. Zeveneken 12 jul 1845 + St. 
Niklaas 24 jan 1929 
Br. Athanasius = Franciscus Baert geb. Deurle 22 jun 1853 + Beveren 9 dec 
1915 
Br. Angelus = Victor Gabriel Blondeel geb. Vleckem 28 feb 1863 + Lokeren 
22 mei 1921. 
Vermits de namen Petrus en Angelus reeds in gebruik waren bij de broeders 
Hieronymieten werden deze broeders resp. Br. Paulus en Br. Bonaventure. 

Waar komt de naam de "Jaantjes" vandaan ? 
Bekijk de naam van de eerste overste, de man die al lang begonnen was aan 
de goede werken nl. Joannes Josephus Verstraeten, in het Lokerse dialekt 
'Jaan'. 
De overste heette dus 'jaan' en bijgevolg werden al zijn broeders de 
'jaantjes'. Later erven de broeders Hieronymieten te Lokeren diezelfde 
naam. 

L. vanden Bogaert 
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.(./iJ"..-t'~", UF/f 
?,-/4-hJyÇ. f ~-7;' 

..... Jij M.ti. een en beBf.' ... , a. ""'" '*1. 
Iij_ .... 1It wie M.ria tlreain' ...... , .... r .., .....,., ... _n .......... "o...,. ...... ietij~ ... It.j ....... 
eeDe beleN.n.ool ...... Uipeid .............. . 

" H. A"". 

t 
... 

BROÉDER PIUS~ 
(PIlT.US BB 'l'BOTB), 

~'C' .~, .e . ., JUN" IJlI!I# 

""(al tV i1~ BrMtItlt'. DHtJ.,~. It LMarn • 
.. 19 •• 01'1 lfUtJ •. _ tlOt". NI'IIdldilfHW. 

1111. s.crlu,", __ ar Ihr ....... "'rrtu:4lf, 
..... Bar UI'''''t •. ft. 11 .1 .... ,1 '(lOt. 

b_ .... Ik ..... i. Utl dM lleer. die: bepere ik : r.e 
_fliGeD 'D dell1tNreD" •• t.ljtwlm""daJt".o Pil. IA, ,. 

a..itt4e lI~,,.. ,ij ~ d."'ijb ,Iea 
..... DtQft God. Dil * Nfte .. be«1:nllkea fl\tW D'llfU 
WliJftl1Jiep-, 'b weI.C ..... tlatd • .H .... D ~I)JI 

I ..... "'; D ~ d~tI weJ ... UeD die •• kf:fl;le, de ........ • 
•• UJ.h.e. Q: ,Ie ....... lil u." tdIeoftllW II~ i.II! tHrt 

I Nntel te Mh".rt ... die. - doeoroU ...... l. "Ij 
, q.'tItert ... ~ .. dowd .... Wop .. D'I_.i, 

plat .... e IdJ i.'ffHi t .... ....... It. op ......... 
\'no~,'. _ hUJdlldlap poft. di. _.tt> 'fetlUM Ie IMnItfl 
~ .. ,. Iftdiea etie «:tIn .... " «iod Of .... !.,. allijd dyi. 
.. rilllfd ...."...., ...... I;t&e.~ "., .. ., ... n ..... î ..... * «ij 

Diet """"'" _D d". ~H GIld .. ;lie 41 ...... " .. d" • • 

4 
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Efa du 't'oonl.e .... pi .... 't'_ d~ .. eodlClieftl' p de 
.. ~ Mlpt'o ia ".MD dnk, IOOdn God .. 'te,... 
p •• ", I. Ju06~ t. 

t 
GEDACHTEniS ,..,. .... 

I!enr. 'der .•. ' '-pII_. _,ob ... 
JOmES-JomHUS YEBSTBmJ:I, 

........... L.Ao,. ... 11 _ 1796, 
.... ft1CIIftl. KI 8 .... 11.1 ....... Ma H" Do...cu. a 
't'1iI Of .... I1. ..... Wnaa.ml, • 'IDa.., 1818, 

..... _11,,", I' Jol, 18l1li. 

DeIe ..... e eD wr- Vlder w .. .,. •• 8roeden ell "W.~ 
leD ..... erl'o ai. 't'ntl.dd i .,1eerd., b, adeDJde 1'OCW 
lieD .n.D. Ook "ddu 11 be •• Ileo lier .11 bqolllP. 
V.der, dnqea .,. ka .llea la .... lIere. BI pdeakt 
del .. ie .. er .. li •• d,..o Cb"'_ OD1't"DII' om Cbri ... 
'.1 _nt C.rb'ul ul't" .,,.. .. '; eB del d. %.IJip .... r .et be.edeo .,.118 weerdia.eld Did •• Ue .ldII .... de 
kIndefta .. beaoeijI!D; .. er a lOl lidi riep. 'D, oDd.r 
,.pltgiDl der b.adf'o, Goda leF" onr lieD allIDhbs. 
Ot -.oed.erl,k. t.eede .... id 't'.11 "rMl, d.B .. dfl'lyle lOr

len ... 'oaepb 't'OOt Jaa. 't'.tbreedd.20 ryn LioderJie't'tDd 
herl. Bet OOI op buJUM bese"ermeDielell pri'l, .... by 
toe niet MO no di ..... loeD teer"lf'fto.S&er't'elW!e tq1hl 
1O'l!"lIe Broeden ~ WpeltlP.oorDelD, bemiDielboder, 
If' der Wento .leaD, bldlnor lDy. H,.00re de .... eJ
dn : Ik "d bGDllf'r, e. IJ' pe'" mI '.e •• ; Ik ft. eell 
't'l'ffmdelilll, eo 11 aleml mI op; .... ,I'lepDCltmID1 

Pal I~e alll>'·"'II'I,I'f1!ulilhle, I" -r,.rlle ... ellllLe ell aall
biddeljJ~c ".. iI ':111 1,(111 I't"~"',jell"'; 1.111' HIJ ,eloolil 011 
f:ebenediJ.1 ziJ iu alif' eeu.liheid. ttOO da,e. GIfflut ; 

t 
UIII den We{'rr'PIl 

Broeder ALO'YSIUS, 
ill 11" "ereht Ahjllh('er 

Eduardus-Franciscus nooms, 
geNre,. •• LDure,. de. tO O .. ~ber HtS, 

... _tle"~.r 9 •.. r •• •• "p_te ... _ .10. 
"'_.,er •• r ._ .... r .. ......... ",--'.Ie ••. 

•• "U.rl •• ord~rt Ilo •• J."r fUnl • 

l1odfJ~cIal1" I,. de" Brf;r o.tlllJpeta flPordfOa "IJ" 11.
,. ,H. ,"cru".,,.,,.. 'e LoAe," 4t'ft" Df'ce".6e,' t80:!f. 

Hij ".,eell Illall, eeu\oltlh,.. Pll 0"1"\"',·11' vall herie, 
1'IIwhue 1_ ."ullpn ,nlhet!'df' in OII".-IUl\.! (Jo •. 11 J.: 

HIJ twen In,,' den Hp..., ,Iell "e, df'r ,","{MIe en der 
p:eret:lILifll('it' ht ... ahdf'hl. ;Mn .... r:. 11.8.: 

AiJ "11' 1131 bet.,.tf'11 meI! \tIN den lAf'r,,',' 110f'~. niet 
.ten "lPre!!1 {f~rp<l8t en dtl, heLtref"11 mf'11 ,iM'1 "WIt f.Of! 
In H'1I"iphf'lIllRld'lrrn. (Tu Aa.1 

Nt't Mil vuril 'rrlanJen IIt!'t!n IliJ :tiJDe .. [, ... 1 ,e'
_.dll : de Heer IIf'rn r.Ïl-h tol hem Je.'e ... l. :tIJtIe &111"
killpen •• mhoord ell I,"PI uiL Iie rlaal~ der f'1It'IIIIPII 
p:etroUöPD, (Nu. CWR.: 

"'enl de dnrltl h u·!lnon ell "n.Lelljk Rnn de ,...it'lItlen 
"'"B (~tIIl, lij flinrt", IIf't "tlllinJ"t·h"l' tiptt', lII"rl!t! el! 
p:f'eft tllL beilloninf: rif' Jf'lu"k.ll!:e tf'lI"'-illhf'i,l. (H. 'h~!'I,l 

Hli lt.a .. M"l "'"re rlicllllnr .all W31ir., en de p ... I"'lIdl-
li,e ·l1ienan-n "'all die ,ot'd{' ~jf\f'drr "1,11 .... uh. unI' 
"lI,d.".]. liL A!lT.) 

JBZl'5, MARIA Pil J07,EF, dit 7.IJlle tiel j" "teM 
niet l nlSLe, (100 dar"" alfa'!'.; 

11. I. P. 

H. Muia, lij weet t.o. vur;8' ik U b.b beai.dr ik 
_I alaaijo bclrO'llw.op Ut GDt .... t U .ijDD'. 

IL Alp!>. 

t 
BID~ yooa DB IIBL 

~ .. 
BROEÓER BENEDICTUS, 

( JOI .. U rRAiCISCUS BICII ) . 
...... te ~ UpiJ • • • • • • • 1801 • ,.,..,..11oJ<. __ .. __ • 

"till"I&ri • • • • • • • . • ~ . . 1141 1 

""' ..... Ój!iII ..... __ .'_ •• '"7. -De ~abeid I. het arnt '*&iU' ..... dea elpa 
~ .. ordlDe .... 't'eo I: .. ....,. de ooLmocdilheid 

:.:r&lirijat, • H. Jaao. eli •. 
Volbreart OW"I! _:rba ... .aachtaoediebeid ou 

behaln- dca .... der: .. ~, _I liJ ook bunDe 
u.tde 1'C"W ... 'ftA. Ea.L 3. Jg_ 

Hij ...... aarlijk aoed en ~4a.a • .,.aaur4, .0-
~iK ft. aeLu.1 • lllicbtelld i. paec. stMO haa4el. 
omDchlia ia sijDe .. oorde .. n. joDp .rio de deued 
leoelewt • daaIo. nD. ied..-eeu pacbt ft beaiod. 

_BRNEDICTUS. oriloij ••• b ...... blijrder 
uüpa iHeoeden; ~ bebt het· balIiopchap voor 
bet .... der .. od 't'erlat.eo. de tnMD. YOOI' d~ vreuade • 
de el1eode .,.oor del 1&Grif! en dell ubeid VOGl' de ccu
.... ia;o tUrt, Wilt ou daarboven Diet veraeten. 

• ., ... -. ...... ---.~. {IOO tltq •• jI.} 
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IIm ,,00II. 111 UIL ... -
DO.IIUC1J,S, 

" 

(1OUndII1\1I'IIOYIGIIII ........ ~l, 

.................... 1 ...... _,nll8DI. ti.,.., ... , ........................ ... 
DOIIJIIIUIIItII ... 1.0._ , ..... _ . ...., '1141. 
• W- __ ..... jo • ..., . , .... 

Ol .. , .... 1IIIIip __ tik ... _ M' 

.,.1---. ................... ......... 1._ •. 
• ., ......... ., ..... " ...... Ma , __ ............................... , ..... 
_ ..... a.pJ. L~ 

....... Io .. k_ ............... ., .. .............. , .............. .. __ .. L...-. 
R. J. P. 

1Ilj. ,-.-itfcIIoI<I. (110 ......... ~~ 
t 

Bl4 voor de Ziel 
Wil 

BROEDER BERNARDUS, 
(.Irt~triCllS lIJn :bm .O(Jlltrt,) _·41._ .... --.. "'-· 
In HIoJlI .. .,., ..... J •• , .. Gqn('" It/·'''' 

BIj .... " .... d ........ ~hell. ledde lil d. __ p~" ..... 111 •• Ia •• 11,'4 ••• 

la de _1411lii0i' .. 1Il_1Ied.4 • ....,..s op "". 
....... lij ....... _ lil 111,", .... ,. Cod, 
__ .q "'lIIIlIh._ llrIoIlo" IlteUei_ ... 
~'_I011 ..... IoII·I« .. pr\II ... n-
ZIt' ................. dl ....... lHld bèltl .. ., •• 
_ ... .......a; .. /lljde •• u., _kooritl.",I •. 
• --. ....... I0Il •• ~ -''''iOl ... wII .. ___ .... _11 ....... . 
_ .. _ ..... I0Il_ ...... ....-... .1<1 .. . _-., ...... _.-........... . 
--~·_ ..... _I ..... _--
_. _..,.. do ....... '- &ll ...... tw. IJj1\ ____ :.ap_deo._I:_1Il1k -_ .. ijoe-_ ... -..... 

ZMIt "" l&allaria. ... -*J ........ I ... t' 
~ ..... Iaut.) '\. 

R. I. P.' ~ 
~2 

o .,.1Ade kIDostermetn ! 'rOCII' ...... ........ 
........... Iij.ijl B ....... _ 

t 
ZALIG AANDBNB;BN 

'" fAN 

BBOBDBB .TOAJI'JI'B8. 
,(~B()(M) 
~ .. St. _-."" __ oe ... 

.. ~"4i.B~ ... __ ... "LM ... 
...., ... ~.au.. # 

_~_ .. t,. ....... i.llt. 
"' ..... 101 .... _ ... ..-_ iIlII_ ...... ...,... ___ 1tt ... -_ ... __ .. --. 
..--._- ....... --
~- ............ _.-....... -.. -. .. --. --""", _ .. rII ....... _, •• _. 

",'--k~._1o!Jed. _ .. .Go4e............. .. •. AuL 
O_ooUoo __ • w.;"'...,.-u. 

1oW .............. __ lot doIlij-U" 
..u ............ -. ......... -

.UIT YOOI. lilt UIL .... 
BROEDER HYACIHTHUS, 
~ Y ... IIV'lIIIj. 

,-.... ICi.U ... d ... dntSApril •• 1l1li, 
,.".r", At' Le.i:wn, ~ftl .,.., • • t8!U., 
... ..... tI ûr S,.HfIIIra Do.I.JU ••• , 
__ Iod ..... ftl .. ' ••..• tll\l7. 

., •• d .II,d 900r oopa cle •• pneu.:.Bt 
..... , wl .... kA.ftd ... , .,.,..,.,." •• '...,... .. •• ,.1, ...... ,.,.".. .... _ .. ...,...,. 
n.Zi' ........ i ... fIIrIlft"l .... p • ....u ...... 
INI ft i. Mr 1tH,,","""'n Nt' ".k"" .. .u, ......... ., _iN kl_sn .... d .... 
._D .. , .......... IÛICI" ODtbnba. 

RMOn ... .6. .... ,IlO. 
I ••• 1'a"1 1'.1&,. .... , .. "I~, 

.h1Pdo_ ................... -.n. _ ... : .1iotI,..,._ ........ _ ... . 

.,..".. ..... ~.8.LM. ............... ..... 
h,iI .. ..,., ...... B. Jo ... eu. .• Bril 
--,..-...." ..... .......-... 
A.ri4 ••• ~T ........ W.,i, ...... _.1tnM .... __ ro_ ........ dorim!P 
........,.~. B. Cuu. 

Droeder "Ineen" •• , 
(OOlINICllS VAN DE BLOi,) 

_ •• E"...d •• ta April _ • • • • . ta. o.,.r.' .. '6ij._ ... Doto .......... "'-. 
IS".,..... •.•.•..•.... 1811. 

_-""' .. ,,.,.... ....... me. 

00 ••••• 1i, .. b ..... triljk ....... ~IJ .......... ... 
'Pft .... v ........... e .......... D, .......... ad.,.. 
oILijd _ poel ......... b .......... 10 ... , ..... wlJo-
..1tI .. _.·~_ •• I ..... ". 

ot ....... God .. I .... d ..... iJ Ie ...... alJ ....... ... 
_I ............ !Ja ...... ~IJ .1100 dood ..... ... 
Go4,\ te .llOoI trHlU\e tIc'"'' iD __ te ...... . 

Do .. biJ .. _, c\o! ... ioto , ...... Jo I ......... . 
........... aDder ............. Ie ..... , ... Ija .. .. 
....., .Ml" liJD, wa .ij la 'U ......... 1& .1 .. 
.It ...... ur .h liGtde. " 

....... -.. ~IJ _ •• del _ - bij aljo. 
1o .... rl .. aIeIr. ... __ .IJ 1 ... _ ............. .. 
.""' .............. "' ...... u •• 1 "Ja. p""' ... . 

GeI.UI, liJ< Pl." ,--.. <Ilo I .... U-
. _0I~ ........ nllsJljk .... "'. IIJI. 

IIn.Car.t •• -., .. , .. ,t .... t7·&.. 
lMl a.en .... a _.ria J ..... adJD .... l.ebt. 

(Il00 ...... ,,..,.) 

HIJ bojI .' ,.kI e ......... 1iI ,ij ... I\oaeokn ... 
",41' I! pd",..c," MI .10,. .......... hllld'~iJI i. 
dal "'.0 .'0 d. Ka ..... I. del Hemtl. "n "' ... e_ ... ~ 
.-_ ..... _r ...... ikU ... B. A ..... 

ot ... 
BROEDER ANGELUS. 

(I.UlTLNIJS· \'EIIBRlIll~).-
,,"'" U 6rHrftl"' •• } ti. 19 SqJIu.kr JSN. ,.,../NII;I de 11_ D. __ .. L.",_. 
4 .. 11 ~ #870. ft tI •• r. tlNr ti. Bil . .IHN

• e ..... tier .Ir,.....u,. wnII!riC. '"~ 
".. .. 11 ... "'.JMI ... tG I .... r. 1119.~ 

o ti ..... i:, ...... ~.eI_, _:8"" der beirtt._· 
.... f GeHtll" lija ... ie i. I. wi. WON" ~ • Heer ! lij 
prip.. 11 i ..... ip.l4. Pa. 11. . 

a-.illde Mt!'dd, .... m.. dur Hl lof. Ua Qria1e. 
M ••• ,. ........ ,fj •••• ij ...... r..i ... dj •• ,* ••• d., .... a.n.tu ............. 10\". H ... h 
td!IH VUer. de .we •• ,.,mp.. 'fftllJll "D Cttritt8'll, 
.... BruÎdef01ll •• wo \',no.e.." dat Hij i. d •• 'f" 
_ .. na f:ij lijt. bij .... 'Werk ft. ,ij pit. don" • die 
e.t.teHiac tood.leetM ea t .... ~ die Rij ,""relMie 
>ij .... _ ....... I, ....... IjIl. _ .............. iI-
...... Die ............... d D' D ... 4."", .. ~ 
1"88: ..... Dt • ...., Mi ........ ,.... I,..,. wardee-
... ~ •• ftD Gé4 a.we po ..... bC\Il4\rMft; NO ..... 

dle''' ... a diuau lil ft aeedef lllijd aQM """' ..... 
4Jc111 ..... u 1S"eb. - (Mp ...... ~.: 

........... * ................. t 

i ... 
î B:roeder LUDOVICUS, 
I (.U1i1:sns DE 800Gf.). 

IJt"P,..,.lI re Sl. ,. .... "' ... t7 Fd,..,nli JtoIJ.!. 
(ff'p,-tJp-.. , .Ij ft, /J,..rrr Do.,.ial.e. ft LullIN. 

fit. -I .1l1li'.''; .I!169. eN d •• r. per,'r."-' f~(jUr d~ • 
11. 11_ S.rra .. ' .... ,&d~"jll i ... d,. HH.r 

a.fdflJ"., ,. 15 Beu.,. lIJ!),. 

llrMtl.-,. 1 •• dtnil:IIJ ... , ee. 'IOOI'beelllt, ~ •. "iJ 
'C~".'Ülll! ,.eet .ftldal 4e •• re ....... _ 'el"' ............ idtlll 
MIÜfIIt.·1 \flá.r ~h8 ........ ,ti •• retePa i~ i. de 
, ........ " "ft.lbI"f>H""f r.ijJlef belofte ••• in de i1á"'.:itll< 
ri, .. IIllde"I~.qfU, "Ia'" R. Reiel. o.or IÎI ... Lirw.o.d 
,eth~ lIl'Men biJ di .... J .. bij aidtNl .. _ w .,-,en; ia. 
Ilfth In Itft ...... ' .. r ""4IaeII 081 ca lijden eb aiel .. iu 
• eeldit ~ Je\'e:J1 • ot» .... Ie &ij •• aiet om de pata .... "P 
de. leYe •• 'e '.fllel"O; om ~ ea .ittOh. ~ ie 
wM4p; tWlt hiet fItij ... il _r diM qO 'MUM lfI 
flAtI!. Hij .#fty., .14ijd .... ~ "er O\~N,." at.'oet 
.e' .... 'a. .... l. qt t. ".DR penen .erltted~ lnj 
".," ......... u .. CIlriltu ..... Aldjd .00rd«''11 'pn" 
lIiJ "u. ~1..-.eQ • ....,.. ... d ... .-..,.1 b.J#f!üllt-1l! 
",;elKtllVN .. t I'ltUr liewMa .1-.. ptijt. Üf!f,Jf,. Uum,. 
•• , tt'l .... Uft ,.. ••• butl", ft h, I.., ...... 
, •• opIIII • 

.Ij ...... "'J •••• 

t 
... 

BROEDER HIEROHYMUS. 
(llANOIJS UN OVIIWOP,) 

~a_ .. _.,._t,.....,.. .. t"', o.,.r., .. ,., .. -'--. 
.. _ ..................... UIl; 
-_ .... tI ..... , .... tll7l. 

U.,Uc 410 • _. _ ......... T .. 
'.-., • ., •• _~ __ .hLlt. 

B' ..... d. __ IiotI._ .. c\o ...... 
.. .... , ., ................. 1 .... .. 
• .... te ... 11" .. UtN .. J...,. ., wl&I. _, ::ru - _. God -. ..... 1. d .. _'!ria-
.~ ...... _ .. bI,.._ .., .. , ..... , .... _ ........ 'a., a' ., .... ., .. 

........... ,.. ...... u. ................ .. 
• _. olil'l p"'" ..... _. 11-
DIl1' ....... feo. ........ ~ 

o.a • •. 1 ..... 1aI._ .. ' .......... 
B.~I(II·· .... ·l 

o lII.ria. i ... lie" it., "11 ti ",Ijh ~Iwe" ... 1. 
i .. ut uhr Uilp: .. 8t"lt •• :H ... 0 .... D ... "tt.) 

t 
UIIlT VOOJl Ot ZIEl • 

BROEDER I>OllrlINIOUS, 
(Ji'ZRDI:'UlfD·LOUl8 LO~811,) 

,,"rI. Ie' ~. ~hf IJ Ot, .... ,. IIl'1fl. 
911'rofNI tIJ ft lJ""'r,. bolllt.Î"Um. " 

L41ttru. ti,. 1 J".i 11f.\d. ~8 .ld~Q" r.f'WIt'rti 
Il00,. tlr HII. s.,... .. ~.t'. tI,r fIf,.,,.. ..... 

,.,tr,."lttig i. ti ... lI",r ."~pr •. 
tI"'t n .'16, ..... lldn. 

u. •• s 'e'tben,d~ flat Ntl tittj .t>~' .eld: 
Wij,.. "p m.r ..... i .. ,tH HtIMU t ..... l*t.} 

lle •• ~ klnct4erl,-« ,ut,t .Ît. tèr Item .. 
_., .kor ,,,I .... "lheiol ~ 41_ IL" IIPH &10\_ 
Inle ".,,~ " *11 lÛlM' aila Ie~n ~ 
tie ",. ..... U_" 'aD ".,IK ü. tkt ~\ipb tea 
tonA" (ft •• 1.,...: 
"flf.~ 1I~tk6~: i:.ede_'" .ldJd datt!H 

dieu.ty",".ijtdd ,"",Hl Ie ud_~klt' H dA' 
bij tltd~elet,oele. ~ tijHa Heer ie dieftt'jo! tAeI!f' 
\'Ia ...... 'er..,ijdttl1~ ~" bfter .I\e .. _., iltJ beti\ 
ter ~·"ia.l.ift, ,"eh Zq.eh ftepr alelt e. lólaritt~ 
t ..... " tHII> • .,.. ,.".".1 t!h i., .U" Ie ... _._ 
dltIMb, Wel •• de "tnMt.er1jj"~ !<&aat be .. er"t dit. 
allel i. ti. AtlPYItPÎlî,l, .Ite-rt.t>I .......... lIer· 
It-I,oo." i. dila: 11. 'e"rhe'~it.~ ....... ,.} 

...... _ ........ __ "'. lk .-1' • _"~a ·----IJ-_···. 
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! + .............. --.-....... ---- • - N 
x ..•.• _ ...•...•••... _ •.. __ ._._ •. __ _ 0: 

6\' 
o .......... ____ ........... ___ .. __ ~ 

.. ~ 

• .::::::~:~:=~::.::~~.~ ... :=.:=: .. : .... ~ .. ~ .. :.:.... t~ . 

)( .......................... ~,. ........ _ ........... "'-_ ...... _---
o .... _ .... _ ........... _ ......... ~ __ ............... _____ .... __ __.I 
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Familievereniging Vandermeulen 

De familievereniging Vandermeulen gaat haar tiende verjaardag vieren 
met een unieke one-man-show door Jef Burm. De vier voorstellingen 
zullen doorgaan van 18 tot 21 september in de Stadsschouwburg te 
Sint-Niklaas. De opbrengst van dit initiatief is ten voordele van 
enkele verenigingen waaronder onze "VVF-Iand van Waas" waarvoor we de 
vereniging ten zeerste erkenbaar zijn. Uiteraard ook zonder deze 
toezegging geniet deze familievereniging al onze steun en rekenen we 
erop dat vele leden de one-man-show zullen bijwonen. 

Cursus voor familiekunde 

Heeds enkele jaren geleden richtten we een cursus voor familiekunde 
in. Deze cursus kende een behoorlijk succes. Ditmaal willen we 
opnieuw van start gaan met een dergelijk initiatief. Hiervoor werd 
reeds een specialist lesgever geraadpleegd. De cursus zal doorgaan 
van september af om de veertien dagen op een vaste dag in de week. De 
cursisten zullen de nodige teksten ontvangen. Het inschrijvingsgeld 
zal 100 fr per avond bedragen. <alles inbegrepen) 
De ganse cursus zal waarschijnlijk 10 avonden omvatten. Meer gegevens 
hieromtrent in onze volgende kroniek. 

Vraag en antwoord 

De heer Marc van Stappen, E. van de Veldelaan 22, 2750 Beveren bezit 
veel gegevens over de families van Stappen en Dobbelaer en varianten. 
Verder volgt een overzicht van de namen voorkomende in zijn 
kwartierstaat. Wie geinteresseerd is neme met hem contact op. 
De Bobbelaer (Beveren) ; Van Stappen (Vrasene, Nieuwkerken, St Niki.) 
; De Graef(Beveren, Melsele, S.N.) ; van der AA (Vrasene, Nieuwk.) 
De Cock (St-Gil I is, Nieuwk.) ; De Block (Zwi jndrecht> ; Brijs 
(Haasdonk) ; De Bel, Bosman, Van Dam, Hombaut, Noens, Hyckaert 
(Beveren) Maes (Temse, S. N. ) Mar ijs (Temse) ; De Boey 
<Vrasene) ; De Leeuw (St-Gillis) ; Van Hecke (S.N) ; De creemer 
(S. N.) ; De Bel ie (Belseie) ; Smet; Wi Ilock)( ; Van Hoye (Vrasene) 
Boel (Vrasene) ; Volckerick (Kieldrecht> ; Van Migem ; Gijs; 
Boryckens ; Van Eetvelde ; De Jonghe; Van Goethem ; van Grimbergen 
De Caluwe ; Vergauwen (Vrasene) ; Wauters ; Andries ; Stuer ; de 
Meulenaere (Melsele) ; De Bruijne; Verbeke; Van Hese; Staes 
(Kailo) ; Hi liegeer (Beveren) ; De bauw; Cl ippelaer ; De teye 
(Melsele) ; Lauwers; Segers ; De Paep ; Huijgels ; De Coninck ; De 
winter ; Manuel ; Thoen ; Van Leuvenhage ; Hottiers ; van Esbeke 
Peertsman ; Van Ooste ; Hijngout ; De Groep <Beveren) 

Hoe namen wel eens veranderen 

Hoe een familienaam wel eens voor kopbrekens kan zorgen blijkt uit 
het huwelijk van ene Judocus Hijngout te Beveren 1634 met Agnes 
Herlenaul)(. 
Onderzoek van de verschillende akten levert volgende varianten op 
- de Erlevau 
- Herlenvauk)( 
- Herlenaert 
- Agneet rinckhouts 
- Herlinal 

- Arlemvau 
- Arlenveau 
- Herleval 

(de naam van haar man) 
- Harlennauw Ir. Van Stappen 
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"Vlaamse" burgers van Hulst uit het Burgerboek 1715-1774 

Datum inschrijving: 

07.11.1719 

06.07.1717 

15.11.1740 

01.05.1722 

24.02.1758 

03.06.1763 

14.05.1728 
05.05.1730 

04.03.1768 
10.03.1741 

21.04.17.30 

08.07.1718 

30.11.1717 

10.07.1739 

07.11.1736 
24.06.1721 

23.12.1738 

15.02.1752 
17.05.1765 

07.05.1754 
07.07.1724 

03.02.1741 
08.09.1716 

14.05.1723 

21.12.1717 

23.10.1761 
07.01.1718 

29.06.1742 

29.04.1735 
.30.09.176) 

03.11.1730 

27.04.1723 
06.01.1719 
13.03.1725 
20.04.1759 

22.08.17Z1 

Naam: 

Albertijn,Franciea 

Backer,Johannea de 

Berens,Martinus 

Block,Joris de 

Block,Jan Francies de ,j ••• 

Bodel,Johan Paulus 
Bogaert, Jan, fs.Jooa 

Bo gaert , Joos 

Boone,Pieter Johannes 

Bosch,Hendrik van den 

Bosch,Judocus van den 

Bosscher,Jan de 

Broecke, Gillis van den 

BrugBan,Martinus,gehuvd met 
Maria de Keiser 

Brupan, Wilhelaus 

Bruijn,Christiaen de 

Buil,Jan 

Bules,Jan Baptist 

BurJIl,Hubertus 

Buijs,Jacob 

Dannijs,Pieter 

Dekkers, Wouter 
Diepenbeeck,Franciscus 

Johannes van 

Duijaelingh,Jan Baptist 

Ende,Joost van den 

Gavet,Adriaan 
Grave,Adriaan de 
Haverberg, Gillis van 

Havere, Gillis van 
Haveren,Pieter van 

Hecke,Philippus Yan,fs.Baudevijn 

Hoven,Jan van 

Huyvetter,Johannes 
Impijn,Philippus 

Janssen,Joseph,fs. Joseph 

Kastelljn,Jakob 

af'kolllstig (geboortig) van: 

Sint Niklaas 

1tVelsick" (Velzake) 

Gent 

Belseele 

Sint GilliB 

Veurne 

Sint-Gillls-Waas 
Sint-Gillis-Waas 

Sint-Niklaas 
Hamme, land van Dendermonde 

Meerdonk: 

Gullege. 

BornelIl 
Sint-Niklsas 

Sint-Niklaas 

"Marckgraeveleijn 

Eksaarde 

Kortenberg, bij Brussel 

De Klinge, land van Waas 

Sint Njk1ass 

Lokeren 
Antverpen 

Sint-Niklaas 

Sint-Niklaas 

Doel 

Elsege. 

Tielrode 
Beveren 

Vrasene 
Melsen 

Elversele 

Nieuvkerken-Waas 

Sint-Winnoksbergen 

Bornem, Land van Brabant 

Sint-Iaurens 

"I.estikkalo., tussen Gent 
en Sas van Gent 



17.03.1741 

19.08.1721 

14.11.1719 
13.04.1736 

27.05.1735 

04.07.1738 

06.01.1728 
20.02.1753 
21.03.1730 
26.04.1726 
07.01.1718 
25.03.1760 

09.05.1727 

19.01.1731 
22.09.1755 
02.05.1755 

27.02.1767 

17.03.1752 
12.12.1760 

14.05.1728 
25.06.1725 
22.09.1724 
07.01.1716 
07.01.1718 

16.07.1728 

24.10.1727 
07.01.1763 
06.09.1715 
22e06.1717 
28.12.1723 
31.05.1765 
13.10.1733 
25.05.1731 
24.07.1753 
14.12.1731 
09.07.1728 
23.01.1725 

11 

Klaassen Pieter Niel 

Klaessen,Francies Temse 

Cliernhout,Charles van Puthem bij Kortrijk 

Klippeleer,Jan Baptist de, gehuwd Hamme, Ia.nd van Dendermonde 
met Bogaard,weduwe Jan 

Condé,Pieter Oudenaarde 

Koopman, Nicolaas Meenen 

Koppens,Jan Francies,j.a. Sint-Niklaas 

Kornelissen,Jan Bapttst,stoeldraaier Waasmunster 
Korijn,Pieter Sint NikJaas 

Kreupelant,Komelis Kruibeke 
Wort, Francais 
Loverie, Pieter, gehuwd, zonder 

kinderen 

Lokeren,Jan van, gehuwd met 
Dhamers,Elisabeth 

Lokeren, Laurence Anna van 

Maas, Philippus 

Martens,Catharina,veduwe van 
Vervilligen,Gillis,66 j.,R.K. 

EIst t land van Aalst 

Sint-Amands 

Ath 

Brussel 
Sint-Ni kJ aas 
Stekene 

Moortel,Joseph van de Bura in Vlaanderen 

Muering,Christoffel Everge •• bij Gent 

Mul,Andries,fs.Andries,gehuwd met Sint-Niklaas 
Verbraake,Johanna 

Mulder,Benedictus de,fs.Jacob 

Neef,Jan de 
Neijt,Machiel 

Nonne1D8.Il,Daniel 

Pante,Johannes 

Passelaer,Jan Francies 

Pattheet, Francies, fs.Jaspar 
Pennell8Il, Johannes Adriaan 

Puyenbroeck,Jacobus 

Puyvelde, Pieter van 
Raeij,Pieter 

Rijcke,Jacques Franoois de 

Robbert,Gillis 

Roggell8ll, Machiel 
Rombouts , Andries 

Rooij,Pieter van 

Roubosch,Hendrick 

Ruatingb., Comelia van 

Kieldrecht 

Antwerpen 
Gent 

Keaseke 

Assenede 

Elversele 

Haame , land van Denderaonde 

Waas.unster 
Stekene 

Stekene 
Lokeren 

Duinkerken 

Gent 

GeraardBbergen 

Lokeren 
Sint-Niklaas 

Dus.unsterkerkke (?) 

Moerbeke 



24.07.175.3 

29.04.17.32 

04.09.1762 

28.0.3.17.30 

12.04.1715 

09.09.1740 

06.07.17.36 

02.12.1757 

12.01.1759 

09.05.1752 

02.09.1729 
21.04.17.30 

17.09.1728 
16.11.1728 

18.06.1728 

1.3.01,1759 

02.09.1729 
09.01.1761 

19.05.1741 

19.08.1721 

18.10.1715 

12.06.1767 

04.01.1752 
21.04.1719 
0.3.01.17.38 
15.04.176.3 

deceabar 1986 

Schatten,Gerardus van 
SChepper,Christiaan de 

Smit,Adriaan de,fs.Andries 
Taeij,Jan Baptist de 

Tendre,Jan de 

Tiessel,Jozet 

Verbaare,Philippus,gehuwd met 
Grouv,weduve Jan de 

Verelat, Jan, gehuwd met Uytert, An
genis van,met .3 kinderen gedoopt, 
te veten:Adriaen 21.08.1712,Peter
nella Johanna 01.04.1714,Maria 
15.12.1715. 
Verelst,Jan Francies,gehuwd met 

burgeresse 

Verkruyssen,Pieter,fs.Lucas 

Verkruyssen,Abraham,gevezen pijper
majoor onder Svaanenburg. 

Verkouteren,Pieter 
Veraeerssen,Gillis,laatste voon
plaats Bulster Aabacht 

Verschelde,Andries 

Verschelde,Jan 

Vertongen,Ftancies 

Voet,Emanuel,j.m. 

Voet, Jacobus 

Voet,Jan Francies 
Voet,Mattijs 
Voorde,Machiel van de 

Vijver,Pieter van de 

Waasberge,Norbertus Vincentius 
Augustinus van 

Walle,Jan van de 
Wilde,Adriaen de 
Wilde,Jan de 
wouters,Pieter Johannes 

12 

Antverpen 
nMorheene bij Duuren ft 

llaJme, I.and van Dendermonde 
Belsels 

Sint-Niklaas 

Doornik 

Sint-Niklaas 

Berchem, bij Antverpen 

Sint-Niklaas 

Beveren 

Ieper 

Sint-Niklaas 
Kruishoutea 

Sint-Gillis-Waas 

Sint-Gillis-Waas 

Puurs, in Klein Brabant 
lokeren 

Sint-Gillis-Waas 
Sint-Gillis-Waas 

Sint-Gillis-Waas 
WaasllUDBter 

Sint Niklaas 

Eeklo 

Belsele 
Sint-Niklaas 
Sint-Niklaas 

De Klinge, I.end van Waas 

P.M.Gilhuys,geaeentearchivaris van Hulst en Axel 
B.D.Nijenhuis,genealogische verkgroep Zeeuvsch Vlaanderen 
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KRONIEK 
VAN HET LAND VAN WAAS 

V. V. F .. -

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

~Vlaamge Vereniging voor Fam1liekunde~ 

Datum van uitgave 19 mei 1987 

Jaargang XV - nr. 3 
Mei-Juni 

Verantwoordelijke uitgever 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776 88 34 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende vergadering van 
dinsdag 2 juni 1987 om 20 uur in de Vergaderzaal van Het Centrum, Grote 
Markt 40 te Sint-Niklaas. Thema: 19de eeuwse bronnen voor familiekunde, 

dee I 2. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Pierre Cleys Dirk De Waele 



19de eeuwse bronnen voor familiekunde = deel 2 

In deel een bespraken we : de burgerlijke stand 
de bevolkingsregisters 
belastingsdocumenten 

In het tweede deel komen de volgende onderwerpen aan bod 

registratie en domeinen - hypotheekbewaring 
het kadaster: a) instelling en ontstaan: 

""- militielijsten 
k :i ez f? I"' S 1. ijs; t; ~",n 

landboeken, Ferrariskaarten, Popp kaarten 
b) documenb:?n 
c) b(-?t~ar"i.n~.=.3 

Vraag en antwoord 

Gevraagd inlichtingen omtrent = 
HOE(d)T Abraham: geboren ca 1580 in Vlaanderen, zoon van? 

nt::~pub 1 :i.E:'k 

gehuwd ca 1605 te met MariJtgen Abrahamsdochter 
tussen 1580 en 1610 gevlucht naar de Hollandse 

Ca 1610 verblijf te Leiden in het klooster van Nazareth 
Kinderen ~ Abraham, Sara, Judith, Andries ? 

overleden ca. 1623 
Zijn weduwe hertrouwt met Jacques Nolet uit Menen op 14-01 1625 

Antwoord: Mr. P.J. Den Hoed, Maasstraat 8, 2314 TX Leiden 

Je"f BU~'m 

Zoals in ons vorig nummer reeds werd aan8ekondigd~ bevestigen wij nu dat 
de clne-"ïnan-"shclW van JE?"f BUI"'m ondet"" de- titE']. "m;::\cie :i.n Sinneklo;:~s" ;~i::<l 

doorgaan ln de Stadsschouwburg op 19, 20 en 21 september. Organisatie en 
kaarten <200 +r) bij Andre Vandermeulen, Slagmolenstraat 44, 2770 
i\J:i. el...ll"Jk el"'k(:,:'n • 
Een deel van de opbrengst komt ten goede o.a. aan onze vereniging_ Het 
zou dan ook passend zijn en tevens het geschikte moment om onze 
vereniging in de belangstelling te brengen door het aanbieden van een 
kwartierstaat aan Jef Burm. Hiervoor vragen we Uw medewerking_ 

De families de Hertoghe en van Exaerde 

Wie heeft een kwartierstaat of een deel er van, met daarin de familie de 
Hertoshe en van Exaerde 
Pieter van exaerde was gehuwd met Laurentia de Hertoshe. Deze Laurentia 
huwde een tweede maal met Adriaan de Winter. Hun dochter Joanna van 
Exaerde huwde met Jan yman. Zij overleed op 21-11-1600. Hij overleed in 
:\.58 l1-. 
Vraag van de heer Willy Hamerlinck, Herbakkersstraat 3. 9900 Eeklo. 
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V.V.F.-GENT 

Zalmstruat 43 
9000 Gent. 

Van ieethoven Fl._secret .. is 

tel. 091 / 25 94 83 

PUB LIK A TIE S * 1 9 8 6 * 

Onderstaande publikaties z~Jn te verkrijgen door storting van het 

desbetreffende bedrag op rekening ( ASLK) nr. 001 - 1383983 - 63 
t.n.v. V.V.F.-GENT, Hollenaarstraat 26, 9040 Gent - Oostakker, met 

vermelding van de gewenste publikatias. 

( juiste naam en adres opgeven voor de toezending a.u.b. ) 

~o~t_: ~l~e_b~d~a~e~ :::o~t~n_o~s_t~e~o~e~v~iJ !A~S~N_e~ ~OêT~~ • 

* 4/86 - Familienaam 11 GOETHALS 11 in de P.R. te Gent 

( 1326-1804) door W. Stee~her8 

* 4/86 - Personen uit Noord-Frankrijk in de P.R. te Gent 

( 1325-1796) door W. Steeghers 

150 F. 

50 F. 

* 5/86 Personen uit Noord-Frankrijk, overleden in het 200 F. 

Bijlokehospitaal te Gent (1625-1199) door W. Steeghers 

* 8/86 - Personen uit Oudenaarde in de P.R. te Gent 

( 1623-1799 ) door w. Steeghers 

* 9/86 - De Gentse bomraanvragen tussen 1100-1930 en hun 

Famil schiedenis. door G. De Wulf. 

* 10/86 Personen geboren in Nederl~nd, overleden in het 

Bijlokehospi~aal te Gent + P.H. (1625-1159 ) ~ 
* 10/86 - Personen uit Duitsland, overleden in het Bijloke-

hospitaal te Gent + P.R. ( 1625-1799 ) ~. Stee~lera 
* 10/86 - Personen geboren in Oostenrij~, Tsjecho8lowakij~, 

Hongarije en Polen, overleden in het Bijlokehospi

taal te Gent + P.R. ( 1625-1199 ) w. Steeghers 

* 11/86 - Index 11 INFORMATIEBLAD V.V.F.-GENT n 

I jg. nr 1 -1982 t/m V jg. nr 6 - 1986. - fvb. 
* 11/86 - Personen 0 Spanje, + Bijloke Gent 

'50 F. 

150 F. 

150 F. 

150 F. 

50 F. 

50 F. 

50 F. 
= :;;;; = == = = = = = = = = = :;;;; = = = = = = = = = = 2: = :: ::t == 

door Guido DEMUYNCK, Gentsesteenweg 104, 9800 DEINZE. 

Deze uitgave is te bestellen door 300 F. op zijn rekening 

nr. 150 ~ 9490837 - 30 ~ te storten • 
~ = = = = = = = ~ .:::: = = ~ ; = = = = - = = 

Deze publikaties staan ook ter inzage in ons DuCUMENTATIECENTRUM 

te MELLE, Brusselsesteeweg 395, 92,0 Melle ( Museum ) • 
o 0 0 Q 0 0 0 000 0 0 000 rvb. 
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Jaargang XV - nr. 4 
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Verantwoordelijke uitgever 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700Sint-Niklaas 
Tel. 776 88 34 

Wegens de cursus die start op 15 september is de volgende vergadering 
uitgesteld tot half november. (zie volgende bladzijde) 

Diegenen die op hun adresetiket een kruis staan hebben zullen de volgende 
VVF-kroniek niet meer ontvangen, indien ze hun lidgeld nationaal of hun 
bijdrage plaatselijk niet hebben betaald. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Pierre Cleys Dirk De Waele 



CUkSU~; \;Uük " : lt. ! EKdNt .. 

'n SE:q:·t~rnber 5 "[ .. 1. i' ter' ~t-:: !:."'~?n ,_ ',jr"; '.:;':', t lTIi 1 j <"'1-.,Jt ,Je,. UY-! t U~' 

CH!lVat 8 iessen. Het bi 1.4üner, del" ii:::sst':'n iS v; 1 jül j. )./i2'nu. het 
.l'HI,:::hrijvingsgeld bed arq;-t 500 1f ,jCJculT.ent.:2tiern2.j:! ~n ::;ylli:i.DUS 
" n')egrepen. 
,.I;;: lessen 2ullt':'n docf'gaE'i1il~ de OOVi2":,zaal van Het Centi'um. GiOT", 

Markt ~0 te Sint-Niklaas. De !"'ss n beginnen om 20 uur en eindlger 
ond 22 uur. 

En~sl diegenen die ingeschreven 
vooy'r-ang. Dit te,!. d\.~ l':;~::'!.t=-~actt2it a;-~ 

oor 10 september genieten 
zaai iS DL'-elkt. 

<andtdalsn ~turen hun aanvr ag naar 
~uccastraat 14. 2700 Sint-Niklaas. 

cl e 'v () 0 r z j t ter, L. 'e Ba.:: k L' ; , 

:_<=:8 1: Wat i9 fam:! liegeschiedenis. een stamboom. een kwartiel't!taat 
Wat omtrent mijn familienaam? 
Hoe gaan we te w8('-k.1 hoe ;',c,_e (",rl Wt"1 ,,:-n I~oe verwerken we onze 

gegf:"lenS ? 

Lii:S :2.: Bronnen voor :familiegeschiedenis moderne tijd met o. m. De 
Burge~lijke Stand. De Bevolkings: gig~ers. 

LeB 3: Overige bronne~ voor fami' eies~hied IS v~or de moderne 

~3 4: Oud schrift inleiding en 0 ~ening 

~es S; Bronnen uit het Ancie~ Reg~e 
'~n de p5.f'ochieregisters i.1' der,::d i 

L2S S: Oud schrirt oefeningen ~n vel eterlngen ~j 

Bronnen uit het Ancien Reg~me '"ervo 1 g 

L2S 8: Oud schrift oefeningen e~ v r~eterirg~n 

De lessen zullen doorgaan telkens de dinsdagavond 

] cs 1 op 15 september 
,eg ,") op 29 september .... 
les 3 cp 13 oktober 
les i~ op 20 oktobel' (oud schrift U 

les 5 op 27 oktober 
les 6 op 3 november (oud schrift "",1 '\ 

lee 7 op 10 november-
11;2;:;: 8 op 17 november- (oud sch.r i ft, 3) 

De volgende lesgevers werden voo~zien 

796 Q V·2- Z j c; }-! t 

Dr. Med. R. De Clercq, voorz1~t -' Q~W C~st- !a2nde~e~ 

L De Backsr, voorzitter VVF-Land v~n ~aas 

R. Van Ä9sche, voorzitter VVF-Aaist en Dendermonde 
P. Cleys, secretaris VVF gouw Ocs~ V!aande en 



Versla.g va.n de vorige ve r ga.de X"' ir') g 

Thema 19de eeuwse bronnen voor familiekunde 

I. Grond- Clf kavelstudie 

A. Het oude kadaster (in het Ancien Regime): 

Het is mogelijk voor elke gemeente (indien de bronnen bewaard zijn 
gebleven) de geschiedenis van een stuk grond of kavel na te gaan. 
De voornaamste bronnen hiervoor zijn: 
- de figuratieve kaarten: per wijk de percelen met hun nummering en 
vaak ook met hun oppervlakte ; de oudste kaarten dagtekenen uit het 
einde der XVde eeuw 

- landboeken, prijsijboeken, kohieren. quoteboeken, erfenisboeken 

De Ferraris-kaarten: 
Graaf de Ferraris (1726-1814), een generaal uit het Oostenrijkse leger 
stelde tussen 1771 en 1778 een kaart op die men mag beschouwen als de 
eerste stafkaart van Belgie. 
Deze kaarten werden heruitgegeven door het Gemeentekrediet van Belgie 
<275 bladen van de kaart in vierkleutrendruk). 

B. Het moderne kadaster: 
Instelling - in de wet van 1791 werd de oprichting van het kadaster 
bevolen. 

- In 1808 begon men met een perceelsgewijs opgesteld 
kadaster. 

- Voor Oost-Vlaanderen werd die voltooid in 1836. 

Basisdocumenten: - de plans 
- de oorspronkelijk aanwijzende tafel: hierin de 

percelen volgens hun nummering van het plan gerangschikt 
- de leggers: alfabetische lijst der eigenaars 

Overige documenten - supplementaire aanwijzende tafel 
- mutatieboek 
- summiere legger 

De Popp-kaarten : - Philip-Christiaan Popp maakte in ZlJn tf Atlas 
cadastral parcellair de la Belgique H kaarten van bijna gans Belgie 
Deze werden gemaakt tussen 1842 en 1879 op schaal 1/1250. 

- Van 1800 gemeenten van Belgie o.m. Oost-Vlaanderen 
werden de kaarten voltooid. 

I I. Mil i tie I ijs ten 

- inschrijvingslijsten van de militie 
- conscriptielijsten 

lijsten van de burgerwacht 

111. Kiezerslijsten 

Periode! 1830-1894 : beperkende kieswetgeving; een bedrag aan 
rechtstreekse belastingen betalen 

1894-1914 : algemeen meervoudig stemrecht 
Er zijn ook kiezerslijsten uit de Franse en Hollandse tijd. 



HET SEMINARIEBEZOEK VAN 23 MEI 
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Het initiatief van de Dienst voor Kulturele Aangelegenheden van de 
provincie Oost-Vlaanderen werd een waar succes, niet al leen voor wat 
betreft de deelname, maar vooral inzake inhoudelijke voorstelling en 
uitbouw. 
De vijf provinciale verbonden in de sektor geschied~nis, waaronder 
de VVF-Oost-Vlaanderen een eervol Ie plaats inneemt, waren 
vertegenwoordigd door 105 individuele ingeschreven deelnemers, die 
daarbij nog 72 begeleidende personen hadden laten inschrijven. Onze 
vereniging was goed vertegenwoordigd: 26 individueel onder de naam 
VVF, waarnaast nog 20 anderen onder de naam van een geschi~dkundige. 
heemkundige of oudheidkundige bodemonderzoekvereniging, samen met 49 
begeleiders. 
Het was vooral de inhoud die die iedereen in vol Ie bewondering 
bracht. Opvallend was ook de gerechtigde trots waarmee drie 
begeleidende professoren ons hun eigen huis lieten bewonderen, en de 
diep aangevoelde droefheid waarmee zij soms het verlies, het 
verdwijnen of het ontvreemden van hun kostbaarheden meedeelden. 
Elkeen was onder de indruk van deze schatkamer van wetenschap. 
moderne voortzetting van de bibliotheek van Alexandrie, een van de 
zeven wereldwonderen der oudheid. 
Prof. dr. Chris Vandenbroeke begroette de deelnemers, waarbij hij 
wees op het belang van de nieuwste doelstelling der Universiteit 
(naast onderwijs en wetenschappelijk onderzoek), namelijk de 
samenwerking met de lokale vorsers, of "amateur-historici". Onze 
aktiviteiten worden door de "professionele historici" met de 
grootste belangstelling gevolgd, wat wij trouwens konden ervaren 
tijdens het seminariebezoek, waar onze publikaties aanwezig waren. 
Er bestaat een plan om per provincie een soort dokumentatiecentrum 
uit te bouwen, waaraan en de universiteit en de lokale verenigingen 
kunnen meewerken. 
Daarna werd plenair door Prof. dr. Francois' algemene informatie 
verstrekt over de Centrale Bibliotheek van de RUG (boeken en 
tijdschriften) de catalogi, de vindplaats, de indeling en 
tenslotte het ontlenen, zowel ter plaatse als in bruikleen. Voor de 
steekkaarten met een groene middenstreep geldt een aparte regeling: 
men vindt de betreffende boeken en tijdschriften niet terug in de 
boekentoren, maar wel in de bibliotheken der faculteiten of GUS. 
De faculteit van Wijsbegeerte en Letteren omvat de sektie 
"geschiedenis", en in die sektie bestaat het systeem der 
"seminaria". Een seminarium is in feite een associatie van 
bibliotheek met leslokaal: de professor geeft er les aan een aantal 
studenten te midden van zijn boeken. Dus rekken langs de wand en 
auditorium in het midden. Het is een stelsel dat in Duitsland op 
het einde der vorige eeuw werd uitgewerkt, en door prof. Pirenne aan 
de RUG geintroduceerd. 
De voordelen zijn duidelijk men kan onmiddellijk een bron 
raadplegen of iets demonstreren. Nadelen zijn er jammer genoeg ook: 
het is een luxe-systeem, uitgebouwd in de pre-criSis tijd voor een 
beperkt aantal "eerlijke" studenten. Maar kom, ondanks de 
budgettaire beperkingen gaat men er mee door ••• 
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Na deze inleiding werd de groep gesplitst in vier deel groepen, die 
elk achtereenvolgens de vier seminaria konden bezoeken. Prof. Romain 
van Eenoo is thuis op de 5de verdieping het seminarie voor 
Nieuwste Geschiedenis. Men kan er werken raadplegen over de 
Belgische geschiedenis vanaf 1789 tot nu, naslagwerken en bronnen, 
werken over internationale geschiedenis en tenslotte verhandelingen 
en tijdschriften. Deze laatste noemde hij gevat tlde zuurstof van het 
seminarie". Er bestaan leesmogelijkheden, uitleenmogelijkheden en 
ook fotokopieerfaciliteiten. De catalogus bevindt zich in lokaal 514 
(werkzaal). 
Op de vierde verdieping staan we in het rijk van prof. Chris 
Vandenbroeke : de seminaria van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden. 
Voor familiekundigen is vooral dat tweede van belang, wat niet 
wegneemt dat enkelen onder ons hun roots zullen kunnen natrekken tot 
het ietwat geheimzinnig maar 0 zo aantrekkelijk gebied dat 
"middeleeuwen" noemt. Wij konden alvast waarnemen, dat er een en 
ander over dat domein gepubliceerd werd! Er bestaat een afdeling 
bronnen en repertoria (hieronder bv. de ordonnanties, de costuymen, 
de resolutieboeken, de "monumenta", de publikaties der Koninklijke 
Akademie), een bibliotheek met "hulpinstrumenten " (woordenboeken, 
werken over onomastiek, concordanties, nationale biografie etc.) en 
een lokaal met algemene werken over de geschiedenis der 
middeleeuwen, met boeken over instellingen en recht, met 
inventarissen en met werken over hulpwetenschappen (waaronder de 
heraldiek>. 
Zeer belangrijk is seminarie C, waarin de 
bibliografieen opgesteld zijn, waaronder het 
voor filologie en geschiedenis", dat wellicht 
ons bekend zal zijn. 

tijdschriften en de 
"Belgisch tijdschrift 
aan de meesten onder 

De twee laatste lokalen zijn thematisch opgevat : het gaat over de 
geschiedenis der ekonomie, der sociale verhoudingen, der demografie 
(stokpaardje van onze gastheer), der streken, der kerk (o.m. de 
kruistochten, het concilie van Trente), der politieke instellingen, 
der cultuur, der religie. Ook een afdeling reisverhalen en een 
afdeling hulpinstrumenten metrologie (maten en gewichten), 
numismatiek (geld) en lonen en prijzen (brood, graan, kleinvee 
enz.). In enkele seconden wist onze gastheer voor ons na te slaan 
hoeveel een mudde cooren te Gent kostte in 1709" 
De catalogus bevindt zich in een fichier die opgesteld werd in de 
gang. Nog een verdieping lager belanden we op het Seminarie voor 
Archeologie, waar we door dr. Hugo Thoen ontvangen werden. Het 
seminarie werd gesticht door prof. Van De Weert en uitgebouwd door 
prof. De Laet, die onlangs opgevolgd werd door prof. Nenquin. De 
bibliotheek is de beste van heel Belgie op het gebied van 
oudheidkunde: er staan basiswerken, reekswerken en tijdschriften. 
De catalogus bevindt zich in lokaal 310. Jammer genoeg kan men hier 
niet zonder bijzondere toelating komen raadplegen, ontlenen ot 
kopieren. Dr. Thoen wees op de belangrijke opgravingsdienst, die "te 
velde" werkt en het museum, dat niet toegankelijk is. 
De belangstelling van de dienst gaat vooral uit naar opgravingswerk 
in Belgie en in Oost-Vlaanderen in het bijzonder, maar er is een 
seminarie gewijd aan archeologie van het Nabije Oosten (Turkije, 
Syrie, Babylonie, Perzie) en Griekenland. 
Tenslotte bezochten we op de eerste verdieping het seminarie voor 
Sociale en Ekonomische geschiedenis van de middeleeuwen en 
Historische Geografie (Prof. Adriaan Verhuist>, waar we deskundig 
gegidsd werden door Dr. M. Rijckaert. Zeer toepasselijk noemde hij 
deze afdeling de afdeling der "verrassingen" : men kan er inderdaad 



soms zeer bijzondere verrassingen doen. Naast bibliografieen staan 
er historisch-geografische werken gerangschikt per land, werken over 
hulpwetenschappen (cartografie, luchtfotografie), over bijzondere 
onderwerpen (polders, wateringen, bossen, wegen, "wuestungen", 
dorpsmonografieen), betreffende agrarische geschiedenis gerangschikt 
per land en per onderwerp (landbouwtechniek, visserij, 
graangewassen, nijverheidsgewassen, tuibouw, veeteelt, wijnbouw, 
agronomie), en tenslotte is er een tijdschriftenbibliotheek, waarin 
men ook een aantal regionale en plaatselijke historische en 
heemkundige tijdschriften kan aantreffen. De catalogus kan ter 
plaatse geraadpleegd worden (lokaal 154). 
Een staaltje van professionele organisatie werd ook gegeven door het 
feit dat om 17 uur stipt de vier groepen de vier seminaria hadden 
bezocht •.. 

Dank aan de Provinciale Kultuurdienst, dank aan de professoren en 
hun medewerkers der sektie geschiedenis der faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte van de RUG en dank aan de vijf samenwerkende 
provinciale verbonden in de sektor geschiedenis 
Voortaan zal de drempelvrees van de familiekundigen voor de "ivoren 
toren" van de Universiteit verlaagd zijn. 

Dr. R. De Clercq 

Mededelingen 

De catalogus van het bezit van het VVF-Centrum te Merksem is 
beschikbaar in onze afdeling. Het is een vriJ lijvig boek dat kan 
ontleend worden na telefonische vraag (7768834), Het boek moet wei 
afgehaald en terugbezorgd worden door de ontlener. 
Bij het verschijnen van ons volgende VVF-kroniek, zullen de 
ingebonden tijdschriften van verschillende VVF-atdelingen ook 
beschikbaar zijn. 

Gevraagd 

Iemand met de combinatie Commodore Citizen voor het uitwisselen van 
gegevens. 



Houman in Waas 

Vanaf de 17de eeuw schreef men Hauman, voordien was het Houman. 
(zie: Annalen van de KOKW, dl. 64 ; p. 217) 
De oudste filiaties van dit fragment steunen op de heerlijke cijns 
van Kruibeke 1495 en de heerlijke cijns van Beaufort 1~95. 

Beide cljnsboeken worden bewaard in het A.R.A. Brussel, Rekenkamer 
nrs. 45312-14. Wij verwijzen ernaar daor ze te vermelden en voegen 
de nrs. van de folio's erbij. [FeudJ verwijst naar de Schoutheete te 
Tervarent ffLivre des feudataires ... au Pays de Waes". 

I. Pauwel Houman trouwde Kathelijne Haesaert. geboren omstreeks 1400, 
dochter van Jan en Amelberga Moesolt (in de hoofdcijns van 
St.-Bernaards, Kruibeke 2). In de cijns van Kruibeke 1495 fa 12vo en 
13. 

De kinderen volgens de hoofdcijns : 
1. Pieter Houman volgt onder I I. 
2. Jan Houman, weerbaar man te Bazel in 1480, 
Miiters a. Muters (St.-Gertrudis, Nieuwkerken 

trouwde Lysbette 
2). Een dochter: 

Lysbet Houman trouwde Marten van Raemdonck Jans, w. m. te Kruibeke 
in 1480. 
3. Symoen Houman trouwde Lysbet Hillegheers. In de cijns van 
Kruibeke 1495 fo 12vo, 35vo en 63vo. 
4. Lonys Houman trouwde Lysbet van de Walle a. van de Putte 
(St.-Bertinus, Kruibeke 1). In de cijns van Kruibeke 1495 fo 52 en 
53. 
De kinderen volgens de hoofdcijns : a. Pauwel, in de C1Jns van 
Kruibeke 1495 fo 120 vo ; b. Lysbette Houman ; c. Kathelijne trouwde 
Jan van Raemdonck ; d. Margriet trouwde Leonard van Damme ; e. 
Josine trouwde Pieter de Smet, w. m. te Bazel in 1480. 
5. Margriet Houman trouwde Anthonis Leeckelaert, w.m. te Bazel in 
1480. 

11. Pieter Houman, in 1479 kerkmeester, in 1480 schepen van Bazel, 
overleden voor 1506, trouwde 1/Kathelijne Kerrebroeck (St.-Rombouts, 
Beveren 3), 

2/Kathelijne Raes, dochter van Pieter en Maria 
van Mieghem Mathijsdr. (St.-Amelberga, Temse 15). Het dubbbele 
huwelijk blijkt uit de cijns van 1495 fa 21vo, 25vo en 28. 
Kathelljne Kerrebroeck was Van Haasdonk ; het jaargetijde van haar 
vader aldaar in: Annalen van de KOKW, dl. 64; p. 217. 
Kathelijne Raes was van Temse. De rente die hair moeder daar aan de 
kerk betaalde, ging In 1506 over op "dhoirs van Pieter Houmans over 
Theeus van Mieghem ff (RAB, Temse, kerkarchief nr. 354 fa 7 en 16). 
Zie ook: Feud. p. 123 en 208. 
De meeste cijnsgronden van Pleter en zijn kinderen lagen in de 
Beekhoek, tussen de Barbierbeek en de Kerkstraat, bij de Gauwstraat. 
Van de zoon Gillis weten wij dat hij de hofstede Beekhoek nr. 103 
(parochiekaart 1688) bewoonde, die nu nog altijd lets voorbij de 
Gauwstraat ligt. WIJ mogen redelijk aannemen dat ook Pleter daar 
woonde. Dit wordt trouwens bevestigd door een pachtboek van de H. 
Geest van Rupelmonde : Pieter pachtte In 1498 en 1499 van de H. 
Geest "een bunder lants up de Neckershol". 
In 1500 en 1501 werd de pacht al betaald door Gillis Houman, zijn 
zoon (RAB, Rup~lmonde nr. 1331), 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Lossie a. Lowyse Houman trouwde Pieter Vijdt, weerbaar man te 
Krulbeke in 1480 (zie: Vlaamse stam 1979 p. 8l. 



Uit het tweede huweli5k: 
2. Pleter Houmen trouwde Cateli1ne van Cleemputte ISt.-Amelberga. 
S t. ._. N î k i a a S i·I). 1 n ]. 5 (I) ' .• ', bet a a I cl e !~ cl e ti 0 r ye van P 1 e ter- Hou man t s 
Plster" een rente aa de H. Geest van Rupelmonde op anderhalf 
bunder HnD0~t de L0ysche oeke" (Rupelffiande nr. 1306 ra 35vo). 

De kinderen: 
a) Pieter HOllrrar,; b) Barbar'a HOLlinan, die in 
bewoonde aan de noordkant van de kerkstraat, 
Spar'renhot tFeud .. D. 331) 
3. Margriet Hûuman trouwde Jan Sammele 
4. Johanna Heumen trouwde Jan sBrunen 

1528 de hofstede 
de eerste voorbij 

5. Amelberga Houmal1 trouwde Andrlaan de Bloc, smid te Temse 

het. 

6. Niklaas Houmen trouwde te Temse Margriet Boy tas a. Buytaert, 
dochter 'Jan Adriaa~l en Lysbet Jl.bbeel (St.-Rombout, Verrebreek 1). 

Twee kinderen: a) Adrlaan Houman trouwde Maiia Smet. dochter 
van Jan en Margriet Smet. van wie een zoon: Niklaas Houman 
(St. "Pleters-Gent, Temse 81. b) Joos Heumen. 
7. Gil lis Houmen volgt ander I' I 

8. Jan Houman. In de hoofdcijns noteerde men "nescitur". wat 
betekent: "men weet niet wa~r hij is". In de cijns van Beaufort 
149S staat hij toch eenm,F; vermeld als Jan Houman f's Pieters (fe 
29) , 

I! I. Gillis Houman tr~uwde Amale Bertram. dochter van Cornelis en 
Heyken Brouwers. Zie Vlaamse Stam 1971; p. 306. 

I V. 

Drie ~1jnsen van Beaufort 1495 gingen van Gil lis' vader op hem 
over (fo 21 va en 28 rol. In de H. Geestrenten van Bazel 1572 
1 e zen we: I! J 0. C 0 pS'.:. u e r u i t G il 1 i:f.; Hou!TI a n 1 0 g r. 0 p z 1 J n hof s te d e 
aan de visgrachL onder Beaufort" (RAS, Bazel nr. 258 to 10 va en 
11) . 
Die hofstede ts de hofst~d achteraan in de Kerkstraat, in de 
Nekkershol. 
Wij kennen een 
Pieter HOllman, 
UI"ler·t1ne Vydt. 

zoon: Pieter die volgt onder IV. 
weerbaar man ~e Rupelmonde in 1552. 
àoc>~ter van Jan en Lysbet szutaers 

trouwde 
{St. Baais, 

Temse 20); trouwde 2 Lysbet van Gheetsem. dochter van Arnoud en 
Josyne ver Gouwen (St.-Pieters-Bazel 6>. 
Fieter woonde op het Poorlgoed van Rupelrnonde, een enclave binnen 
de parochie Bazel. In de 10de penning van 1543 werd z1 jn hofstede 
aangeslagen voor 20 gr. (RAB, Rupelrnonde nr. 139). Zijn vrouw 
Mertine Vydt hield in 1528 twee gemeten volghleen uit het 
gravenleen van Joos Vydt. (Feud. p. 329) 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Mertine Hcurnan trouwde Gillts Hughelinc a. Huyghens, weerbaar 
man te Bazel in 1552. 2. Adriana Houman trouwde Daneel Weyn. 
schepen van Rupelrnonde 1585-1601, aldaar overleden in 1603. 

Uit het tweede huwelijk: 
3. Adriaan Houmsn trouwde 1) voor 1570 Cathelijne Couthals, 
dochter van Kerstiaan en Josyne Locex; trouwde 2) Amelberga van 
Broecke. 
In 1570 kocht Adriaan van zijn zwager Jan Maris een hofstede op 
het Poortgoed te Rupeimonde (RAB. Bazel nr. 258 fa 35: Rupelmande 
nr. 1307 fo 74 en 174) 

A. Matis 
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V. V. F. - KRO N lEK 
VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

wVlaamse Vereniging voor Familiekundew 

Datum van uitgave 20 november 1987 

Jaargang XV - nr. 5 
November-December 

Verantwoordelijke uitgever 
Luc Oe Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776.88.34 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende werkvergadering op 

dinsdag15 december 1987 te 20 uur in Het Centrum, Grote Markt 40 te 

Sint-Niklaas. ~ijdens deze werkvergadering gaan we genealogische ge

gevens uitwisselen, ieder brengt zijn kwartierstaat mee. 

Om 21.30 uur volgt een algemene ledenvergadering, met bestuurverkiezing. 

Niet aanwezige bestuursleden moeten hun kandidatuur vooraf melden. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Pierre Cleys Dirk De Waele 
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PROVINCIALE PRIJS VOOR FAMILIEKUNDE 

Art. 1. - Een provinciale prlJs voor familiekunde wordt uitgeschre
ven voor 1988, voorbehouden aan de familiegeschiedenis, 
ten bedrage van 30.000 fr. Tevens staat een bedrag van 
10.000 fr. ter beschikking voor het toekennen van een eer
volle vermelding. Gevraagd wordt een oorspronkelijke, 
onuitgegeven of na 1 januari 1986 gepubliceerde studie, 
geschreven in de Nederlandse taal. 

Art. 2. - De deelnemers mogen nog niet bekroond zijn met de provin-
ciale prijs, of met een hogere prijs in hetzelfde genre. 

Art. 3. - De uiterste datum van inzending wordt bepaald op 31.1.1988. 

De prijs is opengesteld voor gegadigden van Belgische nationaliteit. 
Bovendien dienen zij in Oost-Vlaanderen geboren, zoniet er op de 
vastgestelde datum van inzending, vijf jaar woonachtig te zijn 
(hetgeen moet blijken uit een officieel attest). Werken, geschreven 
door meer dan één auteur, komen niet in aanmerking. De inzendingen 
moeten gestuurd worden aan de heer Gouverneur van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, Dienst voor Kulturele Aangelegenheden, Bisdom
plein 3, 9000 Gent (zie artikel 4 en 6 van het Algemeen Reglement 
dat te bekomen is op eenvoudige aanvraag). 
"Aanbevelingen" voor het opmaken van een familtegeschiedenis zijn 
eveneens op verzoek te bekomen bij de Dienst. 

KLAPPER OP DE PAROCHIEREGISTERS VAN MIDDELBURG (VLAANDEREN) 

Middelburg is één van die parochies waar tot op heden geen alfabe
tische tafel op de parochieregisters bestond. Daar Middelburg, als 
toevluchtsoord voor het vervullen van de kerkelijke plichten van 
Staatse katholieken (vaste bewoners en militairen) van meer dan 
doorsnee-belang voor genealogisch onderzoek is, wordt deze lacune 
nu opgevuld door het V.C.G.H. 
De eerste twee delen zijn zopas verschenen en kunnen besteld worden 
door storting/overschrijving op postcheck rek. 000-1579885-46 van 
het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek, Kronevoordestraat 2A, 
8120 Kortemark-Handzame. 

Deel I : DOPEN 1740-1789 
Deel 11: DOPEN 1790-1814, B.S. jaren V-X. 

HUWELIJKEN 1770-1796, 1804-1805, B.S. jaren V-X. 

Prijs per deel 300 fr. verzendingskosten niet inbegrepen. 
verzendingskosten België voor één deel 40 fr. 

voor twee delen 65 fr. 
- verzendingskosten Nederland: voor één deel 145 fr. 

voor twee delen 200 fr. 



30. 

Uit "De Hollandsche Illustratie", nr. 23 van 07.12.1877 

d-Nederlandsche Kroniek. 

Toch getrouwd 

"Och, wat is de liefde toch een aardig ding! ... IJ zoo begint, meen 
ik, een bekend volksliedje. De Liefde heeft inderdaad somtijds 
zonderlinge grillen. 
Daarvan zagen wij te Antwerpen andermaal het bewijs. Luister! 
Eenige dagen geleden, ging ik door de 4de wijk, een der volks
rijkste stadswijken, en vond geheel de Ridderstraat bevlagd en ver
sierd. 
Ik vroeg naar de reden van die buitengewone feestviering en vernam 
dat er eenvoudig kwestie was van een huwelijk, zooals men er toch 
maar weinige te zien krijgt. 
Het Kleinste vrouwken van Antwerpen, de genaamde Alida 
Van der Maelen, bijgenaamd Madamke Napoleon, straatzangster van 
beroep, en zoowat 50 centimeters, was sedert eenigen tijd weduwe. 
Haar eerste man, bekend onder den bijnaam van "Napoleon den Eénarm" 
had zich verleden jaar in It gevang opgehangen; - en thans was de 
40-jarige Alida, opnieuw het huwelijksbootje ingestapt, ditmaal met 
den genaamden Karel Lambrechts, die een tiental jaren jonger is dan 
zijn kleine wederhelft. De man is mank, maar oefent zijn stiel als 
een goochelaar of een escamoteur-prestidigitateur naar het schijnt 
tot elks genoegen uit. 
Onnoodig te zeggen dat zich dien dag een buitengewoone volksmenigte 
in de Ridderstraat verdrong, om het interessante koppel te bewon
deren. 
De vier grootste mannen uit de wijk waren tot getuigen in dit 
huwelijk gekozen. Aan het Stadhuis gekomen, tilden de getuigen, 
die elk een reusachtig bouquet droegen, de bruid als eene pop uit 
het rijtuig, en plaatsten haar heel vriendelijk op de stoep. De 
Groote Markt was overstroomd van volk en toen de bruidstoet uit het 
Stadhuis kwam, had de Politie veel moeite om hun eenen weg door de 
menigte nieuwsgierigen te banen. 
De bruiloft had plaats in de herberg "Het Zagemanneken". De stoel 
van de bruid was prachtig versierd. Na een feestelijken maaltijd 
had een volksbal plaats met verlichting en vuurwerk. De bruid 
heeft den eersten contredans met hare getuigen gedanst, waarvan 
één wel vier maal zoo groot was als zij. 

A.J.C. 



31. 

De versie van het "Handelsblad", donderdag 29 november 1877, 

luidde als volgt 

Dezen morgend was er veel volk op de loop, ter gelegenheid van het 
huwelijk van den genaamden Karel Lambrechts, bijgenaamd IIDe kromme 
scamoteur", met Alida Van Maelen, zangster, bijgenaamd "madammeke 
Napoleon". 
Alida Van Maelen is het kleine vrouwke, dat 's avonds de herbergen 
bezoekt als zangster; zij meet zoo omtrent 50 centimeters lengte, 
en was vroeger getrouwd met "Napoleon den eenen arm" welke een jaar 
geleden in den amigo ziek geworden en korts daarna gestorven is. 
In de Ridderstraat, alwaar umadammeke Napoleon" woont, is het groot 
feest; de geburen hebben de gevels hunner huizen gevlagd en ver
sierd, en heden avond zal de straat verlicht zijn. Gisteren avond 
heeft men de verloofden eene serenade gebracht. 
Ten 10 uren zijn ze met twee rijtuigen naar het stadhuis gebracht 
de bruid kreeg van de geburen twee prachtige bloemtuilen. Op de 
Groote Mark~ stonden honderden nieuwsgierigen om het huwelijk te 
zien. Na de plechtigheid in de kerk, werd het echtpaar door de 
talrijke aanwezigen geluk gewenscht. 
Men moest de bruid als een kind uit de vigilant dragen. 
Alida Van Maelen is geboren te Gelrode (Brabant). 
De vier grootste mannen uit het St.-Andrieskwartier, waren de ge
tuigen van dit klein huwelijk. 

Uit het Stadsarchief Antwerpen ontvingen we volgende huwelijksakte 
nr. 1184 : 29 november 1877. 

Carolus Aloysius Alphonsus Lambrechts goochelaar, 
geboren te Antwerpen op 9 augustus 1847, 
zoon van Joannes Baptista 
en van Maria Catharina Theresia Dierckx, 
beiden overleden, en 

Ade1ia Vermaelen, zangster, 
geboren te Gelrode (Brabant) op 25 februari 1839, 
weduwe van Marcus Isidorus De Keyzer, 
dochter van Antonius 
en van Maria Anna Ceuppens, 
beiden overleden. 

Getuigen Philippe Krost, logementhouder, 31 jaar 
Joan Jos. Fierens, leurder, 23 jaar; 
Petrus Finna (?) Torfs, slijter in dranken, 37 jaar i 

Petrus De Schrijver, muzikant, 61 jaar. 

Teksten bezorgd door André DIERICK. 
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Lijst v a. Tl 

C\...lrs\...lS 
deelTle~ers a. a. Tl de 
voor fa.~iliek\...lTlde 

Baert, Patty 
Boodts, Rudy 
Cappaert, Marc 
Cao Is, Yves 
Coucke-Magnus 
De Groote, Gilbert 
De Laet, Alphonse 
De Maen-Cools 
De Smedt, Piet 
De Smedt-Ivens, Godelieve 
De \..Jilde, Marcel 
Duym, Etienne 
Geitmeyer, Johan 
Goyvaerts, Alois 
Gyssens, Paul 
Hoste, Geert 
Jacob, Jimmy 
Karremans, L. 
Mendonk, Paul 
Nobels, Petrus 
Peleman, Luc 
Pieters, Marcel 
Roeis, \..Ji Ily 
Rombaut, Jozef 
Scheerders, F.J. 
Smet, Karel 
Smolenaers, Marcel 
Suy, Marleen 
Van den Bergh, \..Jalter 
Van der Herten, Georges 
Van de Velde, Florent 
Van Hese-Van Daele 
Van Lysebetten, Patrick 
Van Poucke, Hans 
Van Vlierberghe, Gaston 
Verhulst-Bartsoen, L. 
Verreyken, J. 
Verstappen, Leo 
\..Jarmoes, Leo 

Mispelstraat 171 
Ruisstraat 81 
\..Jeverstraat 84 
Kopkapelstraat 62 
Trompwegel 18 
Moleken 130 
Bellestraat 113 
Zamanstraat 16b 
Abingdonstraat 116 
Abingdonstraat 116 
Nijverheidstraat 29 
Rechtstraat 378 
Zelebaan 141 
Zandstraat 272 
Kluisstraat 4 
Poststraat 65 
Comm. Neyskenslaan 96 
Broekstraat 34 
Paul van Ostayenstr. 3 
Breedstraat 277 
Meersstraat 3 
Beukenlaan 21 
Passtraat 194 
Spoorweg laan 172 
Spoorweg laan 104 
Meidoornlaan 43 
H. Heymanplein 84 
Kazernestraat 5 
Pater Segersstraat 14 
Fortiaan 32 
Oude Dorpsstraat 49 
Nederheirweg 5 
Dendermondsesteenweg 93 
Stenenmuurstraat 48 
Alb. Rodenbachstraat 9 
Math. Corvenstraat 109 
Kromstraat 3 
Hoge \..Je ge I 19 
Bergstraat 30 

2700 Sint-Niklaas 
2698 Tielrode 
9170 \..Jaasmunster 
9100 Lokeren 
2782 De Klinge 
2700 Sint-Niklaas 
2700 Sint-Niklaas 
9100 Lokeren 
2700 Sint-Niklaas 
2700 Sint-Niklaas 
9100 Lokeren 
9108 Lokeren 
9100 Lokeren 
2758 Haasdonk 
9100 Lokeren 
9100 Lokeren 
3290 Diest 
3930 Halen 
2750 Beveren 
2700 Sint-Niklaas 
2698 Elversele 
9100 Lokeren 
2700 Sint-Niklaas 
2740 Melsele 
2740 Melsele 
2750 Beveren 
2700 Sint-Niklaas 
2700 Sint-Niklaas 
2700 Sint-Niklaas 
2730 Zwijndrecht 
2788 Vrasene 
9170 \..Jaasmunster 
2700 Sint-Niklaas 
9190 Sinaai 
2700 Sint-Niklaas 
2100 Deurne 
2760 Kruibeke 
2758 Haasdonk 
9220 Merelbeke 

De lessen gingen door van 15 september tot 17 november 1987. 
\..Je hadden 39 inschrijvingen. De lessen werden gegeven door 
Dr. med. R. De Clercq, gouwvoorzitter (les 2 : bronnen voor 
familiegeschiedenis moderne tijd) 
R. van Assche voorzitter VVF-Dendermonde en Aalst (les 5 : bronnen voor 
familiegeschiedenis in het ancien regime) 
L. De Backer (les 1 : \..Jat is fami I iegeschiedenis, les 3 : bronnen voor 
familiegeschiedenis moderne tijd, les 7 : bronnen voor familiegeschiedenis 
ancien regime) 
R. Poelman (lessen 4,6,8) oud schrift 
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Verantwoordelijke uitgever 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776.88.34 

U wordt uitgenodigd voor onze volgende activiteit van zaterdag 

28 februari 1988 te 18 uur in het Algeaeen Rijksarchief te Beveren. 

Er zal een rondleiding plaats hebben geleld door onze secretaris. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Baclcer Harc Cappaert Dirk De Waele 



VVF-Land van Waas 

Programma 1988 (eerste semester) 

20 februari bezoek aan het Algemeen Rijksarchief te Beveren 
rondleiding door lic. Marc Cappaert van 10 tot 12 uur 

, 

29 maart voordracht "Op zoek naar voorouders in het leger van de 
Oostenrijkse habsburgers" door cmdt.o.r. Eug. de Lelys 

23-24 april deelname aan het Kongres te Aalst 

7 juni voordracht "Het feodale stelsel in het Land van Waas" 

2. 

door lic. Rik Opsommer, laureaat provinciale prijs voor geschiedenis 1986 

Een nieuw bestuur 

De laatste algemene vergadering van 15-12-87 en de bestuursvergadering van 
19-1-88 geven ons volgende samenstelling van ons bestuur: 

voorzitter : Luc De Backer 
secretaris : Marc Cappaert 
penningmeester : Dirk De Waele 
leden: Pierre Cleys, Marcel Smolenaers, Willy Van Puyenbroeck, 

Gaston van Vlierberghe 

Hulp gevraagd ! 

Michael De Daele x Joanna Dullaert op 10-6-1728 te Sint-Pauwels. 
Graag vanaf deze akte verdere gegevens over beiden en hun voorouders. 
(Vraag uit Haarlem) 

De heer Jacques van Goethem, Beersellaan 153, 1620 Drogenbos, zoekt alle 
genealogische en heraldische informatie omtrent de geslachten van Goethem. 
Hij bezit reeds heel wat stambomen en wil graag gegevens uitwisselen. 

De heer Roger de laet, Chapelielaan 4, 3970 Leopoldsburg, vraagt alle 
inlichtingen omtrent Maria Geerts geb. Temse 2-8-1892 en gest. te Amsterdam 
8-5-1976 gehuwd met Alexis de laet. Hij vraagt ook inlichtingen omtrent 
Philomena Marie Nassau 0 Maldegem 12-1-1838 en + Stekene 21-11-1910, zij 
was gehuwd met Petrus de maeyer. 

De heer G. M. Berger, Rodenburghlaan 15, 1181 PX Amstelveen vraagt 
• inlichtingen over Jan Lis(sens) 0 Opwijk ong. 1702 en gehuwd met Catharina 

Goossens ong. geb. te 1689 Hoerbeke. beiden zijn gehuwd te Hontenisse op 
5-2-1730 : verdere afstamming a.u.b. 
Idem: Daniel van Havermaat geboren te Zele trouwt te Hulst op 31-3-1756 
met Josina Belis die geboren is te Hulster-ambacht rond 1726. Is deze 
Daniel te achterhalen? 

Een publicatie op komst 

Ons bestuurslid Willy Van Puyenbroeck heeft een boekje klaar over 
"Huwelijken in het Land van Waas" tijdens de jaren VII en VIII van de 
Franse Republiek. Dit gaat de kantonhoofdplaatsen Belseie, Haasdonk, 
Sint-Gillis bevatten samen met de huwelijken van De Klinge en Hoerbeke. In 
onze volgende kroniek meer uitleg over deze publicatie, die wordt 
uitgeleven door onze afdeling en tegen die tijd te verkrijgen zal zijn. 



23ste Nationaal V.V.F.-Kongres 

Zaterdag 23 en Zondag 24 april 1988 

Thema: "De Pers als hulpbron voor de Familiekunde" 
Plaats: Kultureel Centrum "Oe Werf' Molenstraat te 9300 Aalst 

Programma 

Zaterdagnamiddag 23 april 1988 

13.00 u. Opening van hel kongres- en onthaalsekretariaal 
14.00 u. Opening van het 23sle Nalionaal V.V. F. -Kongres door de heer Valère ARICKX. algemeen voor

zitlerV.V.F .. Welkomslgroetdoor Dr. Med. René DECLERCa. voorzitterV.V.F.-OOst
Vlaanderen ende heer René VAN ASSCHE. voorzitterV.V.F.-Aaist 

14.15 u. Referaat over: 'Typologie en evolutie van de pers in België" door Prof. Dr. Romain 
VAN EENOO (RUG) 

15.00 u. Referaat over: "Het nut van de bibliografie voor de genealogische navorsing" door 
Dr. Fil. Remy. J. LEENAERTS 

15.45 u. Bezoek tentoonstelling en genealogische dokumentatiestands 
16.30 u. Ontvangst op hel Stadhuis door het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Aalst 

Toespraak door de heer Maurice DE KERPEL. burgemeester en door Mevrouw Chris 
L1EVENS-BORMS. schepen van Kultuur 

17.00 u. Geleid bezoek aan de stad Aalst; dat in de Sint-Marlinusketk wordt afgesloten met een kort 
orgelrecital door de Aalsterse organist de heer Kristiaan VAN INGELGEM 

19.00 u. Banket in de "8orse van Amsterdam" Grote Markt 26 te Aalst 

Zondag voormiddag 24 april 1988 

09.00 u. Openstelling van het kongres- en onthaalsekretariaat 
Openstelfing van de genealogische dokumentaHestands 

10.00 u. Welkomstgroetdoordevoorzilters van V.V.F.-Nationaal. V.V.F.-oost·V1aanderen en 
V.V.F.-Aaist 

10.15 u. Referaat over: "Kan de regionale pers gebruikt worden als werkin strument voor 
het genealogisch onderzoek?" door de heer DirK PODEVIJN. Historicus en tid van Pro 
Historia 

11.00 u. Referaat over: "Het gedrukte woord te Zottegem; een ondergewaardeerde 
historische bron" door de heer Danny LAMARCO. HistCiricus 

12.00 u. Middagmaal in de refter van het Sint-Jozefskollege. Pontstraat te Aalst 

Zondagnamiddag 24 april 1988 

14.00 u. Huk:figing van de heren Paul ROCK, erevoorzitter en Hugo DE CEUKELAlRE, 
erepenningmeester 

14.15u. Referaat over: "Uogellikheden voor de familiekunde In de Aalsterse Pers van 
1840 tot 1940" door de heerKa.rel BAERT. staclsarchivaris-konseI'Vator 

15.15 u. Referaat over: "Gelegenheidsdrukwerken., een belangrijke genealogische bron" 
door Dr. Jur. Jozef DAUWE. V.V.F.-beheerderen laureaat van de tweejaarlijla provinàaIe prijs 
voor Familiekunde in Oost-Vlaanderen 1975 

16.15 u. Groet van de Zusterorganisaties uit binnen- en buitenland 
16.30 u. Toespraak door Dr. Hist. Emest PERSOONS. algemeen rijksarchivaris 
17.00 u. Slotwoord door de heerValère ARICKX. algemeen voorzitterV.V.F. 

Programma ondsr voorbehoud van wijzigingen 

Alle betalingen gebeuren uitsluitend op rek. (Kredietbank) 432-5232681-62 van het "23ste Nationaal 
V.V.F.-Kongres-piaGodelieve Cobbaut. Langestraat317. 9300 Aalst. 
Stortingen uit het buitenland gebeuren op prK. 0Q0.0666656-72 van René Van Assche. 9330 Den
derroonde. 
Gelieve alle briefwisseling te richten aan "23ste Nationaal V.V.F.-Kongres- p/a Marcel Daelman, Gaston 
De Schepperstraat 43 • 9440 ErembodegenrAalst (Tel. 053121 09 66). 

Bijlage Vlaamr;e Stam 1998 nr. 3·4 

3. 
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Een eerste bezoek aan he't Rijksarchief te Beveren. 

Nieuwe openingsuren: maandag-vrijdag: 8u30-12u, 1;u-16u;O 

zaterdag: 8u;O-12u, 1;u-16u 

Wanneer u het gebouw langs de Kruibekesteenweg ;9 te Beveren, 

4. 

in de buurt van het station - met de auto niet langs de Stationsstraat 

te bereiken, want de overweg is voor wagens afgesloten - nadert, 

vertraagt u waarschijnlijk eventjes de pas of drukt u misschien 

bruusk de rem in, om de gedachten en beelden die door uw geest flitsen 

te verwerken: kazerne, militair, gevangenis, omheining, Amerikaans, 

gesloten deur. Geen military bordje met 'Welcome', wel een onpersoon

lijke automatische deuropener. Als u op de knop om binnengelaten te worden 

gedrukt hebt, blijf niet verbauwereerd staan, maar duw gedecideerd 

de deur open, ze heeft uw volle inzet nodig. Nu bent u op het punt 

'of no return'. Eens u die stap gezet hebt, volgt de rest vanzelf 

en bent u op weg een getrouwe bezoeker te worden, want meer en meer 

zal u smaak krijgen niet alleen in die documenten die naar een bepaal-

de eeuw ruiken - of is 'geuren' u liever?- maar zelfs in die austere 

omgeving, waar somcigen de leeszaal als 'stemmig' - ooit zo beschreven 

in het tijdschrift 'het Land van Beveren' - ondergaan. Men kan er zich 

goed voelen, tussen de documenten èn de bezige mensen'èn de bestendige 

aanwezigheid van de voorouders. 

Als kersverse bezoeker wordt van u verwacht dat u een inschrijvingà

formulier invult - met opgave van de reden van uw bezoek, b.v. 'genea

logisch onderzoek' - en uw naam onder uw handtekening in het bezoekers

register calligrafeert. Dat laatste hoort u bij elk bezoek te doen 

en de inschrijving dient elk jaar hernieuwd te wordan. 

Als familie-vorser gaat uw aandacht in de eerste plaats naar de parochie

registers (P.R.) - met indexen, gewoonlijk Iklappers' genoemd - en 

de tienjaarlijkse tafels of klappers van de registers van de burger

lijke stand (B.S.) van het arrondissement Dendermonde (voor een groot 
deel, nl. tot de gemeenten beginnen.lmet de letter s, reeds fotokopies) die 

in de leeszaal opgesteld staan en vrij kunnen geraadpleegd worden. 

Wanneer u in de tienjaarlijkse tafels een akte hebt aangetroffen die 

u aanbelangt, vraagt u het boekdeel waarin die akte voorkomt, aan. 
Daartoe krijgt u van de opzichter een aanvraagformulier, waarop u 

bij 'Ponds' b.v. vermeldt: B.S. Kieldrecht G(eboorten) 1845. Voor 
elk boekdeel moet u een apart formulier invullen, tenzij de boekdelen 

op mekaar volgen. Dat kan u nagaan in een lijst die in de leeszaal ter 

beschikking ligt. Houd er rekening mee dat u IS 'morgens slechts 



tot 11u en 's namiddags tot 15u30 registers kan bestellen. 

Hetzelfde geldt voor het laten maken van fotokopies ( 10 fr./stuk, 

klein of groot formaat). Daarvoor bestaat ook een speciaal aanvraag

formulier. t s Zaterdags worden evenwel geen fotokopies gemaakt en 

is het niet mogelijk registers aan te vragen. 

Indien uw interesse verder gaat dan de P.R. en de B.S., dan zal u 

profijt kunnen halen uit de inventarissen (b.V. van het Xerkarchief) 

die achter het bureau van de opzichter ter inzage staan opgesteld. 

Hier vindt u ook strookjes papier om in de registers op de plaatsen 

die moeten gefotokopieerd worden, te steken. 

De registers van de Burgerlijke Stand en de Parochieregisters op het 

Rijksarchief te Beveren. 

5. 

Het RA Beveren fungeert als nationaal hulpdepot voor de archieven 

van de Rijksadministratie, als arrondissementsdepot en als tussendepot. 

Zo bewaart men er bijvoorbeeld naast de archieven van kloosters en 

kerken, en notarisarchieven uit de regio ook _ ar-

chieven van de Registratie en Domeinen, en van de Bypotheekbewaring, 

documenten van de onderscheiden rechtbanken, bedrijfsarchieven, het 

Congo-archief. Indien er in andere Rijksarchieven plaatsgebrek ontstaat, 

door nieuwe stortingen of neerleggingen bijvoorbeeld of wegens veran

deringswerken, kan de uitlaatklep naar Beveren geopend worden, waar 

twee nieuwe gebouwen - waarvan het ene in 1978 en het andere in 1983 

in gebruik werd genomen - 60000 strekkende meters opbergruimte bieden. 

Er zijn plannen voorhanden om bij te bouwen, zodat een capaciteit 

van 120000 strekkende meters archief zou ontstaan. 
De publikatie van 1974 'Het Rijksarchief in de Provincitin. Overzicht 

van de ~ondsen en Verzamelingen. I. De Vlaamse provincitin' is dringend 

aan een aanpassing toe en kan dienen om te weten te komen wat ergens 

op een Rijksarchief berust, maar niet om te achterhalen wat er niet 

aanwezig is. 

Zo moet het een genealoog - sommige archivarissen zijn allergisch 
voor die term en horen of zien liever een 'familievorser', omdat die 

meer het geschiedenisterrein zou bewandelen - adem inblazen te ver
nemen dat sinds enkele jaren te Beveren het archief van de Burgerlijke 

Stand van het arrondissement Dendermonde ter raadpleging ter beschik

king staat. Deze registers zijn afkomstig van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Dendermonde en lopen van jhet jaar V (1796) tot 1850-1882 



naargelang van de gemeente. Opgemerkt weze dat de akten uit de 

~erste jaren van het Pranse regime dikwijls onvolledig zijn. 

6. 

Om die black-out te boven te komen kan men M. de Bruynes afdoende 

'Remedies tegen de lacunes in de eerste jaargangen van de burgerstand', 

gepubliceerd in Vlaamse Stam 11, 1966, uitproberen. 

In het Rijksarchief te Beveren mag de bezoeker de ~egis~ers van de-

burgerlijke stand vrij en gratis inkijken. Dat is niet zo op 

de gemeenten, die meestal alleen ertoe kunnen bewogen worden een 

aan het zegelrecht onderworpen uittreksel in eensluidend afschrift 

af te leveren. Voor akten jonger dan honderd jaar kan men trouwens 

alleen op de gemeente terecht, maar binnenkort zal men op het Rijks

archief te Beveren de akten van de Burgerlijke Stand van het arrondis

sement Dendermonde tot 1890 kunnen consulteren, zoals dat ook het geval 

is voor de arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Turnhout op het 

Rijksarchief te Antwerpen. 

De 'annexen' of 'huwelijkSbijlagen', dat zijn documenten die bij de 

huwelijksakte worden gevoegd - b.v. uittreksel uit het doopregister, 

uittreksel uit het overlijdensregister, bewijs van uitloting voor 

de militie - bestaan slechts in één exemplaar, net zoals de huwelijks

afkondigingen, en moeten samen met het dubbel van de registers van 

de Burgerlijke Stand door de gemeente ja~rlijks op de griffie van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg worden neergelegd. 

Deze annexen en huwelijksafkondigingen van het arrondissement Dender

monde - voor zover ze honderd jaar oud zijn - worden ook op het RA Be

veren bewaard en zijn te raadplegen. 

De bevolkingsregisters, die sinds 1847 in elke gemeente worden 

bijgehouden, en waarin de tienjaarlijkse bevolkingstellingen worden 

opgenomen, treft men gewoonlijk in het gemeentearchief aan, waar soms 

ook hun voorlopers, de 'staten van bevolking' of 'staten van de in

woners' rusten, maar ook op het RA Beveren (b.v. de gemeente Beveren). 

In het RA Beveren kan men verder aankloppen voor de parochieregisters 

van het arrondissement St.-Niklaas , ook loude' burgerlijke stand of 

doop-, huweli3ks- (ot trouw-), en begrafenis- (ot begraaf-) registers 

genoemd, in Nederland afgekort als D.T.B.-boeken. Samen met de 10-jaarli3k

se tafels staan ze in de leeszaal opgesteld. Wegens de frequente 

raadpleging ervan, worden ze in totokopie aangeboden. 



7. 

Ondanks de vele verordeningen van de opperste wereldlijke gezaghebbers 

i.v.m. de parochieregisters - die op instigatie van het Concilie van 

Trente bijgehouden moesten worden - te beginnen met artikel 20 van het 

Eeuwig Edict (1611) van de aartshertogen A1brecht en Isabe11a, over 

Karel van Lotharingen (1752) en Maria Theresia (1754), tot ministeriä-

1e cilculaires in onze eigenste twintigste eeuw - behandelen besturen, 

pastoors en soms ook particulieren de parochieregisters naar eigen 

goeddunken. Gelukkig voor de genealogische vorser - wegens de toegan

kelijkheid - is al veel op het Rijksarchief, de wettelijke bewaarplaats, 

beland. 

Het is interessant voor ogen te houden, wat voor ons arrondissement 

nog verspreid zit, en zodoende de onderzoeker parten kan spelen, b.v. 

doordat het gemeentearchief wekelijks maar één dag of een halve dag voor 

onderzoek wordt opengesteld, alsof het een doos van Pandora betrof. 

Normaliter behoedt men in het RA Beveren de archieven van instellingen, 

besturen, families en particuliere personen uit het bestuurlijk arron

dissement Sint-Niklaas, meer bepaald uit het gebied dat geprangd zit 

tussen de oude spoorlijn Hulst-Temse en de Schelde, en de volgende ge

meenten telt: 1. Bazel, 2. Beveren, 3. De Klinge, 4. Doel, 5. Haasdonk, 

6. Ka110, 7. Kieldrecht, 8. Kruibeke, 9. Meerdonk, 10. Me1se1e, 11. 

Nieuwkerken, 12. Rupe1monde, 13. Sint-Gillis, 14. Sint-Niklaas, 15. 
Steendorp, 16. Temse, 17. Verrebroek, en 18. Vrasene. 

Zo vindt men op het RA Beveren ook de parochieregisters van bovenge

noemde gemeenten, met uitzondering van die van Sint-Niklaas (kunnen op 

het Hendrik Heymanp1ein ingezien worden) en Temse (op het gemeentehuis 

te raadplegen). Men moet er evenwel rekening mee houden dat van sommige 

gemeenten de collectie parochieregisters op het RA onvolledig is en 

men voor de hiaten zijn toevlucht tot de gemeente of de pastoor dient 

te nemen. Toch kan men op het RA de parochieregisters van een aantal 

gemeenten op microfilm doorlopen, zoals ook de alfabetische tafels voor 

Temse. Voor een uitvoerig overzicht kan men de groene plastic-map met 

de P.R.-inventarissen in de leeszaal ter hulp roepen. 
Verwarring over de vraag of bepaalde gemeentearchieven vertegenwoor

digd zijn, kan ontstaan doordat een onderscheid gemaakt wordt tussen 

het • bestuurlijk' arrondissement Sint-Niklaas met de hierboven opgesomde 

gemeenten (maar waartoe ook behoren: Daknam, Eksaarde, E1verse1e, Lokerén, 
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Sinaai, Sint-Pauwels, Stekene en Tielrode) en het 'gerechtelijk' 

arrondissement Dendermonde (waarvan deel uitmaken: Aalst, Beveren, 

Dendermonde, Hamme, LOkeren, Sint-Gillis, Sint-Niklaas, Temse, Wetteren 

en Zele). 

Het komt hierop neer, dat in het RA Beveren bewaard worden: 

de B.S. van het hele gerechtelijk arrondissement Dendermonde - ook van 

Burcht en Zwijndrecht, die nu bij Antwerpen horen-

en de P.R. van een deel (Daknam, enz. uitgezonderd - zie supra) van 

het bestuurlijk arrondissement Sint-Niklaas. 

Met deze gegevens gewapend kan u een eerste aanval op het RA aan

vatten. Dat Beverse bolwerk staat onder het commando van de heer W. 

Rombauts, afdelingshoofd, en voorts kan u in de leeszaal geconfron

teerd worden met de heer J. Verschaeren, werkleider, de heer J. Bekers, 

assistent, A. Cole, wetenschappelijk medewerkster, J. Vercauteren, 

secretaresse, R. van Leugenhaeghe, boekbinder, F. Dullaert en M. Goyens, 

magazijniers, en de schrijver dezes, Marc Cappaert, gedetacheerd leraar. 

Hopelijk valt de eerste kennismaking u best mee! 

8. 
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Luc De Backer Marc Cappaert Dirk De Waele 



10. 

HOUMAN IN WAAS (2) 

I. Gillis Houman, weerbaar man te Bazel in 1480, trouwde Amelber~a Willems 
a. Berkelaer, dochter van Geraard en Margriet van der GouwenSint-Baafs, 
Haasdonk 11). 

Omstreeks 1506 betaalde de zoon Jan Houman Gillis aan de kerk van Temse 
een erfelijke rente over Geert Willems, II Up sijn huys ende hofstede in 
Baersele ll

• De hofstede was ongeveer 2 gemet groot en was een volgleen 
van het boodschapsleen dat toen gehouden werd door Jan de Buekele, die 
te Haasdonk in de Perstraat woonde (RAB, Temse, kerkarchief nr. 354 
fO 22). 

De overerving van de rente wijst uit dat die hofstede aan de Groendam 
lag, Eerste Oude Meulenberg nr. 19 (parochiekaart 1688). Jan Houman 
Gillisz. heeft de hofstede kennelijk geërfd van zijn moeder Amelberga 
Willems, die enig kind van Geert Willems was. Jan bewoonde die hofstede 
en zeer waarschijnlijk ook zijn ouders. 
De kinderen volgens de hoofdcijns : 
1. Lysbet Houman trouwde Steven Cappe, weerbaar man te Kruibeke in 1552. 

Lysbet hield in 1528 te Bazel 3 gemeten volgleen uit het reeds ver
melde boodschapsleen, dat toen gehouden werd door Katelijne Buekels 
fa Jans. De 3 gemeten lagen aan de Moorterstraat (Feud. 347). 

2. Katelijne Houman, overleden voor 1528, trouwde Zegher Vydt. In 1528 
staat de horie van Katelijne vermeld als belendster van een volgleen 
uit Ter Elst (Feud. p. 340). 

3. Jan Houman volgt onder 11. 
4. Lauwerine Houman trouwde Pieter de Jonghe, weerbaar man en schepen 

van Bazel in 1548 en 1552. Zijn hofstede staat vermeld in 1572 en 
lag op Beaufort (RAB, Bazel nr. 258 fO 26). In 1528 hield Lauwerine 
3 gemeten uit het leen dat haar broer Jan hield uit de heerlijkheid 
te Weyns (Feud. p. 620). 

11. Jan Houman, weerbaar man te Bazel in 1552, overleden voor 1555, trouwde 
Cornelia van Standonck, dochter van Jan en Katelijne van Pudenbrouc 
(Sint-Bernaards, Kruibeke 4). Cornelia's vader, Jan van Standonck, 
was nog weerbaar man te Kruibeke in 1552. 

In 1527 zegelde Jan Houman het denombrement van zijn leen op Bazel met 
een ploeg, overtopt door zespuntige ster (Wapenboek van Waas nr. 200). 
Het is het enige heraldisch gegeven dat we van de familie Houman kennen. 
In 1528 hield Jan twee lenen. Uit het boodschapsleen van Katelijne 
Buekels fa Jan hield hij 4 ~ gemeten, gelegen aan de Moorterstraat 
(Feud. p. 349). Van jonker Jan van Menghersfruyt, uit diens heerlijk
heid te Weyns, hield hij 14 bunder op Haasdonk en een kwart bunder 
helftwinning op Bazel, Ilwaervan up ende afvarens vijf gemeten metter 
hofstede gheleghen binnen Baersele ll

• Uit dat leen hield Jan nog 5 
gemeten van hemzelf aan de Moorterstraat (Feud. p. 619). 
Op 15 februari 1555 kochten de wezen van Jan Houman van Jan Cappe fs 
Stevens een half bunder volgleen uit het boodschapsleen van wijlen 
Katelijne Buekels, dat toen in het bezit was van haar zoon Gillis van 
Royen Pietersz. Dat half bunder lag met zijn oosteind aan de Moorter
straat. In 1566 behoorde het toe aan Lysbet Houman fa Jans (RAB, Bazel 
nr. 137 fO 27 en 41). 



Oe kinderen volgens de hoofdcijns : 
1. Jan Houman volgt onder 111. 
2. Lysbet Houman trouwde Jan Ceulene, weerbaar man te Bazel in 1552. 

In 1553 wonnen Jan Ceulene, Joos Couthals en Jan van Waterschoot 
een proces tegen het Land van Waas (ibid. fO 20 VO). 

111. Jan Houman trouwde N.N. Jan was schepen van Rupelmonde van 1548 tot 
1551 en nog weerbaar man aldaar in 1552. 
In de 10de penn"ing van Rupelmonde 1543 staat zijn hofstede getaxeerd 
voor 2 sch. 8 den. gr. Die hofstede lag aan de zuidkant van Varkens
straat. Jan had ze gekocht van Jan van den Berghe. Hij had er een 
brouwerij: "huis en brouwerij de Zwane". Huis en brouwerij gingen 
over op zijn zoon Lieven. 

11. 

Jan was ook eigenaar van een huis en erf gelegen aan de noordoostkant 
van de Bolbaan. Hij verhuurde ze en eiste in 1552 nog huishuur ervan. 
Later verkocht hij ze aan jonker Jan van Steelandt, baljuw van Rupel
monde en hoogschepen van Waas (RAB, Rupelmonde nr. 139, nr. 1307 fO 25). 
Verder bezat Jan nog 6 gemeten leengrond in Is-Gravenbroek ; op Rupel
mondekouter pachtte hij anderhalf bunder en 2 gemeten; in Bazelpolder 
pachtte hij van de kerk van Bazel het hoog Pannebroek (ibid. nr. 139, 
nr. 860, 2e deel fO 9, 105 vO, 49, 140 en 143). 

We kennen twee zonen. Geen van beiden staat vermeld als weerbaar man 
te Rupelmonde in 1552. Ze moeten derhalve geboren zijn na 1534. 
1. Lieven Houman, overleden voor 1572, volgde zijn vader op in de 

brouwerij de Zwane. In 1572 betaalde zijn horie aan de H. Geest van 
Bazel 7 groten "Op een grond die Jan Houman gebracht heeft in zijn 
hofstede tusschen Vliet en BroekstraatII. Zijn erfgenamen verkochten 
de brouwerij aan Jan van Vliet. Aan de zuidoostkant van de Bazel
straat, in de hoek van de Zoetemoederstraat (kant van de markt) lag 
in 1589 een afgekapte boomgaard, IIgenaemt Lieven Houmans bogaert" 
(RAB, Bazel nr. 258 fO 18 VO). 

2. Cornelis Houman, overleden voor 1583, betaalde in 1572 aan de H. 
Geest van Bazel 2 groten 11 penning op zijn hofstede, gelegen in de 
Broekstraat. Die hofstede, den Roosmarijn genaamd, lag naast de 
hofstede van Jan Verbanck en deze laatste hofstede lag op de noorde
lijke hoek van Broekstraat en Zoetemoederstraat. In 1583 was ze 
door de wezen van Cornelis verpacht aan Christiaan de Cos ter en werd 
kort nadien verwoest (RAB, Bazel nr. 258 fO 16 vel. 

A. Mari s. 

NIEUWE PUBLICATIE 

"Huwelijken in het Land van Waas, tijdens de jaren VII en VIII van 
van de Franse Republiek." door V.V.F.-Land van Waas. 
Kostprijs 250 fr. (zonder portkosten) ; te verkrijgen bij de 
voorzitter. 



12. 

GELEGENHEIDSVONDST "Den Ter Eecken Molen" 

Charles Behiels, voorheen molenaar te Sint-Niklaas, thans molenaar 
en wonende te Lokeren, verkoopt aan zijn broer Ivo, wonende te 
Sint-Niklaas aan Tereeckenmolenstraat : de helft van een "staak 
graenwindmolen", van ouds genaamd den TER EECKEN MOLEN. Ivo 
Behiels was reeds eigenaar van de andere helft van de molen die 
hij bewoonde en gebruikte. 

Bij de molen hoorde een rosmolen, woonhuis en schuur, stallingen, 
grond en erf, edificien en kattylen, inbegrepen de cijnsgrond 
daaruit gesproten en waarop het huis stond van Jozef Van Acker, 
metser en tapper. De molen stond in de Zwarte Putwijk, kadaster 
sectie C nummer 662/663/664/665/666/667/668, met een oppervlakte 
van 67 a 50 ca, west de Tereeckenmolenstraat en noord de Molen
straat. 

Alles behoorde aan de twee broers, ieder voor de helft, blijkens 
de akte van 2 februari 1854 opgemaakt door notaris De Rycke te 
Elversele en was belast met 7.000 frank, dit was het restant van 
de onbetaalde koopschat en deze schuld was ten voordele van Jan 
Frans Vercauteren en kinderen te Sint-Niklaas en was terug te be
talen aan 4 %. 

De koopprijs bedroeg 6.000 frank. Ivo betaalde hiervan 2.500 frank 
aan zijn broer Charles en daarbij betaalde hij de helft van de 
rentelast af of 3.500 frank. Om deze betaling mogelijk te maken 
ging Ivo Behiels een lening aan van 3.000 frank bij Marcel Smet te 
Tielrode en van 700 frank bij Frans Baeck, ook te Tielrode, telkens 
aan 4,5 %. Jacob Everaert te Elversele stelde zich over deze 
lening ook borg. 

De koopakte werd opgemaakt te Tielrode op 10 februari 1863 en werd 
verleden voor notaris Van De Per re die te Temse woonde. 

Bronvermelding: RAB - notariaat, fonds notaris Dubois, nummer 66, 
minuut 10 van 10 februari 1863. 

Roger Colaes. 

HERNIEUWING LIDGELD V.V.F.-LAND VAN WAAS 

Zij die geen lid zijn v. VVF-Nationaal of wel lid zijn en 
niet in het Waasland wonen worden verzocht hun lidgeld 
1988 te betalen. Voor België: 60 fr., voor het buitenland 
100 fr. Te storten op rek. 000-1164859-83 van Dirk 
De Waele 
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V. V. F. - KRONIEK 
VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-

BIsschop Triest aan 40 

Datum van uitgave: 24 mei 1988 

Jaargang XVI - nr. 3 
Mei-Juni 

Verantwoordelijke uitgever 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776.88.34 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht op 

dinsdag 7 juni 1988 te 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek, 

Hendrik Heymanplein 1 te 2700 Sint-Niklaas. Lic. Rik Opsommer houdt 

een voordracht over "Het feodale stelsel in het Land van Waas". 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

~ 

Luc De Backer Marc Cappaert Dirk De Waele 
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BEZOEK GEOLOGISCH INSTITUUT FAKULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

VAN DE R.U.G. TE GENT OP 25 JUNI 198A ---------

Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen nam, op advies van 
de Provinciale Advieskommissie voor Geschiedenis en in navolging 
van het suksesrijke bezoek aan de seminariebiblioteken van de 
Sektie Geschiedenis op 23 mei 1987, het initiatief tot de 
organizatie van een geleid bezoek aan het Geologisch lnst1tuut 
van de Fakulteit van de Wetenschappen van de Rijksuniversiteit, 
Krijgslaan 281 te Gent. Hiermee wil het graag bijdragen tot de 
bevordering van kontakten tussen deze akademisch geschoolden en 
de (amateur-)historici. 

Het Provinciebestuur organizeert dit bezoek in samenwerking met 
de 5 provinciale verbonden in de sektor geschiedenis, namelijk 
de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen, de Oostvlaamse 
Federatie voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en Industrieel 
Erfgoed, het Oostvlaams Verbond voor Kringen voor Geschiedenis, 
het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen en 
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Afdeling Oost-Vlaanderen. 

Het bezoek zal plaatsvinden op zaterdagnamiddag 25 juni 1988 
tussen 2 en 5 uur. 
Het programma bestaat uit een Vijftal vulgarizerend gehouden 
voordrachten van telkens circa 20 minuten door leden van het 
wetenschappelijk personeel, waarin aansetoond wordt dat het 
geologisch onderzoek voor de (amateur-)historicus ook een 
nuttige informatiebron kan Zijn bij zijn historisch opzoekings
werk. 
Daarna zal men een geleid bezoek brengen aan het Geologisch 
Instituut (museum, biblioteek, laboratoria). 
Aan dit bezoek zijn geen onkosten verbonden. 

Wie wenst deel te nemen aan dit initiatief, dient zich d.m.v. 
bijgevoegd formulier aan te melden bij de Afdeling 91 -Kulturele 
Aangelegenheden van de Provincie Oost-Vlaanderen, Bisdomplein 3 
te 9000 Gent en dit uiterlijk op 3 juni a.s. 

Waar vindt U het Geologisch Instituut ? 

_J 

/ .I"" . 
'/.'.".-

-----------------------------------------------------------------------_. 

De ondergetekende 
Adres ...................................................................................... .. 

. ... ~ .... -.....•••••.. _- .. -.. _ ........ ~ ...... _--_ ........ __ ............... . 
lid van het Verbond .......................................................... .. 

zal/zal met ...... personen (schrap wat niet past) 
deelnemen aan het geleid bezoek van het Geologisch 
Instituut van de Fakulteit van de Wetenschappen 
van de R.U.G. te Gent op 25 juni 1988. 1~~. 

(datum) .......... - ................................................ .. 

(handtekening) .............................................. .. 



16. 

ENKELE BRONNEN IN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL VOOR OPZOEKINGEN 
BETREFFENDE MANSCHAPPEN VAN DE NATIONALE REGIMENTEN. 

1. PERIODE 1706-1725 

Inventaris nr. 228 - Fonds "CONTADORIE & PAGADORIE II 

260 Regt d'Infanterie du Duc d'Arenberg 
261 Regt de Dragons du Colonel Baron d'Audignies 
262 Regt d'lnfanterie du Don Pedro d'Avila 
263 Regt d'Infanterie du Marquis de Bournonville 
264 Regt d'Infanterie du Comte François de Gand 
265 Regt d'Infanterie Irlandaise du Colonel Devenish 
266 Regt d'Infanterie du Colonel Thomas Hartopp 
267 Regt d'Infanterie du Colonel Thomas Hartopp 

(dit reg"iment werd reeds in 1720 door Eugène de 
Savoye aan de graaf van Gent gegeven) 

268 Regt de Dragons du Duc de Holstein-Norburg 
269 Regt d'lnfanterie du Comte de Lannoy 

270 Regt d'Infanterie du Comte de Laspiur 

271 Regt d'Infanterie du Prince Claude de Ligne 
272 Regt de Dragons du Prince Ferdinand de Ligne 
273 Regt d'Infanterie du Marquis de Los Rios 
274 Regt d'Infanterie du Comte de Maldegem 
275 Regt d'Infanterie du Comte de Maldegem 
276 Regt d'Infanterie du Comte de Maldegem 
277 Regt de Dragons du Colonel Comte de Paleotti 
278 Regt d'Infanterie du Marquis de Pancalier 
279 Regt d'Infanterie du Colonel F.D. de Salablanca 
280 Regt de Cavalerie du Marquis de Westerloo 

2. PERIODE 1726-1794 
Inventaris nr. 502 - Fonds "CONSEIL PRIVE AUTRICHIEN" 

1707-1715 
1706-1714 
1707-1714 
1719-1752 
1720-1725 
1717-1721 

1706-1715 
1716-1723 

1716-1725 
1718-1725 
1709-1716 

1717-1725 
1717-1725 
1706-1725 
1704-1713 
1714-1719 
1720-1725 
1713-1718 
1718-1725 
1706-1718 
1707-1725 

De bundels 957 tot en met 964 bevatten inlichtingen betreffende 
wervers en deserteurs, rekrutering met geweld enz. 

Inventaris nr. 7 - Fonds "COMMISSARIAT GENERAL CIVIL" 

319 Recruteurs et recrues (met recrues bedoeld men hier eigenlijk 
de wervingskampagne) 1785-1786 1791-1794 

320 Plaintes contre les recruteurs 1784-1785 ; 1790-1794 



Inventaris nr. 58 - Fonds "CONSEIL DU GOUVERNEMENT GENERAL" 

1313 Déserteurs 
1314 Invalides 

Handbibliotheek in de 1 

17. 

Joseph RUWET - "LES ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES DE VIENNE ET L'HISTOIRE 
DE BELGIQUE" 

Behandelt op p. 233-259 alle nationale korpsen waarover te WENEN 
informatie gewonnen kan worden met aanduiding van de referenties 
waaronder de "MUSTERLISTEN" en "STANDESTABELLEN" in het KRIEGS
ARCHIV te WENEN te vinden zijn. 

ENKELE BRONNEN IN ANDERE ARCHIEVEN 

1. STADSARCHIEF BRUSSEL 

Inventaris PERGAMENI - . 242 
Bundel 630 Correspondance et ordonnances diverses relatives aux 

déserteurs de l'armée 1745-1791 
Bundel 638 Papiers concernant la compagnie du capitaine 

Jean Joseph de Pesser du Regt de Los Rios 1754-1763 

2. V.V.F. CENTRUM OOSTENDE 

Bibliotheek - nr. II/2b/81 Klapper m.b.t. het Regt VIERSET 
1764-1789 

(Geboorten-huwelijken-overlijdens) 

3. RIJKSARCHIEF BRUGGE 

Frans Fonds (Archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen) 
2630 Gewezen Oostenrijkse soldaten - Arrondissement Kortrijk - 1 lijst 

4. RIJKSARCHIEF GENT 

Archives de l'Arrondissement de la Flandre Orientale et du Départe
ment ou Préfecture de l'Escaut 
290-292 Emigrés, officiers ayant été au service de "Etranger 
296-298 Emigrés au service étranger 

5. ARCHIEF KONINKLIJK LEGERMUSEUM 

s "OOSTENRIJKSE PERIODE 11 

Doos 4 
220-225 Notities betreffende Nationale Regimenten 
229 Dokumenten betreffende het 42 Regt Infanterie (Oostenrijks) 

1700-1745 
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HULP GEVRAAGD 

* De heer L.H. Boel, Kruisvaardersstraat 107, NL-5021 BC Tilburg 
zou graag aanvullingen krijgen: 

18. 

XI. Joannes Boel 0 ?, x Tielrode 12.02.1602, + Tielrode 18.08.1645 
echtg. Catharina Reijniers 0 ?, + Tielrode 3.09.1645 

X. Joannes Boel, echtg. Margriete van Mere 0 Temse 1610, + Temse 1671 
IX. Joannes Boel, echtg. Cornelia van Steen 0 ?, + Temse 14.06.1671 
VIII.Gilles Boel, echtg. Elisabeth Peeters 0 Bornem 1665, + ? 
VII. Abraham Boel, echtg. Petronilla Boykens 0 ?, + Temse 1734 

* De heer E.P. Eggermont, de Knoot 14, NL-6596 BA Milsbeek zoekt de her
komst van : 

Petronella Cappaert. Ze trouwde met Martinus van Eggermont te Bosch
kapelle (Zeeuwsch-Vlaanderen) op 30.12.1690. Martinus was geboren te 
Puurs 1669 en stierf te Pauluspolder 1728. 
Petronella overleed te Boschkapelle tussen 1708 en 1718. 

L :1- L L 

o . 

KWARTIERSTAAT 

o . 

v v., ...... NO VAN WAA! 

* * * 

IN MEMORIAM 

Onlangs overleed ons geacht lid mevrouw Jeanne STARCKX uit Sint-Niklaas. 
Ze was de zuster van de heer Frans STARCKX t. 

* * * 

Cl I 
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23STE NATIONAAL V.V.F. - CONGRES 

(Aalst -24 april 1988) 

PROBLEHE~ IN VERBAND lffiT BEWARING E:\ RAADPLEGING VAN DE PAROCHIEREGISTERS 

EN DE REGISTERS Vfu~ DE BURGERLIJKE STfu~ 

door 

Dr. E. PERSOONS 

Algemeen Rijksarchivaris 

7ijdens de stafvergadering van 28 februari 1988 werd op het Rijksarchief de 
problemen besproken van de bewaring van de archiefstukken. Vastgesteld werden 
dat vier categorieën groot gevaar lopen 

- de oorkonden : vooral de zegels lopen door de herhaaldelijke manipulaties 
~root gevaar ; 

- ce kaartboeken, waarvan vooral de kleuren hun frisheid verliezen : 
- archiefstukken van na ca. 1870, die door verzuring hroos worden ; 

en registers van de burgerlijke stand die onder meer wege~s 
raadpleging in slechte toestand zijn of dreigen te geraken. 

Er werd besloten dat, om te beginnen deze laatste reeks archiefstukken niet 
meer rechtstreeks zouden mogen geraadpleegd worden, maar dat er - in afwachting 
van een volledige restauratie - zou gezorgd worden voor vervangingscopies. 
Andere problemen die er zich stellen i.v.m. deze bronnen zijn: 

- het ontbreken van de nodige magazijnruimte in de meeste depots om de re~isters 
van de ijke stand nog te kunnen opnemen ; 

- de te leeszalen ; 
de niet-vervanging van de jonge stagiairs te Gent, Kortrijk, Brugge en Antwer
pen, waardoor de publieke dienstverlening in gevaar komt. 

" x x 

" 
Wat doet het Rijksarchief nu om de geïnteresseerden de gelegenheid te geven deze 
bronnen te raadplegen ? 

I. Personeel 

malen werd bij Minister O. Coens aan~edrongen op vervanging 
van de vroegere stagiairs~ 

- In juni-juli 1987 werd door de stafvergadering, de Wetenschappelijke Raad 
en het syndicaal basisoverlegcomité een globaal voorstel tot kaderuitbrei
ding opgesteld. 
Dit voorstel, evenals dat van de andere wetenschappelijke inrichtingen 
afhangend van beide Ministers van Onderwijs, is sindsdien voor advies bij 
de Inspectie van Financiën. 
Komt er geen vervanging van de jonge stagiairs en geen kaderuitbreiding, 
moet ik U echter nu reeds verwittigen dat in de meeste archieibewaarplaat
sen vanaf einde 1989-begin 1990 de bestaande publieke dienstverlening zal 
moeten ingekrompen worden. Ik kan immers wettelijk aan mijn enig niet
wetenschappelijk personeelslid niet vragen zes dagen per week te werken. 
Dit personeelslid heeft ook recht op 38-urenweek. 

2. Leeszalen 

Problemen zijn er te Brussel (microfilmleeszaal ), Antwerpen, Hasselt, 
Gent, Luik, Namen en Bergen. 
Sinds ik Algemeen ben, ben ik voortdurend in contact met 
het Ministerie Werken om oplossingen te vinden en ik ben de 
Minister van Werken en de Regie der Gebouwen dankbaar voor het 
begrip dat ik hen gevonden heb. 
Natuurlijk is het niet mogelijk te verwachten dat er op één-twee-drie op
lossingen zullen zijn. 
Verworven zijn volgende oplossingen, 

- Gent : binnen twee à drie jaar zullen we daar een ander gebouw krijgen 
met een grote leeszaal in de Voldersstraat ; 

- Hasselt : het bestaande gebouw zal sterk vergroot worden en een nieuwe 
leeszaal is voorzien ; 

- Bergen : binnen afzienbare tijd zal de universiteit ons de kerk terug
geven en dan zal daar de leeszaal in gevestigd worden ; 

- Luik: er is een nieuw gebouw van vele miljoenen beschikbaar, maar alleen 
heeft het Rijksarchief niet de nodige middelen om de rekken en ander 
uitrustingsmateriaal te kopen ; 
Brussel , in de Miniemenstraat komt er een groot gebouw voor het genealo
gisch onderzoek. 

Nog geen oplossingen zijn er tot nog toe voor 

- Antwerpen : 'overdekt worden zodat de 
bestaande zou worden ; 

, ofwel vergroting van de leeszaal. 
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J. ~agazijnruimte 

Bijn«. ~llie archiefbt.!v83rplaatsen hebben te velnlg magazijnruimte. 
Hdt is niet mogelijk voor de Regie der Gebouwen om hiervoor op Iniddel

~en oplossing te vinden. Daarom wordt er aangedrongen om 
supplementaire magazijnruimte te krijgen in Brussel 
ex-Haeseldonckxgebouw in d~ Hopstraat), in Beveren 

van het globale plan) en in Saint-Hubert (nieuwbouw). 
Er zd dan !noeten beslist worden welke archiefstukken naar deze "hulp

zullen overgebracht worden. Dat zullen normalerwijze 
archiefstukken, die nog niet toegankelijk zijn en de archief

bestaan. Dit zal voor alle archiefbe-

•. Ontzuring en herstelling van de archiefbescheiden 

absoluut noodzakelijk, maar zeer duur omdat het zeer 
is en omdat men veel en duur materiaal moet aankopen. 

5 * ;iet ter beschikking stellen van vervangingscQpies 

~a bezoeken aan alle Vlaamse archiefbewaarplaatsen werden volgende beslis
singen genomen :: 

Serste fase (1988-1989) 

1. F arochieregistèrs 

I 
Ve~vansingscoEies I 

i Huidige toestand ( 1.4.88) Beslissing 
1 

Microfilms Microfilms i I Aantal Aantal Fotocopies 

-- PR klappers 33 mln 16 rum ---------1 

R Gent 3473 380 enkele volled.!g voIlediS In Gent dient volledige 
verzameling negatieve 
microfilms 16 mm te be-

i 
staan van Oost- en west-
\·laanderen. 

R Konse 727 IJS 727 123 overblijvende klappers 
rDtocopiëren. 

R Kortrijk 844 139 ~63 + 499 + overblijvende klappers ~ 
86 60 registers te verfilmen t· 

Gent en Kortrijk. 

S. 5r~Mge ~ .::.:.. 1 2]" Slj:" -!o- - volledi" 
.23i 

~ Eèveren 216 50 :ollediz enkèle 

".:\. Antwe:-pen 385 3':"5 929+ fotocopies te ~aken in 
S03 Ant·Jerpen l 

~ ~èsselt 954 
I 

j!.. 7 ! ;0 lled ili> i : 

8840 I 151" 

I 
I I 

nog te doen : ca. 800 

I ! 
registers of 7,i2 ~ 

2. Bur""rlijke stand 

Aan de hand ..... an de microf::.lms van de Xormonen zal voor ieder depot 
.. en gemaakt worden van de registers van de BurgerliJke Stand 
van ressort. Deze kopie wordt besteld bij de Mormomen in Sal t Lake 
City s : 9 dollars). 

3. Restauratie van parochieregisters en registers van de burgerlijke stand 

Er zal ook gestart worden met een programma om deze registers te res
taureren en opnieuw in te binden~ 

~. Centralisatie van alle bestellin~en van reprodukties 

~egens het personeelsgebrek van de Rijksarchieven in de provincies. 
zullen voortaan alle bestellingen in Brussel uitgevoerd worden. Enkel 
elektrostatische afdrukken van de bestaande microfilms zijn mogelijk. 

5. Leestoestellen en bewaarkasten 

Om de microfilrrste kunnen lezen zijn voor gans België (15 archiefbe
waarplaatsen) 100 supplementaire leestoestellen nodig. 

6. Begroting 

L'itgaven 

I. Parochieregisters 

2 .. Personeel 

_. Burgerlijke stand 

3.500.000 

1.000.000 

7.500.000 

J. Restauratie (per jaar) 3.500.000 

4. Leestoestellen 

41. Aankoop 

42. Onderhoud 

Totaal 

7.500.000 

1.500.000 

74.500.000 

Seschikbare middelen 

i. Begroting 19.500.000 

2. Eigen inkomsten 5.000.000 

2~.500.000 

Vanaf 1990 moeten ei&en inkomsten voldoende zijn 

voor : - aankoop en onderhoud leestoestellen 

- vervanging 'Jan ai C'.co r i 1::15 en iotokopies 

Restauratiekosten te dragen door gewone begroting van het Rijksarchief. 

Fase 2 (1990-1992) 

Citbouw van de drie Genealogische Centra te Brussel, Beveren-~aas en ~aint
Hubert, waar kopies van allë parochieregisters en registers van de Burger
lijke Stand zullen kunnen geraadplee~d worden. 



V. V. F. KRONIEK 
VAN HET LAND VAN WAAS 

-
Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde· 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van uitgave : 1 september 1988 

Jaargang XVI - nr. 4 
September-Oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Te 1. 77 6. 88. 34 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht en 

werkvergadering op dinsdag 13 september te 20 uur in de zaal van 

"Het Centrum", Grote Markt 40 te 2700 Sint-Niklaas. 

De heer Marc Cappaert zal spreken over "Rijksarchieven en genea

logie ; huidige stand van zaken en te verwachten evolutie", 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Dirk De Waele 



I NFO R MAT lEF 

o PEN 0 E U R 0 A G in de Stedelijke Openbare Bibliotheek 

Op zaterdag 15 oktober wordt er een opendeurdag gehouden in de hoofd
bibliotheek op het H. Heymanplein 1, 2700 Sint-Niklaas. 
Oe bibliotheek zal op die dag open zijn van 9.30 u. - 12.30 u. en van 
14 u. - 17 u. 

Alle afdelingen zullen toegankelijk zijn. Bezoekers kunnen gebruik 
maken van de vele rondleidingen die doorlopend plaats zullen vinden. 
Oe klemtoon zal liggen op de automatie, de nieuwe informatie- en be
geleidingsafdeling en het aanbod vreemdtalige romans en vreemdtalige 
weekbladen. 
Tevens kan men van de gelegenheid gebruik maken om de rijke collectie 

aan geschiedkundige, genealogische, taalkundige en andere bronnen te 
raadplegen. 

o PEN 0 E U R 0 A G in het Stedelijk Archief 

Terzelfdertijd is er ook een opendeurdag in het Stedelijk Archief, 
dat zich op de tweede verdieping in hetzelfde gebouw bevindt. 
Oe Stadsarchivaris en/of zijn adjunct zullen er de bezoekers verwel
komen. 
Alleen de boeken en documenten aanwezig in de leeszaal van het 
archief zullen te raadplegen zijn. 

o PEN I N G N I E U W BIBLIOTHEEKFILIAAL 

22. 

Het filiaal tlClementwijk ti in de Frans van Cauwelaertlaan, Sint-Niklaas 
nadert stilaan zijn voltooiing. 
Er wordt gestreefd naar een openingsdatum van half oktober. 
Mogelijk valt de opening samen met de opendeurdag van 15 oktober. 
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"Welk een vreugde toen de roep weerklonk: 
wij tekken op naar het Huis des Heren· (Ps 121) 

Toondichter Ignace de Sutter 
in eeuwige harmonie met de Heer 

Tol .. 1 onv.rwlehl m .. r nlel anvoortle
reld. volloold. prol •• _ Ignace de Suft.r 
liln leven. In llde eon.tan •. 

Gedurend. blln. veertig I •• r hId Ik hel 
onverdiend. voorreehl De SUl.., ....... ..,. 
collegl lemm.n.lnlllluUl. medetlttchtet" en 
Iplrll v.n d. p.rochla.. zangver.nlglng 
O.l. Vrouweparochl. I. Slnl·NIII... en 
vooril .Is Irouw. vriend en g"lIatlgllflOCC 
m •• Ie beleven. Voor de onlllbven, die 
h.m 0011 hebben onlmoel. w •• hIj •• n pro
'.el nn grol ...... n.w •• rden. die hit op 
.. n orlgln.l. en .plrllu." wllz. verkondig
d •• n voedde '.ng. d. lul van IIln ..... 
,.n .n .nlllonen. Honderd.n heeft hII .. 
geschrev.nl 

Oe p.rochl.l. zangv.renlglng van de 
O.L.Vrouweparoc:hle I. SlnI-Hlkloea (die Ik 
I.,er omdoopre lol Ueriekenlorlj) opgetichl 
In d. moeilijke "rI'.' ... n van Votlc:.lnum 
11. WI. ..n de, eer... konon .... rIn De 
SUlI.r zlln kerkmuzlkeal .plegelbeeld te
rugvond. Onn 1.lloz1 locht,n gedurende 
ve" I.ren n •• r hel lemmen.lnotlluUl be
al.mpeld. hIJ .Ia ·kong ..... n In .utaI«. 
m •• I'. In 1.11. wa. d.1 Zo .n 11k .lacheId 
kw.m Ie vroeg. 

Enkel. dog.n voor zijn eard ... 11ICheId 
long hiJ op zlln ziekbed zlln 10.1 .. Qftom
po ..... erd lied .. oor d.1 klonk .1. "n lost .. 
menl. O. Sull.r •• dlm w .. muziek, de .11. 
.n omega .. an zlln IeVIn. 

Een kleine terugblik 
Ignaoe de Svtler was van na1ure uil een 

,uijder. Oe Vlaamse S!rijd _d hem in zijn 
je<.J9d a.h.W. in de school geworpen. "VIaam$ 
konden we aJl~n leren in de ~ing' 
_telde hij. waardooI hij zidl in het begin van 
de 3().er jal'lH'l opwierp als geeslelijk voigeing 
van de 'wondetknappe. Albrechl Aodetibaài: 
In deze geesl ontstonden zijn fiedanln "Door 
VIaande<_ ~'. 'Ziel over , puin'. 
'"Knapen van Vlaanderen". "Roeland" a.d.m, 

Zowel Oe SvtIetS muzik.aIe als ~ti· 
sdle weerbaarheid we<d na WO 11 -ow 
aangescherpr doof zijn uil8rma" inlpire"" 
kontaklen mei lijn diepvefeerde wi8nd Jet 
van Hooi. die hij lOII .. altig via f.IaI1I. Uebrec:hI 
als "Uijdgenool geYonden had. 0. s..... en 
Van Hooi ""eden me! hun liedefen. die o.m. 
via "Oe Crans' WNlVan hij ruim deI1ig ja. 
yoouill8r was. wr$preId w.den. Hij we<d .. 
opgevolgd doof IoOncIiGtIIar Et..- Vanda
r.yd<en, 1II<Wiil lAagde de GIOOdI • nog 
....... de onYénnoeibare .. ~ YMÎII. 

Kott na WO 11 lChonk hij _ • ...,.. .. 
Vlaamse h)'1'M8. moeiteIoo6 ~ 
dool de ~angbaar ungrijpande poêzie 
van zijn vriend Anton van WiIdIwcde: '\.iad 
van mijn uand" (11148). Hel lied w.d opgedra
gen aan de derde man van het 1riurIMr_ dr. 
JelSI8rcà. 

Enkele maanden geladen veódaplllt Oe Sul· 
lilt mij del de derde "uota v.n dil lied .. oor 
hem reada ... ~-.ming had ~ ... 

Wijloo Z.E.H. /gtIiIC8 dil Sun« (FoIO Sado DtsIro) 

Muziekpedagoog 
Ales wal hij ondernam. coOrdiMerde hij 

vanuil zijn ...-.:1$_ de BischoppeIijke Nor
maaIsdlooi .. Sint-Nildaas. de k-'<schoot 
die hij __ zijn benoeming ~ in 1~ 
een "SutIariaroI" tintje gaf. Hij liet et ~ ...... 
zieüIas ldliIdafen mei .... v~ge 
spreuk van diezellde Rodenbach ~ 
het Lied de ~ uws ...... r Dit 
__ ~ ldIiIderMfIl -.I ~d 
door zijn kcIIega .......... de '- b-. 
lIdIaM. Hij ~ .. op bMis van zijn ..". 
mg ... kcmpIeel leerpIen uil del laIIIr voor 
het 0fIc:iMI lM'Pan ""* diensten ZOU be
wijan. Zijn "InIIIiding lol het motziakbGII." 
..," _ uit duellde periode en is vandaag 
.... '- IOde '*"* lOl. Dil boek word! in 
Noord-NedaNnd ... handboek gebruikI un 
~ ~ en het diende 
ook geduNnde twintig jaar ... ba.iI _ zijn 
Sctloc*~dllQIIft. 

In 1853 lil 1.. Sua. bij. 0uiIse muzIek
padagaog en ~ c.I Orlf op 
~'. Het ~ voor hem .... 
.-..-. ~ die zijn iIwIoed DI hebben op 
• mo.aiekpedagogie in VIaMderen. Bij • on
WJlpnazen vokaII ~ ~ zich 
nu ook ... NIrUmanIaIe. die hij met enge
... geeatdrIII ptoplg88tt \/-* 'zj' • Ha
..... ' .. Ni"lI. _an hij 1ft8IÓ/I&~ _. 
0. ptaklilt van het __ .,....., w.:ordl 
_het_tin.~ .. Sft. 

NiIIIIIas met ~ beproeId en -op VOOISIIII 
van cart Orff. him$eII- in 1958 in het 0uiIs 
PIIViIjoen op. WereldlltltDOo ..... Iing .. en. 
MI ondet grote beiangI~ ~t! 

Geest van oecumene 
W .. o.l.v. 0. s..... ~ II'IOdII zi,.. 

111ft w. ... bIII'oomIdIl mM. Zijn qrondige 
kennis van het ~ .... leidde wo ,* 
... vijl jaar na het K.onc:i .. lol zijn publikatie 
"Oe lIdIoonheid van het GAIgoriun&". Voor 
0. SUIIer en dieN gees_p'.11 ~ 
• oonIoWorU "GIegoriaari&-ker1Iied" ook 
_ de lIIw en de 11<*1 van Vaticum 11 Iw-
1IImuI niII. ......... vaalt .. da'I niet • 
Z8IIeIijk -"-d w.d jI8fI_pt .... d. 0-
om ~ hij ,.... el! ,... woagIf (<lul, _ 
het KonciIII) nI. in 1958 .... een ~ van 
"""'en (1.IiIgave BJ8). die hij lIIrmoniIdI 
i~ ....., het GIegcriaana va'! • 
gezcngen ...... in de Normu1IctIooI. 

In 11161 wig! 0. ~ het lIangr-. va'! • 
NederIenda C .... -Va'! der lAaIwllicNna" .. U 0.. __ hij __ het 

.... WIIIem lIIIrnMrd. Tom NaaÄIpad. 
Sd'IUIIII Nordhoh, GIibriII Smic.... Het t.l&
........ __ 0IiIIdIWng met V!IIró8k-
.... QII\'OIgIanI 0. sprong ..." zijn ~ 
.., .- die ..." de ~ uil het NorMden 
_ uiIrint miniem. Het w.d een nieuw Im-
pA. en ... Ya'IZ~ WOIdt 0. SuIIiw 
in.~~.spi __ • 
Ron-. en • 1'ftIc. __ Kak. _ ook 

... lallend lermenl 1_ Noord en Zuid. 
_1IIidde lOl di dOOfbraak v .... de __ 
Iang& het kerldiedl Mooier en zirMlI8t loon het 

~I gezag word! hem in het tijdschrill 
"Adem" .. an het I.et.Mlnse l..emrnen$lnsliIuul 
en de InIIIIrdiooewne Koortedaratie "Met Ma
drigal" de vasl8 rutwiek "Maiek uil de Oe
c:umene" 1Oe\Ia<!rouwd Deze opdrachl lWeIt 
'" (Iedutande 25 jaar 101 v.daag. de dag van 
zijn heengaan. meI de rlke kennis v .... de /11-
varing in fide constar. ~ ~. Dil 
brachl hem lel de uilgaW van "Oe Dienst .. an 
het Ued". "Psalmen. hylTllWn en hadaten· en 
"Hel ketkIied van alle Iijden-. De konlal<len 
mei het Nootden hebben ook 101 gevcjg 
gehad dal de $lruktuut van zijn kerkliederen 
lichtjes w.d gewijligd 

Oe Sullllt ~ niet -.n. tdYijll 
niet 1Ieen. doo:eert niet ........ hij Of~ 
ook 0ea.Jnwni&che Gebedsdiensten lMIIm8f1 
me! ds. Wlilem Bamhard. Oe Oecumenisc:he 
GeIledsdieni5I111n. die we talrijk modIlIIIn me&
lNIken in het Oac:umenisctt eentum .. 8Nr.
N. de ~ in de hooIdsIaad. de Sin!
PieIIItskertt 18 Gent. de DekanaIe Ken! 18 
Dendermonde, de Abdij -..an ..... de Oude 
Ken! .. AmsIardam I.d.m w.den wo pl'lnape 
"a-d!IgIn' dool II1II duo . "Oe SutIIIr· 
lIarnhàird". Oaze !aais.. un _ 0. SuDars 
"Oe DiensI van hel üecI" is opgedfagen zal op 
vrijdag e.k de uilVaat'lIiUgÎe 0CIIiIen 101 ... 
08CUI'II8nÎIId\ gebeuren. voiledig in de geesl 
en de wens van VIaanderens 
'Opperzangmeeslllr' . 

Male, ein feste Burg 
In 1969 ondergaat Oe SuIIIIt ... :Wa/e 

opII'liIÎII. De abdij van Male. die _der bij 
tDeWII harsIaIoord moes.! lijn. -Ot ~ Oe 
SuIIIIt 1IIg_ ~telier. 08lanean'ein en uil· 
QIN'8I1 van hel inmiddels door hem gftlichl8 
'WooId en Toon'. Hij Nell .... nieuw 
~n gewnden en een ~ hel· 
boOm ~ zijn oec:umeni5d>e dtoorn. Dil blijkl 
__ ""- in 1981. In dat jaar """lil hij op 
... ,,1fIdicIM wijze getl<lIdigd zoals dal nIIf· 
genI lroCIIn kan. 'den ptincle" lIlIUnjig en 
o.I.... ,.,.... klop WCltdl door 0. 5u11e1l 
"WnicI' een ...,. Amicorum UtIgIIboden: de 
" __ voor de Ark' • _ntig gewarden, 

SImen ..... palllt MarceI w.e.- bouwt 
hij • aan ... gezClf9ln geIijdec liIoeiI. een 
pGlÎII~ ___ "*',.... 'PINkt. 
• __ "in de ~ YI1-I diNk! na 
de-"'~~ 
...... die hij ... ___ WIIr.8n ~ 
met __ geestdrift leidde, !neg hij _ 

...at hattunvIII. In zijn ....... in lIeIMIe 
lioIg • dood onwrt>iddeIIijk __ bij de ...... 
• -.... 0. ~ prielllIIt."";' 

~~~.~~ 
niIl_. Hij • velo bij zijn Harder, ..- bij 
_ IMII hij VOOI1 In zijn ...... en in onz. 
hIrIIwI. Joe O'HoIlanct.r 



24. 

OVEHZICHT PAROCHIER3GISTERS RA B3VE:aEN 

Van de volgende gemeenten kunnen de paroc21ieregisters - met index per ge

meente - in fotokopie ceraa(ipleeGd worden: 

G./Do H. 

1 • BAZEL 1586-1805 1586-1805 

2. BEVEREN 1590-17S9 1590-1801 

Ontbreekt: 1596-1606 1597-1606 

1ó17-1622 

1627 

1799-1 [,00 

Voorhanden: index Ho 1590-1796 (VVF) 
'Z J. DE KLDTGE 1685-1799 1657-1796 

4. DOEL 1671-1797 1672-1797 

5. HAAS DONK 1568-1802 1569-1802 

Ontbreekt: 1794-1795 

D. 1802-1819 aam/czig, nco.:,r niet in inà::x. 

6. KALLO 1630-1797 

Ontbreekt: 

70 KIELDKSC:IT 

8. Kl1UIBEKE 

1673-1797 

1587-1796 

Ontbreekt: 1777-1781 

1686-1807 

Ontbreekt: 1695-1698, 1702 

1714-1718, 1722-1744 

1633-1797 

1675-1797 

1584-1776 

10. j,IELSELE 1605-1801 1605-1620 

Ontbreekt; 1621-1724, 1775-1795 

L~crofilms: 1605-1797 

Ontbreekt: 

11. lTIEm;XERI:Eli 1622-1795 

1605-1798 

1779-1795 

162?-1795 

0 0 

1617-1805 

1613-1802 

1617-1622 

1625-1627 

1799 

1673-1796 

1672-1797 

1557-1802 

1635-1797 

1622-1664 

1673-1797 

1584-1776 

1796 

1592-1598 

1604-1620 

1798 

16)9-1791 

1649-1795 

Ontbreekt: 1629, 1632 1629, 1632 1705 

1773-1778, 1788 17 74-1778, 1788 1774-1778, 1788 

Voorhanden: index E. 1587-1796 (VVF) 

12. RUPEUiCHDE 

I\:icrofilms: 1608-1796 1 G07-17S6 1640-1796 



25. 
P.R. RA BEVZR~1 

G./D. O. 

13. SDJT-GILLIS 

Ontbreekt: 

1602-1795 

1782 

1602-1819 

174::1-1751 

1 ó55-1793 

1686, 173'0-1748 

1782, 1795 1782 

Geen fotokopies. 

Er bestaat een index TI. 1600-1205 (VVF)o 

15. TEI.:SE 171 0-1 bOO 1794-1 , 1794-1798 

1Iicrofilms: 1584-1 'S S 1524-1 163':A--1796 

:iüet ccfotokopieerè., naar viel te raaè.pleljen in het fonè.s 'Oud 

Archief 'l'emse ': 

~. 1641-1643, 1742-1744, 1749 (nr. 817 ) 

H. 16·~4-1648, 1708-1725, 1 -17 (nr. G18 ) 

O. 1729-1732, 1741-1753 (nr. 819 ) 

16. VERHB3H03K 1640-1797 1 ó62-1797 1662-1797 

Van ûe ou~ste parochier(~gisters is geen in:.cex genaakt. 

:::e heer J. Picavet, :l. Verhaerenlaan 13, 2050 Antv1erpen, bezit 

wel fiches. 

17. VRASElTE 1604-1808 

1652-1 

1604-1808 

1646-1654 

1679 

1'79-1797 

1615-1808 

Ontbreekt: 1547-1G56 

1779-1796 1779-1785 

H.C. 

VRAAG en ANTWOORD 

Vraag van 

Betreft 

De heer P. LANNOYE (Antwoorden rechtstreeks naar vraagsteller) 
Hamerstraat 151 
9000 GENT 

Gegevens over het overlijden van: 
DE CLERCQ, Remi 
o 12.01.1846 ASPER, fs. DC, Pieter-Amandus en BOHIJN Amelie 
X 20.04.1871 OUWEGEM met Constantia DE LEPELEIRE 

+ 

(0 Asper 7.08.1842) 
19.02.1872 NAZARETH 0 Karel-Lodewijk (x CLAEYS) 
21.08.1888 ASPER overlijden echtgenote 
02.02.1898 ? aanwezig op huwelijk van zoon Karel-Lodewijk 

? ? 
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HET BEZOEK AAN HET GEOLOGISCH INSTITUUT - R.U.G. 

OP 25 JUNI 1988, 

INGERICHT DOOR DE GOUW OOST-VLAANDEREN 

In navolging van het seminariebezoek van 23 mei 1987, nam de Dienst voor 
Kulturele Aangelegenheden van de Provincie Oost-Vlaanderen dit jaar het 
initiatief van een bezoek aan het Geologisch Instituut der Fakulteit voor 
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent. Ook dit jaar was de opkomst 
een waar succes: een honderdtal individueel ingeschreven deelnemers met 
een dertigtal begeleiders voor de vijf provinciale verbonden in de sektor 
geschiedenis. De VVF-gouw Oost-Vlaanderen was vertegenwoordigd door een 
twintigtal leden met enkele begeleiders. 
Dr. P. HUYS, Kultureel Advizeur der Provincie Oost-Vlaanderen begon met 
een korte inleiding waarin hij de deelnemers welkom heette en de gast
heren van het Geologisch Instituut dankte. 
Prof. Dr. L. WALSCHOT, Konservator van Geologisch Museum begroette de 
deelnemers in het prachtige gebouw aan de Sterre en wees op het belang 
van goede begripsomschrijvingen in de aardwetenschappen, zoals hij uit
eengezet had in de brochure, die aan de deelnemers overhandigd werd 
(p. 3 tot 7). 

Geologie = de leer van de opbouw, de struktuur en de ontwikkelingsgeschie
denis van de aarde. Zij treedt op : 
a. als zelfstandige wetenschap (studie der aardkorst) 
b. als onderdeel van andere wetenschappen, die eveneens de aarde bestu-

deren: de geofysika (aardebestudering door de scheikundige metodes) 
Geografie = de beschrijving van de aarde (kaarten) 
Uit de bepaling van de geologie volgt een groepering van de aardweten
schappen in 4 groepen : 

1. De zuivere geochemie = wetenschappen begaan met de bouw der aarde: 
de kristallografie (studie der kristallen), de mineralogie (studie 
der mineralen)~ de petrografie (studie der gesteenten en de eigenlijke 
geochemie (studie van de aard en gedrag van alle elementen die de 
aardkorst opbouwen). 

2. De historische geologie = wetenschappen die de ontwikkelingsgeschie
denis der aarde bestuderen: de stratigrafie (beschrijving der opvol
gende lagen), de paleontologie (studie der wezens die leefden in geo
logische tijden: de dieren (of paleozoologie), de planten (of paleo
botanie), het pollen van planten (paleopalynologie), de microscopisch 
kleine organismen (of micropaleontologie), de paleogeografie (herschep
ping vd. vroegere geografische gesteldheid) en de eigenlijke histo
rische geografie (beogende de opheldering van de evolutie der aard
korst) . 

3. De dynamische geologie = wetenschappen die de processen bestuderen 
die op de aarde ingrijpen: de vulkanen (vulkanologie), de tektoniek 
(vervormingen die de aardkorst ondergaat), de seismologie (aardbe
vingen), het water (hydrologie en hydrogeologie, oceanografie, gla
ciologie) en de standplaats voor planten (pelletje van 1-2 m. bestu
deerd in de pedologie). 

4. De toegepaste geologie = wetenschappen, die het gebruik van de aarde 
ten bate van de mens tot doel hebben: ekonomische geologie (studie 
der nuttige delfstoffen: petroleum, steenkool enz.) hydrogeologie, 
geotechniek, ekologie. 



Wij kunnen er nog aan toevoegen~ dat Prof. Dr. WALSCHOT vooral begaan 
is met de paleografie van de stad Halle. 

Daarna kwamen de vijf aangekondigde leden van het wetenschappelijk 
personeel een voor een aan de beurt. 

27. 

Prof. Dr. Achilles GAUTHIER is een paleontoloog, met als specialisatie 
de paleontologie van het kwartair (laatste 2,6 miljoen jaren) en de 
archeozoologie, in het bijzonder de studie van de resten van huisdieren, 
die sinds de neolitische revolutie de mens begeleiden. 
Hij kan dus hulp verschaffen bij dateringen en levert bij elk ernstig 
archeologisch onderzoek, voor zover dierlijke resten op een site aanwezig 
zijn, een standaardonderdeel van het onderzoek. 
Dr. Roger LANGOHR is bodemkundige, met belangstelling voor de evolutie 
van het globale milieu in het verleden. Hij doet aan veldprospektie en 
levert zijn onmisbare bijdrage bij het opstellen van de IIBodemkaart van 
België" (1/20.000). Hij kan dus hulp verschaffen bij het begrijpen van 
de levensgewoonten van de mens en het verband tussen de mens en het 
milieu waarin hij leeft. 
Dr. Paul DE PAEPE is een geochemicus gespecialiseerd in de studie van 
gesteentemateriaal en aardewerk afkomstig uit archeologische en andere 
vindplaatsen, en dat aan de hand van polarisatiemicroscopie op slijp
plaatjes en chemische analyse van monsters. Hij kan dus hulp verschaffen 
bij identificeringen van het materiaal waaruit beelden, voorwerpen, bouw
stenen zijn opgebouwd. 

Dr. Roger NIJS doet ongeveer hetzelfde, maar is meer gespecialiseerd in 
de studie van harde gesteenten en sedimenten en bodems. Hij kan dus 
eveneens hulp verschaffen bij identificatie van historische natuurlijke 
bouwmaterialen en het opzoeken van hun oorsprongsgebied. Ook kan hij de 
natuurlijke omgeving van archeologische sites paleo-ecologisch recon
strueren, aan de hand van sporen van oude rivierarmen, overstromingallu
vium, duinzandbedekking enz. 
Dr. Antoon VERHOEVE tenslotte is een historisch geograaf: hij doet aan 
landschapsonderzoek in een kultureel-historisch perspektief. Zijn doel 
is te komen tot een kartografie van alle kultuur-historische relikten 
in het landschap: het opstellen van de "Historische Kaart van België ll 

'(1/50.000). Interessant zijn ook de gebruikte technieken: archiefonder
zoek (vooral de kaarten in de landboeken), terreinopnamen en luchtfoto
grafie-interpretatie. Hij kan dus hulp verschaffen bij het verwerven 
van een inzicht in de occupatiegeschiedenis van een bepaalde streek. 
Ook kan hij de kultuur-landschappelijke relikten evalueren ten behoeve 
van landschaps- en monumentenzorg. 
Nadien werden de deelnemers opgesplitst in 5 groepen, elk onder de lei
ding van een der vijf leden van het wetenschappelijk personeel. Gezien 
voor de familiekundigen vooral de historische geografie onmisbaar is, 
volgden de meeste genealogen Dr. VERHOEVE, die over laboratoria en audi
toria beschikt op de eerste verdieping. Wij konden er in de gangen de 
reprodukties van de meeste historische kaarten (Mercator, Ferraris, 
Vandermaelen enz.) bewonderen, waarna ons een inzicht gegeven werd in 
het interpreteren van luchtfotografische beelden en het gebruik van de 
reliefbrillen voor het onderzoek der mozaieken. Tenslotte werden ons 
enkele bladen van de IIHistorische KaartIl voorgesteld: Kaprijke en 
Balegem. 
Zoals vorig jaar moeten wij de Provinciale Dienst voor Kultuur, de 
Professoren en de wetenschappelijke medewerkers van de sektie Geologie 
der Fakulteit Wetenschappen van de R.U.G. en de 5 samenwerkende provin
ciale bonden in de sektor Geschiedenis van harte danken ! 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht op 

dinsdag 22 november te 20 uur in de zaal van "Het Centrum", 

Grote Markt 40 te 2700 Sint-Niklaas. 

De heer Jos De Donder spreekt over "Computer en genealogie". 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Dirk De Waele 



29. 

Uit het "HAND BOEK" van PIETER EMMANUEL SCHELFAUT tot SINAAI. 

Pieter Emmanuel Sche1faut (0 Sinaai 22 december 1732), zoon van Jan en 
Adriaene vande Voorde, in tweede huwelijk hebbende Maria-Theresia de 
Groote (+ Sinaai 1 fructidor jaar VII-18 augustus 1799), dochter van 
Jacobus en Marie-Anne Reyniers, was pachter op "het neder hof van het 
casteel van Leysdonck" te Sinaai. Een functie die de familie Schelfhout -
ook "Sche1fhout, Schelfhaudt, Sche1fdhout ••• " geschreven - gedurende 
meerdere generaties op genoemd neerhof uitoefende. Oorspronkelijk waren 
zij afkomstig uit Waasmunster (1). 

Niets uit de hoofding van het door hem bijgehouden register, dat de 
periode van 1794 - 1809 behandeld en vierenveertig folio's telt, laat 
vermoeden dat er ook familiale gegevens in voorkomen (2). Toch vinden 
we achteraan - en dit aansluitend op de index - al de namen van de 
kinderen behorend tot het gezin P.E. Schelfaut - M.T. de Groote. Met 
daarbij hun geboortedatum evenals de namen van de respectievelijke doop
heffers. Aangezien nog heel wat afstammelingen van deze tak in het 
Waasland leven - en uiteraard ook daar buiten! - laten wij nu al die 
namen vo 1 gen. 

"Aenwys vande geboorte vande kinders. u 

1. Met name Jacobus geboren 11e mey 1757 den peteren Jacobus de Groote 
meter Adriane vande Voorde. 

2. Met naeme Francies 24e febry 1759 den peter Francies vanden Voorde 
meter Marie Anne Reyniers. 

3. Livina Franciesca 3e meirte 1761 den peter Francies Schelfaut meter 
Livine vande Voorde. 

4. Isabel1e 16e january 1763 den peter Joannes de Groote meter Elisabeth 
Schelfaut. 

5. Adrianus Bernardus 5e february 1765_den peter Adriaen Schelfaut meter 
Marie Catharine van Puyvelde. 

6. Pieter Joannes 4e february 1767 den peter Pieter van den Voorde meter 
Joanne de Groote. 

7. Josephus Emanuel 31e januari 1769 den peter Simon Verlyssen meter 
Josine Verhofstede. 

8. Josephus Francies 6e february 1771 peter Joseph de C1ercq meter Mar;e 
Vercauteren. 

9. Anne Franciesca 18e mey 1773 den peter Francies de Cal uwe meter Anna 
vander Burght. 

De reeks wordt afgesloten met volgende heilwens: 
"Den alderhoogsten verstercke hunne deugden." 



30. 

Toemaatje 

Een der zonen werd priester gewijd, nl. : Francies. In verband met dit 
gebeuren vermeldt het handboek het volgende: 
"Ten jaere 1790 inde quatertemper dagen is onsen sone Francies priester 
gewijt en It sedert dien tijdt mag afgetrokken worden alle het gone voor 
hem betaelt is soo hier naer volgt : 
Item over vier maenden tafel seminarie costen van Kersmis 1790 
tot paesschen 1791 ter somme van L 10.10.00 
Item aenden selven noch in gelde L 7.00.00" 

Over dezelfde persoon vonden we nog meer informatie (3) : In 1804 was hij 
"paster tot Zele" waarna hij overgeplaatst werd naar "Oycke, Land van 
Audenaerde, dep. de 1 I Escaut" waar hij op 12 juli 1810 overJeed. 

Noten 

1. Volgens de staat van goederen opgemaakt op 7 juni 1694 ten sterfhuize 
van Adriaen Schelfhaudt, gehuwd met Margriete van Hese en grootvader 
van Pieter Emmanuel Schelfaut, woonden zij in de Sijpstraat te Waas
munster. 

2. De titel luidt immers "Hand Boek omme Pieter Em. Schelfhaut fs Jan 
inhaudende land pachten croisen van renten obligatien soo hier naer 
vo 1 gt ". 

3. Gegevens die wij terugvonden in meerdere documenten, allen in parti
culier bezit. Daarbij bevond zich ook een afschrift van het in de 
Franse taal opgestelde testament dat genoemde pastoor op 11 juli 1810 
te Ooike (Wortegem-Petegem) liet opmaken. 

M. PIETERS 

BESTUURSINFQRMATIE 

Vorig jaar werd ons bestuur uitgebreid. In de eerste vergadering van 
1989 wordt traditiegetrouw het ganse bestuur van VVF-Land van Waas her
kozen. Nieuwe kandidaten zijn steeds welkom. Tegen de volgende verga
dering verwacht ik van elk bestuurslid een seintje of de bevestiging of 
hij al of niet bestuurslid wenst te blijven. Uit ons plaatselijk be
stuur dienen we ook drie kandidaten te vinden om onze afdeling te ver
tegenwoordigen in het gouwbestuur. De frequentie van deze gouwvergade
ringen ligt tussen twee- en vijfmaal per jaar. Vermits in dit gouwbe
stuur de voorzitter, secretaris en penningmeester om persoonlijke rede
nen ontslag nemen, wordt er gevraagd of er kandidaten in de plaatselijke 
afdelingen zijn. Kandidaten voor de afdeling en/of de gouw worden 
vriendelijk verzocht hun naam op te geven. 

De Voorzitter 



J)E. Hou-r-.srHEOe. 

ARS MORIENDI (de kunst van het sterven). 
Augsburg, ca 1470. 
voorstelling uit een blokboek. 
Een blokboek bestaat uit een aantal losse prenten 
waarvan de rugzijde niet bedrukt was, omdat bij het 
wrijven - er werd geen drukpers gebtuikt - voor een 
tweede afdruk op eenzelfde blad de reeds op de 
voorkant aangebrachte druk zou worden bedorven. 
Daar in een boekje die blanke bladzijden stoorden, 
lijmde men ze gewoonlijk op elkaar. 

Bij de oudste boeken is de houtsnede de techniek die men 
voor gedrukte illustraties kiest. In de middeleeuwen was 
bij het geschreven boek een getekende miniatuur van grote 
verfijning in zwang gekomen (van die produktie kan men 
zich op 't ogenblik vergewissen op de tentoonstelling 
"Vlaamse kunst op perkament : handschriften en miniaturen 
te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw" in het Brugse 
Gruuthusemuseum), maar die geschreven boeken waren uiterst 
kostbaar en slechts voor vorsten en rijke prelaten bestemd. 
Het gedrukte boek daarentegen beoogde een grotere, minder 
welgestelde lezerskring te bereiken en dat weerspiegelt 
zich in een simpelere illustratie: de houtsnede. 
Deze heeft in de werken der 15de eeuw aanvankelijk een 
ruw, vrij grof uitzicht, en verwerft omstreeks 1500, 
vooral bij de Italianen, grote gevoeligheid en tederheid. 
In de Duitse kunst, die in Albrecht Dürer in 't begin 
van de 16de eeuw haar hoogste bloei beleeft. viert een 
overdadigheid van detail hoogtij, die tot technische 
verfijning leidt, en zo zien we in de eerste eeuw van 
het gedrukte boek, tussen 1450 en 1550 ongeveer, de 
houtsnede in grote verscheidenheid van karakter en 
uitvoering toegepast. 

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DE HOUTSNEDE 

Waar en wanneer voor het eerst-in het Westen - in China 
dl in de 9de eeuw - een houtsnede op papier gedrukt 
werd, blijft een open vraag, maar onhetwistbaar heeft 
Vlaanderen van bij het begin een hoofdrol gespeeld. 
Oe oudst gedateerde houtsneden, de "H. Maagd" van de 
Kon. Bihliotheek van Brussel en "Sint-Christoffel" van 
Je Ryland's Library te Manchester, tonen respectievelijk 
het jaar 1418 en 1423, maar ç.ie jaartallen worden n.iet 
algemeen aanvaard evenmin als de 1437 van een "Sint
Sebdstiaan" van de Weense Albertina-Bibliotheek, zodat 
een "Kruisdraging" van het Nürnhergse Museum met het 
jaar 1443 misschien nog het oudste overblijfsel is. 
Archiefstukken evenwel doen vermoeden dat het afdrukken 
van houtblokken op papier al in de 14de eeuw werd be
oefend, de speelkaarten zouden tot de eerste voort
brengselen behoren. Voor het dateren van de vroegste 
houtsneden kan men zich o.a. baseren op de kleding, 
de stijl, het landschap, de gebouwen, het papier, het 
geschrift. Zo kan men de Vlaamse prenten uit het 

~ , 



~oegste tijdvak aan de hand van de plooien van de kle
~ren in twee grote qroepen verdelen : die waarin de 
Looien slap en rond hangen (de oudste), en die waarin 
~ hoekig en gebroken zijn. 
Bij de eerste houtsneden beperkte men zich tot de 
omtrek~ijnen. Het was. immers dE:' bedoeling die figuren 
te kleuren, door middel van een patroon of vrij met 
de hand. Oe binnentekening ontbreekt bijna volledig. 
Stilaan wordt de binnentekening meer gevuld, de 
compositie rijker. Perspectief, diepte en landschap 
winnen veld, de kunstenaar werkt met arceringen en 
uiteind~lijk is de prent niet meer geschikt om ge
kleurd te worden. 
In het midden van dE:' 1ljde p.euw zal men een aantal 
houtsneden met gedrukte of geschreven tekst samenvoegen 
tot een boek, een zogenaamd blokboek of xylografische 
incunabel. Een paar jaar later zullen de houtsneden 
ook de incunabels - met losse metalen letters vÓÓr 
1501 gedrukte boeken - versieren. 
(A. Rlum, L. Lebeer) 

n de Nederlanden verschijnt het eerste boek dat geillus
reerd is met houtsneden in 1475 en het is een wereldkro
iek, "Fasciculus Temporum" geheten en gedrukt te Leuven 
oor de Duitser Johan Veldener. Bij zijn collega's 'Dirk 
artens, Gerard Le~, Colard Mansion en Arnout de Keysere 
.v. zagen vooral in het laatste kwart van de 15e eeuw 
et mooie houtsneden versierde boeken het licht. Na het 
erste kwart van de 16e eeuw taant stilaan de schitterende 
outsnijkunst en tegen het einde van die eeuw zal de 
opergravure en later ook de ets haar plaats voor de 
oekillustratie innemen. 
ensen van onze bodem waren de onbetwiste meesters van 
e houtsnede. Men denke b.v. aan de Antwerpenaar Joost 
e Necker die zich in de eerste jaren der 16e eeuw te 
ugsburg vestigde en daar naar tekeningen van Burgkmaier, 
chäuffelein en Dürer de houtblokken snijdt ter versie
ing van de "Triomf van Maximiliaan I", van de "Teuer
ank", van de "Weisskunig", van de "Heiligen van het 
uis van Habsburg". Maar hij laat zich daarbij helpen 
Dor twee andere Antwerpenaars, Willem en Cornells 
iefrinck, die later terug naar Antwerpen komen. 
~k moet aan Joost de Necker en niet aan de Duitser 
Ucas Cranach de tweekleurendruk, de zgn. camaleu of 

clair-obscur, worden toegeschreven. 

Verder waren op het gebied van de cartografie onze 
kunstenaars de actiefsten en in opdracht van O.a. 
Ortelius en Mercator sneden ze fraaie zee- en land
kaarten - met zwierige cartouches - van nauwelijks 
bereisde gebieden, bevolkt met monsters en andere 
fantaziewezens. 
De 17e en lBe eeuw betekenden echter het verval van 
de houtsnede - uitzonderingen als Chr. Jegher en 
A. Sallaert konden het getij niet keren - en pas 
in de 20e eeuw zal de houtsnede haar vroegere 
kracht en plaats herwinnen. 

0~!9'n"'i""~ C'\...J !f8N.$c~bMgcfic!k . 
~b'hi(binf«m~ 
~rUmb~~ 
.ci&'fl~cwfIÜffan . 
L Çdae~6r1b'g~ 
<8~tIOnfltdantlàtg_ 

6unboaf~~ . rJ 
, /' ~ . 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd op donderdag 9 februari te 19.30 uur 

in de Reinaertzaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek, Hendrik 

Heymanplein 3 te Sint-Niklaas, voor onze algemene ledenvergadering. 

Om 20 uur zal de heer P. Van Bouchaute, stadsarchivaris-conservator 

toelichtingen geven omtrent de genealogische bronnen van het Stads

archief. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Dirk De Waele 



2. 

V.V.F. - Land van Waas 

Programma 1989 

1ste semester 

- Donderdag 09.02.1989 in S.O.B., Hendrik Heymanplein 
19.30 U. Algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing 

20 U. "Het Stadsarchief te Sint-Niklaas" 

Genealogische bronnen : toelichtingen en raad

pleging door stadsarchivaris-conservator lic. 

P. Van Bouchaute 

- Dinsdag 11.04.1989 in het Centrum, Grote Markt 40 
20 U. Voordracht : "Tragedie van de vondelingen in de 

18de en 19de eeuw" door de heer André Van Slycken 

- Dinsdag 23.05.1989 in het Centrum, Grote Markt 40 
20 u. Voordracht: Kennismaking met de S.C.G.D., 

VRAAG EN ANTWOORD 

Service de Centralisation des études généalo

giques et démographiques de Belgique, door de 

heer Guy Waltenier, voorzitter 

Wie heeft ooit iets gepubliceerd over de familienaam Casteleyn ? 
Wie heeft de naam Casteleyn in zijn kwartierstaat? 
De laatste persoon waarvan mlJ iets bekend is, was Casteleyn 
Philippus, geboren te Hamme op 18 oktober 1880. 

Casteleyn Jan 
Eindstraat 3 
3580 Neerpelt 



Art. 1. 

1 voor 
2 voor 
, voor 
4 voor 
5 voor 
6 voor 
7 voor 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Dienst voor Kulturele Aangelegenheden 
Vogelmarkt 17. 9000 Gent - Tel. : 25.'0.01 

ALGEMEEN REGLEMENT PROVINCIALE PRIJZEN 1989 

- Een jaarlijkse 
hiernavolgende 

letterkunde j 
toneel ; 
muziek ; 
geschiedenis ; 
plastische kunst 
kunstambachten ; 
fotografie. 

prijs wordt uitgeschreven voor de 
gebieden : 

Art. 2. - Bovendien kunnen ook prijzen uitgeschreven worden op 
alle gebieden van de culturele activiteiten, o.m, 

voor kunstgeschiedenis en oudheidkunde, volkskunde, heemkunde, 
familiekunde en vulgariserend werk. 

~, - Een uitvoeringsbesluit, vast te stellen door de 
Bestendige Deputatie, zal naderhand bepalen : het jaar 

van uitschrijven, benevens het uitgeloofd bedrag, eventueel de 
beurt van het genre en de bijzondere voorwaarden van de deelname. 

Art. 4. - De provinciale prijzen zijn uitsluitend opengesteld 
voor gegadigden die in Oost-Vlaanderen geboren zijn, 

of er op de vastgestelde datum van inzending Vijf jaar woon
achtig zijn, hetgeen moet blijken uit .en officieel atteat, 
afgeleverd door het betrokken gemeentebestuur. 

~. - De deelnemers mogen nog niet eerder bekroond zijn, 
in hetzelfde genre, met een gelijkwaardige proVinCiale 

prijs of met een hogere prijs. 

Art. 6, - De beoordel1ng der ingezonden werken zal guchi.den bi," 
beraadslaging door een jury, onder voorzitterschap yan 

een lid van de Bestendige Deputatie. De jury zal b.staan uit 
ten minste vijf leden, te benoemen door de Bestendige Deputatie. 

~. - De Bestendige Deputatie wordt belast met de praktische 
uitwerking van onderhavig reglement. 

PROVINCIALE PRIJS VOOR FAMILIEKUNDE 

.-'~'~ - )" p:-ovi:lci ... l.., ~l:-ij:.; \'UU' !".J:,LL-.' . .u.::u 1:: lJu'..Il't.clL • .-:; 
t.oe te kCI~cn - o~ tie twc~ j~u~ - re~~. voor iami1i..,
kunde en voor gcnealo;;iscl.t: \:'ronncr.. In 19d9 worot de 
prijs uitgeschreven voor lt..n :;tudie v:m ccnoalogiachc 
bronnen, ten bedrace van 45.COC }<' (laureaat). Teveons 
staat een bedrl!lC van 15.000 f' ter beschikking voor t.et 
toekennen van een eoervolle ve::-:~elóin;.:. 
GeYraacd wordt een oorspronkell,1/(e. onuhcet;even of n;, 
1 januari 1987 gepubliceerde wt't.ensdusppelijk verant.
woorde bronnenuiteave, geschreven 1n tie Ilederlandse 
taal. 

~rt. ? - De deelnemers mogen nog niet bekroonri zijn ~ct de ~r~
vinciale prije, 01' !liet et'n hoc;ere> pr1j:; in hct:relfd .. 
genr",_ 

~t~ - De uiterste datu~ van inzendinr, wor~t bepaald op 
,~ februari ,~~. Oe 1nzend1nC~n E1Jn, op eiGen riaiko, 
t •• turan aan d«l heer Couvenu.ur Vlm oe iTovineie (loft.
Vlaand.r.m, I;ru ll11·.kti .. , ..u-ó..11uK ~1 (Kulturele Aange-
1",enlw,d"Il). Vo6 .. 1 .... rkt '" t«l c,mt, en .làaûr ook tu'u~ 
(.[ te hl.:ler.. 

3. 



Art, 4, - Verken, reeds ingediend voor een provincialo prijs, 
kunnen naderhand geen t~eede maal meer voor deelname 
~orden ingediend. Ook mag eenzelfde werk niet voor 
t~ee verschillende provinciale prijzen worden inge
diend, noch telel1jk tijdens hetzelfde jaar, noch 1n 
verschillende jaren. Verken, ~esehreven or gereali
zeerd door t~ee of ~er auteurs in saMen~erkine, 
komen niet in aanmerking. 

Art, 5. - De sestendiga Deputatie beslist over de uitslag, na 
kennisneming van het le.otiveerd verslag van de jury. 

Art. fi, - De jury kan voorstellen of~el de prijs integraal toe 
te kennen aan de laureaat, of~el bij niet-bekron1n& 
het bedrag, aan de prijs verbonden. b6hc~l ot gedeol
telijk aan te wenden voor het toeke~en van (een) ann
moed1gingspremie(a). 

Art, 1. - Alle ingezonden ~erken blijven het eigendom van de 
inzenders. De ~erken, het:z.ij getypt, hetzij gedrukt, 
diellen in viervoud ingestuurd. Van Cle gedrukte en 
getypte ~erken blijft even~el één eksemplaar ter 
beschikking van het Provinciebestuur. 

frt. 8. - Alle niet voorziene gevallen en gebeur11jke bet~1at1ngen 
zullen door de Beatendice Deputcti~ worden beslecht. 

NIEUWE BOEKEN 

"Oe bevolking van Sint-Niklaas in 1687 : volgens de Status Animarum 
van pastoor P.C. Notaire tW. van Puyenbroeck. - Uitgave VVF-land 
van Waas, 1979. - 161 p. - met index" 
Te bestellen op ons redactieadres : kostprijs 350 fr. 

Eens te meer zor9de ons geacht bestuurslid W. van Puyenbroeck voor 
een zeer degelijk bewerkte bron. Het zielenboek van 1687. Hierdoor 
wordt stilaan de reeks der SA's vervolledigd. Nog dit jaar zal ook 
de oudste Status Animarum van 1640 in herwerkte vorm verschijnen, 
zodat we van 1640 tot 1739 over unieke bronnen voor genealogen zullen 
beschikken. 

"Cursusboek Oud Schrift" 

Vele genealogen en heemkundigen ondervinden regelmatig moeilijkheden bij het 
ontcijferen van oude documenten. 
Om aan dit probleem enigszins te verhelpen ve~ijnt eerdaags een cursusboek 
waarin op een systematische wijze het schrift in zijn evolutie van de l4de 
tot en met de ISde eeuw wordt ontleed. 
De vele voorbeelden, met een voor iedere periode uitgewerkt alfabet, maken 
het geheel erg aanschouwelijk. 
In afzonderlijke hoofdstukken wordt nader ingegaan op de parochieregisters 
en op de registers van de burgerlijke stand. 
Als toemaatje krijgt de lezer een lijst, voorzien van enige verklaring, m.b.t. 
termen, uitdrukkingen, alsook getallen en dies meer. 
Een aanrader dus voor wie niet zo vertrouwd is met het schrift van onze voor
ouders. 

is de heer Reeds jarpn!ang is hl] I{'s~e\'er in oud 
voor de Vlaa~se van FamiJj~kund .. (V.V.f.) en deed zelf 

gedurende verschillende decennia heel wat prai<tische ervaring op in menig 
archief. 

Technische gegevens : 

Het boek bevat 237 blz. en is gedrukt op DIS A4 formaat. 

Kostprl js : 

450 811 (+ 30 !Ir voor e .... ntuele verz .. ndingskosten). 

U kunt zich dit bOt>k aAnschaf hn : 

- in h~t Gt"ilt"entel1jk Most"um Heli ... 
Dokumt'ntat i.'centrum 
Bru~~("ls~5t~~n-~g )~5 
9230 Mdl., 

091/');' 2t; 47 

- door storting van 4'~ 811 ei 30 811 .er7.~ndlngskosten) 
op r .. k .. "in~ 441j-)jIl6121-31l 
van d~ Ur.-emkundlJ(t" V~rcnl$ong "LW Gondeu 

TOlnstf8öt 71 
9no ~ll,' 

;n~'~ "t'r'IIM!ldin~ nCursust"wk Oud S(hrtft". 

4. 
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RIJKSARCHIEF - MEDEDELINGEN 
LEZERSKAARTEN 1989 

Oe Minister heeft beslist dat vanaf 1 januari 1989 volgende tar1eYen per Jaar voor de leZerskaar
ten gelden: 
- 500 Fr. voor de gewone lezers. 
- 250 Fr. voor de studenten. 

50 Fr. voor de ééflmalige bezoekers. 
De opbrengst hiervan zal bestemd zijn voor het onderhoud van de leestoestellen en de restau-
ratie van de archiefbescheiden. . 

Bij het Invullen van een aanv,aag voor het bekomen van een learIkurt 1_ doen wIJ .. goed 
aan te vermelden dat de aard of reden van onze opm •• dngen GENEALOGIE 11, cIt om .... ver· 
keerde interpretaties te vannlJden • Nota van de red. VI. St. 

SLUITINGSDAGEN 1989 

Maandag 27 maart Paasmaandag 
Maandag 1 mei 
Donderdag 4 mei O.l. Heer Hemelvaart 
Maandag 15 mei Pinkstermaandag 
Vrijdag 21 Juli Nationale Feestdag 
Dinsdag 15 augustus O.L Vrouw ten Hemelopneming 
Woensdag 1 november Allerheiligen 
Donderdag 2 november Allerzielen 
Zaterdag 11 november Wapenstilstand 
Woensdag 15 november Feest van de Dynastie 
Maandag 25 december Kerstmis 
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag 

Oe Rijksarchieven ziJn ook gesloten 's zaterdags In de maancien jUli en at.tgt.atUl. 

WIJZIGINGEN IN HET GEBRUIK VAN DE MIKROFILMEN,bER REGISTERS 
VAN DE BURGERLIJKE STAND OP HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF TE 

BRUSSEL EN OP DE RUKSARCHIEVEN IN DE PROVlNCI!N 

Sinds half oktober 1988 Is er een wijziging gekomen In het gebruik van de mIkrot1lmen van de 
burgerlijke stand In de mikrofIlmzaal van het A.RA De mIkrofliman; waarvan de Inhoud geen 
betrekking hadden met de huidige provincie Brabant werden wrwf)deld en t .. raadpleging 
gesteld in de verschillende Rijksarchieven van het land. 

Door het ARA werden kopjes van de bestaande films besteld biJ de Genealogllche KrIng van 
de "Ken< van Jezus-Chrtstus der Heiligen der Laatste dagen" In SaIt-lak&Clty. Zodra de, 
nieuwe filmen uit de V.SA aangekomen zijn, zullen deze filmen In het A.R.A. te Brusael, 
opnieuw ter raadpleging van de lezers gesteld worden. 

Bij besluit van Minister Louis Tobback., dienen de bestaande mlkroftlmen, betreffende de bur
gerlijke stand, te worden geraadpleegd In de rijksarchieven van het betrokken gebied: 

Provincie Antwerpen: R.A. Beveren-Waas. 
Provincie Brabant: A.R.A Brussel. 
Provincie Henegouwen: A.E. Mons. 

Rechterlijk arrondissement Touma/': A.E. Toumai. 
Provincie Limburg: RA Hasselt. 
Provincie Luik: AE. Liège. 

Rechterlijk arrondissement Huy: A.E. Huy. 
Provincie Luxemburg: A.E. Arlon. 

Rechterlijk arrondissement Marche: A.E. Saint-Hubert. 
Provincie Namen: A.E. Namur. 
Provincie Oost·Vlaanderen: RA Beveren-Waas. 

Rechterlijk arrondissement Oudenaarde: RA Ronse. 
Provincie West· Vlaanderen: RA Brugge. 

RechterlijK arrondissement KortriJk: RA Kor1rljk 

Jn afwachting van een Inventaris ziJn deze microfilms voorlopig nog niet r8adpleegba8r. . NOt:l 
van do wo, VI. St. 
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MF.r~HIOR PFINZING, TEUERDANK. 
Niirnberg, 1517. 
Df> "Teuerdank" wordt beschouwd als het fraaiste 
onder de verluchte Duitse boeken van de 16de eeuw. 
Dit omvangrijk, fantastisch gedicht verhaalt 
de avont'lUrlijke bruidstocht, vol schitterende 
wapenfeiten, van de koene ridder Teuerdank (die 
Maximiliaan van Oostenrijk moet verbeelden) naar 
zijn verloofde (Maria van Bourgondiê, in rnoeilijk
hC'den 1n haar residentiestad Gent), die hij ter 
hulp 5nelt. 
r1pt de "Teuerdank" beoogde Maximiliaan niet alleen 
dp verheerlijkinq van het Habsburgse Huis, doch 
vooral van zijn eigen persoon. Hij zelf ontwierp 
hpt plan voor dit werk en hield steeds het hoger 
topzicht over de uitvoering. Het staat vast dat 
Jf> Keizer beroep deed op de medewerking van ver
scheidene personen uit zijn hofkring. Hij liet 
7.lch vooral bijstaan door zijn secretaris en raad
''lever, Melchior Pfinzing, die zich in de opdracht 
van het werk niet alleen de uitgever maar ook de 
ililteur noemt. 
Oru}.. en verluchting van de "Teuerdank" vormen een 
7,,],1/<'i\m (lf"slaagd gpheel. Schönsperger, de drukker, 
.whrllik!-p een sierlijke letter. Dit lettertype 
vprtrXlnt reeds de kenmerken van de • fractuur' 
(qot isch), de DuitsE' renaissance letter bij uitstek, 
die tot in de 20ste eeuw de nationale Duitse druk
lettf>r 15 gebleven. 
Het werk is ver!'!ierd met l1A voortreffelijke hout
sneden van kunstenaars uit de Augsburgse schcx>l. 
De mN'st kunstvolle zijn van de hand van Hans 
Burqkmair en van Hans Schäuffelein, een leerling 
van Dûrer. De geslaagde zwart-witwerking verleent 
7.e een bijzondere pracht. 
(uit : Rijkdom van de Koninklijke Bibliotheek van 
Aelqië, )')58) 

, , 

HERODOTI H JSTORICI INCIPIT. 
. t-ari VIlb.ccnucrl",d<Carcoia Lnn.m. 

ERODOTI H.bu('; hiftoriz npIicv 
Iio Iuo< elb UI n"" .. q-p r_. ft m-
hutnani. obl. ........... _.n.., ingaocia« 

la ad ........ .ta "I"""" ... 1. Gr..a. "", .. ..dl &ar 
bWlllon, f'rlllOdin.::""".lial __ qaa 
d< ••• /liinkrr.brih~.PrNriiftimii 
... ."..,.." 4.tf."r,onli >ua.,... aririll'. P .... , nias·.,. om.ï·opaod Rubrum uoa ..... ,in '-ao4nlrn pro6ci" 

t ........ ~in(ol .... artg;o..an;qu>m.......,'I""'IIincoIunt: 
~ con.inuo noui,ali""'M i ............ ix>mdir'l' 
A<a7pri ...... « AITyn..um mnriti ... a.ri. in aliao ,ba'" prt' 

r ... ~q; • .11 <iI-'fA'lP' tni«mon •• ArG<'" «m ....... _peII'" omD;' 

de Historiae van Herodotus, 
in het Latijn vertaald door de humanist Laurentius 
Valla en gedrukt te Venetiê door Johannes en Gregorius 
de Gregoriis in 1494. . 
Men bemerkt de blanke ruimte waar, naar het voorbeeld 
van de manuscripten, de initiaal h(erodoti) moest 
bijgeschilderd worden.) 

0\ . 
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V. V. F. - KRONIEK 
VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

"Vlaamse Vereniging voor Familiekunde" 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
Datum van uitgave : 30 maart 1989 

Jaargang XVII - nr. 2 
Maart-April 
Verschijnt niet in juli-augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776.88.34 

~··I c' .:?~ t: E~ '.! (j (,:.:.:1 f:.~ l"~ t 
F' C) -:~:< t: -:.~; t r"" ,':':1, ":::'1. -1:.: 1,1 /:::.0 ~.::S 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op dinsdag 11 april te 20 u. 

in het Centrum, Grote Markt 40 te Sint-Niklaas voor de voordracht 

"Tragedie van de vondelingen in de 18de en 19de eeuw" door de 

heer André Van Slycken. 

De Voorzitter De Secretari s, De Penningmeester, 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 



Algemene ledenvergadering van 9 februari 1989 

Het bestuur van VVF-Land van Waas werd als volgt verkozen 

Voorzi tter 
Secretaris 
Penningmeester 

Bestuursleden 

Luc De Backer 
Marc Cappaert 
Gaston Van Vlierberghe 
Dirk De Waele. Marcel Smolenaers en Willy 
van Puyenbroeck 

Hierbij dank aan onze uittredende penningmeester voor zijn jaren 
goede inzet en dienst. 

Vergadering van het gouwbestuur 

Volgend bestuur werd verkozen uit volgende afdelingen: Aalst. 
Dendermonde. Geraardsbergen. Gent. Land van Waas. Meetjesland. 
Me" e. 

Voorzitter 
Ondervoorzitter: 
Secretaris 
Penningmeester: 

René Van Assche (afd. Dendermonde) 
Florimond Van Beethoven (afd. Gent) 
Marc Maeyens (afd. Meetjesland) 
Claire Schalck-Van De Velde (afd. Gent) 

MEDEDELI NG 

Betaling lidgeld VVF-Land van Waas 

indien U geen lid bent van VVF en in het Waasland woont 

- indien U niet in het Waasland woont 

Voor België: 60 fr .• voor Nederland: 100 fr. 
te storten op rek.nr. 413-9075301-38 van 
Gaston Van Vlierberghe. A. Rodenbachstraat 9. 2700 Sint-Niklaas 
Zo niet dan ontvangt U onze kroniek niet verder. 

VRAAG EN ANTWOORD 

Zoek ouders - grootouders enz. voor mlJn kwartierstaat van 
Marie GEERTS °Temse 01.08.1892 en +Amsterdam 08.05.1976. 
Alle gegevens zijn welkom. 

DE LAET R .• Chapelanielaan 4 
3970 Leopoldsburg 

8. 
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GENEALOGIE EN RIJKSARCHIEF BEVEREN 

Sinds begin januari 1989 kan men op het RA Beveren raadplegen : 

1. Burgerlijke Stand, Bevolking (microfilms) en parochieregisters 
(microfiches) van Oost-Vlaanderen, uitgenomen het arrondissement 
Oudenaarde, dat op het RA Ronse wordt aangeboden. 
De B.S. arrondissement Dendermonde - de tienjaarlijkse tafels 
tot en met de gemeente Vrasene - en de parochieregisters van het 
ressort Beveren staan daarenboven zoals vroeger in fotokopie in 
de leeszaal ter beschikking. 

2. Burgerlijke Stand, Bevolking en parochieregisters microfilms 
van de provincie Antwerpen (dus ook van Turnhout en Mechelen). 
De tienjaarlijkse tafels B.S. en de klappers P.R. en de parochie

registers zijn ook (onvolledig) in fotokopie aanwezig. Het be
treft deze die vroeger in het RA Antwerpen konden worden ingezien. 

In de leeszaal staan 9 microfilmleesapparaten (waarvan 2 voor links
handigen) en 6 microficheleesapparaten opgesteld en in een aparte 
kamer nog eens 6 microfilmleesapparaten. 

Een toegangskaart - geldig tot 31 december 1989 voor alle rijks

archieven kost 500 fr., 250 fr. voor studenten, of 50 fr. : geldig 

voor 7 opeenvolgende dagen. 

Marc Cappaert 
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Een NIEUWE rubriek 

KEN u w GEN E ALO GIS C H E B U U R 

De V.V.F. Afdeling Land van Waas wil -naar het voorbeeld van 

wat in Antwerpen loopt als een trein- van start gaan met een 

nieuw initiatief, dat de leden moet in staat stellen gegevens 

uit te wisselen, elkaar te helpen en aldus kostbare tijd te 

besparen. 

Onze vereniging wil dit project ONDERSTEUNEN, maar de leden 

zelf moeten het DOEN. 

Ieder lid kan voortaan in onze "Kroniek" beschikken over een 

ruimte -beperkt in omvang uiteraard- waarin hij iets VRAAGT 

en/of iets BIEDT. 

Voorbeeld: 

NAAM, ADRES, TELEFOON, LIDNUMMER 

VRAAGT: familie A, B. C, D (1600-1800 Melsele, Beveren) 

familie E, F, G, H (vóór 1600 Beveren) 

BIEDT: fami 1 ie I, J, K, L (1600-1800 Krui beke) 

parochieregisters Sint-Gillis-Waas 

kennis van penningkohieren Nieuwkerken (vóór 1600) 

Met onze meer dan 100 actieve leden, die een massa gegevens 

verzameld hebben en nog méér vragen hebben, moet dit 

initiatief tot een 5 U C CES 5 U K 5 E 5 uitgroeien. 

WAT WIJ DE LEDEN VRAGEN: Briefwisseling aan redactieadres. 

Sluit twee postzegels van F 13,- in (méér mag), dan hoeft niet 

op één lijn gekeken. 

OVERWEEG: WAT GEPUBLICEERD WORDT KAN ALLE LEDEN VAN NUT ZIJN 
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VOORDRACHT VVF WAASLAND 9 FEBRUARI 1989 

Dames en Heren, 

Het Stadsarchief van Sint-Niklaas is voor de meesten onder u geen onbekende. 
Als bewaarplaats van ambtelijke stukken en documenten, die betrekking hebben 
op het leven in deze stad van de middeleeuwen tot nu, is het Stedelijk Archief 
een geliefkoosde pleisterplaats voor de vakhistoricus en de genealoog. Het 
gros van onze leeszaalgasten behoort tot de groep van de "stamboomklimmers", 
die, gebeten door een hardnekkige vorsersmicrobe, ijverig, vastberaden en met 
wisselend succes op zoek gaan naar hun voorouders en zo meer te weten willen 
komen over het verleden en de eigen familiegeschiedenis. Zij hebben zich 
gaandeweg ingewerkt in de specifieke aard van de verschillende registers en 
archivalia, zijn langzamerhand vertrouwd geraakt met de eigenaardigheden van 
het oude schrift en zijn na verloop van tijd zo goed bekend met de materie, 
dat zij gul en spon taal hulp bieden aan de nieuweling. die het allemaal moet 
leren ontdekken. 

Toch wil ik - voor wie het Stadsarchief nog niet kent - onszelf eerst eens 
voorstellen. Het archief wordt gestockeerd in een aparte afdeling van de 
eerste kelder van de Stedelijke Openbare Bibliotheek; een klein deel vindt 
men in de tweede kelder, waar nog uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst 
zlJn. In de tweede kelder werd het politiearchief bijeengebracht, dat een 
afzonderlijk geheel vormt en waar het archiefpersoneel bij voorkeur zijn neus 
niet in steekt. Op zorgvuldig gekozen rekken in de eerste kelder treft men 
het oud en modern archief van Sint-Niklaas aan, en het archief van de deelge
meenten Belseie, Sinaai en Nieuwkerken, dat na de fusie in 1976 overgebracht 
werd. Het Stadsarchief bezit ook een deel van het kerkarchief, heeft een niet
onbelangrijke verzameling microfilms, en daarnaast ook oude kaarten, foto's 
en enkele films. Binnenkort zal het Stadsarchief verrijkt worden met leer
lingenregisters en verslagboeken, afkomstig van de Stedelijke Academie voor 
Schone Kunsten. Het archief wordt beheerd door een archivaris-conservator, 
die ook de Stedelijk Musea onder zijn hoede heeft, en ook voltijds bemand door 
een licentiaat-archiefmedewerker. die het dagelijkse opzoekings- en inventari
seringswerk verricht. Voorlopig is de leeszaal enkel toegankelijk op donder
dag tussen 13.30 u. en 17.30 u •• Voor wetenschappers wordt hierop soms een 
uitzondering gemaakt. Indien er een bijkomende kracht aangetrokken wordt kan 
er gedacht worden aan een ruimere publieke dienstverlening, wat voor een 
middelgrote stad niet zo'n grote luxe zou zijn. 

Van een belangrijk gedeelte van het Stadsarchief werd een inventaris opge
maakt en gepubliceerd. Dr. Denys en Dr. Buntinx, conserv~toren van het Gentse 
rijksarchief, en mijn voorganger André Stoop, stadsbibliothecaris-archivaris, 
rondden in 1957 de inventarisatie van het oude archief af. Dezelfde auteurs 
brachten in 1960 de beschrijving van het moderne archief tot 1950 tot een 
goed einde. Onder de supervisie van de heer Stoop werd vervolgens werk ge
maakt van het in kaart brengen van het archief van de deelgemeenten. In 1979 
verscheen een inventaris van Nieuwkerken voor de periode 1518 - 1976, van de 
hand van Magda Van Branden en Jan Windey, beiden licentiaat in de geschiedenis. 
In 1982 en 1984 volgden de inventaris - Sinaai 1611 - 1976 en - Belsele 
1622 -1976, verzorgd door de historica Katrien Van der Gucht. Binnen enkele 
dagen zal een inventaris van de 373 microfims uit het stadsarchief het licht 
zien, eveneens bewerkt en ingeleid door mevrouw Van der Gucht. Voor de toe
komst resten nog de beschrijving van de fotocollectie. het kerkarchief en het 
recente archief vanaf 1950. 
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Ik zal nu ter inleiding enkele beknopte toelichtingen geven omtrent de 
genealogische bronnen van het Stadsarchief, waarna wij een bezoekje zullen 
brengen aan de leeszaal hierboven op de tweede verdieping. Wat kan men daar 
zoal consulteren? Vooreerst de parochieregisters : de originele r~gisters, 
die informatie verschaffen tot 1796, worden liefst niet ter inzage gegeven, 
om slijtage van deze waardevolle documenten te voorkomen. Wel kan men zich 
behelpen met de kopies van de parochieregisters van Sint-Niklaas, waarin 
men gegevens over doop, huwelijk en overlijden kan vinden. Indexen op deze 
registers en op die van de deelgemeenten kan men ook in de leeszaal in kopie 
raadplegen. De oorspronkelijke parochieregisters van Nieuwkerken bevinden 
zich in het Stadsarchief en kunnen desgevallend opgevraagd worden. De parochie
registers van Belsele en Sinaai echter werden vbbr de fusie aan het Rijksarchief 
van Gent overgedragen; door bemiddelingvan mevrouw Coppejans-Desmedt konden 
wij onlangs deze registers kopiëren. Momenteel worden deze kopies ingebonden 
en zij zullen eerlang de handbibliotheek van de leeszaal aanvullen en ver
rijken. 

De akten van de Burgerlijk Stand mogen zoals u weet niet geraadpleegd worden. 
Om het privé-leven te beschermen en de ermee gepaard gaande discretie inzake 
afstamming te waarborgen, verbiedt'artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek de 
openbaarheid van de registers van de Burgerlijke Stand. Tege~ ~etali~g k~~ 
men evenwel uittreksels en afschriften van akten krijgen, indien aan bepaalde 
voorwaarden voldaan is. Kopies van de tienjaarlijkse tafels van Sint-Niklaas 
tot 1900 bieden alvast enig soelaas en zijn nuttig voor het opsporen van aller
hande data. De kopies van de tafels van BelseIe, Sinaai en Nieuwkerken zijn 
in voorbereiding. Het archiefpersoneel is wel bereid om hier en daar iets op 
te zoeken, als men niet te vèèl vraagt natuurlijk. 

Een andere genealogische bron wordt gevormd door de bevolkingsregisters, die 
wij allemaal bezitten. Het speurwerk in deze registers vergt iets meer geduld 
en concentratie, vooral voor de tellingen waarop geen index voorhanden is. 
Tot ~) en met de telling 1900 mogen de bevolkingsregisters aangevraagd 
worden. 

Wat de periode vbbr 1800 betreft, beschikt het Stadsarchief nog over een aan
tal aanvullende bronnen : de Staten van Goed of Weesboeken van Sint-Niklaas 
en Nieuwkerken die door KolIer gelndiceerd werden, de Status animarum uit 
het Kerkarchief die door de bewerkte versies van Willy Van Puyenbroek (1687), 
Louis Laevaert (1705) en Luc De Backer (1733, 1739) deels ontsloten werden, 
de erfenisboeken, procesbundels en borgbrieven. 

Voor de recente geschiedenis tenslotte kan men zijn voordeel doen met de uit
gebreide verzameling rouwbrieven en bidprentjes. die alfabetisch geordend is 
en die doortdurend aangroeit door ruil en schenkingen. 

Piet Van Bouchaute, 

Archivaris-Conservator. 
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V. V. F. - KRO N lEK 
VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaendelijks tijdschrift ven de afdeling 

-Vleamse Vereniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
Datum van afgifte: 3 mei 1989 

Jaargang XVII - nr. 3 
Mei-Juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 776.88.34 

Hoste, Geet~t 

Pos t s t t~a.a. t, 65 
9100 Loket~en 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op dinsdag 23 mei 1989 te 20 u. 

in het Centrum, Grote Markt 40 te Sint-Niklaas voor de voordracht 

'Kennismaking met de S.C.G.D., Service de Centralisation des 

études généalogiques et démographiques de Belgique' door de heer 

Guy Waltenier, voorzitter. 

De Voorzitter, De Secretaris, De Penningmeester, 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 



-

INDEX OP DE HOOFDCIJNSBOEKEN VAN HET LAND VAN WAAS 

In de annalen van de I.O.K.W.{ verschenen in 11 afleveringen, ver
spreid over 9 delen de hoofdcijnsboeken van Sint-Baafs, bewerkt 
door A. van Geertsom. 
Daar deze vrij lastig raadpleegbaar zijn, werd hierop een index 
gemaakt en wel op een aparte wijze.~lle huwelijken werden bij~< 
eengeplaatst die in deze hoofdcilftsbdêken werden opgeteken~f ge
volgd door het deel en de pg. vermelding van de annalen. 
Pro memorie vermelden we dat de overige hoofdcijnsboeken van 
het Land van Waas uitgegeven zijn door Familia et Patria van 
1966-1971 . 

14. 

Deze index zal door ons worden uitgegeven en zal alleen d.m.v. 
voorintekening te bekomen zijn. De index bevat 11, 214 p. din A4 ~ 
en zal 500 fr. kosten. 

Ik wens in te tekenen op de index van de hoofdcijnsboeken van 
het Land van Waas. 
Betaling geschiedt na ontvangst factuur en boek, eventueel 
vermeerdert met portkosten. 

NAAM 

ADRES 

Gelieve dit strookje in te zenden. Telefonisch bestellen kan 
ook ! 

SOLDATEN UIT HET WAASLAND 

De nu volgende lijst werd gelift uit uittreksels van de burgerlijke 
stand, Rijksarchief Brussel nr. 533, overlijdens van soldaten in de 
vreemden, in dienst van Frankrijk, in dienst van Napoleon. 
Het gaat hier voornamelijk over uittreksels die niet werden opge
nomen in de burgerlijke stand van de respectievelijke gemeenten. 

We hebben geen flauw idee hoeveel jongens hun leven hebben gelaten 
tussen 1799 en 1815. Het zijn er in ieder geval heel wat. 
Bij benadering kunnen we de periode tussen 1806 en 1815 in iedere 
gemeente nagaan. 
Voor Stekene en Kemzeke is deze lijst gepubliceerd in D'Euzie 
heemkundig tijdschrift van Groot Stekene en bedraagt zowat 1 % 

van de totale bevolking, binnen 10 jaar ?? 

Voor Lokeren en Eksaarde is er een lijst gepubliceerd in het tijd
schrift De Soevereinen. 

Luc De Brant. 



Geboren in Sint-Niklaas 

Poupoury Emmanuel 

Van Hoy Jozef 21 j. 

Van der Broeck Jan 23 j. 

Van Hende Charel 

fuselier 7e reg. 

derserteur 

fuselier 66e reg. 
heimwee 

grenadier 
koorts 

Van Osselaere Frans Antoon 23 j. 56e reg. 

Vander Heyden Emmanuel 

Veau Jan Bat. 

Bombeau Pierre 22 j. 

Manuet Frans 

Meule Gervais Louis 22 j. 

korporaal 35e reg. 
veneriene 

7e reg. 

weerspannige 
koorts 

dragonder 
koorts 

Van Cleempoele Pieter August 7e reg. 

Van Vossel Jean 

Vanderlinden Johan 

Verpecral Jan 

Duroty Jozef 

Van Gasse Jan Frans 28 j. 

Maes August 20 j. 

De Backer Emmanuel 
fs Pieter, Marie Pauwels 

chasseur 13e reg. 

in gevangenis 
koorts 

huidziekte 

dissenter;e 

koorts 

virus 

+ 12 frim an 14 
Chattellerau 

+ 16. 02. 1806 
Luxemburg 

15. 

+ 20 ventose an 11 

+ 07.05.1806 
Capo Distria 

+ 24. 12. 1806 
Brussel 

+ 28.05.1806 
Firenze 

+ 26.03.1806 
Velletrie 

+ 6 frim an 14 
Poit; ers 

+ 06.08.1806 
Hagenou 

+ 28 frim an 14 
Hagenou 

+ 15.01. 1806 
Poit i er 

+ 21 vendrima;re an 12 
Bresc;a 

+ 22 frim an 9 
Brussel 

+ 14 vendrimair an 9 
Alexandrië dIltalie 

+ 6 frim an 9 
Tur;n 

+ 17 frim an 11 
Seun 

+ 19 nivose an 12 
Bergen op Zoom 

+ 11 messidor an 12 
Oostende 



-

De Blende Jozef 24 j. 7e reg. 
tcoorts 

+ 26 frim an 12 
Bergen op Zoom 

16. 

Stel lar Pieter Jan 23 j. weerspannige 
besmetting 

+ 2 pluviose an 13 
Li lle 

Wilsens Jan Bat. 

Van Bergen Frans 

Bauwens Charles jan 

Boone August 

weerspannige 
tering 

+ 25 florial an 13 
L i lle 

verschillende eenheden 
+ 4 florial an 13 

uitdrogi ng en tering d' He 

canonier 
toorts 

gevangene 
koorts 

+ 19. 12. 1806 
Mantua 

+ 23. 04. 1806 
Arras 

wordt vervolgd 

VERSLAG VAN DE VORIGE VERGADERING 

De aangekondigde spreker Ir. A. Van Slycken liet zich verontschul
digen wegens ziekte. De heer W. Van Puyenbroeck was zo vriende
lijk onze spreker op een degelijke wijze te vervangen. Waarvoor 
onze oprechte dank. 

Onderwerp van de voordracht was 'De erfenisboeken rond 1577-1587. 
Register van wettelijke passeringen. ' 
a. onderhandse verkopingen : 

b. vrijwillige verkopingen 

c. renten 

betaling van de koopsom 
- betaling tegen rente 
- voorwerp van verkoping 

instel 
- verhoging 
- toewijzing 

vestigen van rente 
- aflossing van rente 

Nadien besprak de heer Cappaert de toestand in het Rijksarchief 
Beveren. 

De voorzitter sprak over de nieuwe publicaties en tot slot hield 
de heer Nijenhuis een toespraak over de genealogie en de geschie
denis van Zeeuws Vlaanderen. Hij schetste vooreerst de trek naar 
het Noorden (uittocht van Vlaanderen naar Nederland). Ook vestigde 
hij de aandacht op een nieuw boek, nl. De cipierage van Hulst door 
de heer De Waal, medelid. 

AANDACHT NIEUWE OPENINGSUREN STADSARCHIEF SINT-NIKLAAS 

woensdag 
donderdag 

13.30 
13.30 

17.00 u. 
17.00 u. 

(vanaf 5 april) 



17. 

STAMBOOM MEERT 

door Olivier MEERT 

A.1. HOOFDTAK VAN EREMBODEGEM 

I. Josse MEERTE (1), heer te Erembodegem huwt met Claire EECKHOUT, 
waarvan : 
1. Henry (0+ 1540) heer te Erembodegem huwt met Cathérine 

PAUWELS Tzie A.2.) 
2. Josse (0+ 1545) volgt onder 11 
3. Elisabeth (o! 1550) huwt met Jean PERSOONS 

11. Josse MEERTE, heer te Erembodegem huwt met Jeanne WARNANTS, 
waarvan : 
1. Josse (0 1570) volgt onder 111 
2. Egide (0 1575) grondeigenaar huwt met Cathérine MICHIELS 

111. Josse MEERTE, heer te Erembodegem en schepen van Erembodegem 
huwt op 29.07.1604 Marguerite van PISSOTE, waarvan geboren te 
Erembodegem : 
1. Jeanne (0 27.08.1606) 
2. Jean (0 15.11.1607) 
3. Egide (0 20.07.1610) 
4. Josse (0 17.10.1612) volgt onder IV 
5. Jossine (0 08.03.1615) 
6. Cathérine (0 02.01.1618) 
7. Corneille (0 1621) 
8. Pierre (0 1624) grondeigenaar huwt op 05.11.1649 met Jeanne 

van der BURCH 

IV. Josse MEERTE, grondeigenaar en lid der Gilde van Sint-Cathérine 
huwt op 28.01.1649 met Jeanne MOOCK, waarvan geboren te 
Erembodegem : 
1. Egide (0 29.12.1649) grondeigenaar huwt met Cathérine DROESHOUT 
2. Anne (0 27.05.1651) huwt op 24.07.1689 met Guillaume VERGEYLEN, 

grondeigenaar 
3. Adrien (0 27.02.1652) volgt onder V 
4. Elisabeth (0 01.09.1654) 
5. Elisabeth (0 01.08.1655) huwt op 29.12.1680 met Egide de 

VUYST, grondeigenaar 
6. Cornélie (0 01.01.1657) huwt op 27.10.1682 met Martin van den 

BERGHE, grondeigenaar 
7. Marie (0 17.03.1662) huwt met Balthazar BEECKMAN, grond

eigenaar 
8. Pétronelle (0 27.04.1664) 

V. Adrien MEERTE, grondeigenaar en hophandelaar huwt in 1ste 
huwelijk op 28.02.1680 met Anne van WETTER en in 2de huwelijk 
op 16.01.1712 met Anne DROESHOUT,waarvan geboren van 1ste bed 
te Erembodegem : 
1. Cathérine (0 30.11.1680) 
2. Egide (0 06.08.1682) 
3. Jacques (O 25.08.1685) volgt onder VI 
4. Pierre (0 07.04.1688) 
5. Marguerite (O 01.07.1689) huwt met René STEPPE, grondeigenaar 
6. Pierre (0 24.07.1692) grondeigenaar huwt met Claire MOEYERSOEN 

(1) Zeer waarschijnlijk zoon van Josse, ridder, burchtheer van 
Aalst in 1521, heer van Hobosch en heer te Erembodegem 



-

-

18. 

7. Jossine (O 11.11.1695) huwt met Martin d'HAESE, grondeigenaar 
8. Jean (O 22.03.1699) 
9. Jean (O 11.12.1700) 

10. Anne-Marie (O 31.03.1704) huwt met Adrien MEERT, grondeigenaar 

VI. Jacques MEERTE, grondeigenaar en hophandelaar huwt met Anne 
KIECKENS, waarvan geboren te Erembodegem : 
1. Adrien (O 03.03.1713) volgt onder VII 
2. Anne-Marie (O 22.08.1718) huwt met Adrien MEERT, grondeigenaar 
3. Jossine (O 13.03.1721) 
4. Jean (O 09.10.1723) 
5. Pétronille (O 02.10.1726) 

VII. Adrien MEERT, grondeigenaar en hophandelaar huwt in 1ste huwelijk 
op 04.07.1741 met Anne MEERT (2) en in 2de huwelijk op 28.07.1747 
met Anne-Marie CAMMU, waarvan geboren te Erembodegem van 
1ste bed: 
1. Corneille (O 06.05.1742) volgt onder VIII a 

2de bed : 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

Jean-Baptiste (O 28.09.1746) grondeigenaar huwt met 
Jeanne-Cathérine de SMEDT 
Anne-Marie (O 17.10.1748) huwt met Pierre VERMEER, grond
eigenaar 
Pierre-Jacques (O 11.09.1751) volgt onder VIII b 
Josse (O 16.03.1754) 
Pétronille (O 26.07.1756) 
Pétronille (O 29.05.1759) huwt met Pierre COPPENS, grond
eigenaar 

VIII.a. Corneille MEERT, grondeigenaar en hophandelaar huwt op 13.12.1774 
met Isabelle van MOL (3), waarvan geboren te Erembodegem : 

VIII.b. 

(2) 

(3) 

1. André (O 18.04.1774 + 03.03.1776) 
2. Anne-Cathérine (O 21.10.1775) 
3. Jean (O 15.12.1776) volgt onder IX 
4. Adrien (O 25.08.1781) hereboer huwt met Isabelle HEEREMAN 
5. Pierre (O 15.02.1783 + 30.11.1807) erewacht van Napoleon I van 

het keurkorps der fusiliers, gekazerneerd te Belluno (Italië) 
6. Josse (O 20.03.1784) 

Pierre-Jacques MEERT, hereboer huwt op 20.05.1790 in 1ste huwelijk 
met Jossine van MIEGHEM en in 2de huwelijk met Jeanne-Cathérine 
VERLEYSEN, waarvan geboren van 
lste bed : 
1. Beno;te (O 31.03.1795 + 17.09.1807) 
2. Cathérine (O 12 nivose VII) huwt op 25.04.1822 met Jean-Baptiste 

ARIJS, hereboer 

2de bed : 
~ean-Baptiste (O 28.08.1813) brouwer-herbergier huwt op 

06.02.1834 Colette ARYS 
4. Benoît {O 12.02.1815} 

geboren op 15.08.1709 als dochter van Corneille, grondeigenaar 
en van Jeanne van der BURCH 
geboren op 14.09.1745 als dochter van Andrê, grondeigenaar en 
van Pétronille VERLEYSEN 

wordt vervolgd 
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V. V. F ... KRO N I EK,I 
}~ 

VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift van da afdeli", 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
Datum van afgifte : 6 september 1989 

Jaargang XVII - nr. 4 
September-Oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc Oe Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 03/776.88.34 

Cleys, F'iet~t~e 

Bisschop Triestlaan 40 
2750 Bevet~en 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op dinsdag 19 september 1989 te 

20 u. in het Centrum, Grote Markt 40 te Sint-Niklaas voor de 

voordracht "Oude gebruiken bij openbare verkopingen" door de 

heer Paul Behets. 

De Voorzitter, De Secretaris, De Penningmeester, 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 



ST.AH3(X)1 tofERT (vervelg) 

IX. Jean MEERT, hophandelaar en hereboer huwt op 18.07.1806 met Jeanne 
BOTERBERGH (4), waarvan geboren te Erembodegem : 
1. Joseph (007.04.1808) volgt onder X 

20. 

2. Isabelle (0 04.03.1810) huwt op 26.06.1833 Jacques BLEYS, onder-
wijzer te Nieuwkerken 

3. Angélique (0 04.09.1812 - + 30.06.1819) 
4. Marie-Thérèse (0 14.12.1814 - + 18.06.1817) 
5. Jean-François (0 22.04.1817 - + 16.02.1824) 

X. Joseph MEERT, hophandelaar, brouwer-herbergier huwt op 21.09.1838 
Colette EECKHOUT (5), waarvan geboren te Aalst 
1. Charles-Louis (0 26.09.1839) volgt onder XI 
2. Hortence (0 11.06.1842 - + 16.05.1864) 

XI. Charles-Louis MEERT, verzekeringsagent, hophandelaar, rechter der 
Rechtbank van Koophandel van Aalst, bankier, gemeenteraadslid en 
eerste schepen van Aalst, officier der burgerwacht, ridder in de 
Kroonorde e.d., huwt op 18.06.1866 Clothilde SCHUERMANS (6), waarvan 
geboren te Aalst: 
1. Hortence (0 01.07.1867) huwt met Charles van HAUWERMEIREN- de 

WAUTHIER, kasteelheer van Regelsbrugge te Nieuwerkerken 
2. Colette (0 14.05.1869) kunstschilder 
3. Marie (0 14.06.1870) huwt met Albert BORREMAN, tabaksfabrikant, 

beheerder der spinnerij "La Géorgie", rechter der Rechtbank van 
Koophandel van Aalst, ridder in de Kroonorde 

4. Louis (0 03.01.1872) verzekeringsagent en hophandelaar huwt Julie 
SC HOTTE 

5. Charles (0 25.10.1873 - + 11.01.1971) verzekeringsagent en hophand. 
6. Joseph (0 01.08.1878) volgt onder XII 

XII. Joseph MEERT, notaris te Aalst en hulpvrederechter huwt op 15.04.1913 
Elisa BORREMAN (7), waarvan geboren te Aalst: 
1. Antoine (0 11.01.1914) handelaar in specerijen en inspecteur bij 

C6te d'Or huwt Marie TIBBAUT 
2. Louise (0 21.06.1915) huwt Henry WAMBACQ, notaris, President der 

Kamer der Notarissen van Dendermonde 
3. Suzanne (0 07.05.1917) huwt Philémon de WOLF, president vd.brouwerij 

"de Gheest" te Aalst 
4. Charles (0 17.04.1918) notaris en hulpvrederechter huwt Nicole DESPRET 
5. André (0 15.06.1919) verzekeringsinspecteur huwt met Monique van HOOF (8) 
6. Jean (0 15.11.1921) verzekeringsagent huwt Elisa de SCHAEPDRYVER 
7. Léon (0 11.06.1922) ingenieur huwt Christiane DENGIS 
8. Thérèse (0 09.06.1927) huwt Freddy de WOLF, hemdenfabrikant en tolk 

bij de Generale Bank 

(4) geboren op 26.03.1786 als dochter van André, hophandelaar en van Pétronelle 
VERTONGHEN 

(5) geboren op 14 nivose XII te Moorsel als dochter van François, hereboer 
en brouwer-herbergier en van Thérèse de MEYST 

(6) geboren op 09.05.1846 als dochter van Auguste, fabrikant-blauwverver en 
van Marie-Joséphine de BUYSSCHER 

(7) geboren op 19.01.1890 als dochter van Léon, kandidaat-notaris en mede-
stichter der spinnerij "La Géorgie" in 1905 en van Joséphine-Thérèse STOBBAERTS 

(8) geboren op 30.07.1930 als dochter van Léon, dekenfabrikant, officier der 
Kroonorde en Judith ROBEYNS 



21. 

A.2. SUB-TAK VAN EREMBODEGEM 

I. Josse MEERTE (1), heer te Erembodegem huwt met Claire EECKHOUT, waarvan 
1. Henry (0 + 1540) volgt onder II a 
2. Josse (0 +-1545) zie A1 
3. Elisabeth-(O + 1550) huwt met Jean PERSOONS 

11. Henry MEERTE, heer te Erembodegem huwt met Cathérine PAUWELS, waarvan 
1. Pierre (0 + 1570) heer te Erembodegem huwt Barbara BODYN 
2. Corneille TO 1572) volgt onder III 

111. Corneille MEERTE, schepen van Erembodegem en grondeigenaar huwt met 
Marie BODYN, waarvan geboren te Erembodegem 
1. Cathérine (0 26.07.1594) 
2. Pierre (0 20.12.1595) 
3. Michel (0 19.09.1599) 
4. Anne (0 12.03.1602) 
5. Josse (0 04.01.1604) 
6. Egide (0 18.10.1604) grondeigenaar huwt op 11.11.1640 met Marie 

PEETERS 
7. Nicolas (0 18.09.1608) volgt onder IV 

IV. Nicolas MEERTE, grondeigenaar huwt met Jeanne SPEECKAERT, waarvan geboren 
te Erembodegem 
1. Marie (0 12.08.1633) 
2. Marie (0 08.06.1635) huwt op 24.10.1659 met Nicolas RUYSSINCK, grond-

eigenaar 
3. Corneille (0 21.04.1638) 
4. Jean (0 08.01.1641) 
5. Anne (0 24.08.1643) 
6. Egide (0 25.01.1646) volgt onder V 

V. Egide MEERTE, grondeigenaar huwt op 23.01.1673 Elisabeth van de MALE, 
waarvan geboren te Erembodegem : 
1. Corneille (0 01.10.1675) volgt onder VI 
2. Marie (0 24.11.1676) 

VI. Corneille MEERTE, grondeigenaar huwt op 14.09.1699 Jeanne van der BURCH, 
waarvan geboren te Erembodegem : 
1. Marie (0 28.02.1701) volgt onder VII 
2. Pierre (0 20.03.1705) grondeigenaar huwt met Jeanne ARIJS 
3. Jeanne (0 04.09.1707) huwt met Jacques COPPENS, grondeigenaar 
4. Anne (0 15.08.1709) huwt op 04.07.1741 met Adrien MEERT, grondeigenaar 

(zie A1) 
5. Josse (0 18.02.1710) 

VII. Marie MEERT Huwt met Guillaume ARIJS, grondeigenaar, waarvan geboren te 
Erembodegem : 
1. Anne (0 26.02.1732) 
2. Pétronille (0 27.09.1733) huwt met Guillaume WASTEELS, handelaar en 

winkelier te Aalst 

(1) zeer waarschijnlijk zoon van Josse, ridder, burchtheer van Aalst in 
1521, heer van Hobosch en heer te Erembodegem 



22. 
SOLDATEN UIT HET WAASLAND 

Geboren in Hamme 

Van Huffel Jan Frans ~ 27 j. 

Van Puyvelde Gilles 

Van Haver Charles Benoit 

Saeys Jan Jozef 21 j. 

Gevaert Constant 

Geerinck André 

Van de Broeck David 

Geboren in Moerbeke 

7e reg. fuselier 

fuselier 13e reg. 
koorts 

weerspannige 
tering 

+ 15.04.1806 
Gent 

+ 27. 02 • 1806 
Beavais 

+ 09.08.1806 
Capo dlEstria 

+ 10.07.1806 
L i lle 

+ 08.06.1806 
Orleans 

112e reg. + 6 germinal an 13 
koorts Caen 

grenadier 13e reg. + 12 frimaire an 14 
Guuzburg 

Van Puyvelde Jan Martin 23 j. fuselier 17e reg. + 28 frim an 14 
Poit i ers 

Van Theuse Louis 22 j. 

Op den Bosch Jaak 24 j. 

Creve Jan Frans 22 j. 

Herman Domenique 

Geboren in Melsele 

Van de Perre 

Geboren in Belsele 

Smet Frans 

Geboren in Nieuwkerken 

Brijs Jan Baptiste 

dragonder 27e reg. 
koorts 
hussard 10e reg. 

chasseur 4e reg. 

fuselier 88e reg. 
koorts 

+ 23. 02 . 1 806 
Hagenou 
+ 2 3 . 02 . 1 806 

+ 01.05.1806 
Metz 
+ 28.04.1806 
Olm 

13e reg. grenadier + 13.03.1806 
Brescia 

uitdroging 

weerspannige 
koorts 

+ 16. 04. 1806 
Gent 

+ 19. 02. 1806 
L i 11 e 



Geboren in Beveren 

Van Egghen Antoon 

Geboren in Vrasene 

Verhelst Gilles Frans 

Burm Michel 23 j. 

Geboren in Waasmunster 

Vernimmen Jozef 

Windey Frans 23 j. 

Moens Jan Benoit 21 j. 

Geboren in Eksaarde 

fuselier 13e reg. 

koorts 

weerspannige 
tering 

koorts 

70e reg. 

weerspannige 
koorts 

Baetens Pieter Frans 22 j. fuselier 
wormen 

Geboren in Rupelmonde 

+ 29.01.1806 

+ 28.06.1806 
Gent 

+ 25. 02 . 1806 
L i lle 

+ 28.07.1806 
Metz 

+ 17.02. 1806 
Chartres 

+ 30.03.1806 
L ill e 

+ 03.05.1806 
St.-Denis 

Everaert Louis Jozef 24 j. deserteur 66e reg. + 13.03.1806 
koorts Arras 

Geboren in Kruybeke 

23. 

Sturm Jozef 44e reg. 
koorts 

+ 20 brum an 14 



Uit Story van 5.9.1989 24. 

ONZE ONDERVOORZITTER VAN DE GOUW EN SECRETARIS AFDELING GENT 

.. 
Aan eh prachtige muziek '&NI" Ludwig tJa" Bee,IIO'I.Jerl be- ~ 

leefde Florimond al /teel wal lllisrnpiezier. 1,.: .. 

'" /tet i"terieur 
'lIG" Fwnmond 
'lIG" Beet/tOW1l 

'lIGlltm mhle 
borstbeelden 

'lIG" de beroem· 
de componist je 

onmiddellijk 
op ... 

i.l. 

fLDRI NO 
VAN BIlTHOVIN 

Mijn verwantschap met Ludwig van Beethoven 
Na ruim twintig jaar van opzoek.ingen heeft Florimond het bewijs zwart op wit. Hij is familie 

van Ludwig van Beethoven, j"ist, ja .... di Beethoven. En Florimond is er niet weinig trots op ... 

V aak kreeg Florimond 
van Beethoven (67) uil 
Genl de vraag te horen: 
Benl u geen familie van 

dé Beelhoven? 
• .Jarenlang moest ik hel anl
woord schuldig blijven", legt 
hij schouderophalend. Maar 
na verloop van lijd werd ook 
deze GenIenaar meer dan 
nieuwsgierig naar zijn af
komsl. 
Hij begon aan een loeklochl 
naar de voorgeschiedenis van 
zijn familie. die ruim Iwintig 
jaar van 7.1jn leven in beslag 
IOU nemen. 
Hel heefl dan ook heel wat 

voelen in de aarde aehad voor
dat FIorimond enie resultaal 
boekIe. 
Talrijke archievea heeft hij 
grondig uiIgeplozen. Hij reisde 
naar Bonn, waar Ludwig van 
Beelhovcn in 1710 geboren 
werd, om er het Bftlhovenhuis 
Ie bezoeken. Ook Wenen. 
waar de componist heeft ge
woond. bezochl Florimond. 
Kosten noch morite werden 
gespaard om zijn doel te berei· 
ken. en daar is FIorimond nu 
7.eer tevreden oveu! 
Een vleugje trots lIespeuren we 
toch in 7.ijn stem. wanneer hij 
ons uitlegt: 

"Ik ben een afstammeling van 
Lambert van Beet hoven. Zijn 
broer heette Hendrik en was 
een voorvader van ludwig. 
Beiden hebben geleefd op het 
einde van de 16de eeuw," 
Zijn bewondering voor de 
grootmeester steekt Florimond 
niet onder stoelen of banken. 
In de woonkamer prijzen en
kele prachtige borstbeelden 
van zijn beroemde familielid 
en Florimonds vrouw borduur· 
de een meesterlijk mooi por· 
tret. 
.. Natuurlijk is ook mijn platen. 
rek overvloedig voorzien van 
de prachtige mU7.iek van Reet-

hoven", vertelt Florimond. 
"Van zijn prachlige negen 
symfonieën. lijn werken voor 
kamermuziek. de viool- en 
pianoconcerten en van de ope
ra .. Fidelio" heb ik al aardig 
wat uurtjes genoten ... " 
Florimond glimlacht. De in
spanningen van zijn jarenlange 
speurtocht naar zijn voorva· 
ders en zijn familiegeschiede· 
nis werden beloond. Nu zullen 
ook lijn zoon I.odewijk en 
kleinzoon Steven steeds die 
veelgevraagde opmerking kun· 
nen beantwoorden met: .. Ja. ik 
ben familie van Ludwig van 
Reclhoven!" • 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd op dinsdag 7 november 1989 te 20 u. 

in het Centrum, Grote Markt 40 te Sint-Niklaas voor de voordracht 

"Vondelingen, bij genealogische opzoekingen" door de heer Ir. 

André Van Slycken. 

De Voorzitter, De Secretaris, De Penningmeester, 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 
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VERVOLG SOLDATEN UIT HET WAASLAND - Luc De Brant 

Geboren in Lokeren 

Coppieters Petrus Frans 

Coppens Pierre 

Braem Jozef 22 j. 

Meys Domenique 

Ver- Seraphin 23 j. 

Gouman Karel Jan 

Grootaar Bartholomeus Frans 

Jan Batiste 22 j. 

Puylaert Jan Martin 

Peliquin Jaak 

Peeters Jaak 

Van de Vijver André 23 j. 

Van der Heybruggen Marin 

Van Laer Cornelis 

Geboren in Sint-Gillis 

Pauwels Jan 22 j. 

Vermeulen Jan Bat 22 j. 

Baes Jos 22 j. 

fuselier 

13e reg. 
koorts 

deserteur 

weerspannige 
scheurbuik 

deserteur 

chasseur 2e reg. 
koorts 

fuselier 

81e reg. 
koorts 

57e reg. 

deserteur 
koorts 

66e reg. 

7e reg. 

fuselier 88e reg. 

7e reg. 

7e reg. 

+ 10.05.1806 
Arras 

+ 05.11.1806 
Dijon 

+ 04.03.1806 
Luxemburg 

+ 17.07.1806 
Li lle 

+ 06. 12. 1806 
St. -Den; s 

+ 2 ventose an 11 
Metz 

+ 9 prairial an 13 
Gent 

+ 05.07.1806 
Doornik 

+ 22.06.1806 
La Roche 11 e 

+ 22.07.1806 
Zara 

+ 24 vend an 14 
Heibrom 

+ 12. 02 . 1806 
Li lle 

+ 30. 11 • 1806 
La Rochelle 

+ 12 brumaire 
Poitier 

+ 5 brum an 14 
Straatsburg 

+ 24.05.1806 
Poit i er 

+ 24.01.1806 
Poitiers 



Geboren in Sinaai 

Pauwels Frans fuselier 13e reg. + 22.06.1806 
koorts Capo d'Istria 

Van de Vijver Donaat 22 j. 7e reg. + 31.03.1806 
Poit i er 

Boone August 25 j. deserteur + 23.04.1806 
koorts Arras 

De Backer Ferdinand Egide 24 j. fusel ier + 18.04.1806 
Chaumont 

Van Vlierberghe Petrus 106e reg. fuselier + 16.09.1806 
Venetie 

Vlaminck Bernard 23 j. chasseur + 17.04.1806 
Parijs 

Geboren de Velle 

Vurenberg Jan Baptiste 22 j. 4e reg. 
koorts 

BOEKAANKONDIGING 

+ 20.09.1806 
Parijs 

"Sint-Niklaas en Nieuwkerken, geregistreerde akten 1579-1587" 

bewerkt door Willy Van Puyenbroeck. 

In het Stadsarchief van Sint-Niklaas wordt onder het nummer 1053 
van het oud archief, een register bewaard dat de akten bevat die 
de Schepenbank van Sint-Niklaas - Nieuwkerken registreerde. 
Dit register werd vooral uitgekozen omwille van de interessante 
periode (brug tussen de penningkohieren en de parochieregisters). 

De geregistreerde rechtshandelingen hebben betrekking op over
dracht van goederen/rechten, renten, schulden. 
Deze waardevolle en omvangrijke studie is enkel verkrijgbaar bij 
voorintekening (bij de voorzitter). Het boek bevat 376 p. en zal 
750 fr. kosten. 

27. 



28. 
NAAMLIJST DER WEERBARE MANNEN VAN DE LEESTRAAT TE SINAAI VOOR HET 

JAAR 1823 

Onderstaande lijst - bestaande uit twee losse blaadjes - vonden 
wij terug tussen nagelaten documenten van de familie Schelfaut, 
pachters op het neerhof van het kasteel van Lysdonck te Sinaai. 

Het eerste blad is verdeeld in twee kolommen die gezamelijk 34 na
men bevatten. Boven de rechterkolom staat geschreven: "Dag wagt". 
Het tweede blad bevat nog eens .:1 namen die vermoedelijk aanslui ten 
hi~ de laatst aenoemde kolom. 

Lyste der communaele waÇlt van de lee straete daer in begrepen z;rn 

alle de manschappen van 18 tot 60 jaeren dienende voor het volgen

de jaer 1823 met naemen en toenaemen zoo volgt: 

Matys Loze 

de Bock Peere-Jan 

van Haute Seraphin 

Schelfaut Jan 

Schelfaut Jospph 

WuyrH.c:; ,Ti'ln 

de Witte Thomas 

de Schepper Peerre 

Dhooge Gellus 

Roels Peerre 

Jeukstoel Dominicus 

Zaman Augustin 

Pauwels Domin 

Pauwels Levin 

Pauwels Jan 

Leyns Josse-Françoi~ 

Leyns Joseph 

"Dag Wagt" 

Nauts François 

Nauts Emanuel 

de Bock François 

de Koning Emanuel 

de Bock Ambrois 

van de Velde Jan 

van de Velde Levin 

van de Velde Augustin 

van de Velde Jacobus 

Smet Jan 

Smet Emanuel 

van Bastelaere François 

de Witte Andreas 

de Witte Peer re 

de Witte Andreas 

Poppe Emanuel 

Poppe Gellus 

Poppe Louis 

van Belle Jacque 

Vael Peerre-Jan 

Een blik op al die namen leert ons, dat er nog heel wat afstam
melingen van die "Weerbare Mannen" in de Leestraat en omgeving 
woonachtig zijn. 

M. PIETERS 
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STAMBOOM MEERT - Olivier Meert 30. 

B. SUB-TAK VAN AALST 

I. Jean MEERT, handelaar huwt rond 1700 Elisabeth DOOMS, waarvan geboren te 
Aalst: 
1. Jacques (0 04.03.1702) volgt onder IIa 
2. Dominique (0 29.03.1704) volgt onder IIb 
3. Guillaume (0 01.02.1713) volgt onder IIc 

II.a. Jacues MEERT, handelaar en schepen van Aalst huwt in 1° huwelijk met Jeanne 
van der SNICKT en in 2° huwelijk op 13.07.1749 met Isabelle JANSSENS, 
waarvan geboren van 
1ste bed : 

e-Jeanne (0 24.04.1743) huwt op 05.02.1787 met Philippe-Jean MEERT, 
chirurgijn-pensionaris van Aalst 

2. Jeanne-Marie (0 01.05.1744, + 15.06.1801) 
3. Adrienne-Wilhelmine (0 26.05.1745, + 08.12.1760) 
4. Jacques-Ignace (°10.05.1746) volgt onder lIla 
5. Isabelle-Jeanne (0 04.12.1748, + 24.05.1753) 
2de bed : 
6. Jean-Antoine (0 17.05.1750) advokaat bij de Raad van Vlaanderen huwt op 

17.09.1795 Cathérine GOVAERT 

II.b. Dominique MEERT, handelaar huwt op 27.02.1724 Cathérine de BIE, waarvan 
geboren te Aalst: 
1. Jean (0 15.11.1724) kloosterling bij de Wilhelmieten te Brugge 
2. Marie-Elisabeth (0 28.02.1726) huwt op 02.09.1752 met Pierre-François 

KIECKENS, handelaar 
3. Jeanne-Marie (0 09.09.1728, + 12.03.1747) 

II.c. Guillaume MEERT, handelaar huwt met Adrienne de WOLF, waarvan geboren te 
Aalst: 
1. Marie-Jeanne (0 06.01.1741) huwt op 03.02.1765 met François LENAERT, 

griffier van Aalst 
2. Barbara (0 09.06.1743) begijn te Mechelen 
3. Thérèse-Jeanne (0 09.02.1745) volgt onder IIIb 
4. Pierre (0 04.11.1746) 
5. Marie-Jeanne (0 04.11.1746) huwt met Jean-Baptiste CALLEBAUT, handelaar 

III.a. Jacques-Ignace MEERT, handelaar en schepen van Aalst huwt met Cathérine
Agatha TACK, waarvan geboren te Aalst: 
1. Marie-Agatha (0 11.01.1781) huwt op 09.06.1808 met Martin van der BEELEN, 

geneesheer 
2. Régine-Jossine (0 14.02.1783) huwt op 15.06.1811 met Michel MOENS, 

handelaar en fabrikant-huidevetter 
3. Paul-Joseph (0 14.02.1786) handelaar huwt op 14.02.1817 met Julie 

VERMEULEN 
4. Amélie-Marie (0 22.12.1787) huwt op 14.01.1814 met Dominique HUSSENOT 

de SENONGES, handelaar 

III.b. Thérèse-Jeanne MEERT huwt op 18.05.1776 met Josse-Jean de BRANDT, ridder, 
waarvan geboren te Aalst : 
1. Marie-Colette (0 13.09.1780, + 31.05.1856) 
2. Jean-Jacques (0 05.12.1784, + 28.11.1851) ridder, rentenier 
3. François-Josse (0 29.01.1786) ridder, rentenier huwt met Angélique de 

WAEPENAERT de TER-MIDDEL-ERPEN 



NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 
GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 AUGUSTUS 1949 

AfDELINO ZP.El.AND 
Sekt.: De Komme,· .... 211!S XapcAo. Tel. 01102 - 424 'If' 

Kapel I .. , Septemher J ('WI 

Het afdelingsbe!-'tuur nodigt U hiermede uIt tot het bijwonen Vdn 

onderstaande bijeenkomsten, welke alle worden gehouden in "Dp 

Vroone", Vereekestraat 74 te Kapelle. 

Zaterdag 28 Oktober 1989, 14.00 uur, Hr. H.J.Wolters te Maarssen 
zal dan zijn lang verwachte lezing houden over MILITAIREN. 
Probleemgevallen inzake militai.ren in Uw genealogie gaaITIe p.o. op 
te geven, zodat de heer Wolters deze kan trachten op te lossen en 
tijdens de lezing behandelen. 

Zaterdag 25 November 1989, 9.3::> uur, sYMPOSIUM "GENEALOGISCH 
ONDERZOEK OVER DE GRENZEN~ ( Zie bijgaand programma) 

Zaterdag 20 Januari 1990, 14.00 uur, JAARVERGADERING. Afzonderlijke 
convocatie volgt. 

Zaterdag 17 Maart 1990, 14.00 uur, Hr. A.Holla te Cuijk, een veel 
gevraagde spreker. hebben wij bereid gevonden om aan de hand van 
lichtbeelden een inleiding te houden over Heraldiek. In het bijzon
der zal worden ingegaan op Wa~ens, Zegels en Handmerken t.b.v. het 
genealogiscn onaerzoek. Ue heer Holla is tevens bereid wapen
tekeningen te vervaardigen. 

Voor de toekomst alvast te noteren: 8 September 1990,Zeeuwse 
Genealogische Contactdag. 

"Prae - 1600 Club". Thans 10 publicaties beschikbaar. Zie hiervoor 
Gens Nostra, September 1989. 
werkyroe p Beroepen. Het eerste nummer van "Ambacht en beroep" is 
uit. Fl 2.50/ex.) 
Tevens is een begin gemaakt met het invoeren van gegevens in de 
computer. Inzending van gegevens en deelname aan de werkgroep is 
zeer gewest. 
Werkgroep Emigranten, Deze zal op 25 November a.s. uitkomen met 
een eerste publicatie. 

Door de afdeling wordt 
Jubileumboek 
Kwartierstatenboek 
St am reek senboek 
Boek Voornamenreeksen 

momenteel gewerkt aan de volgende 
Kaartboek van Zeeland 
Handmerkenboeken 
Wapenboek van Zeeland 

publicaties: 

Inlichtingen over dit alles te verkrijgen bij de secretaris. 

Namens het afdelingsbestuur. 
A.J.Witte, secretaris. 

NEI)ERLANDSI<: Gi':NEAl.oGISCHE VERENIGING 
GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 AUGUSruS 1949 

AfDELINO ZEELAND 
Sekt.: Dell.omme '· .... lll!S lC.apclIc 1',,1. 01102 

Kapelle. Septe~l~r 1999 

Aan de leden ~n belanyht~ll~nuen. 

sYMPl)SlUM "GI::NEALOGI:;CH uNDJ:;RZOEK OVI::f< DI:: GRENZEN" 

Na uitvo~rig. onderling overleg met de besturen der afdeling 
West-Noord Brabant (N.G.V.) en de Gouw Oost-Vlaanderen (V.V.F.), 
hebben wij besloten tot een gezamelijk te houden symposium op 
25 November 1989, in "De Vroone", Vereekestraat 74 te Ka~elle(Zld.) 
Tot de Gouw Oost-Vlaanderen behoren de afdelIngen: Gent. elIe, 
Aalst, Dendermonde, Geraardsbergen, Land van Waas en Meetjesland. 

PROGRAMMA 

9.30 - 10.00 uur 
Ontvangst met een kopje koffie. 

10.00 - 10.15 uur 
Opening door de voorzitter. de heer e.M.Bierens. 

10.15 - 11.15 uur 
Mr.O.J.A.M.J.Diercksens (notaris, voorz. afd. West-Nrd-Brabant 
en hoofdbestuurslid der N.G.V.)- "De Geschiedenis van het 
Not.ari aat en de Notariële Archieven". 

11.15 - 12.15 uur 
Bezoeken aan de stands, eigen onderzoek in de aanwezige, 
g.::k!.2l;:pcrde gegevens en on:" :rlinge uit'Ni!':!:eling en cont3cten. 

12.30 - 13.30 uur 
Lunch. (T ijdens de lunch w:>rdt de grote zaal gesloten.) 

13.30 - 14.00 uur 
OOM een lid van de gOU\1 Qost-Vld<1'lderen lal ?en voordracht 
goc(",cn worden over : - "Geneal ogl sc-he 
opzoekingen in Oost-Vlaanderen". 

14.00 - 14.45 uur 
Dhr. C.M.Bierens.(voorz. van de afdeling Zeeland) -"Mogelijk
heden tot het genealogisch onderzoek in Zeeland." 

14.45 - 17.00 uur 
Vervolg Van de onderlinge contacten, uitwisseling van gegevens 
en bezoek aan de stands. 

Stands en kleine exposities. 
Voor zover dit nog niet is docrgegeven, ontvangen wij gaaITje 
spoedig opgave van de benodigde ruimte, aantal tafels en eventuele 
andere voorzieningen. 

Lunch. 
FI:T7.-- per persoon, alleen na opgav~aan Uw afdelingsbestuur, 
of direct. schriftelijk aan het in hoo~e vermeld adres. 
Betaling ter plaatse. Indien opgegeven. dan is men gebonden aan 
betaling. Verder geen entreepr·ijs. leder is welkom. 

Namens het afdelingsbestuur, 
A.J.Witte. secretaris. 
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Luc De Backer 
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Cleys, Piet"t"e 
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2750 Bevet"en 

U wordt vriendelijk uitgenOdigd op donderdag 8 februari 1990 

te 20 u. in het Centrum, Grote Markt 40 te Sint-Niklaas voor 

de voordracht "Hoe zoek ik mijn stamboom op ?" voor beginne-

lingen door de heer Luc DE BACKER, voorzitter. 

De Voorzitter, De Secretar"j s, De Penningmeester, 

Luc DE BACKER Marc CAPPAERT Gaston VAN VLIERBERGHE 
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1. 

PROGRAMMA VOOR 1° HELFT 1990 

VOORDRACHTEN : 

- donderdag 8 februari 1990 om 20 u. in het Centrum, Grote Markt 40 
te Sint-Niklaas Luc DE BACKER: "Hoe zoek ik mijn stamboom op ?" 
voor beginnelingen. 

- dinsdag 24 april 1990 om 20 u. in het Centrum, Grote Markt 40 
te Sint-Niklaas Willy STEVENS "De Raad van Vlaanderen". 

begin juni 1990 André BAERT "Leen- en renteboeken als 
genealogische bron". 

CURSUS VOOR FAMILIEKUNDE : 

Vanaf 21 februari 1990 start een cursus voor familiekunde ingericht 
door het gemeentebestuur Temse met medewerking van VVF-Land van Waas. 
Deze cyclus omvat vier lessen, telkens op woensdag om 20 u .. 
Inschrijvingen uitsluitend bij de culturele dienst Temse. 

NIEUWE UITGAVEN 

"Wezenboeken te Bazel" door ons medelid Roger Colaes van Temse. 
261 p. uitgegeven in eigen beheer en te bekomen bij de auteur 
Hollebeek 70, 2690 Temse. Prijs 550 fr. + eventueel portkosten 
100 fr .. 
Dit degelijk en omvangrijk werk ontsluit de wezenboeken van Bazel 
en Wissekerke, bevat een twaalftal uitgewerkte genealogieën en een 
index op de persoonsnamen. 

Eind november 1989 verscheen als uitgave van het gemeentearchief 
Hulst het zogenaamde "hantbouck vander cipiragie van Hulst 
1582-1584". 
In dit handboek hield de Clpler van de gevangenis van de stad Hulst 
aantekening van wie wanneer en waarom werd opgesloten en vrijgelaten. 
Het handboek, dat zich in manuscript in het archief van de stad Hulst 
bevindt, is getranscribeerd door de heer A. de Waal en voorzien van 
een inleiding, indices op persoons- en aardrijkskundige namen, een 
overzicht van voorkomende handmerken en een verklarende woorden
lijst; in totaal 75 pagina's. 
Deze uitgave is verkrijgbaar bij het gemeentearchief Hulst door 
overmaking van f 15,- (incl. portkosten) op gironummer 46514 ten 
name van de Gemeente Hulst, onder vermelding van "1 ex. cipiragie". 



PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

ge DIRlXTI! - Afdelinc 91 - kulturele Aancelelenheden 
VOlel .. rkt 17 - 9000 Gent - Tel. : 2S.10.01 

ALGDI!I!II UGI.IN!1lT PlIOVIICULI I'BIJZII '990 

~ - len Jaarlijkse prijs wordt uitleschreven voor de hiernavollende 
lebieden : 
1) voor letterkunde 
2) voor toneel ; 
1) voor IlUziek ; 
4) voor leschiedenis ; 
SJ voor plastische kunst 
6) voor kunstubachten 
7J voor fotocraUe. 

~ - Bovendien kunnen ook prijzen uitleschreven worden op alle lebieden 
van de kulturele aktiviteiten. o.m. voor kunstleschiedenis en 
oudheidkunde, volkskunde. heemkunde, fuiliekunde en vullarizerend 
werk. 

Art. 3. - Een ultvoeriocsbesluit. vast te stellen door de Bestend11e Deputa
tie, zal naderhand bepalen : het jaar van uitschrijven, benevens 
het uitleloofd bedrac. eventueel de beurt van het lenre en de bij
zondere voorwaarden van de deelname. 

Art. 4. - De provinciale prijzen zijn uitsluitend openceste1d voor lecadil
den die in Oost-Vlaanderen leboren zijn. of er op de vastlestelde 
datum van inzendinc vijf Jaar woonachtil zijn. hetleen lIlOet blij
ken uit een officieel attest, afleleverd door het betrokken lemeen
Ube.tuur. 

Art, 5. - De deelnemers mOlen noe niet eerder bekroond zijn. in hetzelfde 
lenre, met een lel1jkwaardile provinciale prijs of met een hoeere 
prijs. 

Art. 6. - De beoordelinc der incezonden werken zal leschieden bij beraadsla
linl door een Jury. onder voorzitterschap van een lid van de 
Bestendile Deputatie. De jury zal bestaan uit ten minste vijf 
leden, ten benoemen door de Bestendile Deputatie. 

Art. 7. - De Bestendile Deputatie wordt belast met de praktische uitwerkinc 
van onderhavie reelement. 

PROVINCIEBESTUUR VAN OOST-VLAANDEREN 

ge DIREKTIE - Afdeling 91 
Kulturele Aanlelelenheden 
VOlelmarkt 17 - 9000 Gent 

PROVINCIALE PRIJS VOOR FAMILIEKUNDE 

Art. I. - De provInciale prijs voor familiekunde is beunelinIS toe te 
kennen - om de twee jaar - resp. voor familiekunde en voor lenealo
lische bronnen. In 1990 wordt de PrIjs ullleschreven VOOr een 
familie&eschiedenis. ten bedrage van 45.000 fr. (laureaatl. Tevens 
staat een bed ral van ILOOO fr. ter beschIkking voor het toekennen 
van een eervolle vermelding. 
Gevraald wordt een oorspronkelijke. onuitgeleven of na 1 januan 
1 ':188 lepubliceerde wetenschappe li Jk verantwoorde st udle. teschre
ven in de Nederlandse taal. 

Art. 2. - De deelnemers IlOlen nOl niet eerder bekroond zijn met de prOVlII
ciale prijs of met een halere prijs in hetzelfde genre. 

Art. 3. - De uiterste datum van inzendlnl wordt bepaald op )l januarI 19':10. 
De inzendingen zijn. op eigen rislko, te sturen aan de heer Gouver
neur, van de Provincie Oost-Vlaanderen, ':Ie Direktie - Afdeling ':11. 
Kulturele Aangelegenheden, Vogelmarkt 17, 9000 Gent. en aldaar ook 
terug af te halen. 

Art. 4. - Werken. reeds ingediend voor een provinciale prijs. kunnen nader
hand leen tweede maal meer voor deelname worden ingediend. Ook mag 
eenzelfde werk niet voor twee verschj 11 ende provinciale pr j j zen 
worden inlediend, noch telelijk lIjdens hetzelfde jaar. noch In 
verschi llende jaren. Werken. &eschreven of lerealizeerd door twee 
of meer auteurs in samenwerkIng, komen niet in aanmerking. 

Art. 5. - De Bestendile Deputatie beslist over de uItslag. na kennIsneming 
van het gemotiveerd verSlag van de jury. 

Art. 6. - De jury kan voorstellen ofwel de prijs intelraal toe te kennen ad" 
de laureaat. ofwel bij niet-bekroning het bedrag, aan de PI IJ" 
verbonden. leheel of gedeeltelijk aan te wenden voor het toekellll!'n 
van (een) aanmoedieingspremle(s). 

Art. 7. - Alle ingezonden werken blIjven het eieendom van de Inzenders. IJ .. 
werken, hetzi j letypt. heUij gedrukt, dienen in viervoud 1I1g"~ 

stuurd. Van de ledrukte en getypte werken blijft evenwel één eksem
plaar ter beschikkinl van het PrOVinciebestuur. 

Art. 8. - Alle nIet voorllene levallen en gebeurl iJke betwistingen ~ullt'lI 

door de Bestendige Deputatie worden beslecht. 

De prijs lS opengesteld voor gegadllden die In Oost-Vlaandpren geboren lI)II, 
zoniet er op de vastgestelde datum van ilizendlllg. Vijf Jaar woonaChll!; llll! 

(hetleen moet blijken UH eeu '!HI'-!.~L!lttes!). 



GESNEUVELDEN LEGER VAN NAPOLEON 

De Fransen combineerden in 1795 de Vlaamse gemeente De Klinge en de Zeeuwse 
gemeente Clinge tot één commune en kreeg de naam "La Clinge". 

Hier volgen alle namen van inwoners van beide gemeenten die in het leger 
van Napoleon gesneuveld zijn. 

Bleyenberg Joseph marinier +29.11.1811 Cherbourg Frankrijk 
Claus Cecilien marinier +03.12.1811 Cherbourg Frankrijk 
Clepelaer Benoist chasseur +20.11.1805 Parma Italië 
Delmote Giles grenadier +18.02.1807 Voguera Italië 
D'Hondt Maximilianus fusilier +18.03.1809 Alagon Spanje 
Ertvelde Joseph van fusilier +04.08.1808 Zaragoza Spanje 
Fassie Pierre Corneil grenadier +08.02.1809 Rome Italië 
Herman Joseph cavalerie huzaar +26.10.1809 Klosterneubourgh Oostenrijk 
Nieuwland Philippe van marinier +09.03.1812 Boulogne Sur Mer Frankrijk 
Prost Adrien de dragonder +20.05.1809 Lugo Spanje 
Puylaert Jean Baptiste dragonder +14.02.1807 Weisensthein Pruisen 
Puyvelde Albert van fusilier +29.10.1807 Cambrai Frankrijk 
Rijcke Pierre de fusilier +01.04.1807 Palmanova Italië 
Thiery Jacques fusilier +17.04.1807 Pultusk Polen 
Vergauwen Daniël fusilier +28.01.1810 St.Florian Oostenrijk 
Verstraeten Pieter marinier +29.03.1814 Brest Frankrijk 

VRAAG EN ANTWOORD 

O. de Wil de, 
Clinge 

1. Ouders en grootouders van Maria GEERTS 

Roger de Laet 
Chapelielaan 4 

o Temse, 01.08.1892 
+ Amsterdam, 08.05.1976 

3970 Leopoldsburg 
011/34.49.76 na 17 u. 

2. Meer gegevens over volgende personen: 
DE BLOCK Jacobus 0 Stekene, 07.03.1763 

x Jeanne Catharina Martens 
xx Anna Catharina van Puyvelde 
zoon van: DE BLOCK Matthias 

o Stekene, 23.02.1699 
+ Stekene, 30.03.1772 
x Jeanne De Maressy 
zoon van : DE BLOCK Andreas 

o ? 

3. 

x Stekene, 08.06.1686 met Maria Van Overloop 
+ Stekene, 16.07.1716 

Arthur De Block, Bruiloftstraat 90, 9219 Gentbrugge - 091/30.93.94 (privé) 
02/243.49.88 (bureel) 



Alfabetische Irrlex op de Genealogische Databank van de Werkgroep 
Genealogie en Computer-VVF. (20.000 gegevens) 

De Databank van de Werkgroep Genealogie & Computer bestaat uit 
bestarrlen van irrlividuele genealogen, opgebouwd tijdens het 
beheer op computer van hun verzameling genealogische gegevens en 
waarvan zij ons bereidwillig een kopie overgemaakt hebben. Voor 
dit eerste deel hebben wij bestanden opgenomen in een welbepaald 
formaat, nl. het RCOTS formaat. Uitwisseling van computer
bestarrlen gaat uitermate vlot i rrli en iedereen met hetzelfde 
programma werkt. ROOTS III van Commsoft Inc. is het programma dat 
door de Werkgroep aanbevolen wordt aan genealogen. Van dit 
programma verschijnt in 1990 een Nederlandse versie. Het laat ook 
omzetting van de gegevens toe in een wereldwijd geaccepteerd 
uitwisselingsformaat (GEDCQM). 

Hiermee wordt aldus voor de genealogie een nieuw type bron 
ontsloten, die tot nu toe om praktische redenen. slechts 
moeilijk raadpleegbaar was. Het raadplegen van de totaliteit van 
andermans gegevens is in de praktijk omslachtig en tijdrovend. 
Bestanden op computer daarentegen zijn veel sneller doorzoekbaar 
en boverrlien vlot uitwisselbaar. 

Dit type bron mag men dan misschien wel aanzien als een bron van 
de tweede generatie, niemand zal betwisten dat. voor wie bv. een 
kwartierstaat opmaakt. het terugvinden van een gemeenschappelijke 
tak in de gegevens. verzameld door een ander genealoog heel wat 
eigen opzoekingswerk bespaart. 

Uiteraard zal deze index nu nog slechts inzage geven in een klein 
deel van de genealogische informatie aanwezig in de persoonlijke 
verzamelingen van individuele genealogen: de genealogen die een 
persona I computer gebruiken voor het beheer van hun gegevens 
zijn op dit ogenblik nog maar een tien procent van alle 
genealogen. Hun aantal neemt we I voortdurend toe. 

Niets belet ons echter om reeds nu aan centralisering van 
gegevens te doen. De thans gepubliceerde index bevat tenslotte 
toch reeds 20.311 namen ~n bestrijkt het hele Vlaamse land. 

De index vermeldt volgende gegevens: 1) een 4-1ettercode voor de 
naam van het ROOTS bestand waaruit het persoonsrecord komt; 2) 
het ROOTS persoonsnummer binnen dit bestand; 3) Familienaam en 
voornamen; 4) Geboortejaar; 5) Overlijdensjaar; 6) Geboorte
plaats; 7) Overlijdensplaats. De index vermeldt cx::k de namen en 
adressen van de inzenders van de bestanden. 

De index bestaat in boekvorm (300 pp) en als een .ASCII bestand op 
5 diskettes. Bij de diskettes is cx::k een passend ZOEK programma 
bijgevoegd. 

De irrlex is verkri jgbaar voor 425. - fr. (+ 50. - fr. 
verzerrlkosten). (of 22 Hfl + 3 Hfl), de diskettes voor 350,- fr. 
(of 20 Hf1) (verzending inbegrepen) door storting op rek. 403-
3089401-24 van Werkgroep Genealogie & Computer-WF. Van 
Heybeeckstr. 3. &-2610 Antwerpen-Merksem. met vermelding INDEX 
boek of INDEX diskettes. 

4. 



J'BER 
J'BER 
J'BER 
J'BER 
J'BER 
J'BER 
J'BER 
LDVL 
LDVL 
RBRY 
RBRY 
PDCL 
MVOL 
MVOL 
MVOL 
LGRE 
DSTE 
DSTE 
RBRY 
DSTE 
PDCL 
MVOL 
PDCL 
PDCL 
MVOL 
PDCL 
MVOL 
PDCL 
PDCL 
PDCL 
PDCL 
MVOL 
PDCL 
MVOL 
DUTE 
J'BER 
J'VDB 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
LDVL 
LGRE 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
J'BER 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
HGOE 
J'BER 
MVOL 
WVAG 
WVAG 
WVAG 
WVAG 
WVAG 
WVAG 
WVAG 

1707 AALTER ELISABETH CELINE M.J'. 
1710 AALTER ELISABETH CELINE M.J'. 
1709 AALTER EMILE ROBERT MARIE J'OSEPH 
1704 AALTER EMILIEN LOUIS 
1718 AALTER J'ACQUELINE 
1706 AALTER J'OSEPH 
1705 AALTER MAURICE 

352 ABAR STANISLAUS 
345 ABAZ ANTONIA 
548 ABBEEL J'OSYNE MARIA 

82 ABEELE ELISABETH 
707 ABRASSANT MARIE THERESE 
409 ABSILLIS ANNA-BEL 
408 ABSILLIS JULIEN 
497 ABSILLIS VICTOR 

1495 ABSIS PLUMBUS 
486 ACHTEN J'EF 
473 ACHTEN MARIE 
38 ACKERMANS J'ONKVROUW BEATRIJ'S 

380 ADAM J'OSEPHINE ADELAIDE 
3 ADAMS ADRIAAN 

402 ADAMS ALINE 
1324 ADAMS ANDRE 
1322 ADAMS ANTOINETTE J'EANNE THEOPHILE 

461 ADAMS CAMIEL LOUIS 
1327 ADAMS DOMINIQUE 
1003 ADAMS DONISIUS 

5 ADAMS ELISABETH 
1321 ADAMS FLORIMOND 
1323 ADAMS FRANS MARIE FLORIMOND 
1328 ADAMS J'EAN LUC 

463 ADAMS J'OHAN 
1326 ADAMS PATRIK 

464 ADAMS STEFAN 
576 ADANG 
750 ADA SIMON 
676 ADELHOF LUDO 

3542 ADOLPH J'ACOBUS BRUNO 
258 ADOLPH J'OANNES 

3541 ADOLPH J'OANNES HENRICUS 
129 ADOLPH MARIA J'OANNA 

3540 ADOLPH PIETER VINCENTIUS 
802 ADRIAENSENS 
238 ADRIAENS LEONIE 

1599 ADRIAENSSEN OIGNA 
4046 ADRlAENSSENS CATHARINA 
3346 ADRIAENSSENS CORNELIA 
3345 ADRIAENSSENS DIGNA 
3347 ADRlAENSSENS DYMPHNA 
1379 ADRIAENSSENS EVA 
.; 0 4 7 ADIUAENSSENS J'OANNES 

798 ADRlAENSSENS J'OANNES J'UDOCUS 
1596 ADRIAENSSENS J'UDOCUS 

399 ADRlAENSSENS MARIA 
4050 ADRIAENSSENS PETRONILLA 
4048 ADRIAENSSENS PETRUS 
4049 ADRIAENSSENS PETRUS 
1708 AELTER MARIE J'OSEE 

629 AERTGEERTS SOPHIE 
982 AERTNYS ANTOINETTE 
986 AERTNYS CEIZEL 
979 AERTNYS FRANS 
987 AERTNYS FRANS 
989 AERTNYS HELENA 
984 AERTNYS J'OANNA 
985 AERTNYS LUDOVICUS J'OSEPH 

SPECIMEN 

5. 

!1913: !Forest 
!1911:1911lBrussel :Brussel 
!1915:1915!Koksijde :Koksijde 

. l 
:1940! 

!1889:1954!Roeselare :Brugge 

!1804: !MOERBEKE 
!Kruibeke 

!1410: 
!1770: 
!1977: 
!1952: 
!1930: 

!Soignies 
!Deurne (An: 
!Mechelen 
!?, ? 

11300: 
!1820:1880!St-Denis(F: 
!1640: 
! 1905: !Ba,al ? 
!1929: !Brussel 
!1913: 'Brussel 
!1936: !Betekom (B: 
!1962: !Brussel 
!1905: !Baal ? 
!1663:1721!S.J'.Winge :S.J'.Winge 
!1890: !Leuven 
!1922: !Leuven 
!1964: !Brussel 
! 1965: ! Mechelen 
!1961: !Brussel 
11967: !Bonheiden 

11726: !Brugge 
!1696:1726!Brugge : Brugge 
!1718: !Brugge 
!1723: !Brugge 
!1716: !Brugge 

! 

!1647:17071Loenhout : Loenhout 
11669: !Loenhout 
!1710: !Loenhout 
!1707: !Loenhout 
! 1712: ! Loenhout 
!1957: !Mechelen 
!1670: !Loenhcut 
!1679:1715!Loenhout 
!1649:16791Loenhout 
!1715:1749!Loenhout 
! 1675: ! Loenhout 
!1670: !Loenhout 
!1673: 1 Loenhout 

: Loenhout 
: Loenhout 
: Loennout 

!1916:1989!Oe Panne : Brugge 
!1846:1923!Schriek(An:Booischot 
!1797: !Tessender1: 
!1773:1824!Tessenderl:Lindhoven 

!1776:1824!Tessenderl:Roosendae 

!1799:1856!Tessenderl:Tessender 



Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte: 11 april 1990 

Jaargang XVII - nr. 2 
Maart-April 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 03/776 88 34 

Cleys, Piet'T!:? 
Bisschop Triestlaan 40 
2'750 Bevet'en 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht 

van dinsdag 24 april om 20 uur in Het Centrum, Grote Markt 40, 

te Sint-Niklaas. De heer Willy Stevens zal spreken over "De 

Raad van Vlaanderen". 

Om 19.30 bent U uitgenodigd op onze jaarlijkse 'Algemene 

ledenvergadering' die de voordracht voorafgaat. 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Marc Cappaert 

De Penningmeester 

Gaston Van Vlierberghe 
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Programma 1° helft 1990 

Voordrachten - activiteiten - uitgaven - mededeling 

- dinsdag 24 april 1990 om 19.30 Algemene ledenveltgadelting 

, met te~tuult~veltkiezing gevolgd door de voordracht van de 

• heer Willy Stevens over 'De Raad van Vlaandelten' • .. 
r 
!. Noot: vermits enkele bestuursleden ontslagnemend zijn ver-

• 

wachten we toch een paar kandidaten. 

- dinsdag 5 juni om 20 uur voordracht door de heer André Braet 

over 'Leen- en Itentetoeken al~ genealogi~che tlton'. 

Uitgave 

We zijn verheugd een nieuw boek te kunnen aankondigen geschre

ven door de heer Willy Van Puyenbroeck 'Sint-Niklaas: Landboek 

1581 en Kohier van de 5de penning 1584'. Kostprijs 275 fr zonder 

portkost, beperkte oplage en te verkrijgen via afhaling of 

aanvraag (telefonisch of schriftelijk)bij L. De Backer. 

Mededeling 

- Betaling lidgeld VVr-Land van Waa~ ALLEEN VOOR HEN DIE 

geen lid zijn van vvr en in het Waasland wonen 

ot 
niet in het Waa~land wonen 

Voor 3elgië : 80 fr., voor Nederland: 100 fr 

te storten op rek. nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, 

A. Rodenbachstraat 9, 2700 Sint-Niklaas onder 'lidgeld 1990'. 

- Deze lidgelden dekken alleen de kosten voor het bezorgen van 

de VVF-Kroniek. Indien U niet betaalt zult U hetvolgende 

nummer niet meer ontvangen. 

Vraag 

i Joannes Meert +Haasdonk 6-2-1701 (60 jr.) x Magdalena Vergouwen °Temse 
• 

°20-12-1641 en +Haasdonk 20-1-1685 x 12-4-1668 te Haasdonk. 

2 kinderen te Temse geboren: Anna 17-8-1668 x Adriaan Duyme1inck, 

Jacob °12-3-1671 x Cath. De Bruyni Petrus °Haasdonk 2-11-1673, 

Joannes °Haasdonk 22-2-1675 x Joanna Meersman en Joseph °Haasdonk 

23-5-1679. Vraag: vader Joannes geboorte? 



Vervolg: Stamboom Meert, door Olivier Meert 

C. TAK VAN ASSE-TER-HEIDEN 

I. Josse MEERT, handelaar huwt op 11.08.1699 Marie-Jeanne CAPPELLEMANS, waar
van geboren te Aalst: 
1. Josse (0 13.12.1700) handelaar huwt op 30.12.1723 Anne-Philippine van 

der MEERSCHE 
2. François-Jpseph (0 15.01.1702) volgt onder IIa 
3. Jean-Baptiste (0 14.12.1703) brouwer en schepen-ontvanger van het land 

van Geraardsbergen huwt met Julie van HERREWEGHE 
4. Ignace-Guillaume (0 27.06.1705) volgt onder IIb 
5. Isabelle-Thérèse (0 16.03.1710) 
6. Benoît-Emmanuel (0 26.03.1714) 

II.a. François-Joseph MEERT, chirurgijn huwt op 13.11.1723 Anne-Christine de 
RUDDERE, waarvan geboren te Aalst: 
1. Philippe-Jean (0 16.09.1724) chirurgijn-pensionaris der stad Aalst 

huwt op 19.05.1752 in 1° huwelijk met Pétronille de MEERSMAN en in 2° 
huwelijk op 05.02.1787 met Marie-Jeanne MEERT 

II.b. Ignace-Guillaume MEERT, wijnhandelaar huwt op 04.11.1732 met Thérèse 
GAUDIER, waarvan geboren te Aalst: 
1. Anne-Marie (0 21.08.1740) volgt onder 111 

111. Anne-Marie MEERT huwt op 05.11.1761 Georges PAUWELAERT, ridder burge
meester van Aalst, waarvan geboren te Aalst: 
1. Isabelle-Thérèse (0 29.12.1765) volgt onder IV 
2. Barbara-Constance (0 27.06.1769) huwt met Jean-Baptiste DOMMER (1), 

ridder 
3. Jean-Baptiste (0 02.01.1772) ridder huwt op 20 floréal VI met Albertine 

van der HEYDEN 
4. Thérèse-Philippine (0 18.03.1773) huwt op 14 floréal VI met Martin van 

den BROUCKE, rentenier 
5. Alexandre (0 08.10.1774, + 28.09.1849) ridder, rentenier 
6. Marie-Anne (0 23.10.1778) 
7. Ignace-Ferdinand (0 09.12.1780, + 19.05.1815) ridder, rentenier 

, 
IV. Isabelle-Thérèse PAUWELAERT huwt op 20 nivose XI Albert-François LIENART (2), 

stichter der "Bank Liénart" te Aalst, waarvan geboren te Aalst: 
1. Marie-Antoinette (0 18 germinal XIII) 
2. Camille-Joseph (0 28.02.1807) volgt onder V 

~ 

V. Camille-Jos~ LIENART, bankier huwt op 19.08.1839 met Elisabeth van den 
BROUCKE, waarvan geboren te Aalst: 
1. Albert (0 30.05.1840, + 23.06.1871) advokaat, volksvertegenwoordiger, 

lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers en senator 
2. Alexandre (0 04.10.1841) volgt onder VI 
3. Charles (0 06.10.1847) bankier, advokaat, lid der Raad van Oost-Vlaanderen 

en senator huwt op 09.07.1873 met Marie LEIRENS 
~ 

VI. Alexandre LIENART, bankier huwt op 18.11.1869 met Isabelle van den BROUCKE, 
waarvan geboren te Aalst: 
1. Aline (0 18.10.1870) huwt met Baron Romain MOEYERSOEN, burgemeester van 

Aalst, advokaat, volksvertegenwoordiger, senator en staatsminister 
2. Camille (0 10.02.1873) bankier 

(1) zoon van Josse-Gérard, ridder, advokaat bij het Hooggerechtshof Vqn 
Mechelen, schepen van Aalst 

(2) zoon van Pierre-Joseph, rentenier en van Albertine d'HALUIN 

8 
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Alfabetische Index op de Genealogische Databank van de Werkgroep 
Genealogie en CaDputer-WF. (40.000 gegevens) 

De Databank van de Werkgroep Genealogie & CaDputer bestaat uit 
bestarden van iOOividuele genealogen, opgeboul«l tijdens het 
beheer op canputer van hun verzamelirg genealogische gegevens en 
waarvan zij ons bereidwillig een kopie overgemaakt hebben. Voor 
dit eerste deel hebben wij bestanden opgenomen in een welbepaaid 
fonDaat, nl. het RCXJ.I'S formaat. Uitwisselirg van computer
bestanden gaat uitermate vlot iOOien iedereen met hetzelfde 
programma werkt. RCXJ.I'S III van Commsoft Inc. is het programma dat 
door de Werkgroep aanbevolen wordt aan genealogen. Van dit 
programma verschijnt in 1990 een Nederlandse versie. Het laat ook 
omzettirg van de gegevens toe in een wereldwijd geaccepteerd 
uitwisselirgsformaat (GEDOQM). 

Hiermee wordt aldus voor de genealogie een nieuw type bron 
ontsloten, die tot nu toe an praktische redenen, slechts 
moeilijk raadpleegbaar was. Het raadplegen van de totaliteit van 
andermans gegevens is in de praktijk omslachtig en tijdrovend. 
Bestanden op computer daarentegen zi jn vee 1 sne lIer doorzoek.baar 
en bovendien vlot uitwisselbaar. 

Dit type bron mag men dan misschien wel aanzien als een bron van 
de tweede generatie, niemard zal betwisten dat, voor wie bv. een 
kwartierstaat opmaakt, het terugvinden van een gemeenschappelijke 
tak in de gegevens. verzameld door een ander genealoog heel wat 
eigen opzoekirgswerk bespaart. 

Uiteraard zal deze index nu neg slechts inzage geven in een klein 
deel van de genealogische informatie aanwezig in de persoonlijke 
verzamelirgen van irdividuele genealogen: de genealogen die een 
personal canputer gebruiken voor het beheer van hun gegevens 
zijn op dit ogenblik neg maar een tien procent van alle 
genealogen. Hun aantal neemt wel voortdurerd toe. 

Niets belet ons echter an reeds nu aan centraliserirg van 
gegevens te doen. De thans gep,Jbliceerde in:iex bevat tenslotte 
toch reeds meer dan 40.000 namen en bestrijkt het hele Vlaamse 
land. 

De index vermeldt volgerde gegevens: 1) een 4-lettercode voor de 
naam van het RCOTS bestand waaruit het persoonsrecord kant; 2) 
het RCOTS persoonsrJJllllller binnen dit bestand; 3) Fami lienaam en 
voornamen; 4) Geboortejaar; 5) Overlijdensjaar; 6) Geboorte
plaats; 7) Overlijdensplaats . De index vermeldt ook de namen en 
adressen van de inzerders van de bestanden. 

De index bestaat in lx>ekvorm (2 lx>eken) en als een reeks MS-IX5 
AOClI bestanden op 10 diskettes. Bij de diskettes is ook een 
passend 2DE1< programma bi jgevoegd. 

De irdex is verkrijgbaar bij Werkgroep Genealogie & CaDputer-WF. 
B-2060 Antwerpen-Merksem: 

door overschrijvirg op rek. Kredietbank 403-3089401-24 of op rek. 
1405-34555 bi j de Raboblnk te CSserdrecht of op Giro 1107397 van 
deze bmit t.g.v. de rekenirg 1405-34555 (alleen in gulden) van 
Genee loaie & Cc:4Dooter-WF. 

9 
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Bestellingen vanuit Nederland dienen vergezeld te gaan van een 
brief gericht aan de secr. R. Bryssinck, Clementinastr. 39, 
B2018 Antwerpen. DIT IS NOODZAKELIJK, gezien de Giro niet het 
adres van de betalende meedeelt. 
Verkoopprijzen: 

BOEKVORM: deel 1 of 2 
deel 1+2 

425 BEF + 50 BEF 
850 100 

verzend. 

22Hfl + 3 Hfl 
44 6 

Nederland 

Diskettes: verzending inclusief 

deellof 2 350 BEF voor 
deel 1+2 700 BEF 

Nederland 20 Hf1 
40 Hf1 

Vraag en antwoord 

* Michiel van Steen1ant en Joanna Maria De Win 

* 

* 

Beiden in Waasmunster overleden in 1770, kind ffi X te St-Nik1aas 
in 1744. Ouders? 

Norbertus B1asius van Gaever 

°Koewacht 1742 

x Antonia van Campen x St-Pauwe1s 

+St-Pauwels 19-9-1827 

2X Theresia Durinck 3-11-1779 

°Hulst 1744 
+St-Pauwels 14-5-1779 

Vindt iemand de geboorteaktes van beiden ? 

Overlijden van Isabe11a Rosa Moreels ? 

14-1-1772 

°Hamme 15-3-l746 en gehuwd met Philippus Jacobus 9auwens. 
Beiden gehuwd te Hamme 3-4-1769 en aldaar 4 kinderen. Woonden 
in 1776 te Hamme. Philippus Jac. overlijdt te Sint-Niklaas op 
14-3-1817. 

Overlijdens van Joannes Franc. Roosen en Joanna Franc. De Bruyne 
8eiden zijn gehuwd te Dikkelvenne en hadden aldaar 4 kinderen 
van 1774 tot 1778. 

Joannes 8aptiste Laureys x Anne Marie van den Broeck 
1 kind te Buggenhout 21-3-1743 Joannes. 
Waar zijn de ouders gehuwd en afkomstig van welke plaats? 

Het broederpaar Rogier Jansz. en Dominicus Jansz. zouden 
in de periode 1550-1570 uit België vertrokken zijn naar 
Harlingen in Friesland. Heeft iemand enig idee ? 
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Twaemeendalijks tijdschrift ven de efdelina 

-Vleemsa Vereniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
Datum van afgifte: 22 mei'1990 

Jaargang XVIII - nr. 3 
Mei -Juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 03/776.88.34 

C:ley's" Piet't'e 
Bisschop Triestlaan 40 
2ï50 BeVE!t'en 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht 

van dinsdag 5 juni om 20 uur in Het Centrum, Grote Markt 40, 

te Sint-Niklaas. De heer Andre Braet zal spreken over 'Leen

en renteboeken als genealogische bron'. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 



13. 

INHOUD VAN DE VOORDRACHT GEHOUDEN DOOR DE HEER WILLY STEVENS OP 24 APRIL 

RAAD VAN VLAANDEREN ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

- reeds verscheidene studies over de raad van vlaanderen verschenen 
zo o.m. van Foppens, van Hatthieu, van Buntinx. 

- ontstaan: is geen direkte instelling maar gegroeid uit vroeger 
ingestelde raden. Dus een geleidelijke groei 

GRAFELIJKE RAAD 
bestond uit feodale heren tot in de XIV· eeuw 
nadien uit ambtenaren, rechtsgeleerden 

AUDIENTIE VAN GRAVEN VAN VLAANDEREN 
OOk geen stlchting doch geleidelijke groei zie 
OOk parlement van Parijs 
onder Lodewijk van Male 
einde rond 1386 

CAMER VAN DEN RADE IN VLAENDEREN 
Stichtlng door Filip de Stoute X Margareta van Hale 
15 februari 1386 tot 1409 
deze kamer verbonden met de hertogeliJke raad 
Hierin onderscheiden we : 
HET GERECHTS HOF 

dit hof groeit uit tot 
RAAD VAN VLAANDEREN 

DE FINANTIEN 
wordt later de rekenkamer 

te Rijsel 

functionarissen dle de rol van openbaar 
ministerie vervullen 
waar gevestigd diverse plaatsen 
géén beroepshof , verbrekingshof 
organisatie en samenstelling 

functie van de president 
raadsheren en hun bezoldlging 
taken openbaar ministerie 
taken lager personeel 
bevoegdheden 
welke zaken kwamen voor de raad 
hoe fungeerde de raad als beroepshof 
doel tot het bestuderen van het archief 
van de raad van Vlaanderen 

BESPREKING VAN ENKELE BRONNEN (archivalia) in de raad te vinden 
- over zijn eigen ontstaans geSChiedenis 
- resoluties. en benoemingen 
- brieven - ontvangen en te versturen brieven 
- het zegelrecht 
- aanstelling van raadsheren 

handboeken van griffiers. deurwaarders. enz 
- registratie en publikatie van plakaten. ordonnantien 

annoblissementen enz 
- administratieve kontrole 

RECHTSPRAAK : de vrijwillige rechtspraak 
de reQuesten 



enz 
acten en sententien 
cessies van goed 
namptissementen 
procuraties en borgstellingen 
distributie van de processen zijnde de loting 
onder de raadsheren, aanstelling van commissaris 
principaal en zijn adjuncten 
registers van de secrete kamer 
ordonnanties en sententies op requesten 
gerechtskosten 
criminele rechtspraak . sententies 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 april 1990 om 19.30 u. 

1. Verkiezing van bestuur 

Als bestuursleden werden herkozen: Cappaert, De Backer, Van 
Puyenbroeck en Van Vlierberghe. 
De enige nieuwe kandidaat Florent Van de Velde werd als nieuw 
bestuurslid aanvaard. 
De heren Dirk De Waele en Marcel Smolenaers hernieuwden hun 
kandidatuur niet. 

2. Rondvraag en suggesties 

geen 

3. In memoriam 

Voor de aanvang van de voordracht werd ere-bestuurslid de heer 
Jozef De Wael herdacht. 

4. Verslag van de voordracht van de heer Willy Stevens 

Het doet ons genoegen op deze interessante voordracht 30 aan
wezigen te mogen begroeten. De afwezigen hadden weer eens onge
lijk. Het archief van de Raad van Vlaanderen is zeer rijk en 
bevat O.m. zeer vele gegevens over plaatselijke geschiedenis en 
personen. 
We bedanken langs deze weg nogmaals onze gastspreker. 

14. 
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IN MEMORIAM JOZEF DE WAEL. 

Op 9 april 1990 overleed de heer Jozef De Wael op 82-jarige leeftijd 
in zijn woning te Sint-Niklaas. Hij werd geboren te Sinaai op 
15 februari 1908. Was vader van 13 kinderen, van beroep onderwijzer 
in de jongensschool te Haasdonk gedurende 33 jaar. 
Sinds 1950 woonde hij met zijn gezin te Sint-Niklaas. 

15. 

Nauwelijks met pensioen (in 1966) werd hij aangetast door de "genea
logiemicrobe". Deze hobby bleef hij intens beoefenen, zolang het hem 
fysisch mogelijk bleef. Gedurende 8 jaar lang trok hij elke donderdag 
naar Antwerpen, het Centrum voor familiegeschiedenis, aan de Wolstraat, 
niet alleen om zijn opzoekingen verder te zetten maar ook om te werken 
voor de nog jonge vereniging. 
In die periode werkte hij veel voor de vereniging met wijlen Michiel 
Mi spel on , Rosa Schelfhout, Medard Moerenhout en vele anderen. 
Het eerste spoor of daadwerkelijk document dat wijst op het onstaan 
van onze afdeling dateert van 3 februari 1966. 

In die periode moet ook het plaatselijk bestuur gevormd zijn met als 
voorzitter A. Stoop, secretaris E.H. De Wolf en als penningmeester 
Jozef De Wae1. 
Op zondag 8 oktober 1967 had de VVF-gouwdag plaats te Sint-Niklaas. 
Hierop waren volgende personen aanwezig : gouwvoorzitter notaris Theo 
Dom, voorzitter afdeling Land van Waas André Stoop, penningmeester 
Jozef De Wae1 en als gastsprekers de heren R. Wi11ems, J. Buntinx, M. 
Bussels. 
De eerste vergaderingen tot in 1971 gingen door in de 'Stad Antwerpen', 
vanaf 1972 in hotel 'De Spiegel' tot oktober 1976. Wegens verbouwing 
van De Spiegel werd overgegaan naar de Kristoffelkring in de Heistraat, 
om vanaf november 1977 hoofdzakelijk te gaan vergaderen in de toen nieuw 
gebouwde stadsbibliotheek. 

Niet met naam maar wel met daden was Jozef hier de grote motor, de 
stuwende kracht van onze vereniging. 
Vanaf november 1972 tot in 1978 verzorgde hij onze VVF-kroniek. 
Twee hoogtepunten in het vroege bestaan van onze vereniging was het be
halen van de provinciale prijs van familiekunde door de heer Theo 
Penneman met het werk 'De middenstanders' in 1969. 
Een tweede hoogtepunt was het 10de colloquium en het 13de Nationaal 
Congres van de VVF op 8 en 9 april 1978 te Sint-Niklaas gehouden. 

Jozef was penningmeester vanaf het ontstaan van de afdeling tot 1980, 
periode waarin hij noodgedwongen stilaan rustiger moest gaan leven. 
Van 1966 tot 1980 in zijn actiefste periode als familiekundige heeft 
hij tientallen personen geholpen, onderricht, steeds bescheiden maar 
zeer behulpzaam. Als ere-onderwijzer lag hem dit natuurlijk. 
De kroon op zijn werk is het samenstellen van meer dan 100.000 familie
steekkaarten. Een ongelooflijk maar rijke bron voor de Wase genealogen, 
die hopelijk ooit zal verwerkt worden met de computer, ten einde een 
uitgave mogelijk te maken. 
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16. 

Van zijn uitgegeven werk vermelden we hier de bibliografie : 

Alfabetische naamlijst op de Staten van Goed van Nieuwkerken-Waas. 
In : V.S., jrg. VIII, nr. 3 (1972) 
Huwelijken 1796-1800 Sint-Niklaas 1974 
Huwelijken 1586-1796 Be1sele 1975 
Huwelijken 1590-1796 Beveren-Waas 1975 
Huwelijken 1545-1796 Stekene 1975 
Huwelijken 1600-1796 Sint-Niklaas 1978 (2 delen) 

De VVF-Land van Waas sluit zich aan bij z~]n echtgenote, familie en 
talrijke vrienden die om dit verlies rouwen. 

IN MEMORIAM FRANTZ VAN DORPE 

Oud-burgemeester Frantz Van Dorpe overleed op 14 mei 1990 te 
Sint-Niklaas kort voor zijn 84ste levensjaar. 

Over zijn loopbaan en zijn burgemeesterschap gaan we hier niet uit
weiden, daarover werd in de kranten uitvoerig geschreven. 
Wat ik in die artikels niet terugvond was zijn interesse voor de 
familiekunde. Op de momenten dat hij als actief burgemeester even 
de tijd had, kon je hem wel in alle stilte terugvinden in het Stads
archief. Aan die opzoekingen beleefde hij veel plezier. Na zijn 
ambtsperiode als burgemeester werkte hij verder aan twee genealogische 
werken die later verschenen en die we hier vermelden : 

"Familie van "den" Dorpe" / Frantz en Albert Van Dorpe. 1980. 
"De familie Janssens - laters Janssens de Va rebeke " . 1981. 

Hij was een van onze eerste VVF-leden. 
Zijn moeder was Maria Janssens de Varebeke. Zijn dochter Mieke huwde 
met Jos de zoon van Jozef De Wael. 

Zo verloopt nu eenmaal de geschiedenis en wij als genealogen bekijken 
de wereld dan ook wel eens vanuit een andere hoek. 

Aan zijn achtbare familie en talrijke vrienden bieden we onze deel
neming aan in de rouw. 



Gezatfd met hf!t tphL:n van elf! eh. ;..,ldlll:e hO!lP 

en gesterkt door het sacrament van de stervenden 
overleed rustig len huize op 9 ap,,1 1!l9O 

DE Hf ER 

Jozef DE WA EL 
Echlge.-r v ... mevrouw Maria Van de Steene 

Hij _rd geboren te Sin aai op 15 febru.rI 19O11 

lid K.W B_ 
lid V.V.F. (Vlaamse Vereniging voor FamIliekunde' 

Ere-onderwijzer Jongen.school Haasdonk 

Er is gelegenheid tot het brengen van een laalste groet In het ROUWCENTRUM, Oude 
Molenslraat 80 Ie Sint-Niklaas op donderdag en vrijdag a s. van 18 tot 19 uur en op 
talerdag van 17 101 18 uur. 

De plechtige euclNIrlatievlerlng, waartoe U vrIendelijk wordt uiIgenodIgd, lal opgedragen 
worden op ...... 17 ... 1l1li om tO.30 uur in de parocblekllrk van Krlstus Koning 
(Heislra.1) te Slnt·Nlkl ... . 

Same"omst In de "ert. _I 10.15 uur. 

De teraardebestelling zal geschieden op de begr •• lplasls Helmolen te Slnt·Nlkl .... 

Oe rozenkrana zal gebeden worden op zondag 29 april om 16 uur In de voornoemde kerk. 

2700 Slnt·Nlklau, 9 "Pril 19lIO, 
Zwaluwenlaan 14 

" 

, ~. f 11 f' ~.! 

Dit melden LJ 

Maria V dil de Steens 

Herman en Godelieve Vercauleren·De Waet 
Paol De Wael 
Marcel en Boatri" Sto/llin-De Wao I 
Marc en Beatrijs Oe Wael·Oe Boes 
JOle! en lutg3rd Verhelen-De Waol 
Camml en Annie Vnrmeulen·De Wat!t 
luc ell Alllta De Wael-Van der S<Jrght 
Jos en Mjekti De Woel·Van Oorpe 
Jef Cf! Chrl' Oeli,rourtOe Wael 
Lco en Rila Oe Wael·Dew.nekole 
ftldy en B,t. Nis-Oe Wael 
Marc en Roos $orgelo05·0e Wael 
IIp.ven en Andrea Ot} WadlNan Bossche 

Tom en Karln VJn Dorpe·Vercauteren 
Chnstel Vercauteren en verloofde M.trc eoen 
Jan en Hllde Jaeo!> Stofflln en lOll"tje Bart 
Eric en Conny Sto(fiJn·Malfhet 
Jon Sloftljn 
Dirk De Wael 
WIm De Wael 
Raf Verbeien 
Koen Verbeien 
All" Verbalen en verlooide Kurt Jonsen 
Nancy Vermeulen ell verloofde Kris Moeyersoon 
Katty Vermeulen 
Bart De Wae' en Sandr. Onlla 
Stlln Oa Wael 
JuUe De Wael 
Tom De Wael 
Mlake Delacourt en Elenny CorneUs 
EI. Delacourt 
lis. De Wael en Ivan Becqué 
Nlcolaa Nya 
Carotine Sorgeloo. 
Kristof Sorgeloos 
John De Waal 
Sto"" De Wuel 
SOllu De Wat.ll 

liln lWihUS, SdWOJtlll .. lttrs en fichoollutol!fs. onVt~ll en nichten 

Ut) 1.11111111:"- IJ!! W,lf 1 \ 111 d,~ !ltt'l·fIP. ~IJ' 1'11 V"IIj.!I;'.\-ell 

• 

ZIJn echtqenote 

lijn kinderen 

I hW<jVl.'1 ~1\'~(jlllq .LlIt, Uil k. '\lh!lh! t~11 J~lh.Ul ,hl; '"HII lIuH "'IJ,d hJtiwl.t!IJ"J tu:hh'!fJ \fI'llorqd 



10 d~ vretJe Ût'<'; H.:ren is overreden 

!JE HEER 

Frantz Pieter Maria Corneel 
VAN DORPE 

Echtgenool van Mevrouw Louisa Julian. lTl 

G"boren Ie Kortrijk op 20 mei 1906 

en overleden te Sint-NIklaas op 14 mei 1990, 
'les ter. I dunr loet H Oliesel 

Majoor I" A. 
Ereburqemecsler van d" Stad S,nt·Niklaas (1964-1976) 

Ereburger van de ZH5ter<;tt~dp.n tucca, Cotmar en Abingdon 
Erevoomlter van de Kalh"I,,,,,, Gild,,· K V H U Waasland 

Erevoorlltter 'V,HI ue Joni'tdlgroep fiJt 
Bestuurder en yewelen Ondervoorzitter van het V,E,V, 

Erebesluuruer van .I" NV Almanij 
Commandeur in de Orde van de Kroon 

Commandeur in de Orde van lcopold 11 meI ue zwaarden 
Klfl}ls medal for cnuraqu In Uw Ciluse of Freedom 
Croix de guerre françal~e 3\iCC êtoHe de verm&i! 

Verdienslkreutz I, Klasse BA Deulschland 1975 

Er is golegenheld tot het brengen van een laalsle qroet aan de overledene op donuerdaq 
cn vrlidag a s van 18 lot 20 uUr ten huize. Kuildamstraal IB. 

De plechtige Eucharlsllevlerlng, waartoe U vr,endelljk uitgenodigd wordt. govol\ld door 
de bijzelling op de famllleg,ond op de begraafplaats Hefmolen Ie Sint-Nikl •• !, lal 
opgedragen worden op _....., 19 mei 1990 om 11 uu,. 

Bljeenkom.t en gelegenheid lOl 9.o .. t"n on de Kri'It',Konlngkork, Hei~lraat 16 Sint· 
N,kla3s, vanaf 1030 uur, 

De rOlenkrans wordt gebeden in voornoemde kerk op londag 27 mei om 16 uur, 

itEER JESUS, GEEF ZIJN zin Of EEUWIGE RUST I 

Noch blo6fnen, noch kran~en 

:.'}IUJ :-.1\1' Ndd,Lt' KIIIII!,Jf,htr,l.tt 111 

:' /1\11 ~.I ,I N!~ 1,1,1-, K'lll I l!Unl.'ll Ulo ;';'j 

" 1"11' .... , ~~, I ~ .tr" ,I '" 
" .. ", '. 

r..1c~vro'lw f :'".i-UHl VAN DOfWf 

De ht..'l~r Joh;11I V.\i'J OOfH'I, 

Oe hl'l!f 011 ml:vHIHW ;"'IIIl!.t V .\N OUHPL 

:. -

lljl\ >:chtqennte 

O·~ heer nn fJlCvrOt"N Jlh DE WAl I , liJn ll~ld"rel\ ,·JI!'Ul1docll\pl' PH ,~, h')lHJZOOn 

De heer pn "lt~vrnIJ'.v J ),UI'" VAl\; nOUPE, 
M(!jufirll\l>,v SOphjl~ 'i>\'~ DOHPf 

De I""" -'"h",. VAN DOIH'c, 
l\.1tqultroll.'; Ni·lt: V~UJ f)()nPF 

Ml'l!!ffroll\'\ ['lU Vl\N finHPf, 

Dt~ hr:pr P"fl~r Vr\N nUîtPf. 

~lqIlHr'J!jw JldH? Of W.\fI. 

Di~ hf','r Th"IlI. ... fJf \,'IJ/l,[l. l'ln klèlil'qndereil 

r"h~itlffrHllw VAN OOHPE 
~,1, vlOUW V~'\N POflPE, 

Ot~ hl"" ("I flll'liP)'h'. l,~p \',\N D( H{nl Pil :,'r. I'. 
MI~Jldhf1II'N f dlp!l'" V..\N D( HiPi, 

f-.en'J:'Jrdl f'di-'r P,'II1,lrd Vi\;-'J D(}HPf SJ 

Ot: ÎU.'I!f Pil IIILvr!)\I',,' \lf<!:j': 'J! HBnVI N Pfl ',.Hld"H'Il, 

Oe fll;~r 1'11 mCVfOllW PJIlI VAN DUH1'[ 

DI' 11I'r~! I'Il Ph'VfiillV\t jo';t>:)t! Bi:!\CK~ NH US 1'11 klll !1:n:fI. 

tf~rwa.lr,lt· Pater WiJlt!:r VAN DOf1pr SChl;lltl~H 

Ot! het'r en fHP'/roUW Rudi PfI CKM·\l\JS (OfI I..lndt'n'q 
Oe hl!('1 en 111ovrOllW lf'opnld V:\N Sll'E~BUHiHf 1':t ktl1r1t'rf-'n, 

OP h'('r on HH!VrtlIlW g'lInn VAN D(H~Pf on klfld"refl, 

Dn heer en mt~vrotlw P:I!!I Vf\N nonrr 1?1l I<lndelon 

Mpjuff'onw EllSalvtll VAN DORPE. 

0" h"", St"l'haan VAN nORPE; 

De henf Cn mevrouw J\!b.~rt VAN DOAPE, 

De h~or en m.~vr'luw tudovlf' OF fiHVSF "Il k,ndt'r('n 
D~ heer en nm'JfOUW Phdqlpe Dt CBAE:NE I~n kinderen 

Oe heer en nmv.ouw Emmanuel VAN OOAPE en kinderen, 
Oe heor en mev",uw Je;," MASlJAEEL en kinderen 
De hoer ffll mevrouw Pip,r» ROf ~ pn khlfter~n 

DH hfwr FH lIIe'V'rOIl.,v 'juy VAN HOOf\lBtKr ('11 "lIIdt'u~1I 

[Jo heer en nwvruuw luc VAN OOAPE eh kinJttrell, 

De heer tm mt'vrtlllW Piwi r~UIl f OYl E en loon, 

0 .. heor ,." n""rouw Philippe VAN OORPE en dochters 

o*~ h~t!1 I~n IIlt~lIlflth'J Ämhé WALI Kt NS, 

," 

UI! III:or tlll nl!!vtotlw M,I Hh!1l 'v'VA:i 1\.1 NS ;H! kllldt~r\:,\ 

Dn hOP,or PO IlIHVrl)UW I'Îf'!t'r VAN HUWt: 1'11 kllldt!fen 
Do het!f \'/1 IU','\'I,jIlW l.lllrPiI. \.V.'\( I Kr NS HH ~"Hh;rell 

MI;IUBIlIIH'>' 1\1.1" .1'1,\ Wl\f t K! NS 
M·:pdlr lltl\\' 1 j 1fl<'I'~{,,1 WAt I KI N:. 

,'ii" 1),,).' , 11,"" 

"".""1 'n :!H hll'tI \ :"dl!l"'" '1 

" 
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NIEUWE BOEKEN 

* Auteur: Paul Blaton, A. Wautersstraat 13, 2690 Temse 
Tel. 03/771.02.15 

- Index op staten van goede, inventarissen, rekeningen te 
Temse. 250 fr. 

- Index op staten van goede, inventarissen, rekeningen te 
Tielrode. 150 fr. 

19. 

- Genealogisch repertorium van Tielrode, van 1573 tot 1832, 400 p . 
600 fr. 

Deze drie boeken zijn uitsluitend te bestellen en verkrijgbaar 
bij de auteur. 

* Verschijnt binnenkort: Het geannoteerd exemplaar van A. Merghelynck's 
Vademecum / L'exemplaire annoté du Vademecum diA. Merghelynck. 
In 1987 publiceerde A. Merghelynck de lijvige inventaris van zijn 
omvangrijk genealogisch fonds van 555 manuscripten, thans bewaard in 
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, afdeling Handschriften. Deze 
goudmijn voor de genealogie in de kasselrijen Veurne en Ieper en aan
grenzende gebieden bleef ook na de publicatie van de inventaris aan
groeien. Tot aan zijn overlijden in 1908 noteerde A. Merghelynck 
zijn aanwinsten op blanko bladzijden tussengevoegd in een speciaal 
ingebonden exemplaar in twee delen. Dit uniek exemplaar kan slechts 
ingezien worden na speciale aanvraag bij de bewaarder van het hand
schriften kabinet te Brussel en is nauwelijks bekend. Deze aan
vullingen en correcties worden thans gepubliceerd in de bovenvermelde 
uitgave. 
Formaat 264 x 174 mm, identiek aan de uitgave van 1897. Typografisch 
conform aan de oorspronkelijke bladspiegel. Inleiding in Nederlands 
en Frans. V + 39 blz. Paperback. Voorintekening tot 31 juli 1990 : 
200 BF + 15 BF verzondkosten. Na 31 juli 250 + 15 BF. Verschijnt 
eind augustus 1990. BESTELLING UITSLUITEND DOOR OVERSCHRIJVING op 
rek. 411-8052581-31 van P. Donche, Elisabethlaan 2/34, 2600 Berchem 

* Door de Vlaamse Vereniging voor FamUiekwuie, Gouw 
Antwerpen werd een repertDril.J.m van het tijdschrift Vlaamse Stam 
"amengesteld en In boekuorm uitgegeven. In samenwerking met de 
Gouw Annl.!erpen werd door de Werkgroep Genealogie en Computer 
di! repertorium nu ook in diskette versie uitgebracht. 

V vindt in dit repenOrium hee overzicht \lan 14.574 bladzUc:fen 
genealogie in 1. ï94 a.n:ikelen. beschreven in diL'ElTse rubrieken zoals: 
KIL'artierstaeen. Familiegeschiedenissen. Bron.nen. Sociale Geschiede· 
nt$, Emigratie. Erfelijkheid.. Uit en Voor de Praktijk. Varia en Hulp 
:l'erenschappen !Heraldiek. Derrwgrafie. Grafschriften. Oud Schrift. 
,·ru ... !. samen met Auteu.rs·. Plaatsnamen· en Familienaamk/apper. 

De dLSketre verste bevat deze!Ji::Ie inhoud als ltet ~·I(. de 
ilOOlastukken ziin ondergebracht in afzonderlijke bescan.d.en. Op de 
·;i."k('lte vindt u ook twee zeer degelijke ZOEK en BIADER pro· 
gramma's waarmee u resp. alle bestan.d.en in één keer kun! door 
z()eken of één of meerdere bestand~'Tl kUn! doorbladeren en door· 
bx·ken. De volledige handleidingen l'an dezf' shareware progranlJ11.cl'S 
/::,: biJtJ(,I'Oeqd. 

PRIJS' (ve,rending In~gr"pen) NEDERLAND 

250,- BEF 15,- Hf!. 

Verknj9baar bij Werkgroep Genealogie en Compuler.VVF, 8-2060 Antwerpen-Merksem door ove' 
SChfllv'ng Op rek Kredietbank 403-308940r·24 ol op r .... 1405-34555 bi' de RaboDank Ie OsSendrech1 Ol 
op Giro 1107397 van deze tlallk Lg,v. de rek. 1405-34555 (alléén in gulden) van GenealogIe en Compule,. 
VVF 

Bestellingen vanuit Neaerland dienen verpezeld Ie gaan van een brief geneN aan de secre/sos R 
8rySStnCk, ClemenltnaSlr. 39. 8-2018 Antwerpen. (de Gim geelt nlel UwacJres aan ons door) 
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Tweemaendelijks tijdschrift ven de afdeling 

-Vleemse Vereniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
Datum van afgifte : 10 september 1990 

Jaargang XVIII- nr. 4 
September-oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Bader 
Luccastraat 14 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 03/776.88.34 

C :I. e}":;;; '! F' i I::~ t' t'E~ 
Bisschop Triestlaan 40 
2750 Bevet'en 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht met dia's 

op donderdag 27 september 1990 om 20 uur in Het Centrum, Grote Harkt 40 

te Sint-Niklaas. De heer dr. iur. R. de Forche, ondervoorzitter van 

het Heraldisch College, lid Raad van Beheer, zal spreken over 

, Heraldiek' . 

De Voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



PROGRAMMA 2° HELFT 1990 

- dond~rdag 27 september 1990 "Heraldiek" voordracht met dia's door 
dr. 1ur. R. de Forche, ondervoorzitter van het Heraldisch College 
lid Raad van Beheer. ' 

- donderdag 22 november 1990 voordracht 

BESTUUR 

Op de bestuursvergadering van 28 mei werden door de bestuursleden 
Luc De Backer, Marc Cappaert, Gaston Van Vlierberghe, Willy Van 
Puyenbroeck en Florent Van de Velde de functies in het bestuur gehandhaafd. 

IN MEMORIAM 

21. 

Op 4 juli 1990 overleed de heer Dirk Kelderman, echtgenoot van mevrouw 
Viviane Bauwens, lid van de Raad van Beheer en lid van de afdeling Gent. 
Onze oprechte deelnemming. 
Op 5 september 1990 overleed mevrouw Lydia Van Vaerenbergh, secretaris van de 
gouw Antwerpen, en lid van de afdeling Mechelen. Onze oprechte deelneming. 

ERRATUM 

Genealogisch repertorium 1573-1832 van Tielrode door P. Blaton kost 700 fr. 
i.p.v. 600 fr. en is te verkrijgen bij de auteur tel. 771.02.15. 

2de NATIONALE GENEALOGISCHE COMPUTER DAG 
ingericht door GENEALOGIE & COMPUTER 

Q:> zaterdag 22.09.19ro gaat te (;ent in de lokalen van de Fac. Wetenschappen van de R.U.G., 
gebolM 59, Krijgslaan 281, de 2de Nationale Carputerdag ooar. 
10.15 u. : ~ning en \ElkarstWJOrd. 
10.3) u. : Voorstelling progrcrrma "Bromenbe\Erking Parochieregisters" ooar A. fleirte en 

L. ~ire. 
11.00 u. : Voorstelling l?erealogische Databark Werkgroep l?erealogie & ~er ooar P. Cbnche. 
11.3) u. : Voorstelling (;é[X::O"" net praktisch voorbeeld dr. R. Jansen en H. Goegebeur. 
12.00 u. : fel~nheid tot middagnaal in nabijg:!leg:n restaurants. 
14.00 u. : Voorstelling project Totaalinclex klappers parochieregisters dr. B. Walckiers en J. ~ Cbnder. 
14.3) u. : Voorstelling fens-Data Klapper 000r W. Scholl, Carputerdienst Nederlandse 

l?erealogische Vereniging. 
15.00 u. : Voorstelling progrcrrma be.Erking Burg. Stand ooar G. Vrolix. 
16.00 u. : Bronnerbetf.erking in de l?erealogische Dienst van de fobnmnen dr. c:I1r. BroU\Ers. 
reze voordrachten gaan ooar in het auditoriun. Pennarl!nt zijn er ook diverse stands i.v.m. 
~t ~ruik van de catpJter in de g:realogie in de ormiddellijke ~ving. Er ~rdt voor 
gratis koffie gezorgd. 
Inschrijvingen kunnen nu reeds gebeuren bij R. Bryssinc:k, secretaris. Cletent:inastraat 39. 
2018 Anttrerpen dr. storting op rek. 406-lJ89401-24 v. l?erealogie & Carputer-WF, 2(6) flerksen. 
~lnemingskosten : 1!1) fr. Ingeschrevenen ontvangen een deell"lSler'smap. 
Voor Nederland: 10 fl. storten op rek. 1405-34555 bij Rabobark, Ossendrecht of op giro 
1107397 v. deze bark t.g.v. rek. 1405-34555 (alléén in gulden) v. l?erealogie & Carputer WF. 
Besprekingen vanuit Nederland dienen verg:!zeld te gaan van een brief gericht aan de secretaris 
R. Bryssinc:k, C1E!l'Ef'11:inastraat 39, B 2018 Ant\E~n (de Giro geeft IN adres niet aan ons ooar). 



~Iaamse 
'Pereniging voor 

Jlamiliekunde 

Gouw Oost-Vlaanderen 

Zesde OostvlaamseG~nealogische Ontmoetingsdag 
zondag 7 oktober 1990 ten Stadhuize van Oudenaarde 

In de Lakenhalle van het Stadhuis 

10 u. Opening van de tentoonsteUlng en boekenstands van geschiedkundige, 
heemkundige en genealogische verenigingen, 
Computer en Genealogie (doorlopend geopend tot 17 u.) 

In de Volkszaal van het Stadhuis 

11 u. Openlngswootd door de Heer René Van Assche, 
voorzitter V.V.F.- Oost·Vlaanderen. 

11u15 Aeleraat over: 'Poorterit en Slalen van Goed' door 
de Heer Paul Van Butsele, 
sekretaris van de Geschled- en Oudheidkundige Kring van Aonse 

14u30 Releraal over: 'Tellingen van de ka •• elrll Oudenaarde als genealogIsche bron' 
door Or. hlsl. Hennan Van Isterdael. 
eerstaanwezend assIstenI van hel Rljkserchlelte Ronse 

15u15 Ae'eraalover: 'Oe kennis van de middeleeuwse leodale structuren als 
noodzakelijk hulpmiddel bi' diepgaande genealogische opzoeklngen' 
door de Heer Rik Caslelaln, leraar. archivaris van het O.C.M.W .• 
ondervoorzitter van de Geschied· en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. 
lau reaal van de provinciale priJS voor geschiedenis van Oost·Vlaanderen In 1984 

Nade,. InIicht;.n bit : 
De He., Edgard Van Dtoogenbroeck • Kors.1e 43.9670 Ho,8belle • TBI. 055149.85.0' 

~ 
KREDIETBANK 

Stad 
Oudenaarde 

Brouwerij 
Roman 

CURSUS - FAMILIEKUNDE 1990. 

V.V.F.-GENT, richt een cursusreeks in voor qelnteresseerde 
in FAMILIEKUNDE. De lessen worden qegeven op donderdagen: 

4 - 11 - 18 - 25 oktober 1990. telkens om 19,45 uur. in 
Salon NAPOLEON. Coupure 497 te Gent ( omgeving Rozemarijnbrug) 

Een team van specialisten in Familiekunde verzorgen de lessen
reeks. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt: 1.000-fr. voor de nieuwelingen 
800 fr. voor de sympatisanten VVF-Gent ( abonnement Infoblad). 
500 fr. voor de VVF-Nationale Leden ( lidnr. VVF-Nationaal). 

Wie belangstelling heeft om deze cursus te volgen, dient voor
af in te schrijven bij het secretariaat VVF-Gent, Zalmstraat 43. 
9000 Gent. dit vóór 10 september 1990.1iefst .et onderstaand 
formulier. 

Het bedrag kan worden gestort op rekening nr. 001-1383983-63, 
VVF-Gent. p.a. Hollenaarstraat 26. 9040 Gent. met vermelding 
elFam. 1990. 

Informatie steeds te verkrijgen op tel. 091/25.94.83 --
Van Beethoven Florimond ( voorkeur na lB uur ) 

De lessenreeks zal worden besloten met een archief bezoek; 
voor U wegwijs te maken bij mogelijke opzoekingen aldaar. 

Bij voorbaat van harte welkom. 

Guido De Wulf. voorzitter. 

hier afknippen -----___ _ 

INTEKENFORMULIER- CURSUS FAMILIEKUNDE 1990. 

Naam ( drukletters) ______________________ _ 

Voornaam ___________________ tel. __ 1 ____ _ 

Adres 

nr. lid VVF-Nationaa1 _____ _ 

sch~ijft in voor de CURSUS FAMILIEKUNDE 1990. 

de ______ _ 

handtekening 

te zenden aan: V.V.F.-GENT.secretariaat. 
" Zalmstraat 43. 9000 GENT. 

(voor 10 september 1990) 



23. 

D. TAK GEVESTIGD TE SINT-NIKLAAS 

I. Jean-Baptiste MEERT ° Aalst, 20.04.1715 handelaar huwt met Jeanne THIENPONT, 
waarvan geboren te Aalst: 
1. Corneille (0 13.12.1738) fabrikant huwt met Marie van de PERRE 
2. Adrienne (0 26.11.1739) 
3. Jean-Baptiste (0 07.03.1744) fabrikant huwt op 25.04.1776 met Isabelle 

BOMBEECK 
4. Alexandre-Bernard (0 12.04.1752) volgt onder II 

11. Alexandre-Bernard MEERT, handelaar in ~ardewerk en fabrikant huwt op 
06.07.1773 met Christine-Pétronille CREPIN, waarvan geboren te Aalst: 
1. Jean-Baptiste (0 13.06.1774) fabrikant huwt in 1° huwelijk met Marie 

LEFEBURE, in 2° huwelijk op 05.04.1823 met Amélie van den ABEELE en in 
3° huwelijk op 04.06.1829 met Théodosa DE BACK ER 

2. Jean-Clémens (0 31.01.1778) volgt onder III 
3. Louis-Adrien (0 28.12.1779) fabrikant en brouwer huwt op 10 pluviose VIII 

in 1° huwelijk met Marie-Thérèse MERTENS en in 2° huwelijk op 26.05.1814 
met Marie-Thérèse van STEERTHEM 

4. Egide-François (0 02.06.1794) fabrikant huwt op 29.11.1820 met Marie 
BOONE 

111. Jean-Clémens MEERT, handelaar in aardewerk en fabrikant huwt op 14 thermi
dor X met Marie-Jeanne d'HAENS, waarvan geboren te Aalst: 
1. Jean (0 14.05.1790) brouwer en fabrikant huwt op 17.09.1818 met Jeanne 

de BOECK 
2. Jean-Baptiste (0 27 ventose VIII) volgt onder IVa 
3. Alexandre (0 4 complémentaire X, + 23 vendémaire XI) 
4. Marie-Thérèse (0 15 nivose XII, + 27.12.1817) 
5. Marie (0 04.01.1809) volgt onder IV b 
6. Charles-Louis (0 14.01.1811, + 30.01.1811) 
7. Egide (0 18.02.1812) fabrikant huwt met Isabelle MOENS 
8. Marie (0 11.02.1817) . 
9. Mélanie (0 27.09.1818, + 11.04.1842) 

IV.a. Jean-Baptiste MEERT, schepen van Sint-Niklaas, brouwer en fabrikant huwt 
met Eveline de SCHEPPER, waarvan geboren te Sint-Niklaas: 
1. Charles (0 18.03.1834) 
2. Emilie (0 25.09.1836) moeder-overste der "Zusters der Weldadigheidil te 

Ronse 
3. Célestine (0 03.06.1838) 
4. Honorine (0 28.11.1842) huwt met Florimond de SCHEPPER, vrederechter 
5. Léonie (0 24.01.1845) kloosterzuster 
6. Emile (0 17.11.1846) volgt onder V 
7. Auguste (0 08.12.1849) vrederechter 

IV.b. Marie MEERT huwt op 19.05.1842 Baudouin BEATSE, handelaar en fabrikant, 
waarvan geboren te Ronse : 
1. Edmond (0 08.06.1834) linnenhandelaar en fabrikant 
2. Honorine (0 04.03.1836) huwt op 11.04.1864 met Joseph de KERCHOVE 

d'HALLEBAST (1), rentenier ~ 
3. Aimée (0 23.06.1843) huwt op 01.02.1864 met Louis BEAUCARNE d'ENAEME (2), 

handelaar 

(1) geboren te Outrijve op 15.03.1832 als zoon van Philippe-Jules, fabrikant 
en van Florence de FRASNE 

(2) geboren te Ronse op 23.10.1841 als zoon van Louis, ontvanger van douane
en accijnsrechten, ridder in de Leopoldsorde en van Marie BATAILLE 



24. 

V. Emile MEERT, advokaat, vrederechter, gemeenteraadslid van Sint-Niklaas en 
arrondissementscommissaris huwt te Gent met Céline FIÉVÉ, waarvan geboren 
te Sint-Niklaas: 
1. Jeanne (0 04.03.1882) huwt met Baron Albert MERTENS de WILMARS, ingenieur 
2. Robert (0 04.02.1883, + 29.05.1885) 
3. Alice (0 29.02.1884, + 24.09.1920) 
4. Maurice (0 26.02.1886) volgt onder Vla 
5. Albert (0 19.09.1887) volgt onder Vlb 
6. Marie-Rose (0 07.12.1889, + 09.01.1890) 
7. Gérard (0 23.12.1892) notaris huwt met Lucie VERWILGHEN 
8. André (0 26.11.1894) advokaat huwt met Nelly FOUAN de LA TOMBELLE 

VI.a. Maurice MEERT, advokaat, schepen van Sint-Niklaas en arrondissementscommis
saris huwt met Alice d'HAENENS, waarvan geboren te Sint-Niklaas: 
1. Emile (0 12.08.1917) rentenier huwt met Marguerite GULDENBERGH 
2. Pierre (0 10.02.1919) volgt onder VIla 
3. Luc (0 15.12.1920) volgt onder Vllb 
4. Jacques (0 22.04.1922) juridisch raadgever van Belgisch Congo huwt 

Marie-Louise BAUCHAU 
5. Thérèse (0 28.04.1928) huwt met Georges DELVIGNE, advokaat 

VI.b. Albert MEERT, rentenier huwt met Marie ARNOU, waarvan geboren te 
Sint-Niklaas: 
1. André (0 17.04.1918) verzekeringsagent huwt met Burggravin Marguerite 

VILAlN XlIII (3), kasteel vrouw van Bazel 
2. Etienne (0 05.11.1921) fabrikant huwt met Monique van der BEKEN-PASTEEL 

VII.a. Pierre MEERT, advokaat, substituut van de militaire auditeur en 1° substi
tuut der Procureur des Konings huwt met Geneviève CRUYSMANS, waarvan 
geboren te Sint-Niklaas: 
1. Guy (0 06.01.1948) landmeter huwt met Anne van DOORSLAER de TEN RYEN 
2. Bernadette (0 23.02.1950) huwt Graaf Vincent d'HEMPTINNES 
3. Astrid (0 17.06.1954) 
4. Véronique (0 06.02.1964) 

VII.b. Luc MEERT, advokaat en vrederechter huwt Monique CLAES, waarvan geboren te 
Sint-Niklaas : 
1. Anne (0 18.03.1949) huwt met François JAMAR de BOLSÉE, ingenieur 
2. Yolande (0 14.04.1952) huwt met Charles de FRESART, advokaat en substi

tuut van de militaire auditeur 
3. Daniël (0 19.03.1955) advokaat huwt Sabine de SMET de NAYER 
4. Patricia (0 17.09.1956) 

door Olivier MEERT 

(3) geboren te Pulle op 01.06.1927 als dochter van Philippe, Burggraaf, 
eigenaar en van Gravin Edith LE GRELLE 
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Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
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Jaargang XVIII-nr. 5 
November-december 
Verschijnt niet in juli-augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
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Cf:L 60 Lc>i<F~r"f:,ln 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht 

op donderdag 22 november 1990 om 20 uur in Het Centrum, Grote Markt 40 

te Sint-Niklaas. De heer Frans Schoeters, gewezen directeur der 

registratie te Antwerpen, zal spreken over 'Registratie, successie en 

hypotheken als genealogische bron'. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 

Gelieve Uw naam, adres (huis- en postnummer !) na te zien. 
Indien dit niet correct is, gelieve dit onverwijld te melden aan 
de voorzitter. 

\ 
\ 
I 



1. 

VRAAG EN ANTWOORD 

CAPPAERT Petrus Emmanuel 
• Sint-Niklaas, 01.02.1826 
x met 
ROSSAER Amalia 
• Sint-Niklaas, 16.02.1826 

( 

II. 1. CAPPAERT Jan Prans 
• Sint-Niklaas. 08.0~.1852 
x Sint-Niklaas, 2~.03.1880 met (H8, Pol. 114) 
THOEN Catharina 
• Sint-Niklaas. 09.05.1859 

2. CAPPAERT Emma 
• Sint-Niklaas, 03.02.1882 
x Sint-Niklaas. 08.06.1910 met (HlS, Pol. 153) 
SCHELFHOUT Jozef Alfon! 
• Sint-Niklaas. 14.06.1885 

3. CAPPAERT Carolus 
• Sint-Niklaas, 01.01.1886 
x Sint-Niklaas. 23.08.1905 met (H14. Fol. 84) 
BRUGGEMAN Augusta Maria Josepha 
• Sint-Niklaas, 19.11.1886 

4. CAPPAERT Maria Sophia 
• Sint-Niklaas. 06.02.1890 

5. CAPPAERT Aloys 
• Sint-Niklaas, 01.02.1892 

6. CAPPAERT Petrus Joseph 
• Sint-Niklaas, 29.05.1897 

7. CAPPAERT Aimé Joseph Constant 
• Sint-Niklaas. 29.05.1897 

Uit: Sint-Niklaas. Telling 1900, sektie 2, blad 778 
Dalstraat 53 

18.02.1902 t/m 7 Congostraat z.n. 
28.04.1902 : 1 t/m 7 Dalstraat 45 

Vraag: Wie heeft reeds opzoekingen i.v.m. Cappaert gedaan 

Antwoorden aan : mevrouw CAPPAERT Christiane 
Bosstraat 67 
3960 Tongerlo-Bree 

( 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

~~:U 

Genealogie 
& Computer 

Secretaris: Roger Brysslnck, 
ClementlnaStnlat 39. 
MftfNdwerpen 
Alfabetische Index op de Genealogische Databank van 
Werkgroep Genealogie en Computer-VVF. (80.000 gegevens) 

de 

Deze reeks indexen. die telkens in delen van telkens ongeveer 
20.000 personen uitgegeven wordt. beoogt een overzicht te 
geven van de inhoud van de genealogische gegevensverzamelingen 
van Vlaamse genealogen. De indexen worden aangemaakt uit de 
computerbestanden die deze genealogen opgebouwd hebben op hun 
personal computer. en in boekvorm. formaat A4 gedrukt. De 
indexen vermelden voor elke persoon. de naam en voornamen. de 
geboorte- en overlijdensplaats en -jaartal. alsook een 
verwijziging naar het computerbestand waaruit deze personen 
gelicht werden. In boekvorm zijn alle personen strikt 
alfabetisch gesorteerd op familienaam en voornamen. Een 
bijgevoegde adressenlijst van de inzenders laat de lezer toe 
om bij de inzenders verdere informatie aan te vragen. 

Delen 1,2.3 en 4 werden resp. in nov. 1989. maart 1990 en 
!S~pt. 1990 (3 l:N 4; gepulJlicèerd. Hlèlïüè6 ilS dus een ni<5\J.w 
type bron ontsloten. die tot nu toe om praktische redenen. 
!Slechts moeilijk raadpleegbaar was: het raadplegen van de 
totaliteit van andermans gegevens was immers tot nu toe. in de 
praktijk omslachtig en tijdrovend. Bestanden op computer 
daarentegen zijn veel sneller doorzoekbaar en bovendien vlot 
uitwisselbaar. 

Voor wie zelf over een personal computer beschikt. ZlJn de 
indexen verkrijgbaar op diskette (voor IBM-PC. formaat 5.25 
inch), met een passend zoekprogramma. 

Verkoopprijzen: Boekvorm: per deel: 425 + 50 fr. verzendkosten 
(of 22 + 3 Hfl.) Deel 1 is in boekvorm voorlopig Uitgeput. 
maar zal bij voldoende belangstelling herdrukt worden in de 
lente van 1991. Diskettes: per deel: 350 fr. (of 20 Hfl.). bij 
diskettes is verzending inbegrepen. Overschrijving op rek. KB 
403-3089401-24 of rek. 1405-34555 Rabobank Ossendrecht of Giro 
1107397 van deze bank t.g.v. rek. 1405-34555 (alleen in Hfl. J 
van Genealogie & Computer-VVF. Bestellingen uit NL. dienen 
vergezeld te gaan van een brief aan de secretaris R. 
Bryssinck. Clementinastr. 39. B-2018 Antwerpen. daar de Giro 
niet het adres van de betalende persoon meedeelt. 



HEM E l A E R 

HAASOONK - TEMSE 

Enkele schrijfwijzen: Hemeleer. Hemelere, Hemereer, Hemelaers, Hemeleir 
Hemel er, Hemel ers, Eemeler, Hemelheirs, .•• 

27. 

Emeleer : heeft geen uitstaans met de hemel, hemels van karakter of voor
komen. Wel met het Mnl. werkwoord he(i)melen = wegbergen, wegstoppen; 
netjes leggen, vlijen, opstapelen, schikken; opknappen, schoonmaken; 
omheinen, afsluiten door heg of heining. - Minder kans voor plafonneerder, 
plafondwerker Mnl. hemelen = van een hemel of zoldering voorzien; 
plafonneren. (1) 

1 Jan Hemelaer, geboren te Haasdonk 17 mei 1628 (0: Jan Van Raemdonck 
en Elisabeth Bolsens ex Melsele), overleden Temse 24 september 1661 (2). 

~ zoon van Theodoor en Cornelia Van Bogaert (3), huwde te Haasdonk 

'-

2 september 1649 met Joanna Ourinck, geboren Haasdonk 13 november 1629, 
overleden Temse 2 september 1699, dochter van Joris en Margriete 
Kerrebrouck (4). Na het overlijden van Jan Hemelaer hertrouwde Joanna 
Ourinck te Temse op 9 juli 1662 met Corneel Batens. 
Jan Hemelaer en Joanna Ourinck woonden korte tijd te Haasdonk, daar 
werd hun eerste kind geboren, daarna verhuisde het gezin naar Temse 
waar nog vier kinderen het levenslicht zagen. Het gezin Corneel Batens
Joanna Ourinck woonde te Temse in Hunckersdam, op nummer 1886 van de 
figuratieve kaart (5). 

Hun kinderen : 
1 Michael Hemelaer, geboren Haasdonk 31 oktober 1650 (0: Michiel 

Hemelaer en Margareta Ourinck), overleden Haasdonk 7 augustus 1682, 
huwde Kruibeke 26 februari 1670 met Maria Stuer. 

2 Margerita Hemelaer, geboren Temse 10 december 1654 (0: Martin Jacobs 
en Catharina Hemeler), overleden Temse 2 oktober 1709, huwde Bazel 
3 september 1679 met Pieter Van Ceulen. geboren Temse 3 december 1640 
(0: Jan Staut en Catharina Verstraeten), overleden ·Temse 30 mei 1714, 
zoon van Pieter en Tanneken Brys uit Nieuwkerken (6). 

3 Elisabeth Hemelaer, geboren Temse 14 januari 1657 (0: Petrus Poppe 
en Ëlisabeth Van Wauwe), overleden Temse 15 mei 1679. 

4 Maria Hemelaer, geboren Temse 9 februari 1659 (0: Matheur Hemelaere 
en Anna Caps). . 

5 Jan Hemelaer, geboren 8 mei 1661 (0: Jan Van Goethem en Joanna 
Hemeler), volgt onder 11. 

(l) J. Van OI.etstz:aetsn, ''Nrt bet:e1elt mijn f8l71i..lisnaam 7". .In: Vlaamse Stam, jg. XXI a985), p. 36. 
(2) RAS, !lBnse 369, las l:uxIeltje Dr. 8 van 6 feZ:.l1:u:u::i 1662 : St:erfhJis Jan lIti!IrelJ!IIer, lruJerigge 

is Jarn::1al Illtirr:::kK. P1et:.er ot'fer:zrBns en Joos !1aet:e'ls zijn '\II'.'.lOgäsn 0IIer de vijf MiIeSk:i.ndexal. 
(3) 2J'.a:d::or Hsrelaer, 0.Hi!lasr:bl1c: 8.12.1604, +.Hi!Iasr:bl1c: 23.09.1630, 2IXIl van .M:i.c:hie1 en .IItIria 

IB:::hers, X te Melsele 21.Ul.l627 lISt Cbmel.:La Van Ebgaert die OIIerleed te B!Ia.9i::nk '" 21.04.1630. 
M:ictl.iel JIeI'iela:J..r, + Haas!k:nk. 26.12.1655, 80 jaar cu:f en vader \9ll ~ 2b:ai:xlr Hsrelaer, 
hBS gebtJIIId lISt .IItIria IB:::hers die .00000leed te .Hi!Iasr:bl1c: '" 16 naaIt: 1653. 

(4) Ib:lfà:::ijns ~, Sint-Pieters te Galt, 1. Joris ll1erirr::k hI..w:Je te B!Ia.9i::nk 2.02.1627 
lISt Margazeta Van Kerbrcec1c. 

(5) R. Cb.laes, "Landelijk. !lBnse", p. 74, J'lI..II'Rer 223/224. 
(6) H;;ofà::.ijns Ni.elMkerken, Sint-G:lrt.ru:lis en hIaltru.1is, § 2. '/È vrouw van P1et:.er Van Q;>ulen, 

nanelijk Margerita Hsrelaer, IoIOItft in de lrxJfdcijns f:Ie'!Iaal ~ net: de ~ Jcanna. 
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11 Jan Hemelaer, geboren Temse 8 mei 1661, overleden Temse 22 februari 1758, 
huwde 1° Temse 21 juli 1685 met Elisabeth Bu aert; huwde 2° Temse 
3 februari 1697 met Judoca Co(o man, ~ver e en emse 21 november 1741, 
60 jaar oud; huwde 3° Temse 4 mei 1742 met Elisabeth Stuer die overleed 
te Temse op 15 maart 1758, 69 jaar. 
Kinderen uit het eerste huwelijk, allen geboren te Temse: 
1 Petrus Hemelaer, geboren 12 augustus 1686 (0: Corneel Baetens en 

Magdalena Buytaert). 
2 Joanna Hemelaer, geboren 16 november 1688 (0: Jan Van Meervenne en 

Joanna Durinck). 
3 Jan Hemelaer, geboren 26 juni 1692 (0: Jan Buytaert en Maria Eemeler). 
4 Michael Hemelaer, geboren 12 november 1695 (0: Petrus Van Ceulen en 

Durinckx). 

Kinderen uit het tweede huwelijk, ook allen geboren te Temse behalve 
het tweede kind Judook dat geboren werd te Haasdonk. 
5 Joanna Mar;a Hemelaer, geboren 20 juni 1697 (0: Adriaen Oe Westelinck 

en Joanna DurincR), overleden Temse 9 december 1776, huwde Temse 
8 mei 1723 met Petrus Oe Walsche. 

6 Judook Hemelaer, geboren 15 januari 1701 te Haasdonk (0: Judook Van 
Mieghem en Catharina Coleman) er overleden 27 mei 1701. 

7 Anna Hemelaer, geboren 26 april 1702 (0: Judook Van Nuffel en Anna 
tOlman), overleden Temse 16 december 1776, huwde Temse 7 september 1735 
met Jacob Van Wynacker. 

8 Catharina Hemelaer, geboren 24 april 1705 (0: Michiel Hemelheirs en 
Catharina Colman), overleden Temse 16 mei 1706. 

9 Maria Anna Hemelaer, geboren 5 april 1707 (0: Judook Van Mieghem en 
Maria Stuers), overleden Bazel 26 oktober 1741, huwde te Temse 
8 november 1732 met Judook Van Leugenhaege (7). Na het overlijden 
van Marianne Hemelaer hertrouwde Judook te Bazel op 9 oktober 1742 
met Marie Vergauwen en hij overleed te Bazel 21 juli 1782 in de ouder
dom van 91 jaar. De moeder van Judook Van Leugenhaege was Catharina 
Oe Grave. 

10 Elisabeth Hemelaer, geboren 13 maart 1711 (0: Judook Coolman en 
Elisabeth COle), overleden Temse 3 april 1715. 

11 Judoca Hemelaer, geboren 21 maart 1715 (0: Petrus Stevens en Elisabeth 
Aemelers), overleden Bazel 1 juli 1786, huwde Bazel 31 september 1742 
met Jan Baptist Van Leugenhaege, zoon van Adriaen en Katelijne Oe Graeve 
(in de hoofdcijns Nieuwkerken. Sint·Gertruden en Waltrudis, § 2). 

12 Petrus Jan Hemelaer, geboren 26 me; 1718 (0: Petrus Elegeer en 
Marianna Van Raemdonck), volgt onder 111. 

111 Pieter Jan Hemelaer. geboren Temse 26 mei 1718. overleden Temse 
4 december 1792. arbeider, huwde te Temse 3 juni 1750 met Maria Catharina 
Oe Keersmaecker. geboren Temse 24 oktober 1726. overleden Temse 4 november 
1779. dochter van Jan en Ambelberga Van Wynacker (8). 

(7) RAB, Ba2eZ 220 r 193 : stedhuis M:Jri.anre HI!:iIrelaers, Jxx.der is Jtd:ok Van Let.J;enhae<]tE. 
Drie k:irr:ieren : Eli sab:>t1l (9 jaar), Brigi tta (6) en Anna PieterT.ella (3). VCXJSden: 

Pieter Van l.Eu}eIlhagen en Jacob Van ~. 
Zij 1t:z:x:::h.ten een hofstede in de Mpacl<erwijk te Bazel, ke2E!r'X:fe een tr:xmlleen oo:Ier de 
l'r:.M: en heerlijkheid van Pr:iesteragiedam. 

(8J In tr:ofà::ijns Sinr.-Baafs, Annalen .•• van hIaas, deel 78, p. 102. 
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Pieter Jan en Maria Catharina bezaten een huisje met stallingen, oost 
de Elsstraat en noord de Steendonkstraat. (9) 
Voornoemde Jan De Keersmaecker is geboren te Bornem op 1 jun; 1700, 
overleden te Temse 26 januari 1789, molenaar op zijn rosmolen in de 
Steendonckstraat (10), huwde Temse 31 mei 1721 met Amelberga Van Wynacker, 
geboren Temse 4 december 1700, overleden Temse 27 januari 1767, dochter 
van Martin en Anna Maria Van Raemdonck. 
Te Temse werden hun tien kinderen geboren : 
1 Jan Jozef Hemelaer, geboren 18 maart 1751 (0: Jan Hemelaer en 

Arnelberga Van Wynacker), overleden Temse,12 april 1753. 
2 Regina Amelberga Hemelaer, geboren 2 oktober 1752 (0: Jan De Keersmaecker 

en Elisabeth Stuer), huwde 1° Temse 9 februari 1777 met Jan Baptist 
Van Royen; huwde 2e Temse 29 april 1788 met Judook Bryssinck. 

3 Joanna Maria Hemelaer, geboren 6 maart 1754 (0: Jacob Van Weynacker 
en Maria Kersmaecker, overleden Temse 21 mei 1826, huwde Temse 
4 maart 1783 met Jan Van Wauwe. 

4 Anna Barbara Hemelaer, geboren 24 juli 1755 (0: Jan De Keersmaecker en 
Änna Hemeleir), overleden Temse 21 februari 1769. 

5 Jan Jozef Hemelaer, geboren 14 februari 1757 (0: Jan Baptist Leugenaer 
en Dorothea De Kersmaker), overleden Temse 13 februari 1769. 

6 Ferdinand Lodewijk Hemelaer, geboren 25 februari 1759 (0: Petrus 
Corneel De Keersmaecker en Judoca Hemelaer), overleden Temse 
18 november 1779). 

7 Bernard Hemelaer, geboren 25 december 1760 (0: Bernard De Keersmaeckers 
en Joanna Catharina Boekens), huwde Temse 12 augustus 1785 met Joanna 
Francisca Thoen, geboren Temse 5 september 1741, overleden Temse 
17 juli 1832, dochter van Mattheus en Anna Regina Vereecken. Bernard 
Hemelaer overleed te Temse op 11 maart 1817, hij was dagloner, zijn 
vrouw was winkelierster. 

8 Jan Judook Hemelaer, geboren Temse 13 december 1762 (0: Judook De 
Kersmaecker en Joanna Maria Van Wynacker), overleden Temse 
4 september 1803, wagenmaker, huwde 1° Temse 10 september 1787 met 
Barbara Foubert, overleden Temse 30 maart 1799, dochter van Pieter 
en Joanna Bryssinck ; huwde 2° Temse 14 februari 1803 (25 pluviêse 
XI jaar) met Joanna Catharina Meert. 

9 Melchior Hemelaer, geboren 6 januari 1765 (0: Ferdinand Lodewijk 
De Keersmaecker en Anna Amelberga Va" Me;rvenne), overleden Temse 
13 oktober 1837, huwde Temse 18 mei 1790 met Rosa Isabel1a De Witte. 

10 Anna Jacoba Hemelaer, geboren 21 oktober 1767 (0: Frans De Keersmaecker 
en Maria Catharina Van Leugenhaeghe), overleden Temse 9 juni 1843, 
huwde Bazel 8 april 1788 met Jan Baptist Van Britsom. (11) 

(9) RAS, 7t:mge 3fJ7 r 16 : P1et:er Jan Hsreleer fs Jan, 1x:uier ten st:er:t1ruim van Maria cat:har:ina 
~ Kei.rsrraec:Jle fa Jan ex AI'rell:e.rga van~, + 7t:mge 1779. 
VCX?gden : Jan Baptist Van lbpl en Jan ~ /feirsraeker. 

(10) ~ n:mse, JaarJ:;rek 1986, p. 139. 
(11) R. O:>laes, ''kè2l8l'l./:.l::le te Bazel", p. 221, III : iet g!!!zin Jan Baptist Van Brit3ln x 

Ja::rJba Hsrelaer. ~ ~ van Jan Baptist Van Britsan kBI'en Jan Van Britsan x 
JI.dx:'a Hsrelaer. ~:ze JI.dx:'a lIaS 0 Haasdcr:!k 3.03.1686, à:x:hter van Hic::hi.e1 en JI.d:x::a 
~ hbel. Hic::hi.el Hsrelaer lIaS 0 Haasdcr:!k 28.09.1647, :zrx::n van Pieter en Maria VergaUlel 

fa Jacob. &l tenslot:te lIaS oom P1et:er a:Jrel.aer, 0 Haas:Jt:nk 5.02.1612, 00 2XXlI'l van 
Hic::hi.e1 Hsrelaer en Maria 1l:'lC1cers, hierlDven reeds ~ aDer ~ (3). 

Vele (alle?) pers::::nen uit iet Häaslazxi net 00 familienaam Hsrelaer be.llb::ln oom Michiel 
fSTelaer en Muia 1l:'lC1cers als \e.!'I'e \O?.rou:lers. 

Samri g: g:g:vens over de f ëJTIi 1 i e rare 1 aer IErden ons rrecJeg:dee 1 d dxlr Lucb rare 1 aer , 
waarvoor onze oprechte dank. 

Roger Colaes. 
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PROVINCIE OOST-VL.\J\NDEREII 

~~ DIREKTI! - Atd~l1nl 91 - kulturele Aan:el~:~r.h~den 
Vocel~rkt 17 - 9000 Gent - Tel. : ~5.)0.OI 

ALGEMEEN REGL!H!NT PROVINCIALE PIIJZE" 1991 

Art. 1. - Een jaarlijkse prijs "ordt ult:eschreven voor (!e hiernavolcende 
eebieden : 
I) voor letterkunde 
21 voor toneel ; 
)) voor muziek; 
4) voor eeschiedenis ; 
5) \'00 r p bs tische kuns t 
b) VOor kunstambachten 
• I VOOr totoeratle. 

Art. 2. - Bovendi~n kunnen ook prijzen ijitceschreven worden op alle lebieden 
van de kulturele aktiviteiten. o.m. voor kunst:esehiedenis en 
oudheidkunde. volkskunde, heemkunde, familiekunde en vullarizerend 
werk. 

Art. J. - Een u1tvoerincsbeslijit. vast te. stellen door de Bestendile Deputa
tie. zal naderhand bepalen : het Jaar van uitschrijven. benevens' 
het u1t,elootd bed ral , eventueel de beurt van het lenre en de biJ-' 
zondere vooT\öaarden van de deelname. 

~ - De provinciale prijzen zijn uitshitend openusteld voor leladic
den die in Oost-Vlaanderen :ebol'en zijn. of I!r op de vutcestelde 
datu!ll van inzendin, vijf jaar woonachtic Zijn, hetleen moet bl1j-' 
ken uit een officleel attest. aföeleverd door het betrokken lemeen
te bestuur • 

Art. 5. - De. deelne::.ers molen nOl niet eerder bekroond Zijn. in hetzelfde 
cenre, met een ,~lijkwaardite provlnciale prijS of met een halere 
prilS. 

Art. 6. - De beoordel1nl der lnal!Zondell "erken zal :eschieden bij beraadala
&lne door tt!n jury, onder voorzitterschap van een I1d van de 
B~stendice Deput.:ltie. De Jury zal bestaan uit ten ainste vijf 
leden. ten benoe"en door de Bestendi::e Deputatie: 

Art. 1. - De Besten(!ice Deputatle ,",ordt b'!1:Ist ",et de praktisehe uitwerUu 
\~;Jtl oude rh3vi: re:ler.1t!nt. 

I 

PROVINCIEBESTUUR V~ OOST-VLAAJDERlN 

ge DIREKTIE - Afdelinc 91 
Kulturele Aancelelenheden 
VOlel.arkt 17 - 9000 Gent 

PROVINCIALE PRIJS VOOR FAMILIEKUNDE 

Art. I. - De provinciale prijs voor fulliekunde is lIeurtelinas toe te 
kennen - om de twee jaar - resp. voor een fuiliellSchiedenis en 
voor een lenealo&1sche bronnenstudie. In 1991 wordt de prijs 
uitaeschreven voor een studie van lenealo&1sche bronnen ; aan de 
prijS is een bedraa verbonden van 45.000 fr. (laureaat). Tevens 
staat een bed ral van 15.000 fr. ter beschikkina voor het toekennen 
van een eervolle vermeldina. 
Gevraaad wordt een oorspronkelijke. onuitieleven of aa I januari 
1989 lepublieeerde wetensehappeliJk verantwoorde studie. leschre
ven in de Nederlandse taal. 

Art. 2. De deelnemers UIOlen IlOI niet eerder bekroond zijn liet de provin
ciale priJs voor familiekunde of met een hOle re prijS in hetzelfde 
lenre. 

Art. 3. - De uiterste datum van inzend1na wordt lIepaald op 31 januari 1991. 
De inzendinaen zijn. op eilen r1siko, te sturen aan de heer Gouver
neur van de Provincie Oost-Vlaanderen. ge Direktie - Afdel1na 91. 
Kulturele Aanaelelenheden. VOlelmarkt 17, 9000 Gent. en aldaar ook 
teruc af te halen. 

Art. 4. - Verken. reeds inaediend voor een provinciale prijs. kunnen nader
hand leen tweede maal meer voor deelname vorden inaediend. Ook maa 
eenzelfde werk niet voor twee verschillende provinciale prijzen 
worden iuediend, IlOch telelijlt tijdens hetzelfde jaar, DOch in 
verschillende jaren. Verken. lesehreven of lerealizeerd door twee 
of meer auteurs in samenwerkiu. komen niet in aanmerkina. 

Art, 5. - De IIstendile Deputatie beslist over de uits laa , na kennisnnina 
van het lemotiveerd verslaa van de jury, 

Art. 6. - De jury kan voorstellen ofwel de prijS iDtelraal toe te kennen aan 
de laureaat, ofwel bij niet-bekron1nc het bedraa. aan de prijs 
verbonden, leheel of ledeeltelijlt aan te wenden voor het toekennen 
van (een) eervolle vermeldina(en) en/of (een) aalllllOedil1naspre
lllie(S) • 

Art. 7. - Alle iuezonden werken blijven het e11endDII van de inzenders. De 
werken. hetzij letypt. hetzij l!!drukt. dienen in viervoud 1nae
stuurd. Van de led rukte en Ie typte werken blijft evenwel ffn eksem
plaar ter beschikkiu van het Provinciebestuur. 

Art. 8. - Alle niet voorziene &Ivallen en lebeurlijlte "twislinaen zullen 
door de Bestendile Deputatie worden beslecht. 

De prijS is openaesteld voor leiadilden die in Oost-Vlaanderen leboren zijn. 
zoniet er op de vastlestelde datum van inzendlna, vijf jaar woonachtil zijn 
(hetleen lOOet blijken uit een officieel attest). 

w 
o 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

-Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
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Januari-februari 
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Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
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Cleys, Pierre 
Bisschop Triestl~ 
9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op donderdag 7 februari 1991 te 

19.30 uur in Het Centrum, Grote Markt 40 te Sint-Niklaas, voor de 

algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing. Om 20 uur 

voordracht 'Hoe beginnen met een stamboom' gevolgd door een werk

vergadering. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 



Vanwege het Bestuur : 

AAN AL ONZE LEDEN EEN VOORSPOEDIG 1991 EN SUCCESVOL 
OPZOEKINGSWERK ! 

Vanwege de redactie: 

Teksten zijn steeds welkom. Probeert U ook eens! En vergeet 
niet onze rubriek 'Vraag en aanbod'. 
- Momenteel verzamelen we alle 'Van Vlierberghe's' uit het Waas

land. Vooral de periode voor 1650 interesseert ons. Heeft U 
iets, bezorg het ons. 

- De heer Ir. Marc Van Stappen, E. Van de Veldelaan 22, 9120 
Beveren (03/755.05.02) zoekt Annalen van de K.O.K.W. delen 20 
tot 32. 

Vanwege de voorzitter : 

2. 

Wie heeft mijn exemplaar 'De staten van goed van Opwijk' ontleend? 
Graag terug. Dank U. 

Vanwege de penningmeester 
Heel wat leden hebben in 1990 hun bijdrage niet betaald. We 
veronderstellen dat zij niet verder gelnteresseerd zijn en zullen 
het nr. 2 dan ook niet meer ontvangen. 
Wie moet deze bijdrage betalen? 
- indien U geen lid bent van VVF en in het Waasland woont 
- indien U niet in het Waasland woont 
Voor België-:-60 fr., voor Nederland: 100 fr. 
te storten op rek. nr. 413-9075301-38 van 
Gaston Van Vlierberghe, A. Rodenbachstraat 9, 9100 Sint-Niklaas 

Voor onze bijeenkomst van 7 februari : 
- ledenvergadering: 

Graag zouden we vernemen wie zich kandidaat stelt voor het 
bestuur en of de bestuursleden op post blijven. Nieuwe bestuurs
leden zijn steeds welkom! 

- werkvergadering-voordracht: 
Nieuwe leden en beginnelingen worden geholpen en wegwlJs gemaakt. 
Voor de overige leden vragen we ten zeerste hun stambomen en/of 
kwartierstaten mee te brengen. 
Ook in het verleden hebben we gemerkt dat heel wat uitwisseling 
van gegevens op die wijze mogelijk is. 



3. 

IIEENE PARTY ZAAILAND TOT LOKEREN GELEGEN EN BELAST MET EENE KOORNRENTE" 

Op 3 en 17 oktober 1870 werd door meester Désirê-Victor Van Hevele, 
notaris tot Sinaai, een groot deel van de onroerende goederen van 

Dominicus Dhooge (+Sinaai 18 januari 1869) openbaar geveild. 

Dame Felicita Schelfaut (OSinaai 15 mei 1798, +S-inaai 18 februari 1888), 
in huwelijk geweest met Isidoor-François Verberckmoes en dochter 
van Pieter-Joannes en Marie-Francisca Smedt, kocht daarvan het 2de 
en 3de lot met een gezamenlijke oppervlakte van 1ha, 45a en 60ca. 
Dit voor de prijs van 7850 fr. 
deze bijdrage is het vooral lot 
beschreven wordt als volgt: 

In verband met de titulering van 
2 dat onze aandacht vraagt en dat 

"Eene party zaailand, genaamd den dreefakker, gelegen te Lokeren, 

wyk Bergendries, Sektie A nummer 1677, groot zeventig aren, twintig 

centiaren, daaraan palende noord den heer Nicasius De Maesschalck, 

oost de Boogschootstraat, zuid den derden koop en west den achtsten 

koop_ In gebruik bij Petrus Schelfaut, tot Kersavond achttien 

honderd zes en zeventig. Deze party is belast met eene koornrente, 

in voordeel van het Bureel van Weldadigheid van Dacknam, van zes

entwintig liters en half rogge, verschynende en jaarlyks te kwyten 

den vier en twintigsten december. Deze rente wordt, voor regeling 

der fiscale rechten, in kapitaal begroot op tachtig franks. " 

Op het aangekochte land berusten voor de nieuwe eigenares nog andere 
verplichtingen. Onder meer het laten celebreren van een groot aan
tal missen met daarbij nog de jaargetijden. Uiteraard is dit alles 
tot "zielslavenis l' van de verkoper en dat moet ingaan na de dood 
van zijn "actuele echtgenote Isabella Rosalia Temmerman. In het 
zelfde 'lextract" is een gedeelte van het testament van de afgestorvene 
opgenomen en daarin worden we vergast op volgend stukje genealogie 
" Voorsch re ven goederen hangen af der nalatenschap van Dominicus 

Dhooge, die zoon was van wylen Michiel Dhooge en Joanna Fyt i deze 

Michiel Dhooge was zoon van Egidius en Marie-Cornelia Audenaert, 

welke laatste, na het overlijden van Egidius Dhooge, is hertrouwd 

met Karel-Jan De Lange. Gezegde Joanna-Francisca Fyt was dochter 

van Gillis-Francies Fyt en Catharina Bruggeman. " 

De verkoop van genoemde percelen werd geregistreerd te St.-Niklaas 
op 25 oktober 1870, deel 197, folio 32v. Het door ons behandelde 
document bevindt zich in familiebezit. 

M. PIETERS 



Stamboom van de familie VAN GREMBERGEN. 

I. Joannes Van Grembergen 
x De Cleene Livina 
te op 
Gezin : 
1. Maria 
2. Joannes 
3. Catharina r 4. 
5. 
6. 
7. 

Petrus 
Jacobus 
Philippus 
Adrianus 

'Waasmunster 12.03.1700 
'Waasmunster 26.02.1702 
'Waasmunster 08.02.1704 
·Waasmunster 30.12.1708 
·Waasmunster 08.11.1711 
·Waasmunster 18.06.1714 
·Waasmunster 30.01.1718 

4 

11. Petrus Van Grembergen 
x Bauwens Maria 

·Waasmunster 30.12.1708 +Waasmunster 30.12.1775 
+Waasmunster 29.11.1791 

te Lokeren op 08.06.1752 
Gezin : 
1. Petrus Emmanuel 
2. Isabella Philippa 
3. Jan Franciscus 
4. Anna Catharina 

r 5. Augustinus Adrianus 
6. Jacobus Joannes 

'Waasmunster 09.03.1753 
·Waasmunster 20.07.1754 
·Waasmunster 06.01.1755 
'Waasmunster 29.05.1757 
·Waasmunster 17.01.1759 
·Waasmunster 13.10.1760 
·Waasmunster 29.12.1764 
·Waasmunster 27.03.1767 

7. Josephus 
8. Josephus 

111. Adrianus Augustinus V.G. ·Waasmunster 17.01.1759 

r 
IV. 

x V.Puyvelde Joanna Petronel1a ·Waasmunster 05.09.1768 
te Waasmunster op 16.04.1793 
Gezin : 
1. Joannes Franciscus 
2. Olivier 
3. Josephus Marinus 
4. Petrus Emmanuel 
5. Jossé François 
6. Charles Louis 
7. Jeanne Rose 
8. Marie Philippe 
9. Jacobus Bernardus 

·Waasmunster 
·Waasmunster 
·Waasmunster 
·Waasmunster 
·Waasmunster 
·Waasmunster 
·Waasmunster 
·Waasmunster 
·Waasmunster 

Jacobus Bernardus V.G. 'Waasmunster 
x Van Buyten Apolonia ·Waasmunster 
te Waasmunster op 12.07.1848 
Gezin : 
1. Olivirus Nicasius 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7-
8. 

Honoré 
Marie Josepha 
David 
David 
Aloysius 
Victorine Maria 

06.03.1794 
01.11.1795 
11.07.1797 
21.05.1799 
19.09.1801 
11.06.1803 
11.10.1805 
24.03.1808 
08.02.1811 

08.02.1811 
05.11.1822 

r 9. 
10. 

Joanna Maria Charlotte 
Polidore Aloysius 
Constantinus 

·Waasmunster 14.12.1848 
·Waasmunster 07.09.1850 
·Waasmunster 08.09.1852 
·Waasmunster 01.06.1854 
·Waasmunster 08.12.1855 
·Waasmunster 07.10.1857 
·Waasmunster 07.06.1860 
·Waasmunster 21.07.1862 
·Waasmunster 31.07.1864 
·Waasmunster 27.09.1866 

+Waasmunster 31.12.1838 
+Waasmunster 30.12.1848 

+Waasmunster 24.12.1867 
+Waasmunster 24.09.1857 
+Waasmunster 22.09.1857 

+ 
+ 

+Waasmunster 28.04.1855 
+Waasmunster 11.02.1860 
+Waasmunster 30.06.1862 
+Waasmunster 18.06.1862 

+Sint-Niklaas .08.1937 

V. Polidore Aloysius V.Gremb. 'Waasmunster 31.07.1864 +Sint-Niklaas .08.1937 
x Van Haver Marie Ester Ursula + 
te op 
1. Armand 

a. Vera Lucia Coleta 
b. Dora Esther Renêe 
c. Marie Therêse Hilda 

2. Maria 

·Waasmunster 30.03.1920 
·St.-Niklaas 03.09.1923 
·St.-Niklaas 04.12.1926 
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3. Olivier Roger Emma 'Waasmunster 07.10.1888 +St.-Niklaas 22.08.1968 
a. Josée Leontine Polydare ·Waasmunster 02.02.1914 
b. Olga Esther Irène 'Waasmunster 26.01.1920 
c. Anny Helène Armand 'Waasmunster 23.05.1924 
x Gerlo Raphaële ·Waasmunster 19.11.1886 +St.-Niklaas 12.11.1943 
te Waasmunster op 23.04.1913 

4. Norbert + 
a. Angele Polydore Eugenie 'Waasmunster 11.05.1922 
b. William Franciscus Maria ·St.-Niklaas 04.07.1929 

5. Walter + 

6. Clara + 
a. Leopold Esther ·St.-Niklaas 18.02.1927 
b. Esther Joseph Marie ·St.-Niklaas 05.12.1930 
c. Nora Emma Armand ·St.-Niklaas 15.04.1935 
d. Wilfrida Maria Oli vier ·St.-Niklaas 19.02.1938 
e. Raoul Leopold Gisela ·St.-Niklaas 28.06.1945 

7. GiselIa + 

8. Leona Josepha Maria ·Waasmunster 30.12.1906 +St.-Niklaas 09.02.1987 

Eventuele vragen en/of aanvullingen: G. Van Vlierberghe, tel. 776.16.22. 

OVERLEDEN BEGIJNTJES EN PERSONEN VAN HET GROOT-BEGIJNHOF SINT-ELISABETH TE 
GENT, AFKOMSTIG UIT LOKEREN. 

ERT, Isabella Andresina fa Pietere en Pietronella Schepens, geboortig van 
eren, begijntje in "t Covent van Ste begga ll

, 55 jaar oud, overleed 
maart 1779 liS nagts ten een uren" (1). 

BAERT, Theresia Pietronella fa Gillis en Elisabeth van Acker, geboortig van 
Lokeren, 74 jaar oud, begijntje van "It Covent van dlh:drijvuldigneijt", 
overleed 30 oktober 1780 lisnags quart voor den 2 uren" (2). 

BERNAERT, Adr;s fs Andris en Anna Maria Verschraegen, geboortig van Lokeren, 
25 jaar oud, ongehuwd, overleed 12 april 1789 IIsavons ten 8 uren" (3). 
BERNAERT, Joanna Jacoba fa Andries en Anna Maria Verschraegen, geboortig 
van Lokeren, begijntje in lilt Covent van d'h:drijvuldigheijt ll overleed 
6 juni 1780 "snags ten 11 uren" (4). 
BERNAERT, Livina Pietronella fa Andries en Anna Maria Verschraegen, geboortig 
van Lokeren, 28 jaar oud, begijntje van lilt Convent van d'h:drijvuldigheijt ll

, 

overleed 11 november 1783 "voor middag ten elf uren" (5). 
BOCQUENEAU, Isabella fa Jacobus en Judoca Baert, ongehuwd, 69 jaar oud, 
geboortig van Lokeren, overleed 30 juli 1780 "naer middag ten 4 uren (6). 
BONNE, Isabella fa Laurentius en Livina de Smedt, geboortig van Lokeren, 
begijntje van lilt Convent ter Caerden ll

, overleed 26 april 1794 lIsnags ten 3 
uren"(7). 

(1) PR Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, 1'" 129 vso - SAG ; (2) PR Groot Begijnhof O. 
1701-1787, nr. 327, 1'" 132 vso - SAG ; (3) PR Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, 1'" rto -
SAG ; (4) PR Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, 1'" 131 vso - SAG ; (5) PR Groot Begijnhof 
O. 1701-1787, nr. 327, 1'" 136 vso - SAG ; (6) PR Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, 1'" 
132 rto - SAG ; (7) PR Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, 1'" 7 rto - SAG. 
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BONTINCK, Sara fa Jacobus, geboortig van Lokeren, van lilt Convent ten Durpen", 
overleed 28 februari 1767 (8). 

BOUQUENEAU, Maria Anna Judoca fa Jaques en Josephine Baert, geboortig van Lo
keren, 78 jaar oud, begijntje, overleed 17 september 1796. (9). 

BRACKE, Catherina fa Livinus, geboortig van Lokeren, van IIt lConvent ter Leijen, 
overleed 9 april 1774, "H. Geest kindtIl (10). 

CAMMAERT, Susanna Marie fa Jan Baptist, geboortig van Lokeren, van "het Con
vent ter Engelen", overleed 16 oktober 1773 (11). 
CAMMAERT, Elisabeth Theresia fa Joannes Baptiste en Marie Anne Vaentiens, 
geboortig van Lokeren, 9 februari 1715, begijntje van "tConvent ter Engelen", 
overleed 21 januari 1794 "snags ter 4 uren" (12), 
CANTRIN, Judoca fa Guilielmus en Theresia Verschelden, geboortig van Lo
keren in 1718, begijntje van IltlConvent ter Spiegelen", overleed 17 augustus 
1794 "savons ter j negengen" (13). 
DAMME, Catherina van, fa Adriaen en Joanna van Grijmberge, geboortig van Lo
keren, begijntje van "IConvent ter Leijen", 35 jaar oud, overleed 26 januari 
1780, Isnoenens ten 11 uren (14). 
DAMME, Laurentia van, fa Adriaen en Joanna van Grijmberge, geboortig van Lo
keren, begijntje van "tConvent ter Leijen", overleed 23 oktober 1779 "smor
gens ten 9 uren", 34 jaar oud (15). 
DAMME, Marie Anna van, fa Piter en Josijne Dieriek, geboortig van Lokeren 73 
jaar oud, begijntje van "tConvent van Ste Begga", overleed 22 april 1785 
"snags ten 3 uren" (16). 
DRISSCHE, Angeline van, geboortig van Lokeren, ongehuwd, overleed 24 sep
tember 1767 (17). 
~ECHEYRE, Catharina fa Cornelis en Anna Vossel, geboortig van Lokeren, 81 
"aar oud, ongehuwd, overleed 8 januari 1782 "smorgens ten 9 uren" (18) . 

. ~LDOLF, Francoise Catharina Pitronella fa Albertus Adrianus en Francoise 
Catharina Su sana Kippens, geboortig van Lokeren, 73 jaar oud, begijntje 
van IItConvent ter Spiegelen", overleed 16 november 1790 "smorgens ten 9 
uren. (19). 
HAEGENS, Marie Anna fa Joos en Catharina van hecke, geboortig van Lokeren 
in 1714, ex-zuster van het gesupprimeerd klooster van Galilea te Gent, 
overleed 15 november 1792 Usmorgens ten 9 uren" (20). 
HESE, Maria Anna van, fa Joannes en Maria Sara Wauters, 75 jaar oud, geboor
tig van Lokeren, begijntje van "tConvent te Wijngaerden ", overleed op 12 
september 1784 "savons ten 7 urenu, "infermerie kint", (21) 

~ 8) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 118 rto - SAG 
9) 1788-1796 328, fO 12 rto SAG 

(10) 1701-1787 327 fO 124 vso - SAG 
( 11) 327, fO 124 rto - SAG 
(12 ) 1788-1796 328, fO 6 vso - SAG 
(13 ) 328, fO 8 rto - SAG 
(14) 1701-1787 327, fO 131 rto - SAG 
(15 ) 327, fO 130 vso - SAG 
(16 ) 327, fO 138 vso - SAG 
( 17) 327, fO 118 vso - SAG 
(18 ) 327, fO 134 vso - SAG 
(19 ) 1788-1796 328, fO 42 rto - SAG 
(20) 328, fO 5 vso - SAG 
(21 ) 1701-1787 327, fO 138 rto - SAG 
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OVERLEDEN BEGIJNTJES EN PERSONEN VAN HET GROOT-BEGIJNHOF SINT-ELISABETH TE 
GENT, AFKOMSTIG UIT LOKEREN. 

Vervolg 

HOLLEWIJNCKEL, Isabella fa Joannes Baptista en Petronella Braeke, geboortig 
van Lokeren, 81 jaar oud, begijntje van tltlConvent ter lijen", overleed 
20 mei 1788 "smorgens ten alf vijven ll (22). 
HOLLEWIJNCKEL, Joanna van, geboortig van Lokeren, van "t l Convent ter Leijen ", 
overleed 10 maart 1770 (23). 
POPPE, Joanna Marie fa Jan Batista, geboortig van Lokeren, van "t l Convent 
van Stejoseph", overleed 29 maart 1775 (24). 
ROELS, Susanna Josepha fa Judoeus en Joanna Maria Eeekelaert, geboortig van 
Lokeren, begijntje van "t Covent ter Caerden ", 63 jaar oud, overleed 
2 februari 1780 liS morgens ten 4 uren" (25). 
ROOMS, Catharina fa Joannes, geboortig van Lokeren, van IIt Co vent ter eeeken ", 
overleed 14 juni 1778 (26). 
SCHELFAUT, Joanna fa Joannes en Jaequeline de Coek, geboortig van Lokeren, 
60 jaar oud, begijntje van "t l Convent van Ste Elisabeth ", overleed 1 september 
1794 lIsmorgens ten 9 uren" (27). 
SCHELFHAUT, Marie Josine fa Joannes, geboortig van Lokeren, overleed 
24 december 1777 (28). 
SCHOOTEN, Anna van, fa Jan en Marie de Vogelaere, weduwe van Nielaes de Walsche, 
geboortig van Lokeren, 89 jaar oud, overleed 13 november 1784 "snags ten 3 
uren" (29). 
TOLLIERS, Joanna Marie fa Louis en Catharina Hoogewijs, geboortig van Lokeren, 
47 jaar oud, begijntje van "tlCovent Ste Christina" overleed 21 juni 1780 
"snoenens ten 12 uren" (30). 
VELDE, Joanna van de, fa Jan en Livina Volkerick, geboortig van Lokeren, 70 
jaar oud, ongehuwd, overleed 7 januari 1784 "savo ns ten 5 uren ll (31). 
VELDE, Petronilla van de, fa Jan, geboortig van Lokeren, van "t l Convent van 
de H:Drijvuldigheijt", overleed 8 januari 1777 (32). 
VERBEEKEN, Elisabeth, geboortig van Lokeren, van IIt l Convent van Ste Begga", 
overleed 24 januari 1776 (33). 

(22) PR Groot Begijnhof o. 1788-1796, nr. 328, fO 2 rto - SAG 
(23) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 120 rto'- SAG 
(24) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 125 vso - SAG 
(25) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 131 rto - SAG 
(26) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 128 vso - SAG 
(27) PR Groot Begijnhof o. 1788-1796, nr. 328, fO 8 rto - SAG 
(28) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 128 vso - SAG 
(29) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 138 rto - SAG 
(30) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 131 vso - SAG 
(31) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 137 rto - SAG 
(32) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 127 vso - SAG 
(33) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 126 vso - SAG 
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VERBRUGGEN, Maria Catharina fa Adrianus, geboortig van Lokeren, van "het 
convent van S:joseph ll

, overleed 20 november 1767 "s:avons ten 6 ure" (34). 

9 . 

ó VERSCHELDEN, Marie Jacoba fa Augustinus en Petronella Verschelden, geboortig 
van Lokeren, 49 jaar oud, begijntje van "tIConvent van Ste begga", overleed 
8 januari 1792 "snags ontrent den 12 uren ll (35). 

VERSTERRE, Joannes Baptista, geboortig van Lokeren, 84 jaar oud, priester en 
kapelaan van dit begijnhof, overleed 7 september 1791 "smorgens ten 5 uren ll (36). 
WILDE, Clara Anna Joanna de, fa Cornelus, geboortig van Lokeren, ongehuwd, over
leed 14 februari 1777 (37). 

WILDE, Godelieve Merceline de, fa Jacobus, geboortig van Lokeren, 32 jaar oud, 
begijntje van IIt Covent van Ste begga", overleed 16 september 1780 "naer middag 
ten 5 uren 11 (38). 
WILDE, Josijne de, geboortig van Lokeren, van IIt l Convent van Ste Begga ll

, overleed 
4 december 1775 (39). 

ZAMAN, Marie Joanna fa Joannes, geboortig van Lokeren, van "het Convent van Ste 
joseph ll

, overleed 4 februari 1772 (40). 
Wilfried STEEGHERS. 

(34) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 119 rto - SAG 
(35) PR Groot Begijnhof o. 1788-1796, nr. 328, fO 5 rto - SAG 
(36) PR Groot Begijnhof o. 1788-1796, nr. 328, fO 5 rto - SAG 
(37) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 127 vso - SAG 
(38) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 132 rto - SAG 
(39) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 126 rto - SAG 
(40) PR Groot Begijnhof o. 1701-1787, nr. 327, fO 121 vso - SAG 

VER S C HIJ N T BIN N ENK 0 R T 

P.A. DONCHE, Genealogieën uit het renteboek 1681 der Staeten-Leening 1576-1577. 

In 1576 werd door de magistraat van Veurne-Ambacht een verplichte staatslening 
uitgeschreven, om de belastingsontvangsten te compenseren die sterk terugge
lopen waren door de ontvolking ten gevolge van de godsdienstoorlogen. 
Deze leningen hadden zeer lange looptijden, tot meer dan 200 jaar. Onder
tussen werden renten uitgekeerd aan de afstammelingen van de oorspronkelijke 
ontleners. Het renteboek van 1681 bevat daarom uiterst waardevolle genealo
gische informatie, die bovendien ook voor geëmigreerde families van vitaal 
belang is. In deze uitgave werd het register in zijn geheel gepubliceerd. 
De vaak erg ingewikkeld geformuleerde genealogische informatie uit de akte 
wordt verhelderd door niet minder dan 85 genogrammen (uitgetekende stambomen), 
die zich meestal uitstrekken over 5 tot 6 generaties en zelfs in één geval 
tot 75 afstammelingen vermelden. De alfabetische index vermeldt een 800-tal 
familienamen. 

Formaat A4 (210x297mm), typografisch zeer verzorgd. 190 blz. met inleiding 
en verklaringen. Voorintekening tot 15 mei 1991 : 475 fr. + 50 fr. verzen
dingskosten. Na 15 mei : 550 fr. + 50 fr. verzendingskosten. Verschijnt 
eind juni 1991. Bestelling uitsluitend door overschrijving op rek. 
411-8052581-31 van P. Donche, Elisabethlaan 2, B-2600 Berchem. 
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Van Gent-Vilain-Braem 

"Beurs en bedelstaf hangen nooit honderd jaar aan dezelfde deur." 
Dit oude spreekwoord duidt op de wisselende voor- en tegenspoed die 
men in de meeste families ziet. Vooral in vorige eeuwen, waarin nog 
geen sprake was van sociale voorzieningen, verzekeringen en onpar
tijdige rechtspraak om mensen van de ergste rampen te vrijwaren, 
kelderden families soms tijdens een of meerdere generaties van de 
sociale ladder. En alhoewel Katelijne Braem, met wie deze kwartier
staat aanvangt, zeker niet tot de minst bedeelden van haar tijd be
hoorde, kon ze toch niet meer tippen aan de status van haar verre 
voorouders. Hieronder een samenvatting van haar kwartieren {ter 
verduidelijking, 0 betekent: geboren, b/z: broers en zusters, fa: 
dochter van}. 

1. Katelijne Braem x Jan Van Eyghen 
o ca. 1580 
b/z: Jan (x 1611 Waasmunster Katelijne Van Heck), Amel
berga. 

2. Gillis Braem x Beatrix Van Peteghem (fa. Petrus en Kate
lijne Van Doorslaer). 
o ca. 1550 (cf.:cohier 5de penning st-Niklaas). 

4. Gillis Braem x Katelijne Van de Voorde 
o ca. 1520. Weerbaar man te Elversele in 1552 
b/z: Jan, Johanna (x Jan de Waghe), Pieter, Bartel (x 

Amalberga Poppe), Jacob, Joos, Margriete (x Joos Cop
pijns), Niklaas. 

8. Jan Braem x Elisabeth de Hont (fa. Gillis en Johanna Van 
Schaverbeke). 
o ca. 1480. Griffier van Kieldrecht. 
b/z: ? 

16. Jan Braem x? 
o ca. 1440 
Hield een leen van 19 bunders te Tielrode. Zegelde, zoals 
zijn vader, met een variant op het wapen van Gent (van sa
bel, in een schildhoofd van zilver, een uitkomende leeuw 
van keel). 
b: Baudewijn, Rogier, Jacob, Hugo, Adriaan, Filips. 
Twee broers van Jan, Rogier en Baudewijn, lieten zich op 
respectievelijk 29-7-1477 en 17-6-1480 als poorter te Gent 
inschrijven. Ze trokken in bij Jan Van Lare, een brouwer, 
"up de Leye in de Papegay". Volgens de Wase kroniekschrij
ver, Daniel Braem, was Godevaert (nr. 32) "sekerlyck den 
vader van alle Braems, want men seght dat hy hadde twelf 
sonen. En om dit affront hunnen vaeder aengedaen, daer hy 
nochtans den grave veel dienst gedaen hadde, soo syn sy 
verspryt het heel landt deur, de eene in Vranckeryck, de 
ander by de Waelen, de ander in Hollandt, en hier de som
mege in Thielroode gebleven." 

32. Godevaert Braem xCIara Uterswaene (fa. Tristan en Alixte 
Van Steenhoute). 
o ca. 1410. Baljuw en meier van het Land van Waas. Werd naar 



• 

11 . 

aanleiding van de strijd tussen de Gentenaren en Philips, 
hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen, door het 
hoofdcollege van het Land van Waas aan Gent uitgeleverd, 
waar hij in 1452 werd onthoofd. Begraven in de kerk van 
Elversele. Zijn weduwe, Clara Uterswaene, werd van al haar 
goederen beroofd. 

64. Boudevijn Braem x Clara Van Stapele (fa. Godevaert en N. 
Botlant). 
o ca. 1380 

128. Rogier Braem x N. Van Appelsvoorde 
o ca. 1340 
b/z: Jan (x Margaretha Van Gavere),Clara (Filip Van Couder
burg). 

256. Jan Vilain, gezegd Braem x Margriete Briseteste 
o ca. 1320 
b/z: Filip, Wulfaart, Johanna. 

512. Jan Vilain x Maria Van der Maelstede (fa. Lodewijk en Eli
sabeth Vilain). 
o ca. 1300 
b: Hector 

1024. Wouter Vilain x N. Van Mortagne 
o ca. 1270, Heer van Boekhoute, nog in leven in 1333. 
b: Wulfaart 

2058. Jordaan Vilain x N. Van Heule 
o ca. 1250, nog in leven in 1299. 
b: Wouter (x Adelise Van Temse) 

4116. Alex. Van Gent a. Vilain x Isabella Van Axel (fa. Olivier) 
o ca. 1230, Vrijheer van Sint-Jansteen (Z.VI,). 

8232. Walter Van Gent x Avezoete serBraem (fa. Alexander). 
o ca. 1200, Vrijheer van Sint-Jansteen. 
b/z: Hugo (burggraaf van Gent, x Maria Van Gavere), Zeger 
(x Adelise Van Saint-Sepulcre en Chanlot), Jan, een zuster 
waarvan naam niet bekend. 

16464. Bugo Van Gent x Oda van Champlitte (fa. Odo 11). 
o ca. 1180, Burggraaf van Gent in 1212, heer van Heusden. 
b/z: Zeger (x Oda Van Grimbergen), Gerard de Duivel (x Eli
sabeth Van Sloten), Walter, Willem de Fries, Ferrant, Ber
nard Van Mere (x Margaretha Van Wervik). 

Bronnen: 

Buntinx J. Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, 
9 dIn. Brussel 1964-1979. 

du Chesne Tourangeau A. Preuves de l'histoire des Maisons de Gui
nes, Ardres, Gand et Coucy, Parijs 1631. 



Van Geertson A. en Roggeman G. Hoofdcijnsboeken van het Land van 
Waas, 9 dIn, Handzame 1966-1971. 

12. 

Gent, Stadsarchief. Poorters en buitenpoorters van Gent 1477-1492/ 
1542-1796, Gent 1986. 

Kolier F. Wapenboek van het Land van Waas, s.l. 1967. 

Lindemans L. Voorouders in de Middeleeuwen, Deurne 1982. 

Van Puyenbroeck W. Sint-Niklaas-Nieuwkerken: geregistreerde akten 
1579-1587, St-Niklaas 1989. 

de Schoutheete de Tervarent A. Livre des Feudataires des Comtes de 
Flandre au Pays de Waes aux XIVe, XVe et XVIe siècles, AOKLW, uit
gave nr. 9. 

Verberckmoes F. Oude grafschriften te Elversele, Heemkundige Kring 
Braem, Elversele 1977. 

Dr. Honoré Rottier 

NIEUWE UITGAVEN 
Sint-Niklaas: belastingplichtigen 1589 door W. Van Puyenbroeck, 
40 p., 120 fr. + ev. portkosten. 
Sint-Niklaas - Nieuwkerken : geregistreerde akten 1587-1595. 
146 p. Vervolg op dl. 1 1578-1587. Kostprijs 300 fr. + ev. 
portkosten. 

IN VOORBEREIDING 
'Sint-Niklaas penningkohieren ' in onze volgende kroniek meer daarover. 

TE KOOP GEVRAAGD 
'Vlaanderen in oude kaarten ' Lannoo 1982. 

ZOEK CONTACT met personen die onderzoek deden naar de familie 
ALBERT (ALBERTS, ALBERTUS ... ) en dit voor de periode 1600 tot 1770. 
Een tak van deze familie was afkomstig uit de streek van Lyon 
(Croix Rousse) en de Savoy. 

DE WILDE Marcel 
Nijverheidsstraat 29 
9160 Lokeren 
tel. 091/48.29.39 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

"Vlaamse Vereniging voor Familiekunde" 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 27 mei 1991 
Jaargang XIX-nr. 3 
Mei-Juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Luc DE BACKER 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03/776.88.34 

Cleys, Pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op donderdag 13 juni 1991 te 

20 uur in het Het Centrum, Grote Markt 40 te Sint-Niklaas, voor 

onze volgende voordracht over 'Geschiedenis van het Schrift' 

door mevrouw Lic. hist. Lieve de Mecheleer. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 



VRAAG EN ANTWOORD 

* Wie helpt de heer Gaby Van den Bossche ? 

Een van zijn voorouders woonde te Merchtem in de periode 1740-
1750, zijn naam was Jan-Baptiste van den Bossche. 

Adres: Hoogstraat 25, 9170 Sint-Pauwels 

* De heer J.A.W. Stolwijk, Stalpaertstraat 78, 1813 CM Alkmaar, 
zoekt naar de familie Selis : 

1° Aloys Selis °12.09.1830 Stekene 
x Theresia van Brussel· 10.04.1835 te Klinge 

+ 26.03.1884 Sint-Gillis-Waas 

2° Petrus Johannes Selis Stekene 
x Francisca de Block • Stekene 

Wie kan ertoe bijdragen dat ik volgende stukken, die betrekking hebben op de 
geschiedenis van de bevolking van Verrebroek, zou kunnen fotokopiêren 
enlof fotograferen; 

1 . het "heligh Gheestbouck", begonnen door den ·Capellaen der ProChie van 
Verrebrouc Her Jan van Goethem t jaer ons heer veertienhondert en 
eenenneghentich" 

2. het register van de St Sebastiaansgilde van Verrebroek van 1659 tot 1716 

3. het register van de St Sebastiaansgilde van Verrebroek van 1762 tot 1884 

4. de breuk (sierketting) van de St Sebastaansgilde van Verrebroek 

5. de "Generaele Caerte van de polders van Verrebrouck" gemaakt door Van 
Landeghem in 1700, of een kopie daarvan ·Caerte Boeck". 

Lezers die kunnen helpen bij het vinden van deze stukken, kunnen kontakt 
opnemen met 

J.A.G. Picavet 
Doorn 9 
B-9150 Krujbeke 
Tt. thuis 03/740 10 11 
Tt kantoor 03/64092 21 

NIEUWE UITGAVE 

14. 

De penningkohieren van Sint-Niklaas + 180 p., 400 fr. te verkrijgen 
op onze vergadering van 13 juni. 

TE KOOP 

Een ingebonden (volle band) maar gefotocopieerde uitgave van 
Sint-Niklaas in 1705 door L. Laevaert. Prijs 500 fr. 



15. 

OVERLEDEN BEGIJNTJES EN PERSONEN VAN HET GROOT-BEGIJNHOF SINT-ELISABETH 
TE GENT AFKOMSTIG UIT HET LAND VAN WAAS. 

Deze bijdrage geeft al de begijntjes afkomstig uit het Land van Waas 
zonder Lokeren, die reeds in een afzonderlijke bijdrage werden behandeld. 

ABEEL, Elisabeth fa Jean en Maria van Havere, weduwe van Jean Robaen, 
van Sint-Niklaas, overleed 2 augustus 1796 (1). 

BACKER, Catharina de, fa Egidius en Judoca Dhooghe, geboortig van 
Eksaerde, 74 jaar oud, ongehuwd, overleed 11 juni 1787 "'s morgens ten 
7 uren" (2). 

BAERT, Marie Joanna fa Peter en Marie Angeline Durinck, geboortig van 
BelseIe, 16 november 1759, begijntje van "t'Convent ter Velden" overleed 
25 december 1792 "snags ten 11 uren" (3). 

BEECKMAN, Suzanna fa Francis, geboortig van Sint-Niklaas en het Land van 
Waas, van "het convent van St begga", overleed 3 februari 1778 (4), 

BEHIELS, Anna Marie fa Joannes en Elisabeth Luijckx, ongehuwd, geboortig 
van Sint-Niklaas in het Land van Waas, 76 jaar oud, overleed 7 maart 1780 
"naer middag ten alf sessen" (5) .. 

. BOCK, Angelina de, fa Egidius en Isabella Hendrickx, geboortig van 
Eksaarde, 46 jaar oud, begijntje van fIt Convent van Ste Christine" over
leed 28 februari 1791 "smorgens ten 4 uren" (6). 

CLAPPAERT, Christina fa Laureijs, geboortig van Eksaarde, van "het 
Convent van Ste joseph", overleed 22 januari 1773 (7). 

CLAPPAERT, Joanna Angelina fa Laureijs en Adriane Van Driessche, ge
boortig van Eksaarde, 47 jaar oud, begijntje in "t Convent ter Caerden", 
overleed 27 maart 1786 "smorgens ten 9 uren" (8). 

CLAPPAERT, Maria Theresia fa Egidius en Marie Anna Clappaert, geboortig 
van Eksaarde, 56 jaar oud, begijntje van "t Convent van Ste Cristina", 
overleed 26 juni 1786 "naer middag ten ! sessen" (9). 

DOORSSELAERE, Joanna van, fa Christianus, geboortig van Eksaarde, van 
"t'Convent ter Caerde" overleed 31 december 1776 (10). 

GILLARD, Regina Carolina Dorothea fa Glaude Antone en Maria Anna Hoste, 
geboortig van Temse Land van Waas, 84 jaar oud, begijntje van "t'Convent 
ter Eeken", overleed 10 januari 1783 "savons ten 6 uren", infermerie (11). 

(1) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 10 vso - SAG. 
(2 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 140 vso - SAG. 
(3) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 6 rto - SAG. 
(4 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 128 vso - SAG. 
( 5) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 131 rto - SAG. 
(6 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 4 vso - SAG. 
(7) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 123 vso - SAG. 
(8 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 139 rto - SAG. 
(9) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, f" 139 vso - SAG. 
(l0) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 127 vso - SAG. 
(11 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 135 vso - SAG. 



16. 

GOETHEM, Josijna van, fa Pieter en Livina Van Overtvelt, begijntje in "t 
covent ter Caerden", overleed 23 februari 1779, "snachts ten 3 uren", 87 
jaar oud, geboortig van Stekene (12). 

HENDERICK, Catharina fa Jacobus en Difna Cornelia van Bogaert, geboortig 
van Waasmunster, 6 april 1727, ~egijntje van "t'Convent van Ste Christina", 
overleed 27 februari 1792 "savons ten 8 uren" (13). 

HENDERICK, Isabella fa Michil en Catharina Theresia Vercauteren, geboortig 
van Elversele, 88 jaar oud, laatst weduwe van Joannes Tolliere overleed 
28 maart 1795 "savons ten 9 uren" (14). 

LIJNS, Anna Marie fa Judocus en Joanna Holeman, geboortig van Eksaarde, 
2 januari 1746, begijntje van "t'Convent ter Velden", overleed 3 mei 1794 
"savons ten 9 uren" (15). 

MAES, Barbara fa Jaspaert, geboortig van Verrebroek, van "t'Convent van 
Ste joseph", overleed 7 november 1771 (16). 

MULLAERT, Anna Marie fa Joos en Catharina van de WalIe, weduwe van Jan 
Baptiste Steensens, geboortig van Sint-Niklaas in het Land van Waas, 78 
jaar oud, overleed 20 februari 1788 "snags ten 11 uren" (17). 

NOBELS, Anna Marie fa Jacobus, geboortig van Sint-Niklaas, van "het Nieuw 
Convent", overleed 22 juni 1776 (18). 

NOBELS, Anna Petronelle fa Jacobus, geboortig van Sint-Niklaas, ongehuwd, 
overleed 23 juni 1775 (19). 

POPPE, PietronelIa, geboortig van Eksaarde Land van Waas, overleed 
23 september 1778, van fIt coven ter Caerden" (20). 

PUTTE, Marie van de, fa Francies en Marie Straetman, geboortig van Eksaarde, 
75 jaar oud, ongehuwd, overleed 17 oktober 1786 "snags ten 12 uren" (21). 

ROBBIJN, Isabella fa Joannes Francis en Elisabeth Abeel, geboortig van 
Sint-Niklaas in het Land van Waas, 17 januari 1764, begijntje van "t 
Convent ter Engelen" overleed 16 november 1793 "ten alf zeven uren" 
( 22 ) . 

SEGHERS, PetronelIa Carolina fa Marcus en Amelberge van Goethem, geboortig 
van Sint-Niklaas in het Land van Waas, 83 jaar oud, weduwe van Peter 
Augustinus Dhont, overleed 7 december 1788 "smorgens ten 8 uren" (23). 

STROBBE, Joanna 'Coleta fa Livinus en Isabella Bracke, 9 jaar oud, 
geboortig van Eksaarde, overleed 7 januari 1781 "smorgens ten alf 12 
uren" (24). 

( 12 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 129 vso - SAG. 
( 13 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, f" 5 vso - SAG. 
(14) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 9 rto - SAG. 
(15 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 7 rto - SAG. 
(16) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327 , fO 121 vso - SAG. 
(17) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 2 rto - SAG. 
( 18) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, f" 127 rto - SAG. 
(19) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 125 vso - SAG. 
(20) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, f" 129 rto - SAG. 
(21 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 139 vso - SAG. 
(22) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 6 vso - SAG. 
(23) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 2 vso - SAG. 
(24) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, f' 133 rto - SAG. 



17. 

PROEVE TOT BIBLIOGRAFIE VAN HET LAND VAN WAAS VOOR FAHILIEKUNDIGEN 

Familievorsers die in het Land van Waas terechtkomen, zullen heel wat 
nuttige informatie kunnen halen uit de volgende bronnen: 

- grafschriften 
- hoofdcljnsboeken 
- indices op de huwelijksboeken 
- leenboeken 
- naamkunde 
- penningkohieren en landboeken 
- renteboeken 
- staten van goed en wezenboeken 
- status animarum en andere bevolkingsboeken of bevolkingsrepertoria 
- weerbare mannen 
- overige 

1. Grafschriften: 

- De Groot. R.: Grafschriften der kerk van Kruibeke. 
In: AKOKW dl. 48(1936-1937), p. 167-186. 

- de Schoutheete de Tervarent : L'epitaphier wasien. 
In: AKOKW din. 5-26 

- Janssens. Pr.: Bazel - oude grafschriften in de kerk. 
In: AKOKW dl. 51(1939), p. 74-86 

- Verberckmoes. Fr.: Oude grafschriften te Elversele 
Elversele 1977 

2. Hoofdcijnsboeken: 

- Klapper op de hoofdcijnsboeken van Sint-Baafs (1460-1796). 
Sint-Niklaas 1989. 

- Annaert. F.J.: Hoofdcijnsboek van den Lande van Waes, toekomende 
aan de abdij van Baudeloo. 

In: AKOKW dl. 15(1895), p. 98-217 
- de Burbure, L.: Families du Pays de Waes affranchies en 1243; 
genealogies de leurs descendants aux XIVe et XVe siecles. 

In: AKOKW dl. 7(1866-1867>, p. 291-353 
- Van Geertsom. A.: De hoofdcijnsboeken van Sint-Baafsabdij te Gent. 

In: AKOKW din. 66-69(1963-1966) 
- Van Geertsom, A.: De hoofdcijnsboeken van Sint-Baafsabdij te Gent. 
Appendices. 

In: AKOKW dl. 71-78<1968-1975) 
- Van Geertsom, A. en G. Roggeman: Hoofdcijnsboeken van het Land van 
Waas. Handzame 1966-1971. 

3. Indices op huwelijksboeken: 

- Huwelijken in het Land van Waas tijdens de jaren VII en VIII van de 
Franse Republiek: kantonhoofdplaatsen Belseie, Haasdonk en 
Sint-Gillis aangevuld met de huwelijken van inwoners van De Klinge en 
Moerbeke. 
Sint-Niklaas 1988. 
- Caluwe, M.: Huwelijken te Bazel tijdens de franse tijdrekening 
15-1-1797/6-11-1805. 
In: Vlaamse Stam jrg. 20<1984> nr. 9 
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- Caluwe. M.: Huwelijken te Kruibeke tijdens de franse tijdrekening 
1796-1805. 
In: HKW jrg. 8(1983) 2e afl. 
- Caluwe. M.: Huwelijken te Rupelmonde tijdens de franse tijdrekening 
1796-1805. 
In: HKW jrg. 9(1984) le afl. 
- De Backer, L.: Huwelijken te Nieuwkerken-Waas 1587-1796: inbegrepen 
de dopen van 1587 tot 1650. Sint-Niklaas 1984. 
- De Wael, J.: Huwelijken te Belsele 1586-1796. Sint-Niklaas 1975. 
- De Wael, J.: Huwelijken te Beveren 1590-1796. Sint-Niklaas 1975. 
- De Wael. J.: Huwelijken te Sint-Niklaas 1600-1796. Sint-Niklaas 
1978. 
- De Wael, J.: Huwelijken te Sint-Niklaas 1796-1805. Sint-Niklaas 
1974. 
- De Wael, J.: Huwelijken te Stekene 1595-1796. Sint-Niklaas 1975. 

4. Leenboeken: 

- Colaes. R.: Cauwerburg: volglenen 1710-1794. Temse 1984. 
- De Groot, L.: Overzicht van het leenwezen in het Waasland voor de 
16e eeuw. 
In: AKOKW dl. 58(1952). p. 73-128; dl. 60(1954-55). p. 5-87 en 
165-207; dl. 61(1956-57), p. 5-83 en 153-195. 
- De Maere-Limnander, A.: Oud Vlaamsche leenen gelegen binnen den 
Lande van Waes. 
In: AKOKW dIn. 1-8 
- de Schoutheete de Tervarent: Livre de feudataires des Comtes de 
Flandre au Pays de Waes, aUK XIV, XVe et XVle siecles. 
In: AKOKW buitengewone uitgave nr. 9. 
- Maris, A.: Houders van grafelijke lenen te Bazel. 
In: Vlaamse Stam jrg. 7(1971), p. 533, 585 
- Maris. A.: Oude grafelijke lenen in het Land van Waas 1320 en 1365. 
In: Vlaamse Stam jrg. 7(1971). p. 1, 57 

5. Naamkunde: 

- Janssens. Pr.: Familienamen uit Haasdonkse archivalia. 
In: Mededelingen Bibliotheca Wasiana dl. 18(1956). 
- Van Geertsom. A.: Familienamen uit het Land van Waas. 
In: AKOKW dl. 60{1954-1955), p. 209-322. 
- Van Geertsom, A.: Voornamen uit het Land van Waas (1244-1796). 
In: AKOKW dl. 62(1957-1958), p. 5-60. 

6. Penningkohieren en landboeken : 

- De Backer, L.: De penningkohieren van Sint-Niklaas 1569-1577 (in 
voorbereiding) 
- Van Puyenbroeck, W.: Het kohier van de honderste penning 1569 van 
Nieuwkerken-Waas. Antwerpen 1986. 

i - Van Puyenbroeck, W.: De kohieren van de twintigste penning 
1571-1572 van Nieuwkerken-Waas. Antwerpen 1987. 
- Van Puyenbroeck, W.: Het kohier van de vijfde penning 1577 van 
Nieuwkerken-Waas. Antwerpen 1987. 
- Van Puyenbroeck. W.: Het landboek 1581 van Nieuwkerken-Waas. 
Antwerpen 1987. 
- Van Puyenbroeck. W.: Het kohier van de vijfde penning 1584 van 
Nieuwkerken-Waas. Antwerpen 1987. 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde· 

Afgiftekantoor: Sint-Niklaas 1 
Datum van afgifte : 2 september 1991 

Jaargang XIX-nr. 4 
September-Oktober 
Verschijnt niet in juli-augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03/776.88.34 

Cleys, Piet't'e 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Bevet'en 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op donderdag 19 september 1991 te 
20 uur in Het Centrum, Grote Markt 40 te Sint-Niklaas, voor onze 
volgende voordracht over 'Inhoud van de notariële akten in het 
Algemeen Rijksarchief' door de heer Karel Sterckx. 

De voorzitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Uitgave in voorbereiding 

Een bewerking van 'De weerbare mannen van het Land van Waas l Gent, 
1861. door e.p. Serrure. De bewerking ervan is van de heer H. Rottier. 
Alle voorkomende namen werden in alfabetische volgorde gezet. Het werk 
zal ongeveer 160 p. bevatten. De kostprijs ong. 350 fr. 
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Verdere inlichtingen in onze kroniek van november. Intekenen kan reeds. 

In memoriam. 

Op 29 mei 1991 overleed E.H. De Wolf onze eerste secretaris van onze 
afdeling. Het bestuur biedt haar oprechte deelneming aan. 

Dank aan allen die door bun aanwezisheld en gebed 
in de uilVaartUtwgle hun lufslelijke deelneming 

hebben betoond bij bet averlijden van 

EERWAARDE. HEER 

E.A. DE WOLF 
Oblaat van Slnt-8enedlktIU 

HIJ wtTd geboren te Sint-NlkLus op 10 mei 1906. 
Priester gewijd te Gem op 30 mei 1931. 

In Gods Uelde opgenomen te Waasmunster op 19 mei 1991. 
De teraardebestelling In intieme lt:rIng hedt plaatsgehad op de 
begraafplaats van Waasmunster-Sombelte. . 
9150 Waasmun51er. 
Potaardestr&lt 83. . . 

kit. Ho Va Moond bwba· ~Z046.17.51. 671900900-BOV 

Zeeuwse genealogische contactdag 

Op 14 september 1991 heeft te Kapelle-Biezelinge de jaarlijkse genea
logische contactdag plaats. Hieronder volgt het programma. 

09.30-10.00 uur: ont'langst met koffie in "De Vroone",Vereeckestraat 
Kapelle-Biezelinge: 

10.00-10.15 uur: opening door de voorzitter. de heer e.M. Bierens; 
10.15-12.15 uur: uitwisseling gegevens; 
12.30-13.30 uur: lunch in "De Vroon;:"; 

tijdens de lunch wordt de grote zaal gesloten. 
13.30-17.00 uur: ultwissellng gegevens. 

Vraag en antwoord 

Graag allerlei informatie over de Limburgse uitwijkelingen van rond 
1800 in Oost-Vlaanderen. 
vanwege: de heer Mathieu Kunnen, Middenstraat 6, 3640 Kinroo;. 
Tel. 011 70 24 19 

74, 

Graag informatie over de familie Everaert. Ook over de familie Everaert 
van midden de 19de eeuw te Beveren. 
vanwege: J. Lossie. Nieuweweg 47. 4561 Bl Hulst 

Informatie over Robijn. Florent Petrus °St-Gillis.Waas rond 1890 X 
Frans. Zulma Maria van Kruibeke. 
Ook Robijn, Jozef °St-Pauwels 28-4-1890. x Clara Tack van Astene. 
vanwege: Karel Sterckx, Valkenputstr. 5. 2140 Borgerhout 



OVERLEDEN BEGIJNTJES EN PERSONEN VAN HET GROOT-BEGIJNHOF SINT-ELISABETH 
TE GENT AFKOMSTIG UIT HET LAND VAN WAAS. 

Vervolg 

STROBBE, Marie Josepha PetronelIa fa Livinus en Isabella Bracke, geboortig 
van Eksaarde, 17 jaar oud, ongehuwd, overleed 15 augustus 1787 "middag 
ten 12 uren" (25). 

VERBERCKMOES, Judoca Jacoba fa Joannes en Marie Margarita de Beul, ge
boortig van Sinaai, 57 jaar oud, begijntje van "t Covent ter Caerden", 
overleed 12 juni 1781 "s morgens ten alf 7 uren" (26). 

VERBERCKMOES, Marie Margareta fa Joannes en Catharina Geldhof, geboortig 
van Sinaai, van "het Convent ter Caerden", overleed 25 september 1776 
"Eerste H. Geest joffr" (27). 

VERGAUWEN, Marie Catharina fa Jacobus, geboortig van Verrebroek, van "het 
Convent van Ste Joseph" overleed 17 april 1777, "geseInede geweest 15 jaer 
en 10 maenden" (28). 

VERGAUWEN, Marie Catharina fa Joseph en Marie Francoise van Hoeck, ge
boo~tig van Verrebroek, 21 januari 1757, begijntje van "It Convent van 
Ste joseph", overleed 29 augustus 1794 "naer middag ten 3 uren" (29). 

ZAMAN, Anna Francisca fa Joannes Francis en Joanna Marie Verberckmoes, 
geboortig van Sinaai, 76 jaar oud, religieuse en priorin van het ge
supprimeerd dominikanesenklooster te Gent, overleed 14 juli 1793 
"snags ten een uren" (30). 

ZAMAN, Isabella Rosa fa Joannes Francis en Joanna Maria Verberckmoes, ge
boortig van Sinaai, 23 april 1715, religieuse van het gesupprimeerd 
dominikanessenklooster te Gent, overleed 4 augustus 1794 "naer middag ten 
,sessen" (31). 

ZAMAN, Marie Anna Petronelle fa Jan Francis en Joanna Marie Verberckmoes, 
geboortig van Sinaai, 82 jaar oud, begijntje van "het Convent ter Caerden", 
overleed 3 mei 1787 "smorgens ten 7 uren" (32). 

Wilfried STEEGHERS 

(25) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 141 rto - SAG. 
(26) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 133 vso - SAG. 
(27 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 127 vso - SAG. 
(28) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327, fO 128 rto - SAG. 
(29) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 8 rto - SAG. 
(30) P.R. Groot Begijnhof O. 1788-1796, nr. 328, fO 6 vso - SAG. 
(31 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1788...,1796, nr. 328, fO 7 vso - SAG. 
(32 ) P.R. Groot Begijnhof O. 1701-1787, nr. 327. fO 140 vso - SAG. 
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vervolg van IProeve tot bibliografie van het land van Waas 

- Van Puyenbroeck. W.: Het kohier van de vijfde penning 1566 van 
Nieuwkerken-Waas. Antwerpen 1966. 
- Van Puyenbroeck, W.: Sint-Niklaas landboek 1561, kohier van de 5e 
penning 1564. St-Niklaas 1990. 
- Van Puyenbroeck, W. : Sint-Niklaas 1569, bundergeldboek. 
Sint-Niklaas 1991. 

7. Renteboeken: 

- Colaes, R.: H. Geestrenten Temse. Temse 1965. 
- Laevaert, L.: Renteboeken van de Armenkamer en de Kerk van 
Elversele. 
In: Mededelingen Bibliotheca Wasiana ~l. 20(1956) 
- Laevaert, L.: Dit is den slapere ende den rentbouc van den 
Heiligheerst van Kemseke. 
In: Mededelingen Bibliotheca Wasiana dl. 19(1956) 
- Maris. A.: De H. Geestrenten van Bazel 1572. 
In: AKOKW dl. 72(1963), p. 13-36. 
- Van Geertsom, A.: Erfelijke renten van Haasdonk. 
In: AKOKW dl. 63(1960), p. 149-231, dl. 64(1961), p. 123-239. 
- Van Goethem. R.: Oude erfelijke renten te Nieuwkerken-Waas. 
In: AKOKW dl. 72(1969), p. 125-176. 
- Verstegen, V.: Cijns- en renteboek 1503 van de Kerk van Lokeren. 
In: AKOKW dl. 56(1946), p. 5-72. 

6. Staten van goed en wezenboeken: 

- Blaton. P.: Index op staten van goede, inventarissen, rekeningen 
... te Temse. Temse 1966. 
- Blaton, P.: Index op staten van goede, inventarissen, rekeningen 
... te Tielrode. Temse 1966. 
- Colaes, R.: Wezenboeken te Bazel. Temse 1969. 
- Demuynck, G.: Inventaris der staten van goede van Oost-Vlaanderen. 
Me I Ie 1963. 
- De Laet-Bergmans. J.: Genealogische ontleding van de staten van 
goed van Moerbeke-Waas. Moerbeke 1974. 
- De Witte, L.: Stekene : algemene klapper op de staten van goed 
1626-1796. Sint-Niklaas 1962. 
- Koiier, F.: Staten van goed van St-Niklaas en Nieuwkerken. <Niet 
uitgegeven. Enkel in Stadsarchief St.-Niklaaa) 
- Roggeman. G.: Archief voor familiekunde voor het Vlaams 
Nederscheldegebied. 11 delen. Handzame 1969-1976. 

- Belseie: 1562-1696 in deel 4 tot 9; 
- Kieldrecht: 1622-1691 in deel 1 tot 5; 
- Kieldrecht en Doel: 1691-1721 in deel 6 tot 11. 

- Roggeman. G.: Namenklapper op de staten van goed der gemeente 
Melaele 1571-1795. 
In: De Schakel (1952-1954) 
- Roggeman, G.: Samenvatting van de staten van goed van Zwijndrecht 
(1689-1795). Blaasveld 1949. 
- Roggeman. G.: Staten van goed Beveren-Waas 1598-1710. Blaasveld 
1984. 
- Roggeman. G.: Staten van goed Doel-Kieldrecht 1622-1796. Blaasveld 
1969. 
- Roggeman, G.:. Staten van goed Vrasene en St-Gil lis 1575-1633 (in 
voorbereiding) 
- Roggeman, G.: Staten van goed Zwijndrecht en Burcht <in 
voorbereiding) 
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9. Status animarum en bevolkingsboeken of -repertoria: 

- Blaton, P.: Genealogisch repertorium van Temse. (in voorbereiding> 
- Blaton, P.: Genealogisch repertorium van Tielrode. Temse 1990. 
- Colaes, R.: Dorpskom te Temse 1777-1817. Temse 1984. 
- Colaes, R.: Bevolkingsregisters te Temse 1830-1846. Temse 1983. 
- De Backer, L.: De inwoners van Sint-Niklaas in 1640. Handzame 1989. 
- De Backer, L.: Status animarum Sint-Niklaas 1732. Sint-Niklaas 
1979. 
- De Backer, L.: Status animarum Sint-Niklaas 1739. Sint-Niklaas 
1979. 
- Laevaert. L.: Sint-Niklaas in 1705~ St-Niklaas 1956. 
- Van Puyenbroeck, W.: De bevolking van Sint-Niklaas in 1687. 
St-Niklaas 1989. 
- Verberckmoes, Fr.: Alfabetisch repertorium van de families te 
Elversele van 1607 tot 1930. Lebbeke 1984. 

10. Weerbare mannen: 

- Serrure, C.F.: Weerbare mannen van het Land van.Waes, 1480, 1552 en 
1558. Gent 1861. 

11. Overige: 

- Colaes, R.: Landelijk Temse 1670-1815. Temse 1986. 
- Gysseling, M. en A. Verhuist: Het oudste goederenregister van de 
Sint-Baafsabdij te Gent. Brugge 1964. 
- Gysseling, M. en C. Wyffels: Het oudste register van wettelijke 
passeringen van Eksaarde 1349-1360. Leuven 1964. 
- Neeis, R.: Borgbrieven te Sint-Niklaas. 

- Keur 1598-1728. //In Vlaamse ~tam jrg. 11 (1975)p. 303-310 
- Het Beverse 1670-1715. //In Vlaamse Stam jrg. 11(1975)p. 595-596 
- Register Ordinaire 1693-1719. //In Vlaamse Stam jrg. 13(1977) 

p. 617-620 
- Roggeman, G.: Boudelo 16e eeuw. (in voorbereiding) 
- Van Puyenbroeck, W.: Sint-Niklaas-Nieuwkerken: geregistreerde akten 
1579-1587. Sint-Niklaas 1989. 
- Van Puyenbroeck, W.: Sint-Niklaas-Nieuwkerken: geregistreerde akten 
1587-1595. Sint-Niklaas 1991. 

Noot: AKOKW 

HKW : 

Luc De Backer 

Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van 
het Land van Waas 
Heemkundige Kring Wissekerke: Kruibeke, Bazel, 
Rupelmonde 
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Zevende Oostvlaamse Genealogische Ontmoetingsdag 
I 

zondag 6 oktober 1991 te Deinze 
in het Museum van Deinze en Leiestreek, Luc Matthyslaan 3 - 5 

Inkomgalerij - Vergaderzaal - Museum 

10 u. Opening van de tentoonstelling en boekenstands van geschiedkundige, 
heemkundige en genealogische verenigingen. 
C6mputer en Genealogie 

11 u. Geleid bezoek aan het Museum 

12 u. Receptie, aangeboden door de Geneverstokerij Filliers te Deinze. 

12.30 -13.30 u. Middagpauze - Museum gesloten J 

InschriJvingen: - geleid bezoek Museum (noodzakelijk): 50 BEF. I pers. 
- 'middagmaal in een nabijgelegen restaurant (vrijblijvend) : 450 BEF. I pers. 

(soep, voorgerecht, hoofdschotel, drank niet inbegrepen) 

Stortingen met vermelding van het gewenste, en het aantal personen (naam
vermelding !) kunnen geschieden op rek. 441-1025691-64 van de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde Oost-Vlaanderen, vöör 15 september 1991. 

Bietenoogstzaal 

14u30 Verwelkoming door de Heer René Van Assche. voorzitter V.V.F.-Oost-Vlaanderen 

14u45 Referaat over: 'Het kerkarchief van de dekenij Gent' door de Heer. Luc Stock-
man, voorzitter van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. 

15u30 Referaat over: 'Familie en geschiedenis' door de Heer Herman Maes, 
V.V.F.-lid en voorzitter van de Kunst- en Oudheidkundige Kring van Deinze. 

Nadere inlichtingen bij : 

De Heer Marc Maeyens - Oude Weg 48, 9991 Adegem 
sekretaris V.V.F.-Oost-Vlaanderen - Tel. 050/71 3646 

met medewer1<ing van : 

Kunst- en 

MOORDSTARfOMDS V.Z.w. 

Geneverstokerij e Oudheidkundige Kring FILLIERS 
KREDIETBANK Deinze Deinze 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdelina 

-Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 5 november 1991 

Jaargang XIX-nr. 5 
November-December 
Verschijnt niet in juli-augustus 

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

Cleys, Piet't'e 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Bevet'en 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op donderdag 21 november 1991 te 
20 uur in het Stadsarchief te Lokeren voor een rondleiding door 
stadsarchivaris de heer Nico Van Campenhout met kennismaking van 
de genealogische bronnen. 

De voor zitter 
Luc De Backer 

De Secretaris 
Marc Cappaert 

De Penningmeester 
Gaston Van Vlierberghe 



Vraag en antwoord 

- Zoek gegevens over de familie DE VOGELAER(E) in de omgeving van Moerbeke, 
Wachtebeke, Clinge-Koewacht tussen 1600 en 1700. Mijn afstamming buigt af 
naar Zeeuws-Vlaanderen. 
Mevr. A. DE VOGELAER 
Juul Pauwelsstraat 87 

2660 HOBOKEN-ANTWERPEN 

- Zoek gegevens over de familie HEYNINCK tussen 1600 en 1700. 
De Heer O. HEYNINCK 
Juul Pauwelsstraat 87 

2660 HOBOKEN-ANTWERPEN 

- Zoek gegevens over Petrus DE BLOCK X 23-11-1629 te Zele met Sus anna 
MAES fa Joannus en Glyceria Care. Waar geboren, overleden? 
De Heer F. L. DE BLOCK 
Korte Haagstraat 29 

9200 SINT-GILLIS-DENDERMONDE 

Te koop 

- Commodore 128 - Citizen printer, monitor, diskette en diskettebox, offi
ciële Superbase 128 programma,met tekstverwerking, handleiding e.a. pro
gramma's. 

- Family - Roots diskettes + handleiding voor commodore. 
De Heer L. DE BACKER 
Tel. : 776.88.34 

26. 
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BOEKEN AANWEZIG IN DE STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK TE SINT-NIKLAAS 
HISTORISCHE HULPWETENSCHAPPEN; HERALDIEK - HERALDISCH TEKENEN Kenmerk 902.4 

Auteur Titel 
Catalogue du bureau d'iconogràphie 

Bohet Armerial belge 
Boutell Boutell's heraldry 
Dansaert Nouvel armerial belge ancien et moderne, précédé de L'art 
de Boo Familiewapens, oud en nieuw 
de Boo Heraldiek 
Eeckeman De heraldiek van de ridders van het Gulden Vlies 
Gevaert Héraldique des provinces belges 
Gonggrijp Friesche eigenerfdenwapens 
Graindor Album d'inscriptions attiques d'époque impériale 
Graindor Marbres et textes ant1ques d'époque impériale 
Harmignie~ Sources de l'héraldique en Europe occidentale 
Harmignies Sources de l'héraldique en Europe occidentale 
Heim Kerkelijke heraldiek 
Hussmann Uber deutsche Wappenkunst 
Kits Nieuwenkamp Encyclopedie van de heraldiek 
Koller Armorial universel (1) 
Koller Armorial ancien et moderne de Belgique 
Koller Armorial ancien et moderne de Belgique 
Koller Recueil héraldique belge 
Labarre de Raillicourt La clef du blason ou Traité d'héraldique et vocabulaire 
Leonhard Oas grosse Buch der Wappenkunst 
Neubecker Elseviers gids van de heraldiek 
Neubecker Heraldiek 
Pama Prisma van heraldiek & genealogie 
Pama Heraldiek 
Pama Heraldiek en genealogie 
Pama Rietstap's handboek der wapenkunde 
Pirson La langue des inscriptions latines de la gaule 
Rietstap Armorial général 
Rietstap Armorial général illustré 
Rietstap Rietstaps handboek der heraldiek 

Magnr. afd. 
LZ 
LZ 
LZ 
LZ 
VB 
VB 
MG 

54.0068 MG 
52.0042 MG 
17B033 MG 
17B032 MG 
58.0040 MG 

VB 
VB 

57:0558 MG 
51.0379 MG 
57.0206 MG 

VB 
LZ 
LZ 

59.0386 MG 
LZ 
VB 
LZ 
VB 

51.0542 MG 
LZ 
LZ 

17C009 MG 
LZ 
LZ 
VB 

Sanders Bijdrage tot de studie der Latijnse metrische grafschriften 19C037 MG 
~. 
LZ 

Sanders. Licht en duisternis in de christelijke grafschriften 2 dln. 19C056 
Servais Wapenboek van de provinciën en gemeenten van België 
Sierksma De gemeentewapens van Nederland 
Steenkamp Heraldiek in kunsthistorischen en aesthetischen zin 
Steenkamp Heraldisch vademecum 
van Volborth L'art héraldique 
Vennik Familiewapens 
Visser Heraldiek 
von Volborth Heraldiek 
Warlop Heraldiek 
Warlop Wapenboek van Vlaanderen 
Willems Liste alphabétique des Pages de la Grande Ecurie du roi 
Zeeman Familiewapens 

51.0363 MG 
51.0157 MG 

LZ 
VB 
VB 
VB 
LZ 
VB 

59.0507 LZ 
58.0246 LZ 

VB 



Alfabetische Index op de Genealogische Databank van de Werkgroep 
Genealogie I COIIpUter-VYF. (100.000 gegevens) 

Sinds enkele jaren worden door de Werkgroep Genea10gie & Computer van 
de V1aa.se Vereniging voor Fa.i1iekunde, indexen uitgegeven op 
genealogische gegevens die zich bevinden in de computerbestanden 
aangelegd door individuele genealogen in Vlaanderen. Regelmatig 
worden dergelijke bestanden door onze leden ingestuurd voor opname in 
deze index. De indexen worden in delen van telkens 20.000 individuen 
uitgegeven. De indexen vermelden in alfabetische volgorde: naam, 
voornamen, geboortejaar en -plaats, overlijdensjaar en -plaats. Bij 
elke naam 1s ook een code van de inzender vermeld. De lijst der 
adressen en eventueel tel.nummer van de inzenders is in elk deel 
opgenomen. 

Vindt U een familienaam of een persoon in deze index, waarvan U meent 
dat deze ook voor Uw kwartierstaat of stamboom een aanknopingspunt 
kan betekenen, dan laat de adressenlijst U toe de inzender te 
kontakteren en aldus tot uitwisseling van genealogische gegevens te 
komen. Op dit ogenblik zijn 5 delen beschikbaar, samen meer dan 
100.000 gegevens. 

De indexen worden uitgegeven in boekvorm en op diskettes (voor IBM-PC 
en compatibelen). De diskette versie is voorzien van een 
zoekprogranma. 

Bestelgegevens: 
BOEKVORM: (de voorraad van deel 1 en deel 2 is uitgeput). Per deel 3, 
4 of 5: 425 BEF + 50 BEF verzendkosten, HL: 22 Hfl + 3 Hfl; delen 
3+4+5: 1275 + 150 BEF, 66 + 9 Hfl. 
DISKETTES: (inclusief verzendkosten, voor IBM-PC of compatibelen): 
Per deel: 350 BEF, HL: 20 Hfl. Deel 1 tot/met 5: 1500 BEF, HL: 86 
Hfl. 
Verkrijgbaar door overschrijving op rek. 403-3089401-24 of rek 1405-
34555 bij de Rabobank te Ossendrecht of op Giro 1107397 van deze bank 
t.g.v. de rek. 1405-34555 (alléén in gulden) van Genealogie & 
Computer-VVF. 
Aandacht: bestellingen uit HL: deze dienen vergezeld te gaan van een 
brief gericht aan de secretaris R. Bryssinck, Clementinastr. 39, B-
2018 Antwerpen. Dit is absoluut noodzakelijk, gezien de Giro HIET het 
adres van de betalende persoon doorgeeft. 

28. 



Totaalindex klappers parochieregisters 

Arrondissement Oostende en Stad Oostende afgewerkt 

Reeds verscheidene jaren zijn diverse medewerkers aktief met het invoeren 
op computer van alle familienamen die voorkomen in de klappers van de 
r~rochieregisters. De uiteindelijke bedoeling is een totaa1i~~ex te kunnen 
.aken die alle parochies moet bevatten, zodat snel kan bepaalG worden waar 
in Be1giê een familienaam ergens voorgekomen is en men 'verdwaalde' 
naamgenoten kan terugvinden. 

Dit 1s nog heel wat werk voor de boeg. Op dit ogenblik is het 
arrondiss8I8nt en de stad Oostende evenwel volledig bewerkt. Dit danken we 
aan de onverdroten inzet van onze zeer aktieve medewerker dhr. A. Magnus 
uit Oostende. 

Deze totaalindexen zijn als volgt opgevat: ze·bevatten de familienamen met 
de vermelding in welke parochies van het arrondissement die naam voorkomt 
1n een doop-, huwelijks- of over11jdens-parochieregister. Zie bijgevoegd 
voorbeeld: In de eerste kolom vindt men de familienaam, 1n de tweede kolom 
een reeks kodes: een kode bestaat uit een getal, gevolgd door de letters d, 
,h, 0 of een streepje. De regel 

ABEELS : 5d-o 13dho 22dho 

moet men lezen als: de naam Abeels komt voor in de parochie nr. 5 in het 
doop- en overlijdensregisters, maar niet in het huwelijksregisters (dit 
wordt aangegeven door het streepje) en ook nog in de parochies nr. 13 en 22 
in zowel doop-, huwe1ijks- als overlijdensregisters. De parochienamen zijn 
door getallen weergegeven om de lijst korter te maken. Er Zijn in het 
arrondissement Oostende 26 parochies (van Bekegem tot Zevekote) waarvan 
parochie nr. 5, 13 en 22 resp. Gistel, Moere en Westkerke Zijn. 

De indexen worden uitgegeven in boekvorm en diskettes. 

BOEKVORM: het boek wotdt uitgegeven enkel bij voorintekening tot 31 
lII.art 1992. 
Totaalindex klappers parochieregisters arr. Oostende, (A4,+J- 320 
blz.): 950 BEF (incl. verzending), NL: 55 Hf1. 
Totaalindex klapper parochieregister stad Oostende, (A4, +J- 200 
blz.): 600 BEF (incl. verzending), NL: 34 Hf1. 

DISKETTES: In de diskette versie zijn de stad en het arrondissement 
verenigd in één bestand. De diskettes kunnen reeds besteld worden. 
(5.25", 360K diskettes) 375,- BEF (incl. verzending) 

Te bestellen door storting op rek. 403-3089401-24 of op Giro 1107397 
van de Rabobank Ossendrecht t.g.v. de rek. 1405-34555 (alléén in 
gulden) van Werkgroep Genealogie' Computer-VVF. 

Voor bestellingen uit Nederland moet ook een begeleidende brief 
gestuurd worden naar de secretaris R. Bryssinck, C1ementinastr. 39, 
B-2018 Antwerpen. Dit is noodzakelijk omdat de Giro niet het adres 
van de betalende persoon doorgeeft. 

Andere arrondissementen 

Het arrondiss8I8nt Veurne-Hieuwpoort zai ook wsldra bes:hik:~~~ Zijn, 
terwijl het arrondiss8I8nt Turnhout ook Zijn vo1tooling nadert. 

Naarmate andere arrondissementen volledig zullen bewerkt zijn, zullen deze 
ook uitgegeven worden. 

Uit diverse arrondissementen zijn reeds parochies bewerkt. De lijst der 
bewerkte parochies volgt hieronder: (toestand okt. 1991) 

29. 
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Arrondissement en stad Oostende - Arrondissement Veurne-Nieuwpoort (zo goed 
aArls vnd°illedig)t-AnArtrOndissemeB nthTtUrnBhoutht(z(oJ goed

h 
atl)s VEOlledi9) - 11 30. 

ro ssemen werpen: ree ,ree uxsc 0 , ssen-Nispen, Ha e, 
Kal~-hout! Loenhout, Mortsel, Niel, Oostmalle, Pulderbos, Pu11e, Schelle, 
Schllde, Vlersel, Westmal1e, Wuustwezel, Wijnegem, landhoven, loersel -
Arrondissement Nechelen: Berlaar, Bornem, Duffel, St-Amands, Bevel, 
Oe1egem, Emblem - Arrondissement Gent: Baaigem, Balegem, Deste 1 bergen , 
Desteldonk, Gijzenzele, Gontrode, Landskouter; Lemberge, Melle, Merelbeke, 
Merendree, Moortsele, Munte, Oostakker, Oosterzele, St-Denijs-Westrem 
O.-Vl./Brabant: Appels, Liedekerke, Londerzeel, Malderen - West-Vl.: 
Adinkerke, Aartr1jke, Alveringem, Ardooie, Assebroek, Avekapelle, Beernem, 
Beerst, Beselare, Beveren (Roeselare), Beveren (Veurne), Bikschote, 
Blankenberge, Boezinge, Booitshoeke, Bovekerke, Bulskamp, Damme, Dikkebus, 
Diksmu1de, Dudzele, Eggewaartskapelle, Elverdinge, Esen, Geluveld, 
Gyverinkhove, G1ts, Handzame, larren. 

Alle reeds ingevoerde parochies worden ook in één totaalbestand 
bijgehouden. Men kan daarom ook op elk ogenblik de totaliteit der 
ingevoerde parochies bestellen. Een vaste prijs hiervoor is niet op te 
geven omdat het bestand voortdurend groeit. .. 

De kostprijs wordt daarom bepaald op het ogenblik van de bestelling 
en bedraagt zoveel maal 100,-fr als het aantal benodigde diskettes (à 
360 K/diskette) om de totaliteit erop te zetten. 
Voor de kostprijs op een bepaald ogenblik, kontacteer onze secretaris 
R. Bryssinck, Clementi~~str. 39, 20l! Antwerpen. 

*MASYN 'O-h-
UCKE 6-h-
UERS 14d--
AASSELS 15--0 
AUO I 16d- -
AUItOEYN 21-h-
A88ELE Hd- -
A88ELLEYT 5--0 
ABDItlES Ud- -
ASE 13- - 0 
ASE EL 5d-o 7d-- 2Dd- - 22d-o 
ABEELE 1d-- 5dho 6-'0 ad- - U-ho 16--0 
ABEELE n-h- 20dho 22dho 24-ho 
AIEELO 14-h-
ABEELS 5d-o 13dho 22dllo 
ABEL 2-h· 
ABELE 22' h· 
ABELEYT 5-·0 
ABeLLEIROT 5-h-
AULLEIT 13d- -
ABELLET 17d-o 

1) I.t." •• D H 0 
2) Ir.d.n. 0 H 0 
3) e.rn." •• D 11 0 
4) Eu.l" •• D 11 0 
5) GlsUl D 11 0 
6) Icht •••• D 11 0 
7) Kl •• st.rke D H 0 
a) Lefffn.e D 11 0 
9) LO.bardsyde D H 0 

10) Mannekensvere D H '0 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd op donderdag 20 februari om 19.30 uur voor onze jaarlijkse 
algemene vergadering. Deze vergadering wordt om 20 uur gevolgd door een voordracht over 
'genealogische publicaties' met bespreking en raadpleging. Hierin zullen vooral de 
hoofdcijnsboeken aan bod komen. 

De Voorzitter De secretaris ' De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 



2. 

Vanwege de penningmeester : 

Heel wat leden hebben in 1991 hun bijdrage niet betaald. We 
veronderstellen dat zij niet verder gelnteresseerd zijn en zullen 
het nr. 2 dan ook niet meer ontvangen. 

Wie moet deze bijdrage betalen? 
- indien U geen lid bent van VVF en in het Waasland woont 
- indien U niet in het Waasland woont 

Voor België: 80 fr., voor Nederland: 100 fr. te storten 
op rek.nr. 413-9075301-38 van Gaston Van Vlierberghe, A. 
Rodenbachstraat 9, 9100 Sint-Niklaas 

Voor onze bijeenkomst van 20 februari : 

- Algemene ledenvergadering om 19.30 u. 

Graag zouden we vernemen wie zich kandidaat stelt voor het 
bestuur en of de bestuursleden op post blijven. Nieuwe bestuurs
leden zijn steeds welkom ! 

- Voordracht met werkvergadering : 

In Vlaamse stam verscheen in het juninummer van 1991 "Proeve 
tot bibliografie van het Land van Waas voor familiekundigen". 
Deze publicaties-bronnenbewerkingen worden toegelicht. 
Sommige publicaties zullen we ook ter inzage aanbieden. 
Speciale aandacht zal hierbij besteed worden aan de hoofd
cijnsboeken. 

Publicaties VVF - Land van Waas 1991 

Onze leden krijgen een laatste kans om te bestellen. Afsluit
datum 15 maart. Wie gelnteresseerd is, kan schriftelijk of tele
fonisch (tijdens de kantooruren: 776.14.82 of buiten de kantoor
uren: 776.88.34) nog bestellen bij de voorzitter. Er wordt 
geen voorraad aangelegd. Vroeger verschenen publicaties zijn niet 
meer verkrijgbaar ! 

Kostprijs zonder portkosten : 

- 'Belastingplichtigen 1589:Sint-Niklaas'j Willy Van Puyenbroeck. 
1991. - 39p. = 120 fr. 

- 'Sint-Niklaas-Nieuwkerken:geregistreerde akten:1587-1595'j Willy 
van Puyenbroeck. 
1991. - 146p. = 300 fr. 
'Sint-Niklaas:XXe en Ve penning'j bewerkt door Luc De Backer 
1991. - 171p. = 400 fr. 

- 'De weerbare mannen van het Land van Waas in 1480 en 1552'j 
bewerkt door H. Rottier. 
1991. - 148p. = 300 fr. 



BOEKEN AANWEZIG IN DE STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK TE SINT-NIKLAAS 
HISTORISCHE HULPWETENSCHAPPEN; GENEAlOGIE Kenmerk : 902.5 

3. 

Auteur Titel Magnr. Afd. 
Alfabetische lijst der Staten van Goed van Zele, 59.0649 LZ 
De bevolking van Sint-Niklaas in 1687 VB 
Catalogus van de bibliotheek LZ 
Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vl. 09.0380 MG 
Huwelijken in het Land van Waas tijdens de jaren LZ 
Huwelijken in het Land van Waas tijdens de jaren VB 
Jaarboek I VCGH dln. 3 en 4 VB 
Klapper op de hoofdcijnsboeken Sint-Baafs 1460-1796 LZ 
Klapper op de hoofdcijnsboeken Sint-Baafs 1460-1796 VB 
Middelburg LZ 
De Nederlandse adel VB 
Verzameling van graf- en gedenkschriften van de provo 09.0376 MG 
Vlaams kwartierstatenboek dln. 1 - 4 VB 

Anne de Molina Etat présent de la noblesse du royaume de Belgique 57.0419 MG 
Beuselinek Indices op de Staten van Goed van Geeraardsbergen 09.0224 MG 
Blaton Genealogisch repertorium 1573-1832 Tielrode LZ 
Blaton Genealogisch repertorium 1573-1832 Tielrode 59.0591 MG 
Boumans Inventaris van het archief geschonken door de familie 09.0383 MG 
Cappelle Indices op de hoofdcijnsboeken van het Land van Waas VB 
Clinckspoor Indices op de staten van goed van de prothie en heer- 59.0599 LZ 
Clinckspoor Indices op de staten van goed van de prochie van LZ 
Colaes Colaes te Bazel VB 
Colaes Colaes te Bazel en te Steendorp VB 
Co 1 aes Co 1 aes te Rupe 1 monde VB 
Cools-Dierickx Vier eeuwenCoolens en eoo1s 59.0060 MG 
Cools-Dierickx Vier eeuwen Coolens en Cools VB 
Coussement De poorterij van Menen 57.0521 MG 
Dauwe Genealogie van de familie Dauwe te Lebbeke 55.0476 MG 
De Backer Huwelijken te Nieuwkerken-Waas 1587-1796 VB 
De Backer Huwelijken te Nieuwkerken-Waas 1587-1796 LZ 
De Baets De Staten van Goed van de Heerlijkheden afhangende van LZ 
De Baets Staten van goed van Me 11 e en Gentbrugge LZ 
De Brouwer Buitenpoortersboek van Geraardsbergen van 1396 58.0140 MG 
de Fressancourt Les maisons souveraines de l'Europe 57.0092 MG 
De Ghellinck d'ElsehemL'obituaire de l'abbaye de Sainte-Claire dite Beau1ieu56.0467 MG 
De Laet-Bergmans Genealogische ontleding der Staten van goed van Moer- LZ 
De Wae1 Huwelijken 1586-1796 Belsele LZ 
De Wae1 Huwelijken 1590-1796 Beveren-Waas LZ 
De Wae1 Huwelijken 1595-1796 Stekene LZ 
Oe Wael Huwelijken 1600-1796 Sint-Niklaas LZ 
De Wael Huwelijken te Sint-Niklaas 1796-1805 LZ 
De Witte Stekene LZ 
De Witte Stekene 59.0240 MG 
Delforterie Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Cen- VB 
Demuynck Inventaris der staten van goede van Oost-Vlaanderen LZ 
Dhont-De Waepenaert Quartiers généalogiques des familles flamandes LZ 
Donche Het geannoteerd exemplaar van A. Merghelynck ' s Vade- 59.0805 MG 
Douxchamps La famille Douxchamps 57.0301 MG 
Ervynck De Staten van Goed van de Burggravie Gent LZ 
Goemé Staten van goed Drongen 59.0270 MG 
Goole Ik maak ook mijn stamboom op VB 
Goole Ik maak ook mijn stamboom op 51.0480 MG 
Hendrickx Stamboek van Vlaanderen (1) 58.0217 MG 
Hiel Het Zeeuws Vlaamse geslacht Hiel 1585-1829 59.0789 MG 
Jamees Brugse poorters LZ 
Koeken De gekochte poorters van Mechelen (1400-1795) 57.0428 MG 
Koller Le livre de bourgeoisie de Hal en Brabant 59.0774 MG 



4. 

Auteur Titel Magnr. Afd. 
Koller Annuaire des familles patriciennes de Belgique 52.0303 lZ 
Leenaerts Algemeen genealogisch-heraldisch repertorium voor de lZ 
Lievens Buitenpoorters van Aalst 59.0272 MG 
Lindemans Hoe maak ik mijn stamboom op ? 52.0049 MG 
Maddens Oe poorterij en buitenpoorterij in Vlaanderen VB 
Maertens-Verkinderen Onze voorouders Van (den) Neste 590267 MG 
Mahauden Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere lZ 
Maris Het Wase geslacht Maris 1250-1974 VB 
Mertens Parochieregisters, Akten van de Burgerlijke Stand en VB 
Mispelon Liber memorialis Leo Vanackere 59.0760 MG 
Okkema Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland VB 
Penneman Oe middenstanders VB 
Penneman Oe middenstánders 59.0444 MG 
Roggeman Archief voor familiekunde voor het Vlaams Nederschel- LZ 
Roggeman Beveren-Waas Staten van Goed LZ 
Roggeman Doel Kieldrecht 86 1622-1794 LZ 
Roggeman Grembergen varia dln. 1-2 59.0360 MG 
Ronse Oe volkstelling 1697 in de kasselrij Veurne 56.0479 MG 
Schouteet Indices op de buitenpoorterboeken van Brugge 1548-178857.0428 MG 
Smessaert Staten van goed van Ursel dln. 1-4 59.0268 MG 
Smits De familie Faes uit It land van Rijen 59.0266 MG 
Soete Pastoor Slosse 15.0005 MG 
Steeghers De Staten van Goed van Ambacht Maldegem LZ 
Steeghers De staten van goed van de heerlijkheid Watervliet 59.0260 MG 
Steeghers De staten van goed van Eeklo (1527-1795) LZ 
Steeghers De staten van goed van heerlijkheid Sint-Baafs-bij-Gent LZ 
Steeghers Oe staten van goed van het graafschap Middelburg in LZ 
Steeghers Oe staten van goed van Smetlede-Oordegem (2) 59.0569 MG 
Steeghers De staten van goed van Smetlede-Oordegem LZ 
Steeghers Oe staten van goede van Waterland-Oudeman 59.0242 MG 
Steeghers Staten v an·goederen en i ndi ces op de regi sters van Ge-.09. 0354 MG 
Van Autenboer Nieuwe poorters te Turnhout 1663-1800 59.0263 MG 
van Booma Genealogisch onderzoek in Duitsland VB 
Van Butsele Klapper op de minuten van staten van goed. rekeningen 55.0447 MG 
Van Butsele Klapper op de minuten van staten van goed, rekeningen 56.0100 MG 
Van Butsele Poorter- & struuckboek van Pamele-Oudenaarde .1319-159057.0428 MG 
Van Butsele Poorterboeken van Oudenaarde dln. 1-2 57.0428 MG 
Van Butsele Het coemannenbouc of het bouc van der coemannen gulde 57.0137 MG 
Van Butsele Het poortersboek van Pamele anno 1469 56.0475 MG 
Van Butsele Poortersboek van verzitten van Oudenaarde aO 1550-179559.0558 MG 
Van de Kauter Staten van Goed Asper-Zingem dln. 1-2 59.0173 MG 
Van der Steen Vondelingen te Antwerpen 59.0098 MG 
van der Tang Stamboomonderzoek 52.0034 MG 
van Drie Genealogie VB 
Van Geertsom Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas LZ 
Van Hellemont Groot alfabetisch register van namen en blazoenen LZ 
Van Hille Indices op de poorterboeken (cuerbroeders-cuerzusters)57.0428 MG 
Van Hille Histoire de la prév6té de Saint Donat dans la eh 1- 59.0452 MG 
Van Hille Vlaams kwartierstatenboek LZ 
Van Hoonacker Geschiedenis van het geslacht Van Hoonacker 58.0209 MG 
Van Puyenbroeck Sint-Niklaas 1581 (landboek) 1584 (kohier 5e penning) 59.0556 MG 
Van Puyenbroeck Sint-Niklaas-Nieuwkerken dln. 1-2 LZ 
Van Renynghe de VoxyrieTablettes des Flandres LZ 
Vandermeulen Uit hout gesneden VB 
Vanwelde Weldensia dln. 1-2 59.07~2 MG 
Vennik Handleiding voor stamboomonderzoek VB 
Verberckmoes Alfabetisch repertorium van de families te Elversele lZ 
Verberckmoes Alfabetisch repertorium van de families te Elversele 59.0241 MG 
Verberckmoes Alfabetisch repertorium van de families te Denderbelle LZ 
Verberckmoes Alfabetisch repertorium van de families te Wieze van lZ 
Verberckmoes Alfabetisch repertorium van de families te lebbeke lZ 
Verberckmoes Alfabetisch repertorium van de families te Buggenhout LZ 



Auteur Titel 
Alfabetisch repertorium van de families te Opdorp 
Afstammelingen uit het Hertogelijk Huis van Brabant 
Indices poorterboeken van St.-Winoksbergen. les bour
Tables générales des registres aux actes de partage 
De poorterij van Cassel 
Van Klein-Brabant naar het Waasland 
The flemish nobility before 1300 
De Vlaamse adel voor 1300 

Verberckmoes 
Verdoodt 
Vergriete 
Vergriete 
Vergriete 
Verheyen 
Warlop 
Warlop 
Wijnaendts 
Wijnaendts 
Wouters 
Wyffels 

van Resandt Op zoek naar onze voorouders 
van Resandt Searching for your ancestors in the Netherlands 

Genealogische kroniek van het geslacht van Egmont 
Gedenkboek Michiel Mispelon 

Volgende voordracht: 
Donderdag 23 april om 20 u. voordracht omtrent "De Mormonen en hun 
genealogisch werk". 

Vraag en antwoord : 
- Zoek gegevens over de familie POPPE : omgeving Sint-Niklaas en Sinaai 

Amelie °25.04.1812 Serafien °08.02.1827 
Joannes °18.02.1815 Joana °25.06.1828 
Isabelle Teresa °23.05.1818 Alois °12.01.1831 
Joannes Frans °19.11.1818 Alexander °30.01.1832 
Clementina °15.05.1825 Nicatius °01.11.1830 
Antwoord naar Mevrouw CLEMER-POPPE 

Nijverheidslaan 67 
9250 WAASMUNSTER 

- Mevrouw J. BOOOT, de Muonts 51, 87480Z Witmarsum Friesland. 
Kent iemand een uitgave over de familie "Bood(t){s)" ? 
Wie heeft inlichtingen of gegevens over de familie Boodts in het 
Land van Waas ? 

- De heer Marc VAN HAVER zoekt gegevens omtrent Frans Van Haver gestorven 
te Hanne + 1600. 
Telefoonnünner : 053/780.869 
Adres : Marc VAN HAVER 

Kerkhofstraat 3 
9280 LEBBEKE 

5. 

Magnr. Afd. 
LZ 

57.0123 MG 
57.0428 MG 
57.0134 MG 
59.0056 MG 
59.0067 MG 

LZ 
LZ 
VB 

59.0265 MG 
55.0359 MG 
58.0189 MG 
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Jaargang XX - nr. 2 
Maart-April 
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Verantwoordelijke uitgever: 
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Cleys, pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 
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U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht "Genealogie, 
een zaak van leven en laten leven" door J. Mariën en J. Gillis. Twee leden 
van de Mormoonse kerk geven hun visie en leggen hun manier van werken met 
familiekunde uit. Er wordt ook aandacht besteed aan het genealogisch archief 
van de Mormonen te Salt Lake City in de Verenigde Staten en aan de genealo
gische bibliotheek in België. 

Deze vergadering heeft plaats op donderdag 23 april 1992 om 20 u. in de 
zaal "Het Centrum", Grote Markt 40, 9100 Sint-Niklaas. 

Oe Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 
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V 



Kapellen, 1 Maart 1992. 

Mr Luc De Backer, Voorzitter 
VVF Afdeling Land van Waas 
Luccastraat 14 
9100 sint Niklaas. 

Geachte Voorzitter, 

Wij werden in de VVF afdeling Antwerpen, gedurende de 
laatste maanden, meer en meer geconfronteerd met 
vragen om hulp en verzoeken om ondersteuning van 
leden--gebruikers van het computer programma Haza
Data. Blijkbaar is dit programma door zijn gebruiks
vriendelijkheid en aantrekkelijke prijs reeds diep 
bij onze leden doorgedrongen. 

Toen een recente enquête dit nogmaals bevestigde, en 
de naburige VVF afdeling Malle-Turnhout zelfs het 
voortouw nam door met een reeks demonstraties en 
Haza-Datalessen te beginnen, zijn we op 4 Februari 
1.1. tijdens een druk bijgewoonde vergadering, over
gegaan tot de oprichting van een Haza-Data Relatie
groep binnen de VVF afdeling Antwerpen. Een kerngroep 
van 13 vrijwilligers kreeg de opdracht om een centra
le databank, een lessenreeks voor beginners en gevor
derden, alsook een onderlinge steun en promotie 
programma op poten te zetten. Door het trainen van 
reeds-gevorderden is het niet ondenkbaar dat er in 
meerdere afdelingen lesgevers kunnen gevormd worden. 

Maar de voornaamste opdracht die de kerngroep mee
kreeg was wel deze :"Wij willen geen Computer Club. 
Wij zijn in de eerste plaats Genealogen die toevallig 
ook over een computer beschikken!" De VVF Afdeling 
Antwerpen zal een snelle computer met grote opslagca
paciteit ter beschikking stellen van deze Haza-Data 
Relatiegroep, zodat wij binnenkort kunnen starten met 
het inladen van kwartierstaten en genealogieên. 

Enkele leden verklaarden zich reeds bereid om zelfs 
collega-genealogen die zich, om welke reden ook, geen 
computer aanschaffen, te helpen met het inbrengen en 
afdrukken van hun gegevens. 

Er bevinden zich tussen Uw afdelingsleden ongetwij
feld Haza-Data gebruikers of gelnteresseerden. Zij 
zijn bij de Haza-Data Relatiegroep meer dan welkom. 
Het lidmaatschap is gratis en wij zouden het ten 
zeerste op prijs stellen indien U hen dit nieuws via 
Uw lokale pUblikatie zou willen mededelen. 

Mogen wij U verzoeken een recent exemplaar van Uw 
lokale publikatie, met vermelding van redacteur, te 
willen sturen naar A. Berré, TUlpenlaan 37, 2180 
Ekeren-Antwerpen, die belast is met de promotie van 
de Relatiegroep. Verdere berichten die van nut 
kunnen zijn voor Uw Haza-leden zullen dan recht
streeks aan Uw redacteur medegedeeld worden. 

Dan:ri~ voorbaat. 

t 
Jan~derhaeghe 
Voorzitter VVF Afd Antwerpen 
Claessensdreef 136 
2950 Kapellen 



Fragment VAN PUYENBROUCK 
te Beveren en Sint-Niklaas 

De parochieregisters die genealogische gegevens opleveren van voor 1600 zijn 
zeldzaam. Beveren vonnt hierop een gelukkige uitzondering want we vinden er het 
huwelijk terug van Petrus Van Puymbroeck met Catharina Anne op 19 januari 
1592. 

Yermits we het gezin ook in de hoofdcijnsboeken van het Land van Waas aantreffen 
(deel yn blz. 903, Belsele Petri Gandensis) kennen we meteen de afstamming van 
de vrouw: 
haar ouders: Joos Anne en Lysbette Kemzeke 
haar bJ'fOotouders: Adriaan Van Kemzeke en Katelijne Van Heedc 
haar overgrootouders: Jan Van Heede l's Jan en Johanna Kerchove 
en verder: Jan Van Kerchove en Elena De Brabanter 

Wouter De Brabanter en Beatrijs Vanden Velde. 

Als we de inlichtingen uit de hoofdcijnsboeken en die uit de parochieregisters 
combineren, komen we tot volgende gezinssamenstelling: 

Kinderen: 
1. Katelijne 
2. EJisabeth 
3. Petrus 
4. Anna 

x Philip Van M eirssche 
Kinderen: 
I. Johanna 
2. Jan 

5. Jan 
6. Joos - zie 2e generatie nr 1. 
7. Egidius - zie 2e generatie OT 2. 
8. FrcU1CÎscus 
9. Marie 

BEY circa 1592 
o BEY 14.02.1593 
o BEY 09.04.1595 
" circa 1597 

" BEY circa 1600 
" BEY 10.02.1608 
" BEY 26.12.1609 

+ vroeg 
+ BEY 09.04.1595 
+ BEY 08.1636 

+ BEY 31.12.1633 
+ BEY 24.04.1658 
+ vroeg 

Petrus wordt in 1597 en 1598 vermeld als schepen te Beveren. Opmerkelijk is het 
dat hij zijn familienaam vaak als De Laguna laat noteren, een latinisering welke in 
de tijd van de Renaissance wel meer voorkwam. 

8. 



2e generatie 

1. Joos Van Puymbroeck " BEV circa 1600 + BEV 31.12.1633 
x BEV 13.02.1628 Comelia De Schepper 
Kinderen: 
1. Maria " BEV 31.08.1629 
2. J udocus - zie 3e generatie or 1. " BEV 18.09.1633 

2. Egidius Van Puymbroeck BEV 10.02.1608 + BEV 24.04.1658 
x BEV 17.02.1637 Comelia Pe(e)rtsman 
xx BEV 28.07.1642 Clara Durinck 
Kinderen: 
1. Petrus 
2. Maria 
3. J udocus - zie 3e generatie nr 2. 

" BEV 22.04.1637 
" BEV 29.03.1643 

BEV 26.01.1648 + BEV 18.07.1697 

Na het overJijden . van Egidius werd te Beveren op 8 januari 1659 een staat van 
goed opgemaakt. 

3e generatie 

1. Judocus Van Puymbroeck 
x Petronella Duerinck 
Kinderen: 
1. Egidius 
2. Barbara 
3. Gregorius 
4. Maria 
5. Franciscus - zie 4e gener. nr 1. 
6. Judocus 
7. Gui1ielmus 

" BEV 18.09.1633 

., BEV 29.03.1657 

., BEV 16.02.1659 
" BEV 23.03.1662 
., BEV 09.04.1664 
.. BEV 11.01.1666 
" BEV 03.05.1667 
" BEV 27.09.1668 

2. Judocus Van Puynbroeck .. BEV 26.01.1648 
x STN 26.11.1680 Judoca Vergauwen 
Kinderen: 
1. Nicolaus - zie 4e gener. or 2. 
2. Joannes Baptist 
3. Martinus 
4. Egidius 
5. Maria Anna 
6. Andreas 

. . 

.. BEV 14.08.1681 
" BEV 24.12.1683 
o BEV 11.08.1686 
" BEV 05.05.1690 
" BEV 08.01.1693 
" BEV 08.06.1695 

+ BEV 21.12.1673 
+ BEV 28.12.1667 
+ BEV 30.10.1662 
+ BEV 16.03.1709 
+ BEV 13.05.1709 
+ BEV 22.11.1668 
+ BEV 07.10.1668 

+ BEV 18.07.1697 

+ STN 07.06.1768 
+ BEV 04.09.1697 
+ BEV 31.08.1697 
+ BEV 26.09.1694 
+ BEV 17.12.1693 
+ STN 07.08.1703 

Na bet overlijden van Judocus bertrouwde zijn weduwe te Beveren op 16 maart 
1700 met Egidius De Maere. In de Status Animarum 1705 treffen we bet 
nieuwe gezin, met de enige overblijvende zoon van Judoca nl. Nicolaus, aan in 
de Breedstraat te Sint-Niklaas. 

Wordt vervolgd - w. Van Puyenbroeck 
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Stamreeks van onze streekgenoot ex prof-wielrenner Albert Van Vlierberghe 

overleden te Sint-Niklaas op 20 december 1991 

1. Albert Van Vlierberghe 
X Yvette Mees 

2. Florent Frans Van Vlierberghe 
X Van Landeghem Celeste Maria 
te Belsele op 13/9/1938 

3. Petrus Adrianus Van Vlierberghe 
X Celestina Naessens 
te Stekene op 19/7/1911 

4. Frans Antonius Van Vlierberghe 
X Barbara De Maeyer 
te Stekene op 1879 

5. Carolus Antonius Van Vlierberghe 
X Coleta Lammens 
te Stekene op 6/5/1840 

6. Antonius Franciscus Van Vlierberghe 
X Joanna Petronella De Corte 
te Stekene op 3/4/1798 

7. Paulus Van Vlierberghe 
X Rosa Joos 

te Kieldrecht op 9/8/1740 
8. Adrianus Van Vlierberghe 

X Catharina Van Overtvelt 
te Stekene op 7/9/1688 

9. Adrianus Van Vlierberghe 
X Anna Van Goethem 
te Stekene op 1/7/1654 

10. Laurentius Van Vlierberghe 
X Maeyken Geerinckx 

°Belsele 18/3/1942 +SN 20/12/1991 

°Stekene 6/5/1912 
°Belsele 26/7/1913 

°Stekene 17/10/1881 
°Stekene 20/12/1883 

°Stekene 21/2/1850 
°Haasdonk 21/11/1850 +Stekene 3/5/1912 

°SN 6/6/1798 +SN 19/9/1876 
°SN 19/9/1815 

°SN 1/10/1746 +SN 1/5/1805 
°SN 16/4/1773 +SN 21/9/1863 

°SN 8/12/1695 +SN 30/4/1768 
°Kieldrecht +SN 16/2/1806 
28/7/1718 

°SN 14/3/1659 +SN 18/1/1740 
°SN 23/5/1652 +SN 10/3/1742 

°Kemzeke 22/8/1629 +SN 14/3/1670 
°SN 4/12/1629 +SN 30/3/1711 

° +Kemzeke /10/1672 

Uitgebreidere gegevens over de generaties 5 t.e.m. 10 zijn te verkrijgen, mits 
schriftelijke aanvraag bij G. Van Vlierberghe, Rodenbachstraat 9A, 9100 SN. 

Vraag van Roger de Laet, Chapelielaan 4, 3970 Leopoldsburg 
Verdere afstamming van Maria Geerts °Temse 1-8-1892 en + Amsterdam 8-5-1976 en 
van Jozef Aloysius De Maeyer °Stekene 31-3-1874 en + Stek ene 3-5-1952. 

Nieuwe publicatie 

Sint-Niklaas - Nieuwkerken Geregistreerde akten 1596 - 1608 / W. van 
Puyenbroeck. 

Kostprijs: 550 fr. Te bestellen bij de voorzitter. 
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op MI .-.4 b:rtW aldaar. 

R-..tres : BerINraaI 1 •• 911 I kilde 
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Wie un schoon leven ~uft geldt! 
en gtduJc gaf ./Jan anderm 

DiI_Id .. U: 

SM V ... N VLlERBERGHE ca JulJft PAU\\'EU 
Sof.., \'A." \'UERBERGHE ft Gen! GEERINCXX 

Sterft noou ~lemDal 

M.....,.,.. ...... flc:Ioat VAN VUERBERGHÈ·. VAN lANDEGHEM . 

De Heer ft ~ O....d ~. ROBREmT 

zijn tlndcrm : 

De H_ ft MC\TOVW RCJta' at EMr VAH VUERBERGHE· DE SMET rol ., .. duer Oriolet 
De Heer ft! M"""*'" P ....... GoMIirw I\'ENS • VAN VUERBERGHE en tll .. t.,. ... Nico at CMIO 
De Hca ft! MC\TOVW R1Idy ca Maria VAH DRIESSOIE· VAN VUERBCRGHE l1:li :a.- Giao 
De ".r ca MnTOVW Mara:t ft M.,...,·l.tIOIIoe lA HEYHI! • VAN VUERBUOHE 

C'II ~ Kmlof ca SInn 
De Heer m M~ Eaiaulc: ca UI'da VAH VUF.RBERGHE • GHYSEl..S ft! dodIler N.I .... 1ioe 
De )1_ .... Mn_ Fnt.,p .... Mari1.l \'AN VUERBERGHE • DE lIAERE 

ziJ- lIrocn, ... Ien. od>oonbrocn. _en. _ft al ,,1dI .... ; 

De families VAN VUERBERGHE. MEES, VAN lANDEGHEM al ROBREOfT. 
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VAN HET LAND VAN WAAS/.· 

Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeli", 

·Vlaamse Varaniging voor Familiekunde· 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte : 2 juni 1992 

Jaargang XX - nr. 3 
Mei-Juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 

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

Cleys, pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze voordracht van donderdag 
18 juni 1992 om 20 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek, 
Hendrik Heymanplein 3 te Sint-Niklaas. 
De heer Alfons De Belie komt spreken over 'Onze familienamen: hun 
verhaal over ons verleden'. 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Backer Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 
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13. 

"DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN" 
en hun genealogisch werk. 

Hierbij dank ik in 't bijzonder ~e heren J. Mari~n en J. Gillis voor de 
duidelijke en interessante voordracht over de Mormoonse Kerk. Aan de 
hand van overhead-projector en videocassette werd een goed beeld gegeven 
van wat deze kerk inhoudt. 

Genealogisch zijn er twee richtingen : 
1° het individuele: 'vier-generatie project' waarbij ieder lid de gezins

samenstelling doet voor 4 generaties. Hiervoor zijn 
speciaal ontworpen formulieren beschikbaar. 

2° globaal het genealogisch archief van de Mormonen te Salt Lake 
City in de V.S. Hier worden alle genealogische ge
gevens bewaard op micro-materiaal. Over de wereld zijn 
200 personen continu bezig met het verfilmen van 
persoonsgebonden archieven. Momenteel kent men 1600 
'Family history centers'. 

Wie graag een boekje over de "Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen" wil kan dit nog bij mij verkrijgen of aanvragen p/a Park
laan 18 te 9100 Sint-Niklaas. 

Nuttige adressen : 
Centrum voor Familie-Geschiedenis, Avenue Henri Jaspar 108 

1060 St.-Gillis - Brussel 
Jean-Pierre DE LIGNE 
Centrum voor Familie-Geschiedenis, Avenue Domien Sleeckx 76 

1030 Schaarbeek - Brussel, tel. 02/215.97.83 
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4e 2enerat~ 

o 

1. Franciscus Van Puyenbroeck BEV 11.01.1666 + BEV 13.05.1704 
x BEV 24.06.1702 Maria Magdalena Venneeren 
Kind: 
1. Maria o BEV 16.09.1704 

2. Nicolaus Van Puyenbroeck 0 BEV 14.08.1681 + STN 07.06.1768 
x WAA 05.02.1711 Anna Francisca Van Remoortere fa Martin 

o WAA 28.09.1690 + STN 16.03.1752 
Kinderen: 
1. Judoca Maria 0 STN 26.12.1711 

x STN 1738 Joannes Ph. Vergauwen fs Gregoire 
o STE 

2. Egidius 
3. Josephus Martinus 
4. Joanna Francisca 

o STN 09.04.1713 
o STN 30.09.1714 
o STN 06.07.1716 

5. Egidius Franciscus 
6. Joanna lsabella 

o STN 15.08.1717 
o STN 20.08.1719 

x Joannes Jacobus Van Bogaert 
7. Anna Carolina o STN 12.03.1721 
8. Martinus Judocus o STN 05.03.1722 

Was "curé". 
9. Theresia Coleta 0 STN 17. 10. 1723 

x STN 1753 Petrus Verberekmoes 
lO.Petrus 0 STN 11.01.1725 

+STE 
+ STN 30.01.1717 
+ STN 08.02.1718 
+ STN 26.07.1716 
+ STN 17.02.1719 
+ STN 20.08.1774 

+ STN 03.04.1721 
+ OUD 03.12.1813 

l1.Joannes Andreas - zie 5e g.Of 1 0 STN 23.09.1726 + STN 21.10.1794 
12.Carolus Josephus 0 STN 01.08.1728 + STN 19.08.1728 
13.Dorothea Joanna 0 STN 25.09. 1729 + STE 03. 11. 1793 

x STN 06.06.1758 Franciscus Jacobus Bemaert fs Thomas 
o GENT + GEN 03.12.1772 

14.Anna Francisca 0 STN 31.03.1731 + STN 02.04.1731 
15.Philippus Dominicus 0 STN 30.04.1732 + 15.04.1806 

Was vicaris te Vrasene en kanunnik te Vijve. 
16.Ferdinandus Franciscus 0 STN 22.07.1738 

Nicolaus was te Sint-Niklaas ontvanger in 1734-1735 en schepen in 1741-1742 
en 1742-1743. 

14. 



5e generatie 

1. Joannes Andreas Van Puymbroeck 0 STN 23.09: 1726 + STN 21.10.1794 
x STN 25.03.1757 Maria Anna Snouck fa Servaes 

o 28.09.1732 + STN 30.12.17731 
Kinderen: 
1. Amelberga Theresia 0 STN 19.02.1758 + BEL 15.08.1834 

x 29.04.1783 Petrus August. Rogman fs Joannes Franciscus . 
o LOK 10.05.1749 + LOK 27.11.1828 

2. Joannes Servatius 0 STN 06.04.1759 + STN 27.06.1772 
3. Judoca Josephina Petron. 0 STN 20.02.1761 + STN 19.06.1813 
4. Joaona Isabella 0 STN 19.09.1762 + STN 19.09.1762 
5. Maria lsabena 0 STN 31.08.1763 + STN 12.07.1772 
6. Anna Josepbina 0 STN 23.05.1765 + STN 19.08.1767 
7. Pbilippus Augustinus 0 STN 16.07.1766 + STN 29.06.1772 
8. Martinus Judocus 0 STN 16.09.1768 + STN 16.04.1770 
9. Joannes Franciscus 0 STN 01.06.1771 + STN 09.07.1772 
10.Dorothea Ferdinande 0 STN 30.08.1773 + STN 26.03.1774 

Joannes Andreas was schepen te Sint-Niklaas van 1777 tot 1780 en van 1786 tot 
1791. Op een begraafplaats in Vijfstraten te Sint-Niklaas zou zich het grafmonu
ment van zijn dochter 3 bevonden hebben. 

Gebruikte afkortingen voor de p]aatsnamen: 
BEL = Belsele 
BEV = Beveren 
GEN = Gent 
LOK = Lokeren 
OUD = Oudenaarde 
STE = Stekene 
STN = Sint-Niklaas 
W AA = Waasmuoster 

Andere afkortingen: 
o = gedoopt of geboren 
+ = begraven of overleden 

W. VAN PUYENBROECK 

15. 



COMPUTERPROGRAMMA'S VOOR GENEALOGIE 

Op het Kongres te Dilbeek konden we kennis maken met twee genealogische 
programma's, nu nog minder bekend maar weldra wellicht de marktleiders 
voor het Nederlands taalgebied. 

16. 

Beide programma's zijn gemaakt in Nederland en uiteraard in het Nederlands 
geschreven en zijn zeer gebruiksvriendelijk. De kostprijs is gelijkwaardig. 
Ik laat het aan de specialisten over, om beide programma's grondig te ver
gelijken. Op het eerste gezicht lijken beiden evenwaardig. Hierna volgt 
een korte beschrijving van beide programma's: 

I,·' 
I 
I. 
f 

HAZA·DATA 

" EEN DIJK VAN EEN GENEALOGISCH PROGRAMMA 

Database, tekstVe,wertdng .. en ttkenprogl'll11ma In .en krachtig geheel. 

Bestemd voor 

Gebruiksvriendelijk 

Bouwstenen 
Vondsten 

Zoekroutines 

TekltY'elden 

Tekeningen 
Kwanlerbladen 

Publikatie 

Lay-out 

Taal 

Index 

Tabellen 

Werklijsten 
Communicatie 

TMs-Interfece 

Begrenzing 

HandboeII: 

Persoonlijk 

Demo-ve ... 1e 

Kosten --
Betalingen 

IBM (en compatible PC's) met een intern geheugen van 512Kb en minimaal 
een diskette van 360 Kb. 
Het programma • volledig rnet'IUOes1UUrd en maakt gebruik van winclow 
technieken. De 10815 <F1 > is Uw hulp en roept in elkeSilUatie een toelichting 
op. 
Zoals in eke genealogische structuur. ook hier het gezin de basis. 
AIleopgespoon:le gegevens van een plaats of streek kunt U invoeren. U bent 
niet gebonden aan één geslacht. 
Op vele c:rileria staan ze in dit programma ter bescl'Iikking. Bij voor- en 
achternamen zijn er mogefijkhecJen om te zoeken op klank ot wanneer U wilt 
op synoniemen. 
Bij eke pllfSOOn kum U een onbeperkte hoeveelheid tekst kwijt. Ook 
w8f1áekst voor U zelf (kladblOk). 
lecJere mogelijke genealogische stI\ICtUUI'. ongeacht de groette. 
Zowel op scl'IemI als op printpaJlier kunt U na het kiezen van een probant 
schilterende kwattierblaclen aeêren. Dit alles weer met kaders omgeven. 
Genereert eentotaalovlll%iCht: eengenealogie:een parenteel; een stamreeks 
en een kwalierstaat prcbIeemlcos. 
U bepaalt hoe Uw publikalies er uit zuDen zien. doordat U in HAZA·DAT A de 
vorm en volgorde van Uw gevena kunt regelen. 
Naast Necleflands. heeft U zelf Engels, Duits en Fries aIS optÎ8taal ter 
beschiû<ing. 
Wordt met verwijzing naar OoI. generatierumrners. overzichtelijk in twee 
kolommen afgedrukt. • 
Uit Uw gegevens kum U tabellarische over.tichten. gesorteerd op alle 
mogeIiP(ecolTi)inal~.sameI'lstlllen"PergeselecleerdepersoonmaxiMaal 
16 koiomrnen en meer'dan 200 opties. Alles gegeneerd met ot zonder 
kaders. . 
Voor u zelf erg l'IardlQ bij het onderzoek. 
HAZA·FILE; een ASCoIl in- en uilvoerfile \lOOf tekstverwerkers. databases 
en spreadsheetsprograrnrna's. GEDCOM: files met eletenaie .GED voor 
communicatiemet andere genealogische PRlQramm&'S. TAFEL MATCHING 
SYSTEM: 
U kunt volledig automatische uittreksels van Uw bestand maken en weg
schrijven met een. TT file. ten behoeve van Bulletin BoaIds. Mits U over een 
mocIembesc:hikt.(sounduldatum1Ida1um2lgesIac::htsnaanVlaats11p1aats2) 
HAZA-DATA kem er twee. Maximaal 25.000 personen per bestand en 
s\eehlI 40 kinderen per ouderect1tpaar. 
Uw PRIQramm& bevat een handleiding die eenvouclig • uit te printen. 
Daarnaast • eteen losbladig gecJrukle handIeicIing tevens lesboek: 'HAZA
DATA in PRAKTLJK" met voorbeelden. oplossingen en demodiekeae te 
bestelen. 
HAZAoDATA wed vedIocht on indivirr:IueIe personen. Bij het opstanen 
lccmI Uw nurn op hel sdIetrn te stun. 
Bestul uit hel complete programma. waarin U lNIXimaal40 personen kunt 
iIwoenIn. AI ot niet met handboek te bestellen. 

HAZA-OATA PRI(II'aITma 1500 BIrs. 
LOSOIadig handboek HAZA-OATA in PRAKTIJK SOO BIrs. 
Losbladig handboek HAZA-DA TA in PRAKTIJK incl. demodiskerte 550 BIrs. 
Alleen DlfTIOodieklllte 180 Blrs (3.5· disk) en 160 Bfrs (5.25" disk) 
Per bank. tw'O- ot poSlCheque. (vermeldl altijd duidel~ uw naam. telefoon 
en soort diskene). 

Voor bestellln;.n. servlclt en Inlichtingen r_ ""'" 
Pet., P. W1MIe. Poetbu. 230. 5010 AI O .... rwllJc 

T"'foon: 01:J.e1013C1/1W242.'1IICI 
he reII_ .. 7I1.5I0513S.7'I tAv. P. P. wr-___ ---___ 1 
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Buttlfonpulicr 

NUJII. 

Mrea 

PoIkode : 

PIaàI : 
TeldIon: 

'IIIIIt.elt .. ~ van het pr!IIr1ImDIa 
PRO.QEN en ullmlOl' mrt dnpn dat er door 
hemI1uIar pen bpiein lIDIlen dan _ .ïpn 
pbnlik wonitn p.DIIUI.IR. 

B..""..\eninl: .......................................... .. 

Btta!1pmri!p (Ly.p. UlÛ.:nÛleD) : 
o 0Yermakan van 1 82,- op potqirv lÛenbI( 

60.«.03'1 of~ 59.35.22.«3 t.D.Y. 
J.Muldarij te lI.ar:blo u.Y. "PRO.QEN-. 

o Bijaluiten YIID .. ~ 1/82,-
o V~ __ rembowa: 190,-

JlitJcettc fonnyt (LY.P. aanIcnûIID) : 
o SM.- 'I2OKb o3M.- U4Mb 
o5~-~Kb o6%-I~ 

Printer ............................ . 

Ik heb àeDIÛI ..-ut mei PRO-GEN 'ria : 

Dit formulier ItUnIn DIW' : J. Mulderij 
Paplnftld 1 
'14'16 DD Markelo 

liet prognunma PRO·GEN i. ftn algemeen 
bruikbaar gcneaJolieeh programma voor Ie· 
bruik op "n Pereonal Comput"r yoonien van 
"n yute rchijfeenMid. PRO·GEN I. prchikt 
voor elke fa .. van Uw hobby. 

De Ondenoek rm 
Tijd"M Uw pnealogiKh ondenof!k kunt U 

met behuip van PRO·GEN de reede p'llOnden 
I"PYeM op eenvoudii" manier invoeren, waar· 
bij U ook veel aanvullende ppvene vaat kunt 
leaen .al. bijvoorbeeld bronvermeldiftl, aku· 
nummer, roepnaam, el,en koderiftl, meerdere 
vrije uklun tot 16000 tekene per stuk, hu_· 
lijkeptuilen, ell.'l. 

U kunt .. lekUe. maken aan de hand .an elk 
In het bestand opclftOmen ppven, of een 
kombinatie .. n '''I_u. Er &ijn .. n poot 
aantlll .. 1"ktleYoorwaarden _pl"."rd, 
waannee U naast d" pbrulkelijke .. hkti". op 
bijv. achternaam of I"boortedatwn ook op een· 
voudlp wijze YeranderinPn In achternaam, 
moreliJke patroniemf!n, daodr"boren klnd"ren, 
oncehuwde moeden en clerplijlte op kunt lpO

ren. Door te .lekUren op I. bronvermelding 
. kunt U het IU'Chi"n.-k 'IOCIrberelden. 

U kunt .neren op elk wIlleburl, ppyen 
uit het beRend. merbij la ook .n.ri." op 
klank van ... MAm (1OWIdex) moplijk. 

U kunt van elke pelWOn "n pali.lch reiaU" . 
ahema oproepen Wllarbij « "nvoud!1 door dit 
ah"m8 bewOI"n kan worden. lIi"rdoor I1 het 
IMI duidelijk hoi! d" familier"18t1,,. IIlpn. 

M"t behulp .an de kontrole optie kunt U Uw 
PII"v""" lIlten kontrohren op dl"",.. loBlahf! 
foulll'!n. JO"lw routen In de YOllo'" nn dntuml 
of het _komcm .lIn dubbel" penonen. 

U kunt uit Uw ,eMalogl.oc:he Plenne een 
beltand _r de NGV kontaktdienet aanmaken. 
wanrdoor U in kontakt kunt ko""", _t andere 
,,,nem.en die onderraek doen aan derel!d" 
tamilIe. 

ViII het stllndllllrd GEDCOM lWOtocol kunl U 
ppvena met linde ... reneaJo,en uitwl_len. 

I 
I 
Xl 
I 
I 
~ 
1 
1 

i 
! 

! 
i 
~ 
! 

I 
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Computer : JaM.pc of eompaübe1 mei 
-1Chijf. 

0peratilI( lJIàm : MS-DOS 3.0 ofhopr. 

BHldldlerm 

: minimee! 612 Eb. 

: JIl'OI2'UDIII& 2.4 Mb. 
data ca. 1 Mb bij 2liOO 
per'IOIIen Whanlrelljk van 
cia JIoe-u.id ~ 
pD). 

: Hen:uleaIMDA (26"'80) 
eGA kleur (26"'80) 
EGA kleur (26-S0, "'*SO) 
VGA (26*SO, 508 SO) 

: IBM P:roprimva 
EPSON primers 
Sl'AR priDt.era 
PHILIPS NMSl486 priDier 
HP DeUJat SOO 
HP LuerJat Ierie 
Cuon LBPIllI priJden 

: S * 5~ - DSlDD (360 Kb) 
1 * 5%- DSIHD (1.2 Mb) 
2 * 3M." DSlDD ('720 Kb) 
1 * SM.- DSIHD (L« Mb) 

Import en Export : PRO-GEN (deellbastanden 
GeDlDatalDS'I an lD90 
GEDCOM 
ASen (dBASE, LOTUS) 

AlI .. 1!. exporl : NOV kontabdie. (Gel). 
TaCel Mat.chînr s,1tem. 

De rappol1l!Q Case 
Al. U Uw ondf!nof!kIre.ultaten wilt 18an 

publiceren kunt U m.b.v. PRO·GEN "n kwar· 
tierstaat of een parentef!1 aanmaken die YoldOf!t 
aan de eiun 'IOCIr publikatie in het NGV blad 
• GeM Nostra' . 

U kunt ind"lIen laten lellClren!n met daarin 
de penoon-, kwartier· of ,enealoti"nummen. 

Al, U de famille ... lati". aanahouw"lijk wilt 
maken kunt U en pafiedle kwartlentaat, 
pnealogie of parenteel latan print"n waanan 
U de IndiyidUf!1e pagina" aan elkaar kunl 
plakken tot 64n poot edlema. 

lIlemll8llt &ijn er nol nle andere uitvoermo· 
plijkheden, 0.8. nrhalende teWuitYOl!r, ko· 
IolllJMnlijaten, I!4JlÏnlbladen, F6·formulier, 
kwartlerbladen en hilltopammen. 

Alle uitYOl!r van PRO-GEN kunt U, mf!t beo 
houd .an de opmaak, .., IldUjf sturen In 
WordPerf'eet 4.2, 6.0 of 6.1 fonnut, radnt U 
_nder ... 1 moeite een poot deel van Uw tami· 
Ueboek door het JII'OII'1IIIUIU k\ll\t latan _no 
"Ilen. 

Het prornunma PRO-GEN Ie ,..JUkt _ 
__ I de betlnnende al. 'IOCIr de p\'Orderde 
computerpbrulker. 

vpor de I!uiMll1!!t computewbruibr 
De bedien!." van PRO·GEN ,aat lIIet behulp 

9an ovenichtelijke menu' I WIUll'lllft de di_ 
lr.ewIet pakti.eerd wo"'n. 

Het Invoe ... n .an de ,eneaJorilChe cere.eu 
pbeurt In pe~ .... en huwelijkebladen di" U 
op eenYOUdlre wijre in &ijn ,eheel op Uw beeld· 
ICherm kunt bewerken. 

BIJ het 1"II"n yan de relatI". "-n de per· 
_Mn ki_ U de bebetre_ perlllMn uit een 
oftnlchtelijke Iijat op Uw beel_herm. 

U kunt de dokumentatie van PRO·GEN 
binnen het prornunma op het scherm bekijken. 

17. 

Genealogie 
àla 

Carte 

J. Mu1derij .. 
Papillftid 1 
'1674 DD IoWbIo 
064'16-2'766 

D.J. Scbolte in 't Hoft' 
llooIdo_1 12 
'14'15 Alt Markelo 
064'16-3162 

voor de omrderde çgmputembruilmr 
Uet progrllmma PRO·GEN i, leschreven 1111 

"n open IYllf!f!m door d" .«and",lijke ,ep· 
vene ond"r lil'! brenPn in aparte huipbe.tanclen. 
Dil betakent dat "n ondememend compulll'!rp· 
bruiker op diy.,.. punten wij:liging"n aan klln 
bre."en. De m_te wij:ligi."en kan m"n van· 
uit PRO·GEN eenyoudii uitvoenln, andere 
wi,i:liginPn kan men .anuit MSOOS uitvoeren 
met behulp .an een ASCUof!ditor. lliertoe 
wordt "r en aparte technilche beldlrijving van 
alle pbruiklll'! bestanden lftet!Ieleverd. 

Ondersteunjng 
Wanneer er YrIIIen over het propammll of 

ad.le.n 'IOCIr yerbeterinPn lijn, kunt U de 
aulll'!un van Mt prolJllllUlUl '. aYOnda .an 
19.00.21.00 tahfonlKh benliken. 

Bij hf!t uitkomen van een \001,,- .enle 
van PRO·GEN, lu-ijpn prelistreerde ,ebrui. 
ken dI_an automatlKh bericht, met de mo· 
plijkheid die .eni" teren sterk PRdueeerd 
tarief aan te lIChaIren. . 

AIDI.cbJl 
Al. U PRO·GEN aan wilt edlarren, pbrulk 

dan het bf!Itel!ormuJler uit dfte fOlder. t 
IndIm U no, twijfelt kunt U OYerWf!Pn een 

demovenie van het pnIIr8IMI8 Ie probenln. " 
Doe demo"",ie kan muimaal 50 pe_n 
beYatten, terwijl de normale nnle _ dan 
10.000 penDnen kan verwerken. AI. U ... 1Ie· 
ahiW." heeft over "n modem kunt U dele 
demoftnie ophalen van "n ,eneaJorilCh Bul· 
letin Board. U kunt een demoYenie ook bf!Itel· 
len door 112,60 OYer te mllken. Bij retounen· 
di." .an dele demo di.kettal krijct U IlO,·· 
korti." (OP de IlIIMehllfprijl. 

De dok_ntatie van PRO·GEN. Incluáef 
bladnummen en Inhou ..... llft. be.lndt lith 
op de di.btte. en kan eenYOUdil op Uw printer 
alpdru.kt worden. 
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Tweemaandelijks tijdschrift van de afdeling 

-Vlaamse Veraniging voor Familiekunde-

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 

Datum van afgifte 

Jaargang XX - nr. 4 
September-oktober 

8 september 1992 

Verschijnt niet in juli-augustus 

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

Cleys, Pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht 
van donderdag 24 september 1992 te 20 uur in de zaal 'Patio' 
van het Castrohof, de Castrodreef 2 te sint-Niklaas. 

De heer Johan Roelstraete zal het hebben over "Initiatie in de 
familiekunde". Hij is de auteur van het boek 'Handleiding voor 
genealogisch onderzoek in Vlaanderen'. 

De Voorzitter 

Luc De Backer 

De Secretaris 

Marc Cappaert 

De Penningmeester 

Gaston Van Vlierberghe 
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De voordrachtgever 'Johan Roelstraete' 

Johan Roelstraete is als gedetacheerd leraar verbonden aan de 
educatieve dienst van het Rijksarchief in Kortrijk. Hij is lid 
van de Raad van Beheer van VVF-Nationaal en secretaris van het 
Heraldisch College. Eind vorig jaar verscheen zi jn "Handlei
ding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen" het standaard
werk voor iedere genealoog. Het werk bevat 332 bladzijden en 
is momenteel het meest uitgebreide genealogisch handboek ver
schenen in de Nederlandse taal. 

"Genealogisch repertorium van Temse 1584-1816" / paul Blaton. 

Dit vierdelig werk omvat niet minder dan 1663 bladzijden. 
Het bevat alle families die te Temse hebben geleefd, alfabe
tisch gezin per gezin met alle genealogisch van belang zijnde 
elementen eraan toegevoegd. Het werk is verkrijgbaar bij de 
auteur Paul Blaton, Aug. Wauterstraat 13, 9140 Temse. 
Tel. 03 771 02 15. Kostprijs : 2600 fr. 

Vraag en antwoord 

De heer R. Ingels, Vareselaan 8, 2400 Mol zoekt persoon die de 
penningkohieren van Moerbeke bewerkt heeft of kent of andere 
16de en 17de eeuwse bronnen over Moerbeke heeft teneinde 
nieuwe gegevens over zijn familie te kunnen vinden. 
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WAPENSCHILD van de ABDIJ 
en emhleem van de ClILTURELE KRING ROllOEI.O 

Geachte mevronw. 
Geachte heer. 

Met deze brief willen wij U de Culturele Krinl Boudelo voorstellen. 
Het is de nÎenwe naam voor de vereniging V.O.B.D.V. Groot Sinl-Niklails. 
Behalve de naamverandering worden de aklivileilen ook sierk vemlimd. 
Hel hoofddoel blijft de verdere studie van de Boudelo-abdij. 
Tot nli loe is enkel hel archeologische aan bod gekomen. Wij willen ook de 
publicatie ver/.orgen vall de geschiedl..undige aSllCcleli vau de .. Wij; lowel van 
de vesliging Ie Klcin-SiuaaÎ. als vau hel refugehuis Ie Geul, de lalere 
geschiedenis hien'an als abdij. de 101 gevallen van deze gebouwen . hun 
IlC\\'ollcrs en hun be;lÏllingeli lol op h ... 'Ûen. Het archief V.U1 dele abuij hcml 
een sch:u mln gel,'I!\'ens die ons hierowr kunnen Înlicht!.'n. 
C~ok hel heemkundig aspecl zal belullldeld worden. de vele sagen en I!.'genden 
hierover cvemds de voediug eu de geneeskunde in de abdij. 
I!.'Jer jaar voorziell wc .:eu cyclus va .. les \·oordmchlen. Dallrvoor wordcn de 
ledcn Ielk!.'us uÎlg!.'uodigd. Ze viudeu plaals iedere !.'crsle dinsdag \',111 de 
umalld. \'amlf seplember 101 maart. ti kIllIl ook in uw \\'oonpl;l.lIs ecu 
voordrachl orgauiscrellmel de medewerking van hel heslnur. 
De voordrachlen enllllblic.llies zullen I.:chler niel lol Rtllldelo hellCrkl hlij"':R. 
wals l' kmll llCmerken aan de eersle uiigave V.III onze Kring die als lilel 
h!.'et'1 • Onze hlillilicnalllen. hlln verhaal over ons verleden: Delc uiIgave 
1..(11111 hCl!liu Illaan van de pers. 
Er is geeu beperl..iug \loorlien in ûe Ihema"s. LU lijn er 1}lIblicalies in' 

\'uorbcrciding over olluilgegeven sagcn cnlegendcu. voll..sliedjes. receptcli en 
geneeswijzen.oral hislorie. volksgebruiken hel jaar door. gebruikelI bij 
geboorte. huwelijk en overlijdcn. 
l hv evenItIeIe meûewerkiug lal zeer gewaardeerd worden. 
De ll!ll'I \',111 de \'erelligiug is gevesligd inlle BOlfdchuaal Villl hel SI<!'''clijk 
MUS<!'1II11 . Regeuli<!'slr.1óI1 Ie Sinl-Nil..lims. Di ... r is (Hlk de hibliulh<!'ck \,111 ;Ic 
\'crcuiging, 1ll..uIII die fillIdl'legell iederc wocnsdag cUlalerdag heel hel ja .. r 
door. De Roudelozmd is open \'au I april lul I okloher: \,;111 dinsdag lUI 
lillenlag vnu l-l tol 17 unr en op zondag van 10 lol 17 uur. (Jrocl)shclllcl..cn 
kUllnen el' hier hel hele jilllr door gehcuren. mils Ielefonische afslu;:wl.. Uil 
nUlIIlIIl!r 03/71Cl.29A2 van het Sledelijk MuseulII. 
Hel :Idres \'an hl!! scaelariaal is: Culturele Kring Boudelo. KOlllerslr.lal L"ü 
9111 BelsclL'. Baukro:kcninl!l hij hel <lemeentekrediet tlhX-I05 5H :!0·0:! 
HCI lillgelJ I~dr.mgl 500 fr. \'Ilor gewone leden cu IOnOh, \'uur ,'rell"dclI , 
Ilief\'oHr onl\ illlgl I i minslens Iwee Jlllhlil..illies pcr jallr. 

<J..' \ 

--~ .. 
. \11"0115 De Aclie 

Banl..rckcnin!! 1~·1 0 5:'iK 10 112 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Genealogie & Computer 

3de 
Nationale 
Genealogische 
Computerdag 

Voor de wel- én de (nog) niet· computer gebruikende genealoog 

zaterdag 3 oktober 1992 

Univ.lnstelling Antwerpen, Universiteitsplein 1, Wilrijk 
Gebouw S, (parking 3) audltorum S1, gelijkvloers. 

In de lokalen nabij 
het auditorium 

Doorlopend geopende 
stands over hel gebruik 
van de computer in de 
genealogie 

kolfie en diverse soorten 
frisdranken via aulomaat 

Inschrl/vlngsn: 

R. Bryssinck, secretaris 
Clementinastr. 39 
2018 Antwerpen 

toegang: 100.- fr. (5 Hft) 

door storting op rek. 
403-3089401·24 van 
VVF· Werkgroep Genealogie 
& Computer 
of 
Giro 110ï397van 
rek. 1405.34.555 
Rabobank Ossendrecht 

In het àudltorlum f 

10.00 u: Deuren. Opening van de stands. 

lO.15u: OpenlngsWOOld door dhr. P. Donche. Voon. 
Genealogie & CollllUter-VVF en dhr, V, Arickx. 
Algemeen Voorzitter van de V.V.F, 

10.30u: Voordracht door dhr. A. Btyssinck: Is de com
puter een nuttig werkinstrument voor de 
genealoog? • een inlroductie voor de (nog) niet 
computer gebruikende genealoog. 

11.30u: Voordracht door dhr. J. Mulderi; over het 
nieuwste Nederlandstalige genealogie-
programma: PR().GEN. \ 

14.30u: Voordracht door dhr. Rob Croes (NGV) over de 
computerfaell"elten van de Kerk van de Heiligen 
der Laatste Dagen (Monnonenlln de USA. 

15.45u: Voordracht door dhrn. R. Gustin en H. 
Goegebeur over de mogelijkheden van 
GenealogIsche Bulletin BoardS en wat zIJ op 
genealogisch gebIed te bieden hebben 
(PC+modem+letefoon "wereldwijde kontakten tus
sen genealogen mogelijk . Public Domain 
genealogiSChe software) 

'5 middags IS er gelegenheid tot middagmalen 
in tiet nabife AcacJemlSch ZiekenhUiS of 
enkele restaurants in de buurt. 

N 
o 
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VLAMINGEN IN WISCONSIN (USA) 

Enkele jaren terug bracht ik een bezoek aan mlo Jn familie in 
Wisconsin, County Brown, namelijk de nakomelingen van ml.Jn 
overgrootvader die met zi jn tweede vrouwen de kinderen in 
1883 Kallo verliet. Oe kinderen van zijn eerste vrouw waren 
intussen reeds gehuwd. 
Daar bracht ik in de gemeente 
heemkundig museum White Pillars, 
Historical society. 

De pere een bezoek aan het 
tevens de zetel van De Pere 

Dit museum bezit duizenden bidprentjes zowel vlaamse als 
Engelse. Van de letter 'v' alleen al meer dan 500. 
Hoewel ik over zeer weinig tijd beschikte, noteerde ik er toch 
enkele waarvan hierna de lijst volgt. 

Nota : Kt. Calvary = naam van een kerkhof van De pere 
St. Boniface = naam van de parochiekerk van De Pere 

Bid voor de Ziel van Zaliger 
SYLVESl'fR VAN GHfEM, 

echtgenoot van 
VIrIlInie Lo*ermllts. 

Gehoren t~ Kieldrecht. Belglé!, 2S Aug. 
lö:!;') en na voorzien te zijn van d 
HH. Sacramenten, overleden te 
Pel''''. Wis .. 29 Oef. 1906. -_ ... 
o d.")od~ uw vonnis jol goed voor d~n 

mo!:-:~::,h. Wie!! de krachten begt>\'en. 
Eccl. XLI. 3. 

(;"" ,t>fd=, echtgel"oott' pn kinderen. 
wacht u vnn kwaad te doen en dan zal 
u geen kwaad bevangen. "'ijkt af van 
o:ld~ugenuc menschen en de zonde zal 
\'3n u afwijken. haat nipt na tI:' hirl(hm 
t;~ l.ullmu(·:t,l;'n te geven. 

Ecd. VI I. 1. 2 t'n W. 
Mijne kinllt:'rcm. berrint elka'll.h·r met 

de daad en in walsrheid. I Jos. 111. 18; 
en eert uw" lIltJeder al de dagt'n l(an 
haar leven, indachtIg. wat en hoeveèl 
zij \oor u geleden h~ft. Tob. IV, 3. 4. 

Gt>d.enkt mijner om de dietasten. wel. 
ke ik aan u bewezen heb. Conf. 

Oscar Van Geem 

I Meml><>r of St- Bonieacl.' and 
Ho.y ~am. Soci ... ies, 

hUllbanti of 
LomSE MER:Ml'YS. 

l:>urn at Ca 1100, B~l~iu"" July I~, I~ti •• and 
ftwtift ... 1'1 with the ;a.st $acrament:4 di ... J it.! 
St. :'dary', ho' pita:. Groen all,., Wi,." 
M""'" l:~. l~:!". anu \4a,. .. buri .. û frr-fti ~:... 
BoniI ..... ehur,'h, W",,! O. P .. ~, Wis .. 
Mueh lt. I~~" 

H. wu • Rood man. tu : ~1r raith. Ullrl':~:. 
(~.rjnlC God. and .\'oidin~ fvil. n.-ith .. r W:1"" 

ther .. an)' one who ~D1)k'f' an in word of hl", 
."ct.. Jub. 

Uelo\'·l!.d wile-. hl' l·u!\l"t.i~. a UUIt' w:,ï", 
and Wlt shaU U"f' ... ch .'tnt't" sKain. lor I ~p 
lo ti .. , Fat""r. Jo..,.. 11l0, I'; 

ChUdrrn and "r.n\h·hii\'r~n~ 10". on ... ~ln# 
"th~r. And I •• k ~·.,u aiL r.~.th·"" an.1 
(ri.ndg. ti' h.lp mr hy ) .'ur oraYflr .. hl Gttd. 

S.""l HeUl uf J ... "" and Mary ..... my 
."fua". 130U Ja,. induhr"nt"e .• 

0 .... FaÛl... Hall Ma"" 
a I, p, 
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1. Elizabeth van Boxel d.v. Lambert van Boxel 
°Bellevue 26.09.1875 +Bellevue 26.09.1897 

2. Johanna van Boxel 
°Holland 15.10.1836 +Bellevue 29.06.1926 

3. Lambert van Boxel echtg. Johanna van den Broek 
°veghel 10.04.1830 +Green Bay 27.03.1914 

4. Minnie van Boxel 
"04.08.1872 

5. Nettie van Boxel 
"27.07.1876 

6. Theodore van Boxel 
°13.03.1883 

+12.08.1958 

+09.12.1959 

+09.08.1959 

7. William (Bill) van Boxel 
°07.08.1908 +03.03.1966 

8. Maria Theresia van de Wiele echtg. Louis Van de Casteele 
°Moerkerke 09.05.1828 +De Pere 07.01.1906 

9. Rev. Louis Van de CastIe 
"Bruges 04-10-1870 +Wrightstown 05.05.1924 

10. Joseph van den Branden echtg. Maria Claus 
°yerrebroek 19.12.1844 +West De Pere 23.05.1917 

11. Victor van den branden echtg. Maria Louisa Louwens 
"Verrebroek 22.11.1843 +De Pere 15.05.1885 

12. Henry van de Walle 
°20.12.18~9 +28.02.1968 

13. Paul van de walle echtg. Minnie Weyers 
"Aersele 01.04.1854 +West De Pere 21.07.1927 

14. Minnie weyers wede. Paul van de walle 
°Sheboygan 19.09.1861 +West De Pere 06.05.1937 

15. Frank van Duyse 
°09.10.1874 +20.02.1970 

16. Josephus Van de List echtg. Frank Van Duyse 
oDe Pere 13.03.1879 +De Pere 16.10.1921 

17. Maria Josepha Van Duyse d.v. Joseph en Amelia Francisca 
Rouwens 
"Calloo 19.06.1873 +Fayette Mich. 30.01.1888 

18. stephania Van Duyse echtg. Jacob De Wilde 
°Verrebroek 11.01.1871 +West De Pere 19.11.1934 

19. Peter Van Etvelt echtg. Johanna Passimier 
oDe Clinge (Waas) 10.10.1828 +West De Pere 27.04.1920 

22 
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VAN HET LAND VAN WAAS 

Tweemaandelijks tijdschrift ven de efdelinl 

·Vlaamse Vereniging voor Familiekunde • 

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas I 

Datum van afgifte: 9 november 1992 

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

VerantwoordeJijke uitgever: 
Luc De Bader 
Luccastraat 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel 03/776.88.34 

,'1 

cleys, pierre 
Bisschop Triestlaan 40 
9120 Beveren 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze volgende voordracht van donderdag 19 
november 1992 te 20 uur in de zaal 'Patio' van het Castrohof, de Castrodreef2 te Sint-Niklaas. 

Luc De Backer en WiJly van Puyenbroeck spreken over de BURGERLIJKE STAND . 

De Voorzitter De Secretaris De Penningmeester 

Luc De Baeker Marc Cappaert Gaston Van Vlierberghe 
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Culturele Kring Boudelo, Kouterstraat ISO 
9111 Belseic. Tel. 03. 772.S7 .97 . 

Aan onze leden en.sympathisanten, 

Hiermede willen wij U onze' werking voor. het 
komende seizoen voorstellen. 
Volgende zeven voordrachten worden georganiseerd: 

6 oktober 1992 om 20 uur: Johan Zoutendijk: "Het Van 
Pethegemorgel van de Boudeloabdij te Gent, nu in de Grote Kerk 
te Vlaardingen", Nederland. Spreker is de zoon van de orgelist 
aldaar en werkt aan een studie over deze orgels De voordracht 
wordt afgewisseld met orgelmuziek. Ze vindt plaats in de kerk 
van Belsele-Centrum die ook over een Van Peteghemorgel beschikt. 

12 oktober 1992 om 20 uur: Alfons De Belie: " Familienamen te 
Maldegem", Deze avond is een initiatief van de V.Z.W.Ingro Art en 
gaat door in het Auditorium van de Bibliotheek, Schouwburgplaats 
3 te Maldegem. 

3 november 1992 om 20 uur: Voorstelling van de nieuwe catalogus 
"Middeleeuwse Vloeren in het Stedelijk museum" door de auteur 
Alfons De Belie. De leden kunnen hun exemplaar meenemen. 
In de Boudelozaal van het Stedelijk Museum te Sint-Niklaas. 

1 december 1992 om 20 u.: Luc Beeckmans, secretaris van het 
Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen, 
handelt over: "Neanderthalers in Oost-Vlaanderen, welke dieren en 
planten kwamen toen voor". Cipierage, Grote Markt te St-Niklaas. 

5 januari 1993 om 20 u.: Lic.Bart De Bruyne spreekt over "De 
herbergen in het Waasland". In de 17e en 18e, tot diep in de 
vorige eeuw, was de herberg in het Waasland de belangrijkste 
plaats voor het politieke, sociale, economische en culturele 
leven. In de Cipierage, Grote Markt te Sint-Niklaas. 

2 februari 1993 om 20 uur: Jacky Thiron, secretaris van de 
Heemkundige Kring DE HEUZIE van Stekene handelt over: 11 De 
Schandpalen in Oost-Vlaanderen" Hoe, waar en voor welke 
misdrijven kwam men aan de schandpaal en waar vinden wij die nog 
in onze provincie. 
In de Cipierage, Grote Markt te Sint-Niklaas. 

2 maart 1993 om 20 uur: "Van den vos Reynaerde" in woord en 
beeld. Marcel Ryssen draagt voor uit.het 13e eeuwse verhaal. 
Dr. Rik Van Daele concentreert zich op de Reynaertkunst in Sint
Niklaas' bezit. Hij vertelt het verhaal opnieuw aan de hand van 
een aantal decoratieve stukken uit het begin van deze eeuw. 
Centraal staat het werk van de grootste Duitse meester
Reynaertillustrator, wilhelm von Kaulbach. 
In het vroegere gemeentet)uis te Nieuwkerken , waar unieke 
Reynaertdoeken hangen van Wilhelm von Kaulbach. 

6 April 1993 om 20 uur: Alfons DE Belie: "Familienamen die 
voortkomen door het beoefenen van ambachten en neringen,van 
bestuurlijke ambten, van figuranten van toneelspelen en 
optochten". Als intermezzo zingt Paul Ongena oude ambachtliederen. 
begeleid met zijn gitaar. Cipierage, Grote Markt te Sint-Niklaas. 

Inkom 100 fr., voor de leden 80 fr. 



VLAMINGEN IN WISCONSIN (USA) Vervolg door Oscar Van Geem. 

20. Edmond van Geem echtg. Honorina Apers 
o CaJloo 26-2-1876 +Green Bay 29-6-1913 

21. Edmund Van Gheem 
013-7-1896 + 17-6-1963 

22.Frank Van Gheem 
04-3-1900 + 11-10-1969 

23. Gertrude Van Gheem 
020-5-1878 + 10-6-1960 

24. Louis Van Gheem echtg. Louise Mermuys 
°Calloo 12-7-1864 +Green Bay 13-3-1928 

25. Louise Mermuys weduwe Louis Van Gheem 
°Bruges 14-7-1874 +9-6-1913 

26. Norbert van Gheem 
05-7-1914 +29-11-1%9 

27. Sylvester Van gheem echtg. Virginie Lokermans 
° Kieldrecht 28-8-1825 + De Pere 29-10-1906 

28. Philip Van Gheem echtg. Gertrude Roffers 
°Belgium 5-2-1871 +West De Pere 19-4-1942 

29. J oseph Van Lorynen 
° Euveres (Belgium) 1-8-1825 +Bellevue 29-12-1893 

30. Henry Van N oie echtg. M ary Van Lorynen 
06-1-1884 +17-4-1964 

31. Pa ui Van Noie echtg. Anna Cleven 
°Belgium 16-6-1878 +7-9-1943 (+) West De Pere Mt Calvary 10-9-1943 

32. Mary van N oie 
°26-1-1895 +21-10-1974 

33. Peter Van Noei echtg. Mary Rosalie Van Straten 
°Duel (=Doel'?) 16-5-1844 +Aschwaubenon 17-2-1920 
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34. Mary Rosalie Van Straeten weduwe Peter van Noie 
°Calloo 30-4-1850 + Aschwaubenon 4-3-1929 (+) West De Pere St Boniface Church 6-3-1929 

35. Emil Vercauteren weduwnaar Gertrude KJeuskens 
°Calloo 17-9-1874 +Green Bay 3-5-1927 (+) from St. Boniface Church 6-5-1927 

36. Gertrude Kleuskens echtg. EmU Vercauteren 
°Sevenum (Holland = Nederl. Limburg) +Green Bay 5-11-1913 (+) from St. Boniface 
Church 8-11-1913 



37. Francisca Boeykens weduwe Joseph Vercauteren 
° Ca]]oo 4-3-1846 + West De Pere 6-3-1939 

38. Isidore Vercauteren 
°20-12-1877 + 10-11-1972 

39. Jennie Vercauteren 
°21-4-1885 +26-3-1964 

40. John Vercauteren 
°1917 (+)MtCalvary(kerkhof) 1-2-1917 

41. John Vercauteren echtg. Petronella Kleuskens 
°CalJoo 18-6-1873 +Green Bay 8-3-1940 (+) from St Boniface 12-3-1940 

42. Louisa Vercauteren 
°24-3-1880 +27-1-1901 
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43. Peter P. Vercauteren echtg. Jenny Wilrnet 
oDe Pere 9-6-1885 + Green Bay 19-12-1947 (+) from St. Boniface West De Pere 23-12-1947 

44. J oseph Vercauteren echtg. Francesca Boykens 
Verre broek 17-10-1842 + De Pere 15-11-1920 

45. Edward F. Vergets echtg. Johanna Tilleman 
°DoeI29-1-1863 +West De Pere 2-4-1926 

46. Raymond Vergets 
°6-6-1894 +21-9-1959 (+) Mt Calvary 

47. Mary Vermeulen 
° +7-12-1949 

48. Frederick Vermeulen echtg. Cecilia Dens 
°Kieldrecht Oudorenberg Oost-Vlaanderen BeJgium 3-5-1865 
+ Norway (Michigan) 29-8-1935 

49. Peter Van Remoortel echtg. Maria D'Olieslager 
oVerrebroek 7-12-1844 + De Pere 2-10-1903 na een slepende ziekte 

50. Anthony Van Remortel 
°1918 + 1960 

51. August Van Remortel 
°9-7-1887 +25-10-1968 

52. Charles Van Remortel 
° 1879 + 1964 

53. Joseph Van Remortel 
° 1875 + 1956 

54. mrs. Mary Van Remortel 
°1878 + 1955 



55. ~arie D'Olieslager weduwe Peter Van Remonel 
Kieldrecht 30-5-1849 + De Pere 10-1l-1923 

56. !leverend Wi1Jiam F. Van Roosmalen, pastor and dean De Pere 
Bois-le-Duc 13-2-1857 +De Pere 24-12-1925 

57. fetrus Van Severen echtg. Romania Haesebroeck 
Damme 4-6-1856 +E1dridge Iowa 23-5-1939 

58. !l0manie Haesebroeck weduwe Peterus Van Severen 
Heyst-aan zee 6-2-1864 +WaJcott Iowa 1-11-1941 

59. Engelbertus Van Verdigem 
. °Bachaute (BeJgium) sept 1811 + Bellevue 19-3-1875 64 jaar oud 

60. Arthur Vercauteren 
° 1916 + 1963 (+) Ml Calvary 

61. August Vercauteren 
013-5-1889 +3-2-1959 (+) Ml CaJvary 

62. Earl Vercauteren 
0 7-10-1928 +30-5-1964 (+) Ml Ca]vary 

63. Elmer Vercauteren 
o 

1-2-1906 + 15-12-1962 (+) Ml Ca1vary 

64. !'-ntonette Verschrage dochter van Fransciscus en Petronella Verschrage 
De Pere 14-5-1865 +De Pere 11-1-1885 

GENEALOGISCHE INFO - DISKElTE 

Door 'Ie Werkgroep Genealogie cl Computer van de VVF werd onlang~ een 
GENEALOGISCHE INFo-DlSKETTE samengesteld. Deze staat boordevol praktische 
iDformaûe voor de geDeaioog. Het is onze bedoeling om de informatie erin in de toekum .. , 
zoveel mogelijk up-k>-date te houden en deze evenlUeel nog uit te breiden. 

Men vindt erin: - een voorstelling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. met alle 
afdelingen (met adressenlijst), baar doelstellingen. - De Genealogische Centra worden belicht met 
vermelding van wat er te raadplegen is, openingsuren etc ... - De Werkgroep Genealogie &. 
Computer. met een ovenicbt van baar projecten. Ook een uitgebreid overzicht van de 
Genealogische Software. met een steekkaart voor een 4O-1I1 programma's CNederland~· en 
EngelSlalige) onlbreekt niet. - Daarnaast vindt men ook een voorstelling van de andere Belgi~chf' 
Genealogische Vereniringen of organizaries. en wat zij te bieden hebben .. Tenslotte ook een 
zeer uitgebreid overzicht van archievèn (Rijks-. Stads-. Gemeente-. Kerkelijke-. OCMW. et, I 

en Documentatiecentra en bibliOlheken (Private. Openbare. Stads- etc ... ) 

Het bijzondere aan deze diskette is hoor gn,l1Iilsvri~nd~/ijlch~id om tku I~ rruJdp/~gtn. Alle 
informatie is samengebracht in een 280-tal -bartjes-. M~n Ium zur gtnwJdctlijk WVT h" mI' 
/caQnjt fItIIlT eM andtr ovtrllllpfMn zonder dat men deze c!6I voor c!6I moet doornemen. In de 
kaartjes zijn namelijk studs een aantal woorden in vetjès. Gaat men met de cursor naar dal 
woord (dat dan ook in een verlichte balk komt) en 4rukt men op de EDter-toets. dan venpnngt 
men naar een ander kaartje. dat het aangekJilcte woord als onderwerp heeft. Op die manier kan 
men voortdurend rondnavigeren in die 280 kaartjes. Een beetje dus wals rondsnuffelen in een 
bihliotheek, waar men 'grasduint' in de boeken. 

Hiernaast vindt men ook enkele voorbeelden van "kaartjes". De woorden die op het scherm In 

vetjes staan, en dus verwijzen naar andere kaartjes. hebben we onderstreept vour de 
duidelijkheid. Gebruik: kopieer de diskette in een subdirectory. bv.: IN FO. Opstarten gebeun 
door "INFO" in te tikken. 

Dt disk~n~ is It ~rlcrijgtn op J.S" of 5.25" voor 100,-fr. Bij: VVF-Werkgroep Genealogie & 
Computer. door overschrijving op rek. 403-3089401-24. NL: rek. 14.0S.34.SSS hij Rabohank 
Ossendrecht of Giro 1107397 van deze bank t.g. v. rek. 14.0S.14.SSS (all6én in gulden •. 
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