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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

 
P708545 

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

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
 
Datum van afgifte : 27 januari 2009 
Drukwerk tegen verlaagde taks 
 
Jaargang XXXVII - nr. 1 januari-februari 
Verschijnt niet in juli-augustus 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100  Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 
Email luc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 
 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor een geleid bezoek aan het cultuurhistorisch museum SteM 
Zwijgershoek op donderdag 12 februari om 19.30 u.  (Voor meer details zie volgende bladzijde) 
 
 
Plaats : Zwijgershoek 14 te 9100 Sint-Niklaas. 

De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
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GELEID BEZOEK: cultuurhistorisch museum SteM Zwijgershoek 
 
In het museum SteM Zwijgershoek maakt u kennis met een totaal nieuwe interactieve presentatie 
op een oppervlakte van meer dan 2.000 m². Een uitgelezen selectie van voorwerpen, documenten, 
beeld en geluid brengt de rijke geschiedenis van Sint-Niklaas en het Waasland tot leven.  
 
Steeds staat de mens centraal: zijn stem neemt u mee op een driedelig traject doorheen de tijd, van 
de prehistorie tot de 21ste eeuw.  
 
‘mens en materie’: 12 000 v.Chr – 18de eeuw 

14.000 jaar jagen en kweken, koken en braden, eten en drinken, zich verzorgen en kleden, 
verwarmen en verlichten, kopen en verkopen, genezen en sterven ... 

Dankzij tal van bodemvondsten leren we welke grondstoffen de mens ter beschikking 
had, hoe hij ermee omging in het dagelijkse leven en welke technieken en werktuigen hij 
hiervoor ontwikkelde. 

 
‘mens en machine’: late 18de – begin 20ste eeuw 

Sociale en economische geschiedenis in het museum: of hoe machines tot leven komen. 
Hier krijgen we een antwoord op de vragen: Welke invloed heeft de industrialisatie gehad 
op het oorspronkelijk agrarische leven in het Land van Waas en hoe kwam de 
textielindustrie voorgoed op gang door de introductie van de stoommachine. 

 
‘mens en lichaam’: 19de eeuw – vandaag 

Sprekende geneesheiligen, stijlvolle wassen bustes en een ‘martelvitrine’. 
Er wordt een beeld geschetst van hoe de mens zich steeds meer is gaan bezighouden met 
zijn gezondheid en zijn uiterlijk. De grootste collectie haarverzorgingsmateriaal van het 
land kon in dit luik niet ontbreken. 

 
Naast de permanente collectie beschikt dit museum ook over een actief brei-atelier en een publiek 
toegankelijk depot. 
 
Praktisch: 

• Donderdag 12 februari 2009 om 19.30u. 
• Samenkomst aan het museum : Zwijgershoek 14 te 9100 Sint-Niklaas. 
• Toegang € 3 per persoon (ter plaatse te betalen). 
• Inschrijving is verplicht (via de website of rechtstreeks bij Luc De Backer) 

 
 

In de kijker 
 
Parochiaal archief O.L.Vrouwparochie Sint-Niklaas ontsloten 
 
SINT-NIKLAAS (RKnieuws.net) - Voor het eerst in het Waasland is een parochiaal archief 
ontsloten. De eer valt te beurt aan de Onze-Lieve-Vrouweparochie in Sint-Niklaas. ’De idee 
ontstond toen we vijftien jaar geleden een bijna vergaan archief ontdekten’, zegt de kerkfabriek.  
Een parochiaal archief in een inventaris van 180 bladzijden verwerken, is geen evidente zaak. ’Er 
gaan in heel Vlaanderen parochiale archieven verloren’, zegt stadsarchivaris Piet Van Bouchaute. 
’De meeste archieven zijn verwaarloosd of liggen verspreid, soms ook uit onwetendheid. Dat een 
kerkraad het initiatief neemt, is ronduit een primeur. De inventaris geeft ook meer informatie dan 
soortgelijke werken gewoonlijk rijk zijn. Gelukkig wordt men zich steeds meer bewust van de 
enorme waarde voor het nageslacht.’  
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VVF-PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN organiseert ... 
 

ZUID-BRABANTDAG 
OP ZONDAG 15 FEBRUARI 2009. 

 
Op zondag 15 februari 2009 richt de Provinciale VVF-afdeling Antwerpen met haar drie regionale 
afdelingen een  grensoverschrijdende ontmoetingsdag in.  Die heeft plaats in het Provinciaal 
Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61 te Oostmalle.   
 

Dagthema:  DNA-onderzoek ten dienste van de genealoog 
 
Programma: 
 
- Inschrijving en onthaal vanaf 9.30 uur 
- 10.00 u: verwelkoming en opening door Marc Van den Cloot, provinciaal voorzitter 
- 10.15 u.: voorstelling van het “DNA-project oud-hertogdom Brabant” 
- van 10.00 tot 17.00 u.: doorlopende opening van de infostands  
- van 10.00 tot 17.00 u.: doorlopend DNA-test voor de projectdeelnemers 
- 10.30 u.: Genetische genealogie, voordracht van drs. Toon van Gestel, bioloog en voorzitter van 
                 de NGV-afdeling Kempen-Peelland 
- 12.00 u. tot 13.30 u.: middagmaal 
- 14.00 u.: de familie Sas, een voorbeeld van genealogisch DNA-onderzoek, door professor Dr. 
                 Benedikt Sas, van de Universiteit Gent. 
- 17.00 u.: sluiting van de Zuid-Brabantdag 
 
Alle VVF-afdelingen grenzend aan Nederland en alle NGV-afdelingen grenzend aan België, 
evenals de Waalse genealogische vereniging Géniwal werden uitgenodigd om er met een stand 
aanwezig te zijn.  Daarnaast zijn er standen van bekende genealogische computerprogramma’s, 
diverse boekenstands en infostands voor de promotie van het DNA-project.   
 
De Zuid-Brabantdag is open voor het publiek van 10 tot 17 uur.  De activiteit staat open voor 
iedereen, uitzonderlijk dus niet alleen voor leden van de VVF.  
 
- Deelname zonder middagmaal: 2 Euro.  Bij voorinschrijving is in de deelnameprijs ook de  
  onthaalkoffie inbegrepen. 
- Deelname met middagmaal : 14,50 Euro (soep, hoofdgerecht, dessert en koffie, thee of water. 
  Andere dranken zijn voor eigen rekening.  Voorinschrijving is in dit geval verplicht. 
- Er zijn voor alle deelnemers dranken verkrijgbaar in de bar.  
 
Inschrijven kan via formulier op de website van de VVF-afdelingen Antwerpen, Kempen en 
Mechelen of via mail aan frans.renaerts@busmail.net met vermelding van naam, adres en gekozen 
formule.  Uw voorinschrijving is pas geldig na storting van het passende bedrag op rekening 
nummer 068-2147387-28 van de Provinciale VVF-afdeling Antwerpen met de vermelding “Zuid-
Brabantdag” en dit uiterlijk op 31 januari 2009.  
 
Tijdens deze Zuid-Brabantdag wordt het “DNA-project oud hertogdom Brabant” gelanceerd.  
Doorlopend kunnen de vooraf ingeschreven projectdeelnemers er hun DNA-test (speekselafname) 
laten uitvoeren. Geïnteresseerde VVF-leden kunnen via de speciale projectwebsite www.brabant-
dna.org kennis maken met het doel, het genealogisch nut en de volledige beschrijving van het totale 
project.  Wie aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan zich als deelnemer inschrijven via het 
formulier op de tweetalige website. 

mailto:frans.renaerts@busmail.net�
http://www.brabant-dna.org/�
http://www.brabant-dna.org/�
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Nieuwe publicaties – VVF-Land van Waas 
 

Gezinsrepertorium van Belsele 1586-1800 - CD-gs-bel (26-12-2008). 

Bewerking door Luc De Backer. 

De gezinsreconstructie gaat van het begin van de parochieregisters in 1586 tot 1800. Telkens worden de 
dopen, huwelijken, overlijdens opgenomen. Waar mogelijk werden deze gegevens nog aangevuld met de 
staten van goed en informatie uit andere parochies.  
Om zoveel mogelijk huwelijken te kunnen dateren werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
"Huwelijksdatabase van het Land van Waas" en genealogische repertoria van aangrenzende gebieden. 
Personen overleden in Belsele tussen 1800 en 1870 werden opgenomen voor zover deze personen reeds 
voorkwamen in de gezinnen.  
Wegens het grote aantal bladzijden is deze publicatie enkel op cd-rom te verkrijgen.   

Prijs: € 25. (VVF-leden krijgen € 5 korting).   

Staten van goed CD-9 - Beveren (6/12/2008). 

Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen.  

In het rijksarchief van Beveren onder het GO (= gemeentelijk oud archief) van Beveren bevinden zich een 
reeks registers of bundels met wettelijke passeringen (waaruit de akten gelicht werden die rechtstreeks 
verband houden met wezen) nrs. 1195-1996, staten van goed, wezenrekeningen en eden van voogden nrs. 
1223-1338 omvattende de periode 1582-1802. Tevens vindt men er voor de heerlijkheden Zillebeke, 
Rasegem en Massene een reeks registers of bundels met staten van goed, wezenrekeningen en eden van 
voogden nrs. 52-60 en 68 omvattende de periode 1614-1795. De bewerking van deze 5.333 documenten 
over 20.470 beschreven pagina’s kan je vinden op de negende CD van de staten van goed.  

Prijs: € 25. (VVF-leden krijgen € 5 korting).    

Staten van goed CD-combi 9 -  (6/12/2008). 

Naast de CD per gemeente is het ook mogelijk voor de “abonnees” de combi-CD te bekomen.  
Mits inlevering van de vorige 8 individuele CD's of CD-combi 8 kan je de nieuwe bekomen aan € 25 (€ 20 
voor VVF-leden).  
Deze combi-CD bevat naast de volledige inhoud van alle CD’s een globaal overzicht alfabetisch 
gerangschikt op naam man/vrouw en vrouw/man met een koppeling naar de individuele steekkaarten. 
De CD bevat ook een afdrukbare lijst (alfabetisch M/V en V/M).  
Momenteel staan hier 27.317 documenten over 171.000 beschreven pagina's op.  

Prijs voor "niet-abonnees" : € 185. (VVF-leden krijgen € 45 korting).   

Voor wie deze cd-rom’s niet kan afhalen in ons documentatiecentrum (Zamanstraat 49 te 9100 Sint-
Niklaas), bedragen de verzendingskosten € 2 voor België en € 3 voor de rest van Europa. 
 
U kan deze publicaties bestellen via onze website www.vvflandvanwaas.be onder de rubriek (Onze 
uitgaven / Boetiek | Uitgaven op CD-ROM) of bij onze voorzitter Luc De Backer Tel: 03-776.88.34  
e-mail: luc.g.debacker@pandora.be. 
 
Bij een bestelling via de website krijgt U een bevestigings e-mail met uw bestelnummer. Gelieve 
deze te vermelden op uw betalingsopdracht. 

http://www.vvflandvanwaas.be/�
mailto:luc.g.debacker@pandora.be�
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Nieuwkerken Waas Geboorten 1851-1900  

door Victor Rotthier. 

Zeer degelijke bewerking van de geboorten in de burgerlijke stand met vermelding van de ouders hun leeftijd 
beroep en geboorteplaats.  

Uitgavejaar: 2009 
Pagina’s: 137p. 
Prijs: € 20.  

Te verkrijgen bij de auteur: Isegrimlaan 29,  9111 Belsele, Tel: 03-772.36.86 

 
Onze bibliotheek - aanwinsten 

 

 
− Alfabetisch repertorium van de families te Buggenhout (3 dln)/Frans Verberckmoes//1987 
− Handleiding voor stamboomonderzoek/Roelof Vennik/Wilkerdon/1987 
− Ik zie het hier niet zitten... familiekroniek Van Moorhem/Luc Chalmet//1999 
− Nieuwkerken-Waas Geboorten 1851-1900/Vic Rotthier/VVF-Land van Waas/2009 
− Puurs: parochieregisters dopen 1748-1765/Dirk Binon//2008  
− Puurs: parochieregisters dopen 1766-1782/Dirk Binon//2008 
− Relaas uit het Land van Waas/Walter Clippeleyr/Danthe, Sint-Niklaas/1982 
− Stad en kasselrij Oudenaarde : staten van goed (1595-1796) (4dln)/Carlos Aelvoet en André 

Lafort/VVF-Vlaamse Ardennen/2008 
− Staten van goed van het Ambacht Boekhoute. deel 1: 1740-1795/Marijn Claes/VVF-

Meetjesland/2003 
 
 

 
− Archief op het spoor (DVD)//Erfgoedcel Waasland/2006 
− Beveren in Beeld (DVD)/red. Dirk Van Duyse/Hert.Kr. HLVB/2007 
− Gezinsrepertorium van Belsele 1586-1800/Luc De Backer/VVF-Land van Waas/2008 
− Huwelijken te Lokeren 1586-1796 en Daknam 1612-1808/Luc De Backer/VVF-Land van 

Waas/2008  
− Huwelijken te Sint-Niklaas 1599-1801 en IV-1900/VVF-LVW/VVF-Land van Waas/2008 
− Kapelle en Reimerswaard/NGV/NGV-Zeeland/2008 
− Staten van goed Bazel en Wissekerke/Jean-Pierre Vaneygen/VVF-Land van Waas/2007 
− Staten van goed Doel en Kieldrecht/Pascal Janssens/VVF-Land van Waas/2007 
− Staten van goed Beveren/Jean-Pierre Vaneygen/VVF-Land van Waas/2008 
− Totaalindex Fonds Régis/VVF Nationaal Centrum/VVF/2006 
− Waas kwartierstatenboek 1/Rositta Van Havere/VVF-Land van Waas/2006  
− Waas kwartierstatenboek 2/Rositta Van Havere/VVF-Land van Waas/2007 
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In memoriam 
 
Na een moedig gedragen ziekte overleed in huiselijke kring te Oudegem op 20 november 2008 José 
De Donder. Hij was bestuurslid en webmaster van VVF-Dendermonde. Wij bieden aan zijn 
echtgenote en familie ons medeleven aan. 
 
Omringd door haar naaste familie overleed op 90-jarige leeftijd in het A.Z. Sint-Blasius te 
Dendermonde op 15 december 2008 Joanna Maria Van Damme, weduwe van Marcel Alfons 
Waterschoot, moeder van Ben Waterschoot, voorzitter van VVF-Dendermonde. Wij bieden aan Ben 
Waterschoot en zijn familie ons medeleven aan. 

 
Totaal onverwacht ging op 31 december 2008 ons geacht medelid Jerome Smet van 
ons heen. Hij werd geboren te Temse op 6 september 1929 en was echtgenoot van 
Joanna Heyndrickx. Op 17-jarige leeftijd trad hij als klerk in dienst van het 
gemeentebestuur van Temse. Door de jaren heen groeide bij hem de interesse om te 
snuffelen in het omvangrijke, doch onontgonnen, archief van Temse. Het hoeft dus 
niet te verwonderen dat hij na een tijdlang diensthoofd te zijn geweest van de dienst 

Burgerlijke Stand hij in 1978 als gemeentearchivaris aangesteld werd. Het is aan Jerome Smet te 
danken dat het jarenlange onaangeroerd archief in de kelders van het gemeentehuis van Temse 
geïnventariseerd en geklasseerd werd. Hij was auteur of mede-auteur van talrijke geschiedkundige 
publicaties over Temse waaronder: “De armenzorg te Temse door de eeuwen”, “De heerlijkheden 
van Temse: een bijdrage tot de oude geschiedenis van de gemeente Temse”, “De molens van 
Temse” en het onlangs verschenen boek “Het gemeentehuis van Temse”. Wij kennen hem vooral 
van zijn genealogisch drieluik “Genealogisch repertorium van Temse 1166-1620”, “Genealogisch 
repertorium van Elversele 1295-1630”, “Genealogisch repertorium van Tielrode 1264-1630”, dat in 
2007 nog aangevuld werd met “Genealogisch repertorium van Bazel 1295-1640”. Wij bieden aan 
zijn echtgenote en familie ons medeleven aan. 
 
 
 

Oproep : erfgoeddag 2009 “Uit Vriendschap !?” 
 
Op zondag 26 april 2009 nemen we deel aan de negende editie van de erfgoeddag met het volgende 
project: 
 
multimedia-presentatie en tentoonstelling: Vriendschap onder naamgenoten  
 
Op Erfgoeddag stellen diverse familieverenigingen hun stambomen, familiegeschiedenissen, 
speciale uitgaven en zo aan u voor. We gaan ook in op familienamen die duidelijk verbonden zijn 
met het thema “Vriendschap”. Tenslotte worden we ook verrast: voorheen ongekende familie mààr 
wel een naamgenoot, kan toch een nieuwe goede vriend worden! 
 
Los van de speciale Erfgoeddagactiviteit, is de vaste collectie GRATIS doorlopend te bezoeken.  
 
 
Voor de opbouw van deze tentoonstelling zijn we op zoek naar leden met uitgebreide familie-
overzichten en documentatie, vooral zij die een eigen tijdschrift hebben of tot een familievereniging 
behoren. Kan U ons hierbij helpen? Neem dan contact op met Luc De Backer (Tel. 03-776 88 34 of 
e-mail: luc.g.debacker@pandora.be). 

mailto:luc.g.debacker@pandora.be�
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Oproep : 44e Nationaal VVF-Congres 
 
Op zaterdag 23 mei 2009 organiseert onze regionale afdeling in de stadsschouwburg Sint-Niklaas 
het 44e Nationaal VVF-congres met als thema “Terug naar de bronnen”. 
 
Om alles in goede banen te leiden op de congresdag zijn we nog op zoek naar een aantal 
vrijwilligers, met name voor de volgende taken: 

• 3 personen voor de begeleiding van de standhouders (8.30 – 10.00 u) 
• 1 persoon voor het toezicht op het gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen voor de 

standhouders (8.30 – 10.00 u) 
• 2 personen voor de onthaalbalie en de stand ‘VVF-Land van Waas’ (ganse dag met beurtrol) 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze voorzitter Luc De Backer (Tel. 03-776 88 34 
of e-mail: luc.g.debacker@pandora.be). 
 
 
 

Programma 
 

•   9.30 uur: Inschrijving – ontvangst met koffie. 
 
• 10.00 uur: Verwelkoming door congresvoorzitter Luc De Backer en openingstoespraak 

door Luc Grégoire, algemeen voorzitter VVF. 
 

• 10.15 – 12.00 uur: Drie referaten. 
o 1e referaat: Marc Van den Cloot – DNA-onderzoek ten dienste van de genealoog. 
o 2e referaat: Carine Goossens –  Staten van Goed. 
o 3e referaat: Jean-Pierre Vaneygen – Toelichting projecten Land van Waas: 

Huwelijken – Hoofdcijnsboeken – Staten van Goed. 
 

• 12.00 – 14.30 uur: Middagpauze en gelegenheid tot bezoeken genealogische stands. 
Lunch in de foyer. 

 
• 14.30 – 16.00 uur: Twee referaten. 

o 4e referaat: Marc Carnier –  Archief van St-Baafs en het bisdom Gent tot 1801. 
o 5e referaat : Piet De Reu –  Erfenisregeling in de moderne tijden. 

 
• 16.00 – 17.00 uur: Slottoespraak door Luc Grégoire, overhandiging van kwartierstaten 

aan de heer burgemeester Freddy Willockx en mevrouw de schepen van cultuur Lieve 
Van Daele. 
Groeten van onze zusterverenigingen. 
Huldiging van VVF-leden. 
 

• 17.00 – 18.00 uur: Receptie aangeboden door de stad Sint-Niklaas. 
 

• 18.00 uur: Banket in de Foyer. 
 

Doorlopend van 10.00 – 16.00uur:  
Mogelijkheid tot standenbezoek 

 
 
 

mailto:luc.g.debacker@pandora.be�
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Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden November-December 2008 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Burcht 1626-1823 (parochieregisters) 
o De Klinge 1657-1796 (parochieregisters) 
o Doel 1908 (parochieregisters) (enkel voor VVF-leden) 
o Sinaai V-VII, IX-1900 (burgerlijke stand) 
o Sint-Niklaas 1871-1880 (burgerlijke stand) 

 Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 82.560 huwelijken in de 
parochieregisters en 56.874 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Volgende bestanden werden aan een grondige controle onderworpen: 
o Beveren 1703-1796 (parochieregisters) 

• Op het forum werd de rubriek ‘Vragen’ van de categorie ‘Helpdesk’, waarop men vragen 
over de werking van het forum kan plaatsen zonder ingelogd te zijn, afgesloten omwille van 
herhaaldelijk misbruik. 

Nieuwigheden  1e helft Januari 2009 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Tielrode V-VI, IX-1900 (burgerlijke stand) 
o Kemzeke 1623-1631, 1677-1796 (parochieregisters) 
o Kemzeke 1797-1809 (parochieregisters)  

 Met deze aanvullingen kan er reeds gezocht worden in 83.629 huwelijken in de 
parochieregisters en 57.913 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Hiermee zijn reeds 22 van de 32 gemeenten van het Land van Waas volledig opgenomen in 
onze huwelijksdatabases! 

• Toevoeging van een rechtstreeks knop naar de huwelijksdatabase op de startpagina met een 
variabele reclame-banner.   

 
 
 

Onze website in cijfers 2008 
 

• Totaal aantal bezoekers (robots niet meegerekend): 39.549 
• Gemiddeld aantal bezoekers per dag: 108 
• Gebruikte browser door bezoekers: 79 % Internet Explorer en 14 % Firefox 
• Gebruikte beeldschermresolutie: 30 % 1024x768, 18 % 1280x1024, 17 % 1280x800, 13 % 

1440x900 en 6 % 800x600 
• Oorsprong van de bezoekers: 74 % (.be),  21 % (.com), 3 % (.nl) 
• Op het forum werden 428 nieuwe onderwerpen gestart 
• Het aantal website-leden is opgelopen tot 546, waarvan 303 lid zijn van het VVF 

 

Figuur 1 : voorbeeld van een reclamebanner met knop voor de huwelijksdatabase 
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Nieuwe resultaatschermen huwelijksdatabase voor VVF-leden 
 
Zoals aangekondigd in onze vorige kroniek hebben we de resultaatschermen gewijzigd om ons de 
mogelijkheid te bieden extra informatie te koppelen bij sommige huwelijken. 
 

 
 
 
 
Nu krijgt men een resultaatscherm met rechts voor elk huwelijk een knop [Details] die leidt naar 
een detailscherm, waar allerhande bijhomende informatie over het huwelijk kan gegeven worden, 
zoals: datum volgens de Franse republikeinse kalender, datum van een latere scheiding die vermeld 
stond in de marge van de akte of de vermelding dat het hier om een afschrift gaat van een huwelijk 
dat in een andere gemeente werd voltrokken. 
 

 

 

Figuur 2 : Zoekscherm 

Figuur 3 : Scherm met de huwelijken die aan de opgegeven criteria voldoen 
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De bovenstaande voorbeelden hebben betrekking op de Burgerlijke Stand, maar voor het Ancien 
Régime wordt op een analoge manier extra informatie gegeven zoals een ondertrouw en/of huwelijk 
in een andere parochie. 
 

 

 
In de toekomst zouden we deze informatie nog kunnen uitbreiden met de vermelding van het 
bestaan van een staat van goed of het voorkomen van het gezin in de cijnsboeken van het Land van 
Waas. 

Figuur 4 : Detailscherm (1) : vermelding datum volgens Franse kalender 

Figuur 5 : Detailscherm (2) : vermelding dat het hier om een afschrift gaat en dat het huwelijk 
plaatshad in een andere gemeente 

Figuur 6 : Detailscherm parochieregisters : vermelding dat het om een afschrift gaat en dat 
ondertrouw en trouw plaatshadden in verschillende parochies 
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VVF-Kroniek van het Land van Waas, jg.XXXVII, nr. 1 januari-februari 2009 

Herinnering van een aantal tips met betrekking tot onze website/forum 
 

1. Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat nu? 
  
Aangezien het de bedoeling is dat U zich slechts eenmalig registreert, is het niet aangewezen 
het registratieproces opnieuw te doorlopen. Als U ons een berichtje stuurt op het adres 
admin-vvf-forum@vvflandvanwaas.be zullen we met plezier uw gebruikersnaam opzoeken.   
 

2. Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?   
 
Druk onderaan het inlogscherm van de website op het zinnetje 
"Wachtwoord vergeten?". U krijgt dan een schermpje te zien 
waar U uw e-mail adres of gebruikersnaam kan invullen.  

Even later krijgt U dan een e-mail met link waarmee U een 
nieuw wachtwoord kan instellen. 
  
 

3. Ik ben als VVF-lid geregistreerd op het forum/website en toch krijg ik geen toegang tot 
de extra inhoud voor VVF-leden. Waarom?   
 
Om toegang te krijgen tot de extra inhoud voor VVF-leden op de website moet U ingelogd 
zijn. Het inlogscherm "WEBSITE & FORUM LOGIN" bevindt zich aan de rechterzijde op 
de startpagina van de website en op de pagina's waar U de databank-zoekfunctie voor ons 
project "Huwelijken Land van Waas" kan opstarten. 
  
Indien in het inlogscherm een persoonlijke welkomsttekst staat, maar in de linkermenubalk 
geen blok "GEBRUIKERSMENU" verschijnt, moet U eerst uitloggen en daarna weer 
inloggen. Brengt dit nog geen soelaas, dan is er een cookie van het forum blijven plakken en 
moet U gewoon de cookies van het domein www.vvflandvanwaas.be van uw systeem 
verwijderen.  
 

4. Ik ben als niet-VVF-lid geregistreerd op het forum/website, maar ben ondertussen 
VVF-lid geworden. Wat moet ik doen om toegang te krijgen tot de extra inhoud voor 
VVF-leden? 
 
U stuurt ons een e-mail op het adres admin-vvf-forum@vvflandvanwaas.be met volgende 
gegevens: 

- uw gebruikersnaam op het forum 
- uw VVF-lidnummer 
- uw naam zoals vermeld op de lidkaart 
- uw woonplaats (gemeente volstaat) 
 

Wij doen dan zo snel mogelijk het nodige en U krijgt een bevestigings-bericht van zodra uw 
toegangsniveau opgewaardeerd is.  

 

mailto:admin-vvf-forum@vvflandvanwaas.be�
http://www.vvflandvanwaas.be/�
mailto:admin-vvf-forum@vvflandvanwaas.be�
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VVF-Kroniek van het Land van Waas, jg.XXXVII, nr. 1 januari-februari 2009 

Vervolgverhaal: “Waaslanders te Antwerpen” 
 
Ook in de vreemdelingendossiers van de stad Antwerpen vindt men een beperkt aantal waaslanders 
terug. Over het algemeen betreft het mensen die op de een of andere manier met vreemdelingen te 
maken hadden. Hieronder volgt een voorbeeld van een Deens-Belgisch koppel.  
 
Maria Ludovica Antheunis, dochter van Jan en Maria Theresia Schrijvers, geboren te Sint-
Pauwels op 26 januari 1869, huwt op 20 november 1890 met Niels Christiaan Christensen, 
zoon van Christian Peter en Ane Kristine Jensen, geboren te Vesterkoer (Denemarken) op 
13 juni 1862, scheepsmachinist van beroep. 
Uit dit huwelijk ontsproten volgende kinderen: 
- Christina Maria, geboren te Antwerpen 28 maart 1891, naaister van beroep. 
- Clara Irena, geboren te Antwerpen op 28 april 1896, huwt op 27 juni 1923 met 

Hermann Wilhelm Olsson, geboren te Antwerpen op 28 september 1897, zoon van 
wijlen Carl Olsson en Wilhelmina Van Kleeven, paswerker van beroep. 

- Christiaan Petrus Prudentius, geboren te Antwerpen op 8 september 1897, paswerker 
van beroep. 

- Eleonora Wilhelmina, geboren te Antwerpen op 23 juli 1901, huwt op 27 juni 1923 met 
Petrus Franciscus Van Alsenoij, geboren te Antwerpen op 24 oktober 1896, zoon van 
Petrus Eduardus en Angelina Maria Matthijssen, wagenmaker van beroep. 

Het gezin woonde achtereenvolgens Zakstraat 7, Hoopstraat 14 en Verversrui 23. 
 
Bron: Felixarchief, MF 2359196, Vreemdelingendossiers 1840-1930, Dossier 71.665. 
 
 

Bijdrage « aangesloten » VVF-lid en abonnement Vlaamse Stam 2009  
 
    BELGIË                        EUROPA     BUITEN EUROPA 
  
Gewoon lid   € 33,00    € 43,00  €   53,00 
Steunend lid   € 50,00    € 60,00  €   70,00 
Beschermend   € 80,00    € 90,00  € 100,00 
 
Begunstigde: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw,  
                      Van Heybeeckstraat 3, B-2170 Antwerpen-Merksem 
Rekening:      IBAN BE58 4141 1712 2179   -   BIC  KRED BE BB 
Bank:             KBC, Antwerpen-Merksem  
Kosten:          SHA (shared)  Mededeling:    lidgeld 2009 en uw lidnummer 
 
Leden van VVF-Nationaal die in het Waasland wonen krijgen automatisch onze VVF-Kroniek 
toegestuurd. 
 
VVF-leden die niet in het Waasland wonen maar toch onze VVF-kroniek wensen te ontvangen, 
kunnen dit door storting van  € 5,00 (voor Nederland  € 6,00). 
Begunstigde: VVF-afdeling Land van Waas, Houtvoortstraat 12, B-9170 Sint-Gillis-Waas. 
Rekening: IBAN BE24 7795 9067 2238   -   BIC:   GKCC BE BB         
Kosten:  SHA (shared)   Mededeling: kroniek LvW 
 
Het raadplegen van de computerbestanden in ons centrum is voorbehouden aan VVF-leden. VVF-
leden hebben bovendien extra toegangsrechten op onze website.  
Het raadplegen van boeken en tijdschriften in ons centrum blijft vrij toegankelijk. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

 
P708545 

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

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
 
Datum van afgifte : 10 maart 2009 
Drukwerk tegen verlaagde taks 
 
Jaargang XXXVII - nr. 2 maart-april 
Verschijnt niet in juli-augustus 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100  Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 
Email luc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 
 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze algemene vergadering tevens genealogische 
werkvergadering op donderdag 26 maart om 20 u.  (Voor meer details zie volgende bladzijde) 
 
 
Plaats : Documentatiecentrum VVF-Land van Waas Zamanstraat 49 te 9100 Sint-Niklaas. 

De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
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VVF-Kroniek van het Land van Waas, jg.XXXVII, nr. 2 maart-april 2009 

Algemene vergadering en genealogische werkvergadering 
 
Ter vervanging van de voordracht Latijn houden we een genealogische werkvergadering. Vooraf 
besteden we even de tijd aan een algemene vergadering waarop de plannen van de VVF worden 
toegelicht en de aanwezigen hun vragen en wensen kunnen uiten. 
 
Voor deze vergadering is het nuttig dat ieder zijn gegevens meebrengt. Zo kunnen we vergelijken 
en elkaar aanvullen. De bibliotheek en onze documentatie zijn raadpleegbaar. 
 
We wensen onze leden een vruchtbare genealogische avond toe. 
 
 

Oproep : erfgoeddag 2009 “Uit Vriendschap !?” 
 
Op zondag 26 april 2009 nemen we deel aan de negende editie van de erfgoeddag met het volgende 
project: 
 
Multimediapresentatie en tentoonstelling: Familie- en vriendschapsbanden 
 
Op Erfgoeddag stellen diverse familieverenigingen hun stambomen, familiegeschiedenissen, 
speciale uitgaven en zo aan u voor. We gaan ook in op familienamen die duidelijk verbonden zijn 
met het thema “Vriendschap”. Tenslotte worden we ook verrast: voorheen ongekende familie maar 
wel een naamgenoot, kan toch een nieuwe goede vriend worden! 
 
Los van de speciale Erfgoeddagactiviteit, is de vaste collectie GRATIS doorlopend te raadplegen.  
 
 
Voor de opbouw van deze tentoonstelling zijn we op zoek naar leden met uitgebreide 
familieoverzichten en documentatie, vooral zij die een eigen tijdschrift hebben of tot een 
familievereniging behoren. Kunt U ons hierbij helpen? Neem dan contact op met Luc De Backer 
(Tel. 03-776 88 34 of e-mail: luc.g.debacker@pandora.be). 
 

Oproep : 44e Nationaal VVF-Congres 
 
Op zaterdag 23 mei 2009 organiseert onze regionale afdeling in de stadsschouwburg Sint-Niklaas 
het 44e Nationaal VVF-congres met als thema “Terug naar de bronnen”. 
 
Om alles in goede banen te leiden op de congresdag zijn we nog op zoek naar een aantal 
vrijwilligers, voornamelijk voor de volgende taken: 

• 3 personen voor de begeleiding van de standhouders (8.30 – 10.00 u) 
• 1 persoon voor het toezicht op het gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen voor de 

standhouders (8.30 – 10.00 u) 
• 2 personen voor de onthaalbalie en de stand ‘VVF-Land van Waas’ (ganse dag met beurtrol) 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze voorzitter Luc De Backer (Tel. 03-776 88 34 
of e-mail: luc.g.debacker@pandora.be). 
 
Ondertussen hebben zich een aantal personen gemeld waarvoor onze dank. 
 
We zoeken nog een persoon om de mededelingen en aankondigingen te doen van 10 tot 12.30 en 
van 14.30 tot 17 uur. 

mailto:luc.g.debacker@pandora.be�
mailto:luc.g.debacker@pandora.be�
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VVF-Kroniek van het Land van Waas, jg.XXXVII, nr. 2 maart-april 2009 

Programma 
 

•   9.30 uur: Inschrijving – ontvangst met koffie. 
 
• 10.00 uur: Verwelkoming door congresvoorzitter Luc De Backer en openingstoespraak 

door Luc Grégoire, algemeen voorzitter VVF. 
 

• 10.15 – 12.00 uur: Drie referaten. 
o 1e referaat: Marc Van den Cloot – DNA-onderzoek ten dienste van de genealoog. 
o 2e referaat: Carine Goossens – Staten van Goed. 
o 3e referaat: Jean-Pierre Vaneygen – Toelichting projecten Land van Waas: 

Huwelijken – Hoofdcijnsboeken – Staten van Goed. 
 

• 12.00 – 14.30 uur: Middagpauze en gelegenheid tot bezoeken genealogische stands. 
Lunch in de foyer. 

 
• 14.30 – 16.00 uur: Twee referaten. 

o 4e referaat: Marc Carnier – Archief van St-Baafs en het bisdom Gent tot 1801. 
o 5e referaat: Piet De Reu – Erfenisregeling in de moderne tijden. 

 
• 16.00 – 17.00 uur: Slottoespraak door Luc Grégoire, overhandiging van kwartierstaten 

aan de heer burgemeester Freddy Willockx en mevrouw de schepen van cultuur Lieve 
Van Daele. 
Groeten van onze zusterverenigingen. 
Huldiging van VVF-leden. 
 

• 17.00 – 18.00 uur: Receptie aangeboden door de stad Sint-Niklaas. 
 

• 18.00 uur: Banket in de Foyer. 
 

Doorlopend van 10.00 – 16.00uur:  
Mogelijkheid tot standenbezoek 

 
 
 

Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden 2e helft Januari -Februari 2009 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Kruibeke 1584-1796 (parochieregisters) 
o Rupelmonde 1806-1900 (burgerlijke stand) 
o Sint-Pauwels 1589-1797 (parochieregisters) 

 Met deze aanvullingen kan er al gezocht worden in 88.704 huwelijken in de 
parochieregisters en 59.743 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Hiermee zijn al 24 van de 32 gemeenten van het Land van Waas volledig opgenomen in 
onze huwelijksdatabases! 

• De informatiepagina’s en de inschrijvingsmodule voor het 44e Nationaal VVF-Congres 
werden online gebracht. 
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Vervolgverhaal: “Waaslanders te Antwerpen” 
 
Ditmaal nemen we de inwoners van de Minderbroedersrui in de periode 1920-1930 onder de loep. 
Ook hier vinden we een aantal waaslanders terug die te Antwerpen getrouwd en/of gestorven zijn. 
 
1920-1930 
 
Durinck Pieter August.  ° Haasdonk 22 mei 1878 
x Antwerpen 9 april 1910 
Praet Clothilda ° Gent 10 juli 1869 

Windey Alfred ° Steendorp 1 december 1892 
x Antwerpen 11 april 1914 
Van Strydonck Maria Stephania ° Steendorp 7 februari 1896 

Van Remoortere Jan ° Rupelmonde 24 oktober 1876 
 Wn. Michiels Florentina 
x Antwerpen 10 juli 1919 
De Roover Ludovica Joanna ° Kallo 6 juni 1881 † Antwerpen 6 april 1929 
 Wed. Claessens Conrad 

Renders Petrus Frans ° Deurne 26 juli 1894 
x Antwerpen 22 mei 1920 
De Coninck Irma ° Beveren 7 mei 1893 † Antwerpen 23 augustus 1930 

Van Cleemput Achilles Jos. ° Sint-Niklaas 19 februari 1896 
x Antwerpen 23 februari 1924 
Bracke Emma Joanna 

Bellens Camiel Cyriel ° Stekene 7 september 1883 
x Waterland (Ovl.) 16 november 1910 
Plasschaert Leontina ° Watervliet 4 december 1889 

Van Hove Joseph ° Moerbeke 20 januari 1892 
x Antwerpen 28 februari 1925 
Borremans Juliana ° Steendorp 17 januari 1906 

Bauwens Theophiel ° Sint-Niklaas 1 oktober 1883 
x Antwerpen 26 oktober 1909 
Buysen Ludovica ° Antwerpen 20 november 1883 

Van den Borre Maurice 
x Antwerpen 12 maart 1910 
Dobbeleir Maria Francisca ° Sint-Niklaas 5 december 1884 
 Wed. Lundström Jan 

Laureys Theophilus Frans ° Doel 24 september 1869 
x Doel  4 november 1891 
Hofkens Amelia Lucia ° Doel  
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Pauwels Frans ° Sinaai 17 augustus 1863 
 Wn. Pardoen 
x Antwerpen 20 oktober 1920 
Haeck Victoria ° Sinaai 
 Wed. D’Hondt Joseph 

Bens Corneel 
x Antwerpen 12 oktober 1919 
Pauwels Theresia Margareta ° Sinaai 8 september 1897 

Vlaeminck Ludovicus Franc. ° Rupelmonde 9 november 1900 
x Steendorp 14 juni 1927 
Rooman Adeline Leonie ° Steendorp 13 juni 1901 

Scherpers Leopold Joseph 
x Antwerpen 15 november 1890 
Weyn Rosalia ° Sint-Niklaas 23 oktober 1861 † Antwerpen 20 april 1932 

Meersman Isidoor Joseph ° Temse 25 november 1898 
 Wn. Wilmsen Juliette Marie 
x Antwerpen 6 mei 1922 
Scheltjens Leonia Vincentia ° Rupelmonde 22 september 1864 
 Wed. Van Camp Jan 

Francq Renatus Joseph ° Belsele 21 maart 1895 
x Antwerpen 29 januari 1921 
Gevers Maria Elisabeth 

Van Lersberghe Jan Baptist ° Dendermonde 8 mei 1888 
x Antwerpen 29 juli 1911 
Fierens Maria Julia ° Bazel 13 november 1886 

Meijskens Joanna Catharina ° Sint-Niklaas 1 augustus 1856 
 Wed. Clement Nicolaes 

Meersman Joseph ° Temse 6 april 1870 
x Temse 1 mei 1895 
Verollen Angelina ° Sinaai 18 augustus 1868 

Coulon Alfred ° Luik 24 september 1874 
x Brussel 13 januari 1908 
De Schrijver Leonie ° Beveren-Waas 21 januari 1875 

Raes Alfons ° Sint-Niklaas 4 april 1875 † Antwerpen 27 oktober 1930 
x Antwerpen 24 december 1898 
Van Zanden Ludovica  

Peirsman Edouard ° Rupelmonde 21 oktober 1869 
x Antwerpen 12 juli 1909 
Van Haegenberg Barbara ° Bornem 24 februari 1875 
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Van den Brande Theodoor ° Sinaai 30 november 1874 † Antwerpen 26 februari 1921 
x Luik 7 september 1901 
Nobels Maria ° Sinaai 29 september 1878 

Van Akelyen Jozef ° Rupelmonde 4 maart 1878 
x Antwerpen 26 augustus 1899 
Troch Coleta Helena ° Antwerpen 

De Roeck Edmond ° Steendorp 18 augustus 1884 
 Wn. Van Lommen Maria 
x Antwerpen 26 juni 1920 
De Kerf Anna Maria Eliza ° Temse 24 april 1899 

Van der Velden Michel 
x Anderlecht 8 mei 1909 
Vergauwen Prudentia Carolina ° Temse 9 augustus 1885 

Westerlinck Frans ° Rupelmonde 19 mei 1887 † Strasbourg (Fr.) 20 februari 
1928 
x Hamme 4 september 1907 
Verleyen Celina Maria ° Kallo 10 januari 1886 

Puylaert Alfons ° Kieldrecht 28 juni 1889 
x Antwerpen 25 november 1916 
Present Sylvie Marie ° Kallo 30 mei 1893 

Bruggeman Gustaaf ° Lokeren 12 december 1878 
x Destelbergen 16 april 1902 
De Visscher Leontina ° Laarne 14 juli 1877 

Raes Edouard ° Beveren 18 april 1876 
x Antwerpen 1 september 1900 
Berghmans Rosa 

Rutsaert Arthur ° Lille (Fr.) 12 september 1872 † Antwerpen 4 juli 1925 
x Antwerpen 8 februari 1896 
Raes Cesarina ° Beveren 20 juni 1872 † Antwerpen 7 december 1927 

Annaert Jan ° Moerbeke 28 februari 1881 
x Antwerpen 30 april 1921 
Van Loon Cornelia Josepha 

Braem Petrus Lodewijk ° Doel 23 augustus 1877 
x Antwerpen 9 februari 1904 
De Bats Alice ° Sint-Niklaas 17 april 1873 

Vernimmen Petrus Cornelius ° Kallo 3 november 1880 
x Antwerpen 20 september 1924 
Van Belle Maria Petronella ° Hulst 21 januari 1877 
 Wed. Lepinard Joseph Jan 

Bron: Felixarchief, MF 1781253, BR 1920-1930, Wijk 1 Boek 13-15B. 
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Bijdrage « aangesloten » VVF-lid en abonnement Vlaamse Stam 2009  
 
    BELGIË                        EUROPA     BUITEN EUROPA 
  
Gewoon lid   € 33,00    € 43,00  €   53,00 
Steunend lid   € 50,00    € 60,00  €   70,00 
Beschermend   € 80,00    € 90,00  € 100,00 
 
Begunstigde: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw,  
                      Van Heybeeckstraat 3, B-2170 Antwerpen-Merksem 
Rekening:      IBAN BE58 4141 1712 2179   -   BIC:  KRED BE BB 
Bank:             KBC, Antwerpen-Merksem  
Kosten:          SHA (shared)  Mededeling:    “lidgeld 2009 en uw lidnummer” of “lidgeld 2009 + nieuw lid” 
 
Leden van VVF-Nationaal die in het Waasland wonen krijgen automatisch onze VVF-Kroniek 
toegestuurd. 
 
VVF-leden die niet in het Waasland wonen maar toch onze VVF-kroniek in hun postbus wensen te 
ontvangen, kunnen dit door storting van  € 5,00 (voor Nederland  € 6,00). 
Begunstigde: VVF-afdeling Land van Waas, Houtvoortstraat 12, B-9170 Sint-Gillis-Waas. 
Rekening: IBAN BE24 7795 9067 2238   -   BIC:   GKCC BE BB         
Kosten:  SHA (shared)   Mededeling: kroniek LvW 
 
Het raadplegen van de computerbestanden in ons centrum is voorbehouden aan VVF-leden. VVF-
leden hebben bovendien extra toegangsrechten op onze website.  
Het raadplegen van boeken en tijdschriften in ons centrum blijft vrij toegankelijk. 
 

NIEUW: VVF-Kroniek gaat digitaal 
 
Ook VVF-Land van Waas denkt aan het milieu en biedt U de mogelijkheid om onze kroniek in 
digitale vorm te ontvangen in plaats van op papier. 
 
Het volstaat een bericht te sturen naar ons secretariaat (secretariaat@vvflandvanwaas.be) met als 
onderwerp “digitale kroniek” en volgende gegevens: 

• Naam 
• VVF-lidnummer  
• e-mail adres (indien verschillend van het verzendadres van uw bericht) 

 
Deze dienst is gratis voor VVF-leden, indien U dus buiten het Waasland woont, hoeft U geen extra 
betaling te doen.  
 

Last minute: Instorting Stadsarchief Keulen 
 
U hebt waarschijnlijk dit rampzalige nieuws al via de media gehoord. Zonder het menselijk leed van 
de slachtoffers uit het oog te verliezen wensen we U even te berichten over de materiële schade. 
 
Bij het ter perse gaan van de kroniek was al 300 meter archief en 1000 boeken geborgen, maar toch 
wordt verondersteld dat het grootste deel van het historisch archief, waaronder een groot deel van 
het Domarchief, reddeloos verloren is gegaan. Om verdere schade te voorkomen wordt nu een 
voorlopige dakconstructie boven het geteisterde gebouw opgericht. 

mailto:secretariaat@vvflandvanwaas.be�


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

 
P708545 

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

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
 
Datum van afgifte : 4 mei 2009 
Drukwerk tegen verlaagde taks 
 
Jaargang XXXVII - nr. 3 mei-juni 
Verschijnt niet in juli-augustus 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100  Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 
Email luc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 
 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd op het 44e  Nationaal VVF-congres voor Familiekunde met als 
thema “Terug naar de bronnen” op zaterdag 23 mei 2009.   
(Voor meer details zie volgende bladzijde) 
 
 
Plaats : Stadsschouwburg, Richard Van Britsomstraat 21 te Sint-Niklaas 

De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
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44e Nationaal VVF-Congres 
 

Programma 
 

•   9.30 uur: Inschrijving – ontvangst met koffie. 
 
• 10.00 uur: Verwelkoming door congresvoorzitter Luc De Backer en openingstoespraak 

door Luc Grégoire, algemeen voorzitter VVF. 
 

• 10.15 – 12.00 uur: Drie referaten. 
o 1e referaat: Marc Van den Cloot – DNA-onderzoek ten dienste van de genealoog. 
o 2e referaat: Carine Goossens – Staten van Goed. 
o 3e referaat: Jean-Pierre Vaneygen – Toelichting projecten Land van Waas: 

Huwelijken – Hoofdcijnsboeken – Staten van Goed. 
 

• 12.00 – 14.30 uur: Middagpauze en gelegenheid tot bezoeken genealogische stands. 
Lunch in de foyer. 

 
• 14.30 – 16.00 uur: Twee referaten. 

o 4e referaat: Marc Carnier – Archief van St-Baafs en het bisdom Gent tot 1801. 
o 5e referaat: Piet De Reu – Erfenisregeling in de moderne tijden. 

 
• 16.00 – 17.00 uur: Slottoespraak door Luc Grégoire, overhandiging van kwartierstaten 

aan de heer burgemeester Freddy Willockx en mevrouw de schepen van cultuur Lieve 
Van Daele. 
Groeten van onze zusterverenigingen. 
Huldiging van VVF-leden. 
 

• 17.00 – 18.00 uur: Receptie aangeboden door de stad Sint-Niklaas. 
 

• 18.00 uur: Banket in de Foyer. 
 

 
Doorlopend van 10.00 – 16.00uur:  
Mogelijkheid tot standenbezoek 

 
 
Voor de deelnemers is er gratis parking voorzien op de speelplaats van het college van 8.30 tot 
21.00 uur. 
 
 
Meer informatie over hotelaccomodatie en last-minute wijzigingen kan U vinden op onze website 
www.vvflandvanwaas.be onder de rubriek (Hoofdmenu | Nationaal VVF Congres). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vvflandvanwaas.be/�
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Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden Maart-April 2009 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Bazel 1586-1805 (parochieregisters) 
o Eksaarde 1607-1625 (parochieregisters) 
o Kruibeke 1807-1903 (burgerlijke stand) 
o Sint-Niklaas 1881-1900 (burgerlijke stand) 
o Vrasene 1607-1808 (parochieregisters) 

 Met deze aanvullingen kan er al gezocht worden in 99.029 huwelijken in de 
parochieregisters en 65.848 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Volgende bestanden werden aan een grondige controle onderworpen: 
o Stekene 1599-1801 (parochieregisters) 
o Eksaarde 1626-1796 (parochieregisters) 

• Hiermee zijn al 27 van de 32 gemeenten van het Land van Waas volledig opgenomen in 
onze huwelijksdatabases! 

• Voor ons project Staten van Goed Land van Waas werd 1 erratum gepubliceerd met 
betrekking tot ‘CD-4 – Waasmunster/Elversele’. 

• De jaargangen XXV (2007) tot XXVII (2009) van de VVF-Kroniek van het Land van Waas 
kunnen door VVF-leden gedownload worden van de website. 

 
 

Mededelingen 
 
Staten van goed CD-3 – Sint-Niklaas (heerlijkheden) & Nieuwkerken. 
Staten van goed CD-6 – Sint-Niklaas (keure). 

Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen.  
 
Deze CD’s zullen niet meer apart verkrijgbaar zijn, maar worden vervangen door een nieuwe CD (CD-3&6) 
die de inhoud van beide afgeschafte CD’s bevat. (zie verder) 
  
 

Nieuwe publicaties – VVF-Land van Waas 
 
Staten van goed CD-10 – Kallo. 

Bewerking door Pascal Janssens.  
 
Tegen het 44e Nationaal VVF-congres wordt een volgende CD verwacht in de reeks ‘Staten van Goed van 
het Land van Waas’.  Ditmaal worden de wezerijen van Kallo behandeld.  
 
In het rijksarchief van Beveren onder het GO (= gemeentelijk oud archief) van Kallo bevinden zich een reeks 
registers met staten van goed, wezenrekeningen en eden van voogden nrs. 79-118 omvattende de periode 
1633-1796. Tevens vindt men er nog ferieboeken (waaruit de akten gelicht werden die rechtstreeks verband 
houden met wezen) nrs. 156-166 omvattende de periode 1650-1796.  
De bewerking van deze 4.216 documenten over 28.523 beschreven pagina’s kan je vinden op de tiende CD 
van de staten van goed.  
 
Prijs: € 20. (VVF-leden krijgen € 5 korting). 
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Staten van goed CD-combi 10. 
 
Naast de CD per gemeente is het ook mogelijk voor de “abonnees” de combi-CD te bekomen. 
  
Mits inlevering van de vorige 9 individuele CD's of CD-combi 9 kan je de nieuwe bekomen aan € 20 (€ 15 
voor VVF-leden).  
 
Deze combi-CD bevat naast de volledige inhoud van alle CD’s een globaal overzicht alfabetisch 
gerangschikt op naam man/vrouw en vrouw/man met een koppeling naar de individuele steekkaarten. 
De CD bevat ook een afdrukbare lijst (alfabetisch M/V en V/M).  
 
Momenteel staan hier 31.533 documenten over 199.500 beschreven pagina's op.  

Prijs voor “niet-abonnees” : € 200. (VVF-leden krijgen € 50 korting).  

Huwelijken Parochieregisters van het Land van Waas - CD-h-pr-lvw. 

Eindredactie door Pascal Janssens en Jean-Pierre Vaneygen.  

Deze maand verschijnt onze nieuwe cd-rom met al de huwelijken uit het Land van Waas die in de 
parochieregisters voorkomen. Dit is het eerste deel van ons project “Huwelijken in het Land van Waas”. Aan 
dit project is twee jaar intens gewerkt door een aantal medewerkers waarvoor onze oprechte dank. In het 
totaal werden 114.492 akten doorgelezen en geïndexeerd. Door het feit dat we gewerkt hebben op basis van 
de akten werden de talloze fouten en tekortkomingen die in de klappers staan vermeden. Voor sommige 
gemeenten zijn we verder gegaan dan 1796 met de parochieregisters wat voor de genealoog zeker een 
meerwaarde betekent. Voor De Klinge hebben we al de registers verwerkt (België en Nederland) maar ook 
de forten zijn niet vergeten. 

Bij de samenstelling werd rekening gehouden met het feit of het een trouw- of ondertrouwvermelding is. Ook 
dit blijkt vaak onjuist in de klappers. 

Begin 2010 zal ook de burgerlijke stand verwerkt zijn en mag je van ons een tweede cd verwachten met de 
huwelijken uit de burgerlijke stand.  

Prijs: € 25. (VVF-leden krijgen € 5 korting).  

Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas - CD-cijns. 

Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen.  
 
Tegen het 44e Nationaal VVF-congres wordt een nieuwe versie van deze CD verwacht.  
 
Voornaamste troeven van deze nieuwe versie: 

• Huwelijksdata zijn aangevuld aan de hand van de huwelijksdatabase van het Land van Waas 
waardoor men een betere datering van de gezinnen heeft kunnen bereiken. 

• Alle gezinnen staan nu in 1 tabel wat het zoeken eenvoudiger moet maken. 
• Verkeerde verwantschappen werden weggewerkt. 

Prijs: € 25. (VVF-leden krijgen € 5 korting).  

Staten van goed CD-3&6 – Sint-Niklaas & Nieuwkerken. 

Bewerking door Jean-Pierre Vaneygen.  
 
Samensmelting van CD-3 en CD-6 met een gemeenschappelijke index. 
 
Prijs: € 35. (VVF-leden krijgen € 10 korting). 
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U kan onze publicaties bestellen via onze website www.vvflandvanwaas.be onder de rubriek (Onze 
uitgaven / Boetiek | Uitgaven op CD-ROM) of bij onze voorzitter Luc De Backer Tel: 03-776.88.34  
e-mail: luc.g.debacker@pandora.be. 
 
Voor wie deze cd-roms niet kan afhalen op onze congresstand of in ons documentatiecentrum 
(Zamanstraat 49 te 9100 Sint-Niklaas), bedragen de verzendingskosten € 2 voor België en € 3 voor 
de rest van Europa. 
 
 

Bijdrage « aangesloten » VVF-lid en abonnement Vlaamse Stam 2009  
 
    BELGIË                        EUROPA     BUITEN EUROPA 
  
Gewoon lid   € 33,00    € 43,00  €   53,00 
Steunend lid   € 50,00    € 60,00  €   70,00 
Beschermend   € 80,00    € 90,00  € 100,00 
 
Begunstigde: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw,  
                      Van Heybeeckstraat 3, B-2170 Antwerpen-Merksem 
Rekening:      IBAN BE58 4141 1712 2179   -   BIC:  KRED BE BB 
Bank:             KBC, Antwerpen-Merksem  
Kosten:          SHA (shared)  Mededeling:    “lidgeld 2009 en uw lidnummer” of “lidgeld 2009 + nieuw lid” 
 
Leden van VVF-Nationaal die in het Waasland wonen krijgen automatisch onze VVF-Kroniek 
toegestuurd. 
 
VVF-leden die niet in het Waasland wonen maar toch onze VVF-kroniek in hun postbus wensen te 
ontvangen, kunnen dit door storting van  € 5,00 (voor Nederland  € 6,00). 
Begunstigde: VVF-afdeling Land van Waas, Houtvoortstraat 12, B-9170 Sint-Gillis-Waas. 
Rekening: IBAN BE24 7795 9067 2238   -   BIC:   GKCC BE BB         
Kosten:  SHA (shared)   Mededeling: kroniek LvW 
 
Het raadplegen van de computerbestanden in ons centrum is voorbehouden aan VVF-leden. VVF-
leden hebben bovendien extra toegangsrechten op onze website.  
Het raadplegen van boeken en tijdschriften in ons centrum blijft vrij toegankelijk. 
 
 

NIEUW: VVF-Kroniek gaat digitaal 
 
Ook VVF-Land van Waas denkt aan het milieu en biedt U de mogelijkheid om onze kroniek in 
digitale vorm te ontvangen in plaats van op papier. 
 
Het volstaat een bericht te sturen naar ons secretariaat (secretariaat@vvflandvanwaas.be) met als 
onderwerp “digitale kroniek” en volgende gegevens: 

• Naam 
• VVF-lidnummer  
• e-mail adres (indien verschillend van het verzendadres van uw bericht) 

 
Deze dienst is gratis voor VVF-leden, indien U dus buiten het Waasland woont, hoeft U geen extra 
betaling te doen.  
 

http://www.vvflandvanwaas.be/�
mailto:luc.g.debacker@pandora.be�
mailto:secretariaat@vvflandvanwaas.be�
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44e Nationaal VVF-Congres 
voor Familiekunde 

 
Zaterdag 23 mei 2009 

9.30 - 17.00 uur 
Stadsschouwburg – Sint-Niklaas 

 

Terug naar de bronnen 
 
Inschrijven via www.vvflandvanwaas.be of via dit inschrijvingsformulier 
 
Naam en voornaam:  .........................................................................................  
 
Adres:  ..............................................................................................................  
 
Postnr. - Woonplaats:  ......................................................................................  
 
Telefoon/Gsm:  .................................................................................................  
 
e-mailadres:  .....................................................................................................  
 
Naam en voornaam van andere deelnemers:  ...................................................  
 
 ..........................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................  
 
Neemt deel met  ...............................  ( totaal aantal) personen 
 
Inschrijving: 2,00 € p.p. x .............. = ................ € 
Lunch: 7,50 € p.p. x .............. = ................ € 
Banket: 38,00 € p.p. x .............. = ................ € 
 
Ondergetekende stort het totaal bedrag ................................. €  
 
op rekeningnummer 779-5906722-38 van VVF-afdeling Land van Waas  
Houtvoortstraat 12 – 9170 Sint-Gillis-Waas 
IBAN: BE24 7795 9067 2238  - BIC: GKCC BE BB,  
 
Overschrijven vóór 14 mei 2009 
Inschrijvingsformulier vóór 14 mei 2009 zenden naar: 
Paul Eeckhaoudt , Houtvoortstraat 12 – 9170 Sint-Gillis-Waas 
 
Ik geef toestemming tot het vermelden van mijn naam en adresgegevens op de  
deelnemerslijst van het Congres.  □ Ja - □ Neen – keuze maken aub. 
 
Datum       Handtekening 
 
 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België-Belgique 
P.B. 

9100 SINT-NIKLAAS 1 
3/5053 

 
P708545 

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

Afgiftekantoor : Sint-Niklaas 1 
 
Datum van afgifte : 4 juli 2009 
Drukwerk tegen verlaagde taks 
 
Jaargang XXXVII - nr. 4 juli-augustus 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Luc De Backer 
Luccastraat 14 
9100  Sint-Niklaas 
Tel. 03-776 88 34 
Email luc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 
 

 
 
 
Speciaal nummer gewijd aan het 44e Nationaal VVF-Congres voor Familiekunde dat werd gehouden 
op zaterdag 23 mei 2009 te Sint-Niklaas met als thema “Terug naar de bronnen”. 

De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
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44e Nationaal VVF-Congres : Nabeschouwing 
 
Op zaterdag  23 mei organiseerde onze afdeling Land van Waas het 44e Nationaal VVF-Congres. We mogen 
terecht spreken van een succes. Er waren niet minder dan 218 inschrijvingen waarvan 38 standhouders. 
Naast de inschrijvingen mochten we op de dag zelf nog eens een tachtigtal bezoekers ontvangen die werden 
ingeschreven en een aantal bezoekers voor de DNA-stand die daar een afspraak hadden. 
Samen met ons hebben 159 deelnemers kunnen proeven van de lichte lunch, en ’s avonds na de receptie op 
het stadhuis van Sint-Niklaas waren er 48 aanwezigen op het banket. 
Dit succes was enkel mogelijk door de inzet van onze vrijwilligers, zij zorgden ervoor dat iedereen een 
parkeerplaats kreeg toegewezen op de College-koer, het onthaalteam zorgde ervoor dat iedereen zijn 
bezoekersbadge en zijn persmap kreeg, en de bemanning van onze eigen stand zorgde voor de verkoop van 
onze boeken en cd’s. 
Wij houden er aan om iedereen die geholpen heeft om van dit congres een succes te maken, hartelijk te 
bedanken. 
 

44e Nationaal VVF-Congres : Overzicht van de referaten 
 
Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn op ons congres, hebben we de teksten van de vijf 
referaten afgedrukt. 
 

1e referaat: Marc Van den Cloot – DNA-onderzoek tendienste van de genealoog. 

DNA-PROJECT 2009-2010 
 
Wie vroeg zich nooit af waar we eigenlijk vandaan komen ?  De wetenschap komt ons nu ter hulp om daar 
een zinnig antwoord op te vinden.  De koppeling van de genetica (studie van de erfelijkheid) en de 
genealogie is een zeer recente wetenschappelijke ontwikkeling.   
 
VVF Provinciale afdeling Antwerpen diende via de genealogische koepel Familiekunde Vlaanderen bij de 
Vlaamse overheid een DNA-project in.  Dat betrof in de eerste fase, in 2009, het grondgebied van het oude 
hertogdom Brabant.  In 2010-2011 zou het onderzoek zich in een tweede fase uitbreiden over het hele land 
en tot Frans-Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg.  Het DNA-project kreeg onmiddellijk ruime 
aandacht in de pers.  Ongetwijfeld droeg dit bij tot een vervroegde goedkeuring van het tweede projectdeel 
zodat dit naadloos reeds in 2009 kan aansluiten op het oud-Brabantproject. 

Waarover gaat het precies ? 
Waar het niet om gaat is DNA-onderzoek voor medische doeleinden.  Dit onderzoek is uitsluitend in het Y-
geslachtschromosoom van de man geïnteresseerd dat niets te maken heeft met uw fysieke en psychische 
eigenschappen, maar de archiefdrager is van uw voorouderlijn.  Het ambitieuze project wil een 
wetenschappelijke bijdrage leveren tot de studie van de menselijke migraties op wereldvlak en de 
geleidelijke bevolking van onze streken. Het wil de invloeden bestuderen die de oude historische entiteiten in 
de Lage Landen deden ontstaan.  Door vergelijking met gekend oud DNA uit archeologische resten kan men 
zelfs eventuele verwantschappen bepalen met hedendaagse families.  Dit kan er toe leiden dat men bepaalde 
delen van onze historische kennis moet herschrijven.  Bovendien draagt het onderzoek bij tot het 
identificeren van de families die afstammen van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen die zich in Europa en 
in onze streken vestigden. Tevens kunnen genealogen daardoor vermoede of onbekende onderlinge 
verwantschappen ontdekken. 
 
Het project draagt bij tot de verfijning van de DNA-technieken en de interpretaties van de resultaten. Het 
leidt tevens tot grensoverschrijdende wetenschappelijke, historische en genealogische samenwerking tussen 
universiteiten, genealogische, geschied- en heemkundige verenigingen uit binnen- en buitenland. 
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Wat is het concrete doel van dit project ? 
1. Het kenbaar maken van het nut van genetisch onderzoek voor de genealogie. 
2. Het promoten van DNA-onderzoek, gekoppeld aan genealogisch onderzoek 
3. Onze jarenlange genealogische expertise toepassen op het DNA-onderzoek. 
4. Diepgaand genetisch-genealogisch onderzoek op 37 merkers met 1.250 personen. 
5. In bijkomende orde, deelname aan het internationale Genographic Project met 400 personen in, 

telkens de helft Nederlands- en Franstaligen. 
6. Het bestuderen van de resultaten voor de oude historische gebieden van het Ancien Régime: het 

hertogdom Brabant, het graafschap Vlaanderen met Frans-Vlaanderen, het prinsbisdom Luik inclusief 
het graafschap Loon (Limburg), de graafschappen Namen, Henegouwen en Luxemburg, inclusief het 
Groothertogdom Luxemburg. 

7. Het bestuderen van het ontstaan, de precieze locatie en de evolutie van de taalgrens. 
8. Het publiceren van de individuele en collectieve resultaten in boekvorm en op cd-rom. 
9. Het opmaken van een website en een eigen database met persoonlijke toegangscode. 

Wat heeft genealogie te maken met genetisch DNA-onderzoek ? 
Ieder mens heeft een eigen unieke genetische samenstelling. Genetisch DNA-onderzoek vertrekt van het 
mannelijk Y-geslachtschromosoom dat van vader op zoon vererft. Dit chromosoom bestaat uit een groot 
aantal DNA-merkers. Bij het doorgeven van het Y-chromosoom van vader op zoon kunnen mutaties 
optreden. Door deze te vergelijken met de reeds bekende, kan men bepalen tot welke haplogroep het 
onderzochte staal behoort. Hierdoor is het mogelijk migraties van bevolkingsgroepen in kaart te brengen.  
Het standaardonderzoek gebeurt op 12 merkers, o.m. in het wereldwijde Genographic Project van dr. 
Spencer Wells. 

Wat hebben de genealogen daar nu aan ? 
Het standaardonderzoek op 12 merkers levert onvoldoende gegevens op voor genealogen. Daarom vroegen 
wij het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de K.U.Leuven (o. l. v. de professoren Cassiman en 
Decorte) een gedetailleerde studie op 37 merkers.  In ons project kunnen genealogen niet alleen hun 
paternele (vaderlijke) lijn laten onderzoeken, maar ook hun vermoedelijke verwantschap met andere 
gelijknamige families.   Met 37 merkers kan men met een grotere zekerheid een gemeenschappelijke 
voorouder (MRCA, Most Recent Common Ancestor) bepalen binnen een tijdspanne van 8 à 10 generaties, 
wat de meeste genealogen met hun archiefonderzoek kunnen overbruggen.  Dit biedt de mogelijkheid om 
hun onderzoek in de diepte uit te breiden, vastgelopen opzoekingen weer vlot te trekken of onvermoede 
verwante takken in binnen- en/of buitenland, evenals de afstamming vanuit de oudere (middeleeuwse) 
familienamen waaruit de hunne is voortgekomen, te ontdekken. 

Is dit niet vreselijk duur ? 
Wij bieden dit project aan lage prijs van 80 euro aan. Ter vergelijking: een recent Nederlands onderzoek op 
slechts 16 merkers kostte 155 euro en de verschillende Britse en Amerikaanse bedrijven vragen soms tot € 
200.  Uw DNA is hetzelfde voor uw kinderen, broers en  neven van de mannelijke voorouderlijn.  Vrouwen 
moeten mannelijke familieleden aanspreken. 

Hoe neemt men een dergelijke test af ? 
De organisator bestelt in Leuven het aantal DNA-testkits volgens het aantal inschrijvingen voor een bepaalde 
staalafnamedag.  De kits bevatten twee borsteltjes waarmee men in de mond achtereenvolgens links en rechts 
gedurende 15 seconden een weinig wangslijmvlies afschraapt.  Dit is volkomen pijnloos en duurt nauwelijks 
een minuut. 

Wie mag er meedoen ?   
Iedere meerderjarige mannelijke persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet: 
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- een kwartierstaat of stamreeks indienen tot vóór 1800 (in gedcom-formaat) die aantoont dat de 
oudste gekende voorouders in mannelijke lijn in de betrokken regio woonden; 

- akkoord gaan met de resultatenpublicatie (boek, cd-rom, database), met vrije probantkeuze; 
- betaling van € 80 (max. 8 dagen na inschrijving en min. 1 maand vóór de staalafnamedag. 

 
Wie tot vóór 1650 opklimt, maakt kans om gratis aan het Genographic Project mee te doen.  Dit onderzoekt 
enkel niet-verwante families en ook het mtDNA van de vrouwelijke lijn. 

Wat gebeurt er met mijn DNA-staal en met mijn resultaten? 
De gegevens/resultaten worden in een database op een aparte website geplaatst waar alle deelnemers ze met 
hun versleutelde toegangscode kunnen raadplegen (www.brabant-dna.org).  
De DNA-stalen blijven in het onderzoekcentrum zodat een deelnemer altijd de mogelijkheid heeft later (op 
eigen kosten) verdere onderzoeken te laten uitvoeren. 

Hoe kan ik inschrijven ? 
Voor het downloaden van het inschrijvingsformulier kan u terecht op onze website www.brabant-dna.org.  
De tweetalige site biedt een vrij toegankelijk gedeelte met algemene DNA-informatie, de 
projectbeschrijving, een helpdesk (info@brabant-dna.org), bepalingen i.v.m. privacy, een gespreksforum en 
de verdere ontwikkelingen van het project. De persoonlijke resultaten zijn enkel via een login en paswoord 
toegankelijk.  Ten behoeve van het historisch onderzoek worden de resultaten naamloos per provincie of 
regio geglobaliseerd. 
 
U kan ook terecht bij VVF-afdelingen en een aantal heemkundige kringen.  Nederlandse en Waalse 
deelnemers kloppen aan bij de Noord-Brabantse NGV en bij Géniwal.  
 

 

 
 
 
 
Marc Van den Cloot 
projectleider 

 
 

2e referaat: Carine Goossens – Staten van Goed. 

Bij mutuelen accorde 

De waarde van de Staat van Goed voor het 
genealogisch onderzoek 

1. Wat is een Staat van Goed? 
Een Staat van Goed is een akte (een officieel geregistreerd document) waarin is opgenomen de minutieuze 
opsomming van de baten en de schulden in een sterfhuis waar minderjarige en/of zwakzinnige kinderen als 
erfgenamen aanwezig zijn.  

http://www.brabant-dna.org/�
http://www.brabant-dna.org/�
mailto:info@brabant-dna.org�
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De akte werd verleden voor de baljuw en de schepenbank van de juridische entiteit waaronder het sterfhuis 
ressorteerde en is opgesteld door een griffier van de schepenbank en een bij diezelfde schepenbank beëdigde 
of gesworen prijser. 

 
Het opstellen en het verlijden van een Staat van Goed maakt deel uit van de vrijwillige rechtspraak in het 
Ancien Régime. De langstlevende echtgenoot of echtgenote, de besitterighe of de houderigghe neemt de 
voogdij van de minderjarige kinderen op zich. De weeskamer van de schepenbank geeft een beëdigd schatter 
en een griffier de opdracht de financiële en materiële toestand van de overledene te inventariseren en te 
waarderen. Na de beschrijving van de aanwezige roerende en onroerende bezittingen en schulden van het 
sterfhuis wordt een berekening van het erfdeel per weeskind gemaakt. Bij een negatief saldo wordt het 
aandeel van de kinderen in de schulden bepaald. 
De Staat van Goed is een statische bron. Het is een momentopname in de materiële toestand van een gezin 
op het ogenblik van het overlijden van een van beide partners.  
 
De besitterigghe en de door de weeskamer als medevoogden aangestelde familieleden van beide zijden 
ondertekenen de Staat van Goed samen met de voorzitter, de baljuw, de burgemeester en de schepenen van 
de schepenbank.  
De voogd krijgt vervolgens van de weeskamer de opdracht de erfdelen van de kinderen zorgvuldig te 
beheren en indien mogelijk uit te bouwen. In principe is de voogd gehouden om de weeskamer jaarlijks 
verantwoording af te leggen van zijn of haar beheer, door middel van de zogenaamde weesrekeningen. De 
Staat van Goed is voor de minderjarige kinderen de verzekering van hun erfdeel, op voorwaarde dat een 
batig of een positief saldo wordt vastgesteld.  

2. De opbouw van een Staat van Goed 
Aan de opmaak van een Staat van Goed is gedurende de eeuwen weinig veranderd. De opbouw kan 
weliswaar van schepenbank tot schepenbank en van regio tot regio afwijken, maar inhoudelijk komen slechts 
beperkte verschillen voor. Die kunnen afhankelijk zijn van de werkwijze van de weeskamer, van die van de 
prijser, van de onderlinge verhouding tussen de voogden en van de mutuele accorden (of de onderlinge 
overeenkomsten) die zij met elkaar en de prijser afsluiten.  

 
Een Staat van Goed bestaat over het algemeen uit vier hoofdonderdelen: 

 
2.1. Het officiële (of het genealogische) gedeelte, met de naam van de overledene, de plaats en de datum 

van overlijden, de naam van de echtgeno(o)t(e), de erfgenamen en hun leeftijd, de aanstelling van de 
voogden, de schepenen, het al dan niet bestaan van een huwelijkscontract, de naam van de prijser … 
Voor de genealoog is dit gedeelte een kleine schatkamer gevuld met persoonlijke en familiale gegevens.  
Toch komt het geregeld voor dat hier en daar een datum niet accuraat is ingevuld of genoteerd of andere 
onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen.  
Bovendien is de informatie uitsluitend geldig voor het ogenblik van het opstellen van de Staat van Goed. 
Het is een momentopname, een statisch overzicht en dat heeft zijn gevolgen. Zo worden bijvoorbeeld 
eerder overleden kinderen zelden in een Staat van Goed genoemd tenzij hun eigen nalatenschap een rol 
zou spelen, evenmin als kinderen die in het klooster zijn ingetreden. De reconstructie van het gezin moet 
met andere woorden steeds aan de controle van andere bronnen worden onderworpen.  

 
2.2. Het gedeelte van de baten of de beschrijving van de bezittingen, waaronder de hierna volgende items 

kunnen worden behandeld. Niet alle items komen altijd samen voor. De opname is afhankelijk van onder 
meer het beroep van de overledene (dat trouwens in een Staat van Goed zelden wordt vermeld), de 
aanwezigheid van een vermogen en de samenstelling ervan.   

 
de gronden van erven of Capitel van immeuble gronden van erven  
Van de beide partners afzonderlijk en ten slotte van hen samen biedt dit hoofdstuk een overzicht van de 
onroerende bezittingen met de vermelding van de ligging, de oppervlakte, de herkomst, de eventuele 
lasten, de eventuele pachter, … 
 
de obligaties, besette renten,… 
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Na het onroerend bezit wordt een opsomming gegeven van de roerende eigendommen van zowel de 
overledene als de langst levende echtgenoot.  
 
de mobiliaire baten waarin de beschrijving van de kleding en het linnen van de overledene en eventueel 
de opbrengst van de verkoop ervan en het bedrag van de aanwezige contante pennynghen is opgenomen. 
 
capitel van mobiliaire ende haevelijke baeten, waarin een opsomming wordt gemaakt van alles wat in 
het huis en op het erf aanwezig is, inclusief een schatting van de waarde. Deze inventaris en de 
waardeschatting wordt opgemaakt door een beëdigd prijser.  
Dit hoofdstuk biedt de genealoog een inkijk in de dagelijkse leefwereld, de materiële cultuur en het 
consumptiepatroon van de overledene en zijn gezin. In welk huis woonden ze? Hoe was het ingedeeld? 
Hoe was het bemeubeld? Welke gebruiksvoorwerpen zijn aanwezig? Wat hielden zij in voorraad? Was 
hun kleer- en linnenkast welgevuld? Met welke luxeproducten en siervoorwerpen omringden ze zich?  
Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw komt het geregeld voor dat in deze rubriek enkel de 
totaalwaarde van de mobiliaire goederen wordt vermeld, waarbij dan voor de detaillering wordt 
verwezen naar de acte van prijsije, die helaas niet steeds bewaard is gebleven. 
 
capitel van labeur, waarin de onderzoeker in het geval van bijvoorbeeld een landbouwer een overzicht 
van wat zich op het erf en in de schuren bevindt aan voorraden en aan vee en van wat op de akkers wordt 
verbouwd. Het onderzochte gezin krijgt hierin economisch een gezicht. 

  
Andere mogelijke baeten, bijvoorbeeld een schatting van de waarde van de aanwezige gouden en 
zilveren juwelen.  
 
Onder het kopje actien ende crediten worden de tegoeden van de aflijvige en zijn echtgenote opgesomd.   
 

2.3. Het gedeelte van de Commeren ende de lasten of het Capitel van inschulden of andere tegoeden 
Na het hoofdstuk van de baten volgt het hoofdstuk van de schulden. Die worden beschreven in twee 
rubrieken, namelijk: 
 
de commeren en de lasten, met een minutieuze opsomming van de schuldeisers, de aard en de hoogte 
van de schulden. 
 
de andere lasten, waaronder de begrafeniskosten en de administratieve kosten die gepaard gaan met het 
opmaken en registreren van een Staat van Goed: zegelrecht, vacatiën (dienstverplaatsingen), het 
auditierecht van de baljuw, de wethouders en de griffier, het apostilleringsrecht van de griffier, de kosten 
voor het maken van afschriften. 
 

2.4. De berekening van het erfdeel van de kinderen of de liquidatie 

3. Conclusie: wat vertelt een Staat van Goed de genealoog? 
Een Staat van Goed is voor de genealoog een quasi onuitputtelijke bron van informatie en verschaft de 
onderzoeker middelen waarmee hij het object van zijn studie kan plaatsen in tijd en context.  
Hoewel de louter genealogische waarde eerder beperkt is wegens het statische karakter, kan dankzij de 
boedelbeschrijving een beeld worden geschetst van de omvang en de indeling van het woonhuis en de 
inrichting van de kamers. Met wat geluk kan de onderzoeker de deuren van de kleer- en de voorraadkasten 
openen. Een Staat van Goed biedt een unieke mogelijkheid om de materiële cultuur van een voorouder te 
reconstrueren. De beschreven objecten geven in vele gevallen een hint naar het mogelijk beroep en de 
economische situatie van de overledene of de echtgeno(o)te. Van een landbouwer kan de bedrijfsvoering 
worden doorgelicht.   
Een over de tijd verspreid en met literatuur gecombineerd onderzoek van meerdere Staten van Goed binnen 
een bepaalde familie of een bepaalde leefgemeenschap kan evoluties in het vermogen, de bezitstructuur en 
het consumptiepatroon blootleggen.  
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3e referaat: Jean-Pierre Vaneygen – Toelichting projecten Land van Waas: Huwelijken - 
Hoofdcijnsboeken - Staten van Goed. 

Toelichting projecten Land van Waas. 
 
Naar aanleiding van het 44e Nationaal VVF-Congres, werd er een extra inspanning geleverd om enkele 
bronnen te ontsluiten door het aanmaken van drie nieuwe cd’s. 

1. Huwelijken Land van Waas: 
 
Met dit project hebben we alle huwelijken uit de parochieregisters van het Land van Waas geinventariseerd. 
 
Aan dit project is twee jaar intens gewerkt door een aantal medewerkers waarvoor onze oprechte dank. In het 
totaal werden 114.492 akten doorgelezen en geïndexeerd. Door het feit dat we gewerkt hebben op basis van 
de akten werden de talloze fouten en tekortkomingen die in de klappers staan vermeden. Voor sommige 
gemeenten zijn we verder gegaan dan 1796 met de parochieregisters wat voor de genealoog zeker een 
meerwaarde betekent. Voor De Klinge hebben we al de registers verwerkt (België en Nederland) maar ook 
de forten zijn niet vergeten. 
 
Bij de samenstelling werd rekening gehouden met het feit of het een trouw- of ondertrouwvermelding is. 
Ook dit blijkt vaak onjuist in de klappers. 
 
Begin 2010 zal ook de burgerlijke stand verwerkt zijn en mag je van ons een tweede cd verwachten met de 
huwelijken uit de burgerlijke stand. 
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2. Hoofdcijnsboeken Land van Waas: 
 
Zes jaar na de eerste uitgave van een cd van de hoofdcijnsboeken, was het tijd om een “upgrade” uit te 
geven. Daar waar er aanvankelijk slechts 1.129 relaties waren gedateerd en hiervan 1.091 ook gelokaliseerd, 
zijn er op deze cd niet minder dan 27.417 gedateerd en hiervan 7.238 gelokaliseerd. De lokalisatie van de 
huwelijken hebben we kunnen doen met de nieuwe cd parochieregisters van de huwelijken van het Land van 
Waas. Wat de datering betreft hebben we rekening gehouden met de juiste dateringen (huwelijksdata) en de 
andere hebben we “berekend” door 30 jaar per generatie bij te tellen of af te trekken. Deze “datering” is 
natuurlijk richting gevend. Ga er niet vanuit dat ze juist zijn want van de periode voor 1568 zijn er geen 
huwelijksdata beschikbaar. Er blijven nog meer dat 9.500 huwelijken over waarvan geen datering mogelijk is 
(tot op heden), meestal gaat het om afstammingslijsten van enkele generaties uit de oudste boeken waarbij 
geen aansluiting gevonden is met de huidige parochieregisters. Mogelijk volgt binnen een aantal jaren een 
tweede upgrade. 
 
Ik hoop dat met deze cd een iets beter zicht wordt gegeven op deze belangrijke bron voor het Land van 
Waas. 

3. Staten van goed Kallo: 
 
In het rijksarchief van Beveren onder het GO (=gemeentelijk oud archief) van Kallo bevinden 51 registers 
nrs 79-118, 156-166 omvattende de periode 1633-1796. De bewerking van deze 4.216 documenten over 
bijna 28.500 beschreven pagina’s kan je vinden op de tiende cd van de staten van goed. 
 
Samen met de negen andere cd’s staten van goed werden tot op heden 200.000 beschreven pagina’s 
geinventariseerd en werden niet minder dan 31.533 steekkaarten opgemaakt. 
 

 

 
 
 
 
Jean-Pierre Vaneygen 
Secretaris VVF-Land van Waas 

 
 

4e referaat: Marc Carnier – Archief van St-Baafs en het bisdom Gent tot 1801. 

Het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent. 
 
 
In 2005 werd de inventarisatie voltooid van één van de meest waardevolle archiefbestanden die in België 
worden bewaard: het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent. In dit fonds bevindt zich het archief van de 
oude Sint-Baafsabdij, het latere Sint-Baafskapittel dat bij de oprichting van het bisdom Gent in 1561 
kathedraal kapittel werd, het archief van de middeleeuwse Sint-Janskerk en het archief van het oude bisdom 
Gent. De erfgoedwaarde van dit bestand staat buiten kijf. Vele internationale, nationale en lokale 
onderzoekers hebben reeds met vrucht delen van dit archief geconsulteerd. 
  
Dit ruime en diverse bestand is echter tot nog toe voor genealogisch onderzoek weinig gebruikt, hoewel het 
zeker een aantal mogelijkheden bevat. Natuurlijk is dit bestand zeer belangrijk voor onderzoek naar de 
geestelijkheid die binnen het oude bisdom Gent actief was. Registers van getonsureerden en gewijden en 
registers van begeving van beneficies verschaffen ons daarvoor het basismateriaal. Leden van de reguliere 
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orden die in vele gevallen niet onder bisschoppelijke jurisdictie vielen, kunnen toch opgespoord worden via 
de registers met de toestemmingen tot preken. De meeste vrouwelijke religieuzen vielen wel onder de 
bisschoppelijke bevoegdheid en zijn goed gedocumenteerd via de registers van ondervraging bij de 
postulanten en novices. Over bepaalde categorieën van geestelijken zoals de kanunniken van het kathedraal 
kapittel is de informatie vaak overvloedig.  
 
Leken duiken vooral op in het archief van de officialiteit, de bisschoppelijke rechtbank. Deze had een vrij 
uitgebreide bevoegdheid, bijvoorbeeld ook op het gebied van huwelijksaangelegenheden (dispensaties, 
huwelijksbannen) en in verband met de aanpassing van de doopakten. Tenslotte had de Sint-Baafsabdij een 
zeer uitgebreid goederenbezit en kun je in het archief van de abdij en zijn rechtsopvolgers ook tal van cijns- 
en renteboeken, registers van pachtcontracten, manualen en andere boekhoudkundige stukken met 
overvloedig prosopografisch materiaal vinden. 
 

 

 
 
 
 
Marc Carnier  
Algemeen Rijksarchief 

 
 

5e referaat: Pieter De Reu - Erfenisregeling in de moderne tijden. 

 Erfenisregeling in de moderne tijden: 

De erfenisaangifte als bron voor historisch en 
genealogisch onderzoek 

Inleiding 
 
Tijdens de openingszitting op 15 april 1975 van het nationaal colloquium over de bronnen voor de 
geschiedenis van de Belgische instellingen, georganiseerd door het Algemeen Rijksarchief, bracht historicus 
en archivaris Jan Buntinx de aanpassingen van de functies van instellingen aan en de daaropvolgende 
implicaties voor de archiefbronnen. Als voorbeeld voor archieven uit het hedendaagse tijdvak, koos hij voor 
de erfenisaangiften: “Nemen wij de aangiften der successies in de archieven van het Bestuur der Registratie 
en Domeinen. Wanneer men zonder meer deze aangiften consulteert, stelt men in bepaalde perioden vast dat 
vb. geen roerende goederen vermeld worden of zelfs dat een aantal onroerende niet worden aangegeven. 
Ofwel stelt men helemaal niets vast en men beeldt zich in te doen te hebben met een volledige aangifte. Om 
een verkeerde interpretatie te voorkomen dient men voorafgaandelijk de opeenvolgende wetten ter zake te 
kennen.” Wie met andere woorden zonder voorafgaande kennis over de historische successiewetgeving -
waarin steeds de wijze van aangifte werd gestipuleerd- de archieven induikt, kan snel verloren lopen. 
Overigens waren de buitendiensten van Registratie en Domeinen, die vandaag de dag deel uitmaken van de 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de archiefvormers zijn van de 
erfenisaangiften, in de voorbije twee eeuwen voorwerp van talrijke verschuivingen in bevoegdheden en 
ambtsgebieden. Kantoren werden samengebracht en opgesplitst, opgericht en afgeschaft. Deze evolutie 
bemoeilijkt de opzoekmethode in de archieven. 
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De successiewetgeving 
 
Een tiental wetten vormden de krijtlijnen van de successiewetgeving, die sinds eind 18de eeuw de fiscaliteit 
op de erfenissen beheerste. Wanneer het Franse decreet van 5-19 december 1790 ook in de Belgische 
gewesten van kracht was, anno 1796, was ook hier een registratierecht in voege. Dit hield onder meer een 
verplichting in tot het laten registreren van een verklaring bij overgangen van zakelijke en fictieve 
onroerende goederen door overlijden. De erfenis in alle lijnen werd belast. Verschillende latere aanpassingen 
van de registratiewet werden gecoördineerd in de wet van 22 frimaire VII (12 december 1798), die naast een 
wijziging in registratietermijn in de uitbreiding van het recht tot nagenoeg alle goederen voorzag. Dit grote 
toepassingsgebied bleef niet behouden. De Hollandse wetgever koos voor een algemeen successierecht (bij 
wet van 27 december 1817), afzonderlijk van het registratierecht. Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt 
-zoals we dat vandaag de dag nog steeds kennen- tussen de successies bij rijksinwoners en niet-
rijksinwoners, en een belasting in de rechte lijn op de erfenis van een rijksinwoner was reeds in 1814 
afgeschaft (er gold met andere woorden enkel een algemeen successierecht voor de erfgenamen in zijlijn). 
De wet van 17 december 1851 schroefde deze vrijstelling terug, al werd de belasting in rechte lijn enkel 
geïnd op de waarde van de onroerende goederen. De wet van 11 oktober 1919 zorgde, naast een wijziging 
van de indientermijnen, voor een successierecht op alle goederen in alle lijnen. Ook het Wetboek der 
Successierechten van 1936, dat het fundament vormt voor ons hedendaags successierecht, hernam dit 
principe. Een laatste aanpassing van indientermijn vond plaats bij wet van 9 mei 1959. 
Verschillende vrijstellingen en tariefaanpassingen tijdens deze twee eeuwen leidden tot heel wat mazen in 
het net van de wetten van nalatenschap. 

Terug naar de bronnen: erfenisaangiften 
 
Komen we tot de kern van ons verhaal. De erfenisaangiften vormen de reeks 187. Ze dienen als basis voor de 
berekening van de successierechten en moeten zo de fiscus inzicht geven in het belastbare vermogen van de 
erflater. Tot eind december 1817 werd een registratierecht geheven op de nalatenschappen, aan de hand van 
de erfenisaangiften. Deze aangiften werden geregistreerd door overschrijving van de aangifte in de “registers 
van de aangiften van nalatenschap”. Meerdere aangiften dienden te worden ingediend, wanneer de 
onroerende goederen verspreid waren over verschillende ambtsgebieden. Vanaf de instelling van een 
algemeen, onafhankelijk successierecht gebeurden de erfenisaangiften op gewone bladen papier -voor 
nalatenschappen die niet onderworpen waren aan successierecht diende tot de wet van 17 december 1851 toch 
te worden voldaan aan een “negatieve aangifte”-, die later chronologisch op datum van indiening van de 
aangifte werden ingebonden in banden (tot 1820 werden de aangiften wel nog overgeschreven in het register 
van de aangiften van nalatenschap, waarna het register werd afgeschaft). Sindsdien worden de aangiften enkel 
nog op losse bladen opgemaakt en ingebonden. Tussen 1 oktober 1921 en 13 januari 1926 werden de akten 
opgesteld op formaatzegelpapier, daarna gaf de Administratie van Registratie en Domeinen zelf formulieren 
uit waarop de aangifte werd gedaan. Deze formaliteit hoeft niet met tussenkomst van een notaris te gebeuren; 
de erfenisaangiften vormen dus een unieke reeks in de archieven van de diensten van Registratie en 
Domeinen. 
Naast de reeks 187 bestaan er ook nog enkele documentatieregisters die als toegang dienen tot de aangiften. 
In het “register van indiening van de aangiften van nalatenschap en van overgang bij overlijden”, ook wel 
reeks 47 genoemd, werden de aangiften in chronologische volgorde van indiening ingeschreven. Indien men 
de overlijdensdatum kent, kan men -de indientermijnen indachtig- de erfenisaangifte vinden. De “tafels van 
de sterfgevallen” of de reeks 54 vormen eveneens toegangen. Hierin worden de aangiften alfabetisch op 
naam van de overledene ingeschreven. Aanvankelijk werden alle sterfgevallen in de tafel van de 
sterfgevallen opgenomen. Vanaf 1 januari 1870 werden enkel nog de sterfgevallen opgenomen die 
aanleiding gaven tot de indiening van een aangifte. Wanneer men de naam van de overledene kent, kan men 
de erfenisaangifte vinden. Beide reeksen 47 en 54 vermelden overigens nog meer praktische informatie over 
de erflater en de indiening. 
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Een complexe opzoekmethode 
 
De erfenisaangifte wordt, met of zonder bemiddeling van een notaris, ingediend in een kantoor van de 
diensten van Registratie en Domeinen (tegenwoordig als buitendienst van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie, onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën). Het bepalen van het 
bevoegde kantoor dat instond voor de ontvangst van aangifte wijzigde verschillende keren tot de wet van 
1817, waarna de plaats van aangifte van nalatenschap gebeurde op het kantoor van de (laatste) woonplaats 
van de overledene. Dat is nog steeds zo, al spreekt de wetgever nu van de laatste fiscale domicilie. Voor de 
aangifte van niet-rijksinwoners is de situatie iets complexer. 
Een grotere belemmering is echter de onophoudelijke verandering van archiefvormer. De kantoren volgden 
in theorie de gerechtelijke indeling, maar van dat principe werd snel afgestapt (zo werd in uitvoering van de 
successiewet van 1817 ruimte gelaten voor afzonderlijke “kantoren van successierechten”, die in grotere 
steden en langzaamaan ook in minder stedelijke streken werden opgericht; deze specialisatie werd in de 
tweede helft van de twintigste eeuw echter teruggedrongen). Ontvangkantoren werden samengebracht en 
opgesplitst, opgericht en afgeschaft. Deze continue en arbitraire wijzigingen doorheen de laatste twee 
eeuwen hebben een grote weerslag op de archieven, die vaak een grote weg aflegden. Voor de gebruiker is 
het moeilijk te achterhalen tot welk archief van welke buitendienst hij zich voor een bepaalde periode moet 
richten. 

Onderzoeksmogelijkheden 
 
Het successierecht is een goudmijn voor sociaal-economisch onderzoek. Het biedt voor genealogen 
bijvoorbeeld een brede waaier aan informatie aan. Overlijdensdata, data van allerlei relevante notariële 
stukken en uitgebreide gegevens over familierelaties vinden we in de aangiften terug. In gevallen van 
erflaters zonder nakomelingen kunnen de bronnen een overzicht geven van de soms sterk uitgewaaierde 
familietakken. De verblijfplaatsen van de erfgenamen worden immers opgenomen in de aangifte, en kunnen 
in vergelijking met de geboorteplaatsen migratie verklaren. De studie van erfenisaangiften kan daarenboven 
gekaderd worden in een ruimer demografisch onderzoek. Ook de vermelding van beroepen van erfgenamen 
zijn hier interessant. Tevens kan de verkregen informatie lacunes  en verloren schakels in de 
familiestamboom opvullen. De materiële cultuur van een gezin en zelfs sociale netwerken binnen een 
bepaalde familie kunnen zo ontrafeld worden. Onderzoek naar bezitsstructuren is uiteraard bijzonder 
interessant, maar toch willen we bemerken dat de mens altijd erg creatief omsprong met de 
successiewetgeving en belastingen in het algemeen, en dat fiscale fraude -in welke mate dan ook- van allen 
tijde is. 
 

 

 
 
 
 
Pieter De Reu 
projectmedewerker Rijksarchief Beveren 

 
 

44e Nationaal VVF-Congres : Enkele sfeerfoto’s 
 
Om nog wat te kunnen nagenieten van het congres hebben we een aantal sfeerfoto’s op onze 
website geplaatst onder de rubriek (Hoofdmenu | Fototheek | 44e Nationaal VVF Congres). 
 
Heeft U ook foto’s gemaakt tijdens het congres en wenst U die met ons te delen, neem dan contact 
op met ons secretariaat (secretariaat@vvflandvanwaas.be). 
 

mailto:secretariaat@vvflandvanwaas.be�
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Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden Mei-Juni 2009 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Bazel 1806-1900 (burgerlijke stand) 
o Kieldrecht VI, IX, XI-1900 (burgerlijke stand) 
o Lokeren 1586-1796 (parochieregisters) 

 Met deze aanvullingen kan er al gezocht worden in 111.263 huwelijken in de 
parochieregisters en 70.874 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Hiermee zijn al 29 van de 32 gemeenten van het Land van Waas volledig opgenomen in 
onze huwelijksdatabases! 

• Enkele sfeerfoto’s van de erfgoeddag 2009  en het 44e Nationaal VVF Congres werden op 
onze website geplaatst.  

• Sinds 15 juni voorziet onze Boetiek de mogelijkheid om onze publicaties af te halen in het 
Rijksarchief te Beveren (Zaterdag 9.00 - 12.00 behalve in juli en augustus). 

• Er zijn al 5 errata op onze cd ‘Huwelijken Parochieregisters van het Land van Waas’. U 
vindt deze onder de rubriek (Projecten | Huwelijken LvW | Parochieregisters op CD) tabje 
‘Errata’. 

 
 

Digitalisatieproject rouwbrieven, bidprentjes, e.d. 
 
Na rijp beraad hebben we besloten om een eigen digitalisatieproject op te starten van rouwbrieven, 
bidprentjes, knipsels, e.d.  Hoewel we ons vooral richten op documenten over personen geboren in 
het Land van Waas, wensen we ons daar, momenteel althans, niet strikt toe te beperken. 
 
Ook U kan hieraan meewerken: 

• ofwel door uw documenten te schenken; 
• ofwel door uw collectie beschikbaar te stellen voor digitalisatie. Na digitalisatie krijgt U de 

originelen terug en een CD met de digitale beelden van uw collectie.  
 
Voor alle verdere modaliteiten van dit project kan U contact opnemen met ons  secretariaat 
(secretariaat@vvflandvanwaas.be). 

 
 

NIEUW: VVF-Kroniek gaat digitaal 
 
Ook VVF-Land van Waas denkt aan het milieu en biedt U de mogelijkheid om onze kroniek in 
digitale vorm te ontvangen in plaats van op papier. 
 
Het volstaat een bericht te sturen naar ons secretariaat (secretariaat@vvflandvanwaas.be) met als 
onderwerp “digitale kroniek” en volgende gegevens: 

• Naam 
• VVF-lidnummer  
• e-mail adres (indien verschillend van het verzendadres van uw bericht) 

 
Deze dienst is gratis voor VVF-leden, indien U dus buiten het Waasland woont, hoeft U geen extra 
betaling te doen.  

mailto:secretariaat@vvflandvanwaas.be�
mailto:secretariaat@vvflandvanwaas.be�
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9100  Sint-Niklaas 
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Email luc.g.debacker@pandora.be 
Website www.vvflandvanwaas.be 
 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor onze voordracht “Het archief en de fototheek van de Belgische 
spoorwegen” door de heer Felix Waldack op donderdag 17 september  2009 om 20 uur. 
 
 
Plaats : Documentatiecentrum VVF-Land van Waas, Zamanstraat 49, 9100 te Sint-Niklaas. 

De Voorzitter   De Secretaris    De Penningmeester 
Luc De Backer  Jean-Pierre Vaneygen   Paul Eeckhaoudt 
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VOORDRACHT: Het archief en de fototheek van de Belgische spoorwegen 
 

SPREKER FELIX WALDACK (VOORZITTER VVF-GENT) 
 

Vanaf de eerste trein in 1835 tot op heden werkten ontelbare rangeerders, stokers, machinisten, 
stationschefs e.a. in dienst van de "ijzeren weg". Vertrekkend van eigen familiepapieren foto's van 
voorouders in Oost-Vlaanderen, zet de spreker de stap naar het indrukwekkende archief van de 
NMBS-holding, gelegen nabij het spoorwegstation Brussel-Zuid. Aan de hand van talrijke 
documenten en foto's schetst hij het verhaal van leven en werk in dienst van de spoorweg. Speciaal 
belicht Felix Waldack een fenomeen bij veel spoormannen: een ganse carrière bij de NMBS van 
vader op zoon. 
 
Op donderdag 17 september om 20 uur in ons documentatiecentrum tevens bibliotheek van 
de KOKW Zamanstraat 49 (1e verdieping) te Sint-Niklaas. 
 

Genealogische contactdagen 
 
33e Zeeuwse Genealogische Contactdag van de NGV Zeeland op zaterdag 5 september 2009 van 
10 uur tot 16 uur  te Kapelle (NL) Vereeckestraat 74. Vrije toegang.  

 
25e Oost-Vlaamse Contactdag op zondag 18 oktober 2009 van 10 tot 17 uur te Dendermonde 
Noordlaan. Vrije toegang. (zie verder) 
 
 

Info-avond genealogisch programma ALDFAER 
 
Na het succes van voorbije info-avonden omtrent Aldfaer en de massale vragen die wij van onze 
leden ontvangen, hebben wij besloten u opnieuw de gelegenheid te geven om de Aldfaer-experts uw 
vragen voor te leggen. 
 
Zowel ervaren gebruikers als beginnelingen zijn op woensdag 16 september 2009 van harte 
welkom vanaf 19 uur in het Nationaal VVF-centrum te Merksem, Van Heybeeckstraat 3. 
 
Indien u nu al vragen hebt, mag u ze reeds bezorgen per mail (patrickcleiren@gmail.com). De 
Aldfaer-experts zullen uw vraag op de avond zelf behandelen. 
 
 

Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden Juli-Augustus 2009 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Waasmunster 1701 (KF Waasmunster Nr.5) 

 Met deze aanvullingen kan er al gezocht worden in 111.268 huwelijken in de 
parochieregisters en 70.874 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Er zijn nog 1 erratum en 5 addenda op onze cd ‘Huwelijken Parochieregisters van het Land 
van Waas’ bijgekomen. U vindt deze onder de rubriek (Projecten | Huwelijken LvW | 
Parochieregisters op CD) tabje ‘Errata’. 

mailto:patrickcleiren@gmail.com�
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Migratie naar server Familiekunde Vlaanderen 
 
Tengevolge van aanhoudende problemen met onze huidige provider (mysterieuze opdrijving van de 
gebruikte bandbreedte, e-mail problemen naar gebruikers met een adres bij Telenet, ...) hebben we 
besloten onze website over te hevelen naar de dedicated server van Familiekunde Vlaanderen. 
Voor U als gebruiker verandert er niets, het adres blijft hetzelfde: www.vvflandvanwaas.be. 
 
 

Digitalisatieproject rouwbrieven, bidprentjes, e.d. 
 
De opstart van het digitalisatieproject heeft wat vertraging opgelopen door een aantal praktische 
problemen. We hopen zo snel mogelijk operationeel te zijn om de hoeveelheden aangeboden 
materiaal binnen een redelijke termijn te digitaliseren. 
 
Ook U kan hieraan meewerken: 

• ofwel door uw documenten te schenken; 
• ofwel door uw collectie beschikbaar te stellen voor digitalisatie. Na digitalisatie krijgt U de 

originelen terug en een CD met de digitale beelden van uw collectie.  
 
Voor alle verdere modaliteiten van dit project kan U contact opnemen met ons  secretariaat 
(secretariaat@vvflandvanwaas.be). 
 
Wij wensen reeds de volgende personen te bedanken voor hun bereidwillige medewerking: 

Julien Hillewaert, André Verhelst, Luc De Backer, Hilaire Van den Abbeele. 
 
 

VVF-Kroniek gaat digitaal 
 
Reeds 80 VVF-leden hebben gekozen voor de digitale VVF-Kroniek. Wenst U ook onze kroniek in 
digitale vorm te ontvangen in plaats van op papier? 
 
Stuur dan een bericht naar ons secretariaat (secretariaat@vvflandvanwaas.be) met als onderwerp 
“digitale kroniek” en volgende gegevens: 

• Naam 
• VVF-lidnummer  
• e-mail adres (indien verschillend van het verzendadres van uw bericht) 

 
Deze dienst is gratis voor VVF-leden, indien U dus buiten het Waasland woont, hoeft U geen extra 
betaling te doen.  
 
 

Mededelingen – Nieuwe publicaties 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan volgende publicaties: 

• Staten van Goed cd-11 - Stekene 
• Gezinsrepertorium van Waasmunster 1584-1804 

 
Verschijningsdata zijn vooralsnog onbekend. 

mailto:secretariaat@vvflandvanwaas.be�
mailto:secretariaat@vvflandvanwaas.be�
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Ingezonden artikelreeks : Oude ambten en daarvan afgeleide familienamen 

Deel 1: Meiers, praters en ammans 

Inleiding tot de reeks 
 
In deze reeks delen wij enkele nota’s uit archieven aangaande andere families en bepaalde ambten 
met belangstellenden. Wij weten dat toevallige vondsten soms een heel ander licht kunnen werpen 
op de kennis over het vroegste voorkomen van bepaalde familienamen. Wij zien ook dat een aantal 
oude functies zodanig onbekend is geraakt bij het publiek, dat sommige mensen de luister van hun 
eigen familienamen niet kennen. Een kleine anekdote:  toen ik eens achtereenvolgens bezoek kreeg 
van een Drossaert, een De Burggraeve en een Damman zei ik  “De hoogwaardigheidsbekleders 
passeren hier na mekaar vandaag”; niemand begreep wat ik bedoelde. In deze zin kan de reeks 
“Oude ambten en familienamen daarvan afgeleid” misschien bijdragen tot een beter begrip… 
In een aantal delen zullen ook de liefhebbers van oud schrift aan hun trekken komen en misschien 
mij op onderdelen verbeteren . Ik pretendeer als amateur-genealoog en autodidact niet de 
wetenschappelijke perfectie. Ik hoop wel collega’s via deze suggesties en voorbeelden te helpen bij 
hun verdere opzoekingen. Ik put uit mijn nota’s en overzichtswerken waar mogelijk ook enkele 
namenlijsten van middeleeuwse ambtsdragers. Zoals gekend heeft de spelling van alle namen in 
deze periode (15de eeuw en tevoren) weinig belang: een familie, zelfs één persoon, kan met heel 
verschillend gespelde familienamen bekend staan (b.v. de Proost= de Prost= de Profst= de Proufst= 
sProo(f)ts, soms gelijk aan (de) Provo(o)st of (Le ) Prévost. Zo’n varianten bestaan voor alle 
namen).  
We putten ons materiaal uit bronnen geraadpleegd voor een uitvoerige familiegenealogie de Proost 
die eerder gepubliceerd werd (10,11) en daarbij horend onderzoek van verwanten en van bepaalde 
regio’s. Een focus lag daarbij op Aalst en Tielt-Ruiselede-Poeke in de 15de eeuw, voor deze familie 
een onwaarschijnlijke maar bewezen migratie. Dit studie-object toonde zich ook nuttig om oude 
ambten in deze regio’s en in dit tijdvak en om honderden andere families in het voetlicht te 
plaatsen. 

Meiers 
 
Meiers waren plaatselijke ambtenaren in dienst van de Graaf van Vlaanderen (13) en de andere 
vorsten elders. Het woord is verwant aan het Franse Maire en het Engelse Lord Mayor. Meiers 
werden ook maior of preco of villicus genoemd. Villicus stamt af van het Latijnse Villa, waaruit een 
aantal dorpen ontstond.  
In dorpsheerlijkheden die grondrechtspraak hadden, was de meier bevoegd over de vierschaar 
(rechtsgeding). Hij of zij had toezicht op de gevangenissen en werd daar ook voor vergoed door de 
gevangenen. Hij kon beschuldigingen inleiden en kwam ook tussen bij erfenisregelingen. Het 
meierschap was dus vooral een juridische functie. 
Het meierschap gedroeg zich als een functie “in leen”, zij kon worden doorgegeven aan 
onderleenmannen, die voor een lagere vergoeding de uitvoering van het meierschap deden. De 
praktische uitvoering van het beroep van meier werd in de vijftiende eeuw te Aalst doorgaans 
verpacht voor een soms van zes tot tien pond groten per jaar ( 1 Aalst II-p8-10) 1

                                                 
1 Monetair omgerekend meer dan 1 000 000 Bfr of 25 000 Euro per jaar. Wij gebruikten voor de omrekening ref.17/deel 
1 , aangevuld met indexberekeningen op basis van kranten.  Een monetaire omrekening geeft niet altijd duidelijk de 
werkelijke verschillen in koopkracht weer. 

. 
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Zoals alle functies die als een leen behandeld werden, konden vrouwen titularis zijn van deze 
functie, bv als erfgename van hun vader (en nadat ze een leenverhef deden bij hun leenheer). 
Deze functie was de oorsprong van familienamen als (De)Meier, (De) Meyer, Smeyers, Meher, 
Mayr, Mayor, Maijer, Mahieur, (Le)Mayeu(x), Méjor, Lang(en)meier en vele varianten. 
Debrabandere geeft daar archivalia over (21). Wij noteerden zelf ook: Pieter de Meyer , erfachtig 
meyer van Zegelsem in 1437 (5). 
Hofmeier zou in dit lijstje passen, maar wordt door Debrabandere (21) vergeleken met Hofbauer, 
boer. 

Praters 
 
Prater zijn (afgeleid van pratum, Latijn voor weide), is in tegenstelling tot wat hedendaagse mensen 
menen aan te voelen, iemand die belast is met het toezicht op weiden, land en bossen. In de tijd van 
voor de ijzerdraad was er nogal wat verloren lopend vee; dit vee schutten en aan de rechtmatige 
eigenaar teruggeven na betaling van een onkostenvergoeding, was b.v. een taak van de prater. Ook 
het praterschap gedroeg zich als een functie “in leen”, zij kon worden doorgegeven aan 
onderleenmannen, die voor een lagere vergoeding de uitvoering van het praterschap deden.  
In Aalst bestond de vergoeding uit “zomer- en winterschoven” van elke landbouwer aan de prater.  
Deze functie was de oorsprong van familienamen als de Pra(e)ter(e), de Preeter, de Pretre, de 
Prettere, de Preiter(e), de Preytere, de Pruyter en verwanten. Debrabandere geeft daar archivalia 
over(21). Wij noteerden zelf ook: in een leenboek uit 1400 (ref.15, nr12945,p.2v) vermeldt men dat 
de praterij van Aalst gehouden wordt door Jan de Pratere. 

Ammans 
 
Ammans zijn mensen die een welbepaald deel van een feodale functie uitoefenen in een bepaald 
gebied; naar plaatselijk gewoonterecht kan het een variant of de benaming zijn voor de functies van 
baljuw, meier of schout. Er is dus iets minder algemeen over te zeggen dan bij vele andere functies; 
de inhoud van het ambt wisselde nogal. 
Deze functie was de oorsprong van familienamen als (de)Amman(s), Damman(s) en verwanten. 
Debrabandere geeft daar archivalia over (21). Wij noteerden zelf ook : Heinric de amman verpacht 
het ammanschap van Deinze (1410, ref 18). 

Een lijstje meiers… 
 
Een namenlijst van Marcoen (13 p202), die het op basis van een studie van vooral de lokale 
schepenarchieven te Aalst voornamelijk heeft over de uitvoerende meiers (leenmannen van de 
titulaire meiers) te Aalst in de 15de eeuw: 

• 1401-03 Adaem de Proofst 
• 1404, 1425-26: Wedegem van Londerzele 
• 1428 Willem de Pannemaker 
• 1439 Pieter van Rutegehem 
• 1443 Martin van Prindael 
• 1454 Gheraard van Lede 
• 1467 Jan Motten 
• 1469 Cornelis Medeganc 
• 1474 Philips Dottre 
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• 1476,1479 Jan de Leenknecht 
• 1480 Olivier Boccaert 

 
De titulaire meiers waren in de 14de- 15de eeuw leden van de familie de Proo(f)st en zonen de 
Vremde (zie verder). 

Een genealogisch voorbeeld: het meierschap en praterschap te Aalst 
van de familie de Proost 
 
Praterschap: 
 
Een leenboek uit 1400 (ref.15, nr12945,p.2v) vermeldt zoals gezegd dat de praterij gehouden wordt 
door Jan de Pratere.; het verhefgeld wordt later betaald door Hennekin de Proost fs.Adams. De 
bekende heemkundigen De Potter en Broeckaert (1 Aalst  II p3) vonden voor Aalst nochtans geen 
leenhouders terug van voor de 17de eeuw. De functie gaat dus blijkens enkele toevallige vondsten 
vrij ver terug, ook waar heemkundigen daar eerder geen bewijs van meenden te vinden. 
In 1428 hoort de praterij bij een reeks giften van Adam de Proost (zoon van Jan, die zelf een broer 
is van voornoemde Adam , ref.10,11) aan zijn zoon Jan, n.a.v. zijn huwelijk (13). De familie de 
Proost heeft dus zeker tijdelijk dit leen gehad. Het staat vast dat het bijhorende werk meestal werd 
uitgevoerd door een plaatsvervanger (1 Aalst II p3). Op het moment van de schenking staat de 
praterij verpacht voor 6 Vlaams Pond Groten per jaar. 
Het is opvallend dat er weinig archivalia bestaan over het vroege praterschap, wellicht omdat de 
juridische rol – en dus ook de vermeldingen in nagelaten stukken - beperkt waren.  Men zou kunnen 
stellen dat de (uitvoerende) praters beter bekend waren bij de boeren en hun vee dan bij de klerken 
(die ons archiefmateriaal nalieten). 
 
Meierschap: 
 
De meierij te Aalst was een functie die als leen beleend werd door de leenheer, de graaf van 
Vlaanderen (=graaf van Aalst), al dan niet via de burggraaf van Aalst. Er gebeurde een leenverhef, 
dat geregistreerd werd (zie documenten), waardoor naam van de leenman, de titulaire meier, en zijn 
bevoegdheden werden vastgelegd. De titulaire meier kon de uitvoering van deze functie doorgeven 
(“in onderleen brengen”) bij een onderleenman. Soms werd deze “stedehouder” (plaatsvervanger) 
of “pachter” van de meierij genoemd, soms gewoon ook meier. Sommige bronnen vermelden 
uitvoerende meiers en titulaire meiers op één lijst, omdat ze de leenverheffen niet of onvoldoende 
hebben bestudeerd (oa 13, p 202). Wij menen dat de titulaire meiers van 1400 (Margriet de Proost) 
tot 1500 (Gillis de Vremde, zoon van Johanna de Proost, zelf dochter van Adam) de Proost of hun 
familieleden waren (cf leenverheffen , ref. 10,11,12,14,15 , zie ook document). 
De uitvoerende meiers uit Aalst waren diverse onderleenmannen, van wie echter geen leenverhef bij 
de Graaf van Vlaanderen te vinden is.  
We vragen ons af hoe de meierfunctie van Mespelaar bij Dendermonde toegevoegd geraakt is bij de 
meiersfunctie van Aalst (zie document); deze combinatie bestond eeuwenlang. Mogelijks bestond er 
een verband met de familie de Proost van Baasrode ( Le Prevost de Bassenrode), aangezien 
Baasrode en Mespelaar dichtbij mekaar liggen en deze familie er vroegmiddeleeuws heer en proost 
van was. 
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Document: Beschrijving van de rechten als meier (ref.22, jaar 1460) 
 

 
 

Ic Jan de Prof-st, heere van Eertbrugghe ende in Scellebelle,  
kenne ende lije dat ic houdende ben in leene ende in manscep 
van mijnen gheduchten heere ende prince den grave van Vlaenderen  
van zijnen hoven ten Steene tAelst, de meyerie tAelst, met  
hueren toebehoorten. Eerst zo mach ic stellen tallen tijden, dat  
mij ghelieft, eenen meyere of die in zijne stede es, arresteren 
ende vanghen alle manieren van lieden, van goede, ende  
insghelickx van beesten, binnen der stede en scependomme van  
Aelst, ten versoucke van partien, van sculdelicken zaken, ende  
insghelickx alle andre personen, uut ghebreecke vanden heere. 
Item zo heeft de meyere tberecht van erven, ende onterven,  
ende dat daartoe behoordt, ende voort van erven die men verwandelt  
binnen scependomrne van Aelst, die buuten vrijheden gheleghen  
zijn, ghehouden van mijnen voorschreven gheduchten heere ende prince,  
van den pondt grooten twaelf grooten van coope, also men van  
ouden tijden ghecostumeert is. Item zo behoordt ten voorschreven 
leene uut eenen merssche, gheheeten sGravenmersch, bij  
Aelst gheleghen, alle jaere thebbene ende theffene een  
voeder hooys, also groot als twee peerden ghetrecken connen  
uutten voorschreven mersche. Item uuter thiende van Aelst een  
mand er tarwen ende een mander zoomercoorens elcx siaers.  
Item alle de geune die heerlic ghevanghen oft ghearresteert  
zijn binder vrijheit of scependomme van Aelst of van buten  
inne brocht, dat die vanghenesse houden moeten binder  
meyerien, het en ware dat hem de heer consenteerde elder te  
ligghene, zonder van sculdelicken saken, nochtan zoude de  
meyere hebben zijne theere, ghelijc of zij laghen in smeyers  
tote up den derden dach, ende danne es borghgraven dienare  
sculdigh over te halene die ghevanghene ende den meyere  
ghenough te doenen vanden costen; maer waert van sculden, zo  
zijn zij sculdigh in smeyers te blivene toter tijt dat zij  
ghenough ghedaen hebben, ende dies ghelicke van beesten,  
die wettelic beclaecht zijn, moeten in smeyers huus  
blijven to zij vernoucht zijn diese beclaecht hebben, naer  
rechte van der stede, maer wel es te wetene, zo wanneer  
dat de ghene die van sculden beclaecht zijne wettelic verwonnen 
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Bijdrage « aangesloten » VVF-lid 2010  
 
    BELGIË                        EUROPA     BUITEN EUROPA 
Gewoon lid   € 33,00    € 43,00  €   53,00 
Steunend lid   € 50,00    € 60,00  €   70,00 
Beschermend   € 80,00    € 90,00  € 100,00 
 
Begunstigde: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw,  
                      Van Heybeeckstraat 3, B-2170 Antwerpen-Merksem 
Rekening:      IBAN BE58 4141 1712 2179   -   BIC  KREDBEBB 
Bank:             KBC, Merksem  
Kosten:          SHA (shared)   
Mededeling:   lidgeld 2010 + uw lidnummer (als U reeds eerder lid was) 
                   of lidgeld 2010 + nieuw lid (indien U nog nooit lid bent geweest) 
 
Dit lidgeld geeft recht op een abonnement op de tijdschriften Vlaamse Stam en Genealogie & 
Heraldiek in Vlaanderen. Het verleent tevens toegang tot de documentatiecentra van Merksem, 
Oostende en Melle, en de databank ‘Ariadne on line’ (www.ariadnedatabank.be). 
 
Het raadplegen van de computerbestanden in ons centrum is voorbehouden aan VVF-leden. VVF-
leden hebben bovendien extra toegangsrechten op onze website. 
Het raadplegen van boeken en tijdschriften in ons centrum blijft vrij toegankelijk. 
 
Als VVF-lid kan U ons regionaal tijdschrift 'VVF-Kroniek van het Land van Waas' ontvangen. 
 

Digitaal per e-mail   
gratis voor alle VVF-leden  

 
Het volstaat een bericht naar ons secretariaat (secretariaat@vvflandvanwaas.be) te sturen 
met als onderwerp “digitale kroniek” en volgende gegevens:  
• Naam 
• VVF-lidnummer 
• e-mail adres (indien verschillend van het verzendadres van uw bericht)  

 
Per post  

Woonplaats Prijs Inschrijving 
Land van Waas gratis automatisch 
rest van België € 6,00 via overschrijving 
Nederland, Frankrijk € 8,00 via overschrijving 

 
Begunstigde: VVF-afdeling Land van Waas, 
                      Houtvoortstraat 12, B-9170 Sint-Gillis-Waas. 
Rekening:      IBAN BE24 7795 9067 2238   -  BIC GKCCBEBB 
Bank:             DEXIA, Sint-Gillis-Waas 
Kosten:          SHA (shared) 
Mededeling:  VVF-Kroniek  
 

http://www.ariadnedatabank.be/�
mailto:secretariaat@vvflandvanwaas.be�
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VOORDRACHT: Hoe leefden onze voorouders tijdens de Franse periode (1796-1815) ? 
 

SPREKER CLAUDE GEKIERE, VOORZITTER VVF-DEINZE 
 

We kunnen ons wel interesseren wie onze voorouders waren die in de Franse periode leefden, maar 
het is ook belangrijk om te weten in welke omstandigheden deze familieleden leefden: welke waren 
hun leefomstandigheden, hoe werkten zij, waarover beschikten zij om hun leven comfortabel te 
maken. Komen o.m. aanbod: lokaal bestuur, het plattelandsleven, de materiële situatie, militaire 
dienstplicht, religie, voeding, economie en geld. 
 
Op donderdag 19 november om 20 uur in ons documentatiecentrum tevens bibliotheek van de 
KOKW Zamanstraat 49 (1e verdieping) te Sint-Niklaas. 
 
 

Onze website www.vvflandvanwaas.be 

Nieuwigheden September-Oktober 2009 
 

• Aan ons project Huwelijken Land van Waas werden volgende bestanden toegevoegd: 
o Beveren IX-1905 (burgerlijke stand) 
o Lokeren V-1850 (burgerlijke stand) 

 Met deze aanvullingen kan er al gezocht worden in 111.270 huwelijken in de 
parochieregisters en 80.821 huwelijken in de registers van de burgerlijke stand. 

• Hiermee zijn al 30 van de 32 gemeenten van het Land van Waas volledig opgenomen in 
onze huwelijksdatabases! 

• Er zijn nog 2 errata en 2 addenda op onze cd ‘Huwelijken Parochieregisters van het Land 
van Waas’ bijgekomen. U vindt deze onder de rubriek (Projecten | Huwelijken LvW | 
Parochieregisters op CD) tabje ‘Errata’. 

• Ook jaargangen XXVIII (2000) tot XXXIV (2006) van de VVF-Kroniek van het Land van 
Waas kunnen nu door VVF-leden gedownload worden van de website onder de rubriek 
(Gebruikersmenu VVF | VVF-Kroniek LVW).  

 
 

Nieuwe publicaties – VVF-Land van Waas 
 
Huwelijken Burgerlijke stand van het Land van Waas - CD-h-bs-lvw. 

Eindredactie door Pascal Janssens en Jean-Pierre Vaneygen.  

Begin februari 2010 verwachten we onze nieuwe cd-rom met al de huwelijken uit het Land van Waas die in 
de burgerlijke stand (tot 1910) voorkomen. Dit is het tweede deel van ons project “Huwelijken in het Land 
van Waas”. Aan dit project is twee jaar intens gewerkt door een aantal medewerkers waarvoor onze 
oprechte dank. In het totaal werden meer dan 100.000 akten doorgelezen en geïndexeerd. Door het feit dat 
we gewerkt hebben op basis van de akten werden de talloze fouten en tekortkomingen die in de 10-jarige 
tafels staan vermeden.  

Prijs: € 25. (VVF-leden krijgen € 5 korting).  
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Onze bibliotheek - aanwinsten 
 

 
− Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants (4dln.)//Algemeen Rijksarchief/1999 
− Met 13 aan tafel/Luc Peleman/Heemk. Kr. Braem/1991 
− Tachtig is prachtig/ Luc Peleman/Heemk. Kr. Braem/1990 
− Tachtig is prachtig/ Luc Peleman/Heemk. Kr. Braem/1995 
− Tachtig is prachtig/ Luc Peleman/Heemk. Kr. Braem/2000 
− Tachtig is prachtig/ Luc Peleman/Heemk. Kr. Braem/2005 
− Vierschaar Wachtebeke : Staten van goed Ambacht Assenede deel 1 1650-1724/Maryn 

Claeys/VVF-Meetjesland/2008 
− Vierschaar Wachtebeke : Staten van goed Ambacht Assenede deel 2 1724-1796/Gothard De 

Coninck/VVF-Meetjesland/2008 
− Moerbeke-Waas : een evolutie van eeuwen : deel 1/Paul Hesters/Heemk. Kr. Moerbeke/2009 
− Waldack : 700 jaar familiegeschiedenis tussen Gent en Brugge. Dl. 1/ Felix en Philip 

Waldack/Waldack Family Association/2009 
− Waldack : 700 jaar familiegeschiedenis tussen Gent en Brugge. Dl. 2/ Felix en Philip 

Waldack/Waldack Family Association/2009 
− Kiezerslijst Meerdonk 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Rupelmonde 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Stekene 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Belsele 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Sint-Niklaas (deel 1 en 2) 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Sint-Gillis-Waas 1972-1794///1974 
− Kiezerslijst Elversele 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Haasdonk 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Daknam 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Tielrode 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Verrebroek 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Verrebroek 1969-1971///1972 
− Kiezerslijst Kemzeke 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Kieldrecht 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Kallo 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst De Klinge 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Sint-Pauwels 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Melsele 1972-1974///1974 
− Kiezerslijst Waasmunster 1991///1991 
− Kiezerslijst Sint-Gillis-Waas 1999///1999 
− Kiezerslijst Stekene 1999///1999 
− Kiezerslijst Sint-Niklaas 1999 dl. 1 : Belsele-Nieuwkerken-Sinaai///1999 
− Kiezerslijst Sint-Niklaas 1999 dl. 2 : A-M (enkel hoofdgemeente)///1999 
− Kiezerslijst Sint-Niklaas 1999 dl. 3 : M-Z (enkel hoofdgemeente)///1999 
− Kiezerslijst Sint-Niklaas 1999 (met fusiegemeenten) dl. 1 : A-M///1999 
− Kiezerslijst Sint-Niklaas 1999 (met fusiegemeenten) dl. 2 : M-Z///1999 
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− Kiezerslijst Sint-Niklaas 1995 dl. 1 : A-M (met fusiegemeenten)///1995 
− Kiezerslijst Sint-Niklaas 1995 dl. 2 : M-Z (met fusiegemeenten)///1995 
− Gezinsrepertorium Belsele A-M/Luc De Backer/VVF-Land van Waas/2009 
− Gezinsrepertorium Belsele N-Z/Luc De Backer/VVF-Land van Waas/2009 
− Deftig vermaak, ijdel vertier/Jeffrey Tyssens/Liberaal archief/2009 
− Stamboek van Vlaanderen II/Jef Hendrickx/VVF-gouw Antwerpen/1987 
− Kiezerslijst Bazel 1949-1952///1952 
 
 

 
 
− Parochieregisters Adegem//VVF-Meetjesland/2009 
− Parochieregisters Maldegem//VVF-Meetjesland/2009 
− Staten van goed Maldegem//VVF-Meetjesland/2009 
− Staten van goed Middelburg//VVF-Meetjesland/2009 
− Parochieregisters Oostwinkel//VVF-Meetjesland/2009 
− 50 jaar Werk in het Waasland/Erfgoedcel Waasland/Interwaas/2009 
− Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas (versie 2009)/Jean-Pierre Vaneygen/VVF-Land van 

Waas/2009 
− Huwelijken Parochieregisters van het Land van Waas/red. Pascal Janssens en Jean-Pierre 

Veneygen/VVF-Land van Waas/2009  
− Staten van goed Kallo/Pascal Janssens/VVF-Land van Waas/2009 
 
 

Digitalisatieproject rouwbrieven, bidprentjes, e.d. 
 
Om de hoeveelheden aangeboden materiaal snel te kunnen digitaliseren werd op provinciaal niveau 
besloten een A3 scanner met feeder aan te schaffen. Zodra deze geleverd is, - we verwachten hem 
eind november -, kan overgegaan worden tot de digitalisatie van het materiaal dat reeds in ons bezit 
is. Het spreekt voor zich dat we de oudste en meest tere stukken niet door de feeder zullen jagen, 
maar manueel zullen scannen. 
 
Ondertussen zijn we verschillende mogelijkheden aan het uittesten voor een vlotte inventarisatie 
van de beelden. Van zodra we een geschikte oplossing gevonden hebben, hopen we weerom een 
aantal vrijwilligers te motiveren om ons te helpen bij de inventarisatie. 
 
U kan nog steeds aan dit project meewerken: 

• ofwel door uw documenten te schenken; 
• ofwel door uw collectie beschikbaar te stellen voor digitalisatie. Na digitalisatie krijgt U de 

originelen terug en een CD met de digitale beelden van uw collectie.  
 
Voor alle verdere modaliteiten van dit project kan U contact opnemen met ons  secretariaat 
(secretariaat@vvflandvanwaas.be). 
 
 
 

mailto:secretariaat@vvflandvanwaas.be�
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Aankondigingen van andere verenigingen uit het Land van Waas 

 
  Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 35, 9120 Beveren   www.vvflandvanbeveren.be 

 
LEZING 

 
Zijn er schatten gevonden in Vrasene ? 

Archeologische opgravingen in Nerenhoek en Profruco, 2007-2008 
 

Door Jeroen Van Vaerenbergh 
 

op donderdagavond 26 november 2009, 20u00 
 
De jaarlijkse lezing van de heemkundige kring behandelt dit jaar de bijzondere archeologische 
onderzoeksresultaten te Vrasene naar aanleiding van de nieuwbouw voor Profruco. Daarnaast 
komen ook de resultaten van de opgravingen aan de Nerenhoek (waterzuivering) aan bod. 
Archeoloog Jeroen Van Vaerenbergh, verbonden aan de Archeologische Dienst Waasland, was 
betrokken bij beide opgravingen.  
 

 

 
 
Wanneer: 
  Donderdagavond 26 november 2009 om 20u00. 
 
 
Waar: 
  Ontmoetingscentrum ’t Klooster (in de kapel), 
  Brugstraat te Vrasene. 
 
 
Inkomprijs: 
  3 euro, inclusief gratis consumptie achteraf. 
 
 
Een initiatief van: 
  H.H.K. Het Land van Beveren vzw 
  Zelfstandig Ondernemen Vrasene 
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Ingezonden artikelreeks : Oude ambten en daarvan afgeleide familienamen (vervolg Deel 1) 
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of ghevanghen zijn zullen moghen thuus gaen omme  
ghereedscepe van payemente te makene bij consente vande  
meyere, of die in in zijne stede es altoos behouden zijne 
theere op goeden suffisante zekere ende bortocht te  
doene ter kennesse van scepenen vander stede van Aelst,  
alsot ghecostumeert es. Item de ghone die ghevangen  
werden ende in smeyers brocht, daer of es de meyere  
scultich thebbene II  S.p. van ijser ghelde, ende sdaechs  
van elken persoon VI S.p. van costen. Item zo wanneer  
dat de meyere yemande beclaecht, eist man, wijf goedt, oft  
wat dat es, daeraf heeft de meyere altoos XII d. Item  
de voorschreven meyere es sculdich thebbene van brede thalen  
van verbande, van zoendinghe tusschen partien ghelijc 
eenen scepene. (...) 
 

 
 
(...) den XVIIen dach van Septembre XII c LVII.1

 
  

 

                                                 
1 Het volledige document met transcriptie is verkrijgbaar op aanvraag. 
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In hedendaags Nederlands: 
 
Ik Jan de Profst, heer van Eertbrugghe en in Schellebelle, erken dat ik in leen heb van mijnen 
gevreesde heer en prins, de graaf van Vlaanderen via zijn leenhof ten Steene in Aalst :  de meierij 
van Aalst, met al wat daartoe behoort. 
Mijn rechten zijn als volgt: 

• ik mag altijd een vervanger aanstellen. 
• ik mag binnen het schependom van Aalst in opdracht van de graaf of van schuldenaars of na 

een schuld mensen arresteren en gevangen zetten, zaken en dieren in beslag nemen. 
• ik bepaal het recht van erven en onterven. 
• ik hef een recht bij elke verkoop van grond of lenen binnen het schependom en ook buiten 

de vrijheid van Aalst : per pond groten verkoopsprijs hef ik 12 groten lasten, zoals al lang 
traditie is. 

• ik krijg als heffing elk jaar een karrenvracht hooi uit de zgn. Gravenmeers te Aalst (van de 
pachter daarvan), een vracht zo groot als 2 paarden kunnen trekken. 

• ik krijg ook als aandeel uit de gekende  heffing “het tiende van Aalst” jaarlijks een mand 
tarwe en een mand zomerkoren. 

• gevangenen of eigenaars van dieren of in beslag genomen goederen zijn schuldig aan de 
meier 12 schellingen ijzergeld plus 6 schellingen per dag. Zij kunnen vastgehouden worden 
tot betaling. Als zij overgebracht worden naar een grafelijke hechtenis, moeten de 
ambtenaren die hen afhalen dit bedrag betalen aan de meier. 

• bij elke bemiddeling tussen partijen krijgt de meier eveneens 12 schellingen. 
Bij mijn leenrecht van meier van Aalst hoort ook de meierij van Mespelaar (bij Dendermonde). 
Ik erken deze leenband en betaal hiervoor verhefgeld aan mijn leenheer op 17 september 1462. 

Besluit 
 
Meiers, praters en ammans waren plaatselijke ambtenaren in dienst van de graven en hertogen en 
waren daartoe leenman van hun heer. De drie functies lieten ongeveer onveranderd klinkende 
familienamen na. 

Dankwoord 
 
Bij het totstandkomen van deze reeks danken wij de vriendelijke archiefmedewerkers van vooral 
Kortrijk (RAK), Aalst (SAA) en Gent (SAG en RAG) en de Vereniging voor Afstamming van 
Vlaamse Adel en Prominenten (VAVAP). 
 
Luc Deprost 
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Bronnen en afkortingen 

Hier gebruikte afkortingen: 

 Instelling 
ARA Algemeen Rijksarchief Brussel 
RA Rijksarchief 
SA Stadsarchief 
Kon Bib Koninklijke Bibliotheek 
  Steden 
--A Aalst 
--B Brussel 
  Bg Brugge 
--G Gent 
--K Kortrijk 
--SN Sint-Niklaas 
  Namen 
dP de Proost 
Dp Deprost 

De referenties zijn: 

1. DE POTTER Frans en BROECKAERT Jan. Geschiedenis der gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen. 1875-1893.  
Heruitgave  Roeselare,Uitg. Familia et Patria, 1996.(tientallen delen). 

2. Lijst van Leenboeken. Brussel, ARA, Inventaris 169 p. 549. 
3. VAN DER HEYDEN A. Historiek van het Grafelijk Leenhof ter Steene (zie Kon. Bib en Bib.UG).  
4. DE RAADT J.T.H.:Sceaux des Pays-Bas et des Pays Avoisins. Brussel, Soc. Belge de Librairie, 1898 p. 167.  
5. Gentse Jaarregisters van de Keure . nr 34, p 128 v (1437). SAG 
6. de SEYNE E.; Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische Gemeenten. Brussel, Bieleveld, ca. 1919.  
7. WARLOP E.: Flemish Nobility before 1300. Kortrijk, G.Desmet-Huysman, 1975. 
8. VAN NUFFEL P.: De Grauwen steen, Aalst, Van den Broecke, 1924 (SAA nr. D-5771-12) (zie ook Kon. Bib.).  
9. Stadsrekeningen van Aalst, RK 4637 e.v. (vanaf  jaar 1395, bestudeerd tot 1470). ARA 
10. DEPROST Luc: Genealogie de Proost/Deprost (3 delen). Wetteren, eigen uitgave, 2005. 
11. DEPROST Luc. Genealogie de Proost/Deprost (2 delen). Vlaamse Stam, jg. 34, nr. 7 - 8, juli - augustus 1998 p 295 en nr 

11-12 november-december p 463 
12. Leenboek nr. 12947 (jaar 1473) p. 267 Jan, p. 388 Jan, p. 404 Margriet. SAA 
13. MARCOEN Regine : Prosologie van het wereldlijk openbaar ambt te Aalst in de 15de eeuw. Eindverhandeling, RUG, 

1963-64. (genealogieën onvolledig). SAA en Bib UG. 
14. DEPROST L. Oost-Vlaamse Databank 15de eeuw. Wetteren, eigen uitgave, 2004. 
15. Leenboeken van de Graaf van Vlaanderen en de Burggravije van Aalst. Nr. 12959 p. 2v, 4v;Nr. 12945 (jaar 1400) p. 2r, 2v, 

3v, 4; Nr. 12946 (jaar 1404) p. 3v, 8v, 9v. SAA 
16. DE LIMBURG STIRUM : Coutumes d'Alost (zie SAA). 
17. SILVERSMET Th. De Verenigde archieven van Ruiselede. Brugge, VVF. 
18. Gentse Jaarregisters van de Keure . nr 21, p 21v (1410). (SAG) 
19. “Boek met den Haire” (14de eeuw en latere acten te Aalst) (originele en gedrukte vorm beschikbaar). SAA 
20. Annalen Oudheidkundige Kring Aalst, 1908, p.104. (SAA) 
21. DEBRABANDERE F.: Woordenboek van de Familienamen, Brussel, Gemeentekrediet, 1993. 
22. Leenboek 12959 (anno 1460). SAA. 

 
 


