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Woordje van de voorzitter  
 

2019 is nog maar even begonnen en er is al heel wat evolutie: 

- Na de oprichting op 17 december 2018 organiseren we ons als een echte vzw, met een 

ondernemingsnummer, een wat omslachtiger boekhouding, een formele algemene raad en 

bestuur, en alles wat daar bijhoort. 

- Er is de nieuwe wetgeving met een versoepeling in de termijnen van vrije toegankelijkheid van 

huwelijksakten en overlijdensakten van de burgerlijke stand, 

- We gaan deze eerste week van februari de eerste upgrade 2019 van onze pubicatiewebsite 

realiseren, 

- We hebben een ambitieus jaarplan voor 2019 

 

Het is ondertussen al een jaar geleden dat Jean-Pierre Vaneygen ons is ontvallen. We zullen nooit 

vergeten wat hij voor de vereniging heeft betekend. 

 

We hopen dat wat wij u aanbieden in dit nummer u zal helpen om verdere genealogische vooruitgang 

te maken in uw familiegeschiedenis. 

 

Nieuwe termijnen akten burgerlijke stand 
 

Op 9 januari leest onze zeer actieve vrijwilliger Willy Van Brande in het stadsarchief volgend bericht: 

 

“Akten van de burgerlijke stand waren tot nu pas openbaar na 100 jaar. Dat verandert voor 

huwelijksakten en overlijdensakten die respectievelijk na 75 jaar en na 50 jaar openbaar worden. 

Vanaf 31 maart 2019 kan iedereen een uittreksel of afschrift van de akte krijgen. Voor de andere 

soorten akten, zoals geboorteakten, blijft de termijn op 100 jaar. Die soepeler termijnen moeten 

genealogisch en demografisch onderzoek makkelijker maken. Deze wet van 21 december 2018 

verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018 (Federale Overheidsdienst Justitie, Titel 

11. -Wijzigingen van de wet van 18 juni 2018, Art. 166” 

 

Wie de Wetteksten wil nalezen, kan terecht in het Belgisch Staatsblad. 

 

We nemen alvast hier woord voor woord de passage over van de wet van 31 december 2018: 

 

wet van 21 december 2018 (wijzigingen) 

  

“Art. 166. 

In artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 4 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, worden 

de volgende wijzigingen aangebracht:  

… 

4° het ontworpen artikel 29 van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt: a) paragraaf 1, eerste 

lid, wordt vervangen als volgt: "Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van: - akten van 

overlijden van meer dan vijftig jaar oud;- akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud; - 

anderen akten van meer dan honderd jaar oud."; b) in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden 

"van minder dan honderd jaar oud" vervangen door de woorden "bedoeld in het eerste lid van 

respectievelijk minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud";c) in paragraaf 2, derde lid, 

worden de woorden "van meer dan honderd jaar oud" vervangen door de woorden "bedoeld in § 1, 

eerste lid, van respectievelijk meer dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud"; 
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…” 

 

We verwelkomen deze wetswijziging. Het zal ons in staat stellen om huwelijksakten tot 75 jaar terug 

en overlijdensakten tot 50 jaar terug te indexeren en ter beschikking stellen op onze publicatie 

website. Dat lost een groot deel van de problemen op die genealogen hebben om de eerste 100 jaar 

van genealogisch onderzoek te overbruggen. Tot nu moesten we bidprentjes en rouwbrieven 

consulteren om de puzzle van genealogisch onderzoek op gang te trekken. Dat alles zal een pak 

toegankelijker worden. Dus zijn we blij met deze evolutie! Het zal uiteraard van de beschikbaarheid 

van vrijwilligers afhangen wanneer we deze nieuwe mogelijkheden zullen kunnen omzetten in 

publicaties op onze online publicatie-website. We gaan trachten om in een latere upgrade van onze 

publicatie-website in 2019 deze termijnen ook hanteren voor het terug ter beschikking stellen van 

beelden van bidprentjes. 

 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden januari-februari 2019 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.2).  

 Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.0.3).  
 

Onze publicatiewebsite: www.publicatie-landvanwaas.be 
 

Het indexeerwerk van 2018 is verwerkt en wordt begin februari 2019 online gebracht. Dat dit nu 

mogelijk is geworden danken we aan de ontzettende inspanning die een hele groep mensen hebben 

geleverd. We vermelden heel speciaal Pascal voor het ICT deel en Geert voor het omzetten van het 

ingediende indexeerwerk naar onze nieuwe standaard Excel input. Veel andere vrijwilligers hebben 

intens meegewerkt, en natuurlijk danken we ook hen voor dit immens werk. 

 

De zoekfunctie van onze online publicatie werd grondig gewijzigd in de combi’s. Dat betekent dat je 

nu veel vlotter alfabetisch kan opzoeken voor gans het Waasland, opgesplitst in drie delen volgens 

akten burgerlijke stand (geboortes, huwelijken overlijdens) en parochieregisters, ook opgesplitst in 

drie delen volgens dopen, trouwen en begrafenissen/overlijdens.  

 

De voornaamste toevoegingen in deze eerste upgrade van 2019: 

 Bewerkingen bidprentjes door Georgette Van Duyse, Walter Dierckx, Christel Van Eynde, Magda 
Schaerlaken, Pascal Janssens en Griet Van Houwe. Beelden van bidprentjes zijn nog steeds niet 
beschikbaar maar een selectie ervan in overeenstemming met de nieuwe wet over 
openbaarheid van akten (zie verder in deze uitgave) zal later dit jaar beschikbaar komen. Er is 
dus licht aan het einde van deze tunnel. 

 Burgerlijke stand: 
o 2.008 extra huwelijken (aanvullingen tot 1918) voor Kruibeke, Meerdonk, Melsele, 

Nieuwkerken, Rupelmonde, Sinaai, Sint-Gillis, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Steendorp, 
Temse, Verrebroek, Vrasene en Zwijndrecht. Verder ook update en correcties voor 
Tielrode 1889-1900 

o Geboorten: Bazel 1829-1878, Beveren 1817-1830 en 1851-1910, Daknam V-1910, 
Lokeren 1830-1865, Nieuwkerken 1889-1910, Sint-Niklaas 1911-1917 en Temse 1811-
1814 

o Overlijdens: Haasdonk 1836-1888, Moerbeke 1867 (gecorrigeerd), Sint-Niklaas 1873-1884 
en Tielrode V-1831 
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 Parochieregisters: 
o Geboorten/dopen: Melsele (aangevuld met 1917 en 1918) 
o Huwelijken: Burcht, De Klinge, Doel, Melsele en Zwijndrecht (aangevuld met 1918) 

 Kadaster: Popp-kaarten en leggers van: Burcht, Melsele, Waasmunster en Zwijndrecht 

 Kroniek 2018 toegevoegd 

 EXTRA:  
o “Deel 3 van VanDenBogaerde" ter vervanging van "Topografische afbeeldingen 

Waasland" 
o Waaslanders gehuwd/overleden te Roubaix (aangevuld) 

 

 

Onze websites scoren hoog! 
 

Onze beide websites scoren relatief goed. Als we vergelijken met andere websites van Familiekunde 

Vlaanderen dan staan we op plaats 1 en plaats 3 met onze websites: 

Bron: Alexa.com 

1. Publicatie-landvanwaas.be : 446.084ste plaats in de wereld, 4.761ste plaats in België 

 

2. Familiekunde Vlaanderen (koepel): 2.739.548ste plaats in de wereld 

3. Familiekunde Vlaanderen – Land van Waas: 3.042.220ste plaats in de wereld 

4. Familiekunde Vlaanderen Leuven: 3.488.172ste plaats in de wereld 

5. Familiekunde Vlaanderen Brussel: 3.630.304ste plaats in de wereld 

We hebben niet echt de ambitie om in de top 100 te komen van de wereld, maar onze inspanningen 

hebben toch al een resultaat waar we fier mogen over zijn, niet? 
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Contactavonden Genealogie : een nieuw initiatief 
 

We willen genealogen, beginnelingen of gevorderden, de kans geven elkaar te ontmoeten om hun 

genealogische uitdagingen met elkaar te delen. Daarom gaan we op regelmatige basis Contactavonden 

Genealogie organiseren. Voor 2019 worden als proef 3 data hiervoor uitgetrokken: 14 maart, 13 juni 

en 7 november.  

19u00: Welkom  

19u30: Uiteenzetting en bespreking.  

20u45: Praatcafé (drank moet zelf ter plaatse betaald worden) 

21u30: Afronding 

 

De Contactdagen Genealogie zullen begeleid worden door Griet Van Houwe en Geert Hoste die samen 

al het indexeerwerk van akten en andere documenten beheren in onze vereniging.  

 

Tijdens deze contactavonden kan een genealoog uitdagingen van zijn/haar persoonlijke opzoekingen 

uiteenzetten aan de aanwezigen en hopen dat de aanwezigen hem/haar kunnen helpen om voortgang 

te maken of schijnbaar onontwarbare knopen terug los te krijgen. 

 

FV leden zullen de kans krijgen om hun genealogische problematiek in te zenden. Op basis van de 

ingezonden vraagstukken zullen Griet en Geert de agenda van deze contactavonden vastleggen. Wie 

nu al de kriebels voelt om ons een genealogische knoop waarop je bent vastgelopen door te sturen kan 

dat emailen naar voorzitter@publicatie-landvanwaas.be.  

 

Inschrijven voor Contactdagen Genealogie zal verplicht zijn. Het aantal deelnemers zal beperkt zijn. 

Alle leden van FV zullen gratis kunnen deelnemen. Niet-leden van FV zullen een bijdrage moeten 

betalen bij inschrijven. Locatie voor deze bijeenkomst zal later meegedeeld worden. 

 

Inschrijven voor de eerste Contactdag Genealogie van 14 maart zal mogelijk zijn vanaf 15 februari 

2019. 

 

 

Agenda 2019 FV-Land van Waas vzw 
 

16 januari 2019 : Bestuurdersvergadering van de vzw 

20 februari 2019 19:00 : Algemene Vergadering voor effectieve leden van de vzw 

14 maart 2019 19:00 : Contactavond genealogie 

1 mei 2019 13:30 : Bestuursvergadering van de vzw 

13 juni 2019 19:00 : Contactavond genealogie 

28 augustus 2019 13:30 : Bestuursvergadering van de vzw 

5, 19 september, 3, 17 en 31 oktober 2019 19:30 tot 21:30 : Cursus Oud Schrift (paleografie) 

7 november 2019 19:00 : Contactavond genealogie 

20 november 2019 13:30 : Bestuursvergadering van de vzw 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@publicatie-landvanwaas.be
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Vergeet uw FV-lidmaatschap niet te vernieuwen! 
 

Bijdrage 2019 

 

                                                 BELGIE                        EUROPA                 REST VAN DE WERELD 

Gewoon lid                                € 37,00                        € 47,00                              € 57,00 

2
e
 persoon in gezin                    € 10,00 

 

Steunend lid                              € 54,00                        € 64,00                              € 74,00 

 

Beschermend lid                        € 84,00                        € 94,00                            € 104,00 

Begunstigde: Familiekunde Vlaanderen vzw,  

                       Van Heybeeckstraat 3, B-2170 Antwerpen-Merksem 

Rekening:       IBAN BE58 4141 1712 2179   -   BIC  KREDBEBB 

Bank:             KBC, Merksem 

Kosten:          SHA (shared)  

Mededeling:    lid 2019 + uw lidnummer (als U reeds eerder lid was)  

                   of gezinslid 2019 + uw lidnummer (als U reeds eerder bijkomende gezinslid was) 

                   of lid 2019 + nieuw lid (indien U nog nooit lid bent geweest) 

                   of gezinslid 2019 + nieuw lid + lidnummer hoofdpersoon (indien U nog nooit bijkomend gezinslid bent geweest) 

Het lidmaatschap geeft recht op:  

 een abonnement op het tijdschrift Vlaamse Stam (verschijnt 4x per jaar).  
 toegang tot de documentatiecentra van Merksem, Oostende en Handzame. 
 toegang tot de databank ‘Ariadne on line' (http://www.ariadnedatabank.be/). 
 raadpleging van de computerbestanden in alle FV documentatiecentra (ook de regionale). 
 korting op onze publicatie-website (https://www.pubicatie-landvanwaas.be/). 
 kortingen bij activiteiten (bv. deelname aan opleidingen aan verminderd tarief). 
 inschrijving op ons digitaal regionaal tijdschrift 'FV-Kroniek van het Land van Waas' (verschijnt 

6x per jaar) 

 

Uit de oude doos : een brief van 1914 van mijn oma… 
(Erratum) 
 

Er werd ons gewezen op een datumfout in ons artikel bij de kinderen van Jozef Lammens en Marie-

Louise Castille : 

 

Albert: ° 1 sep 1916 –  29 nov 2009 te Sint-Niklaas 

gehuwd op 1 jun 1944 te St-Niklaas met Lucie d'HANENS (1921-1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/images/articles/cover_VS.JPG
http://www.ariadnedatabank.be/
https://www.pubicatie-landvanwaas.be/
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Kadastrale Atlas van Popp 

een bron van informatie voor genealogen, heemkundigen, 
liefhebbers van kaarten. 
door Willy Trog  

Heb je je ooit afgevraagd wie de oorspronkelijke eigenaar was van jouw stukje bouwland, of hoe de 

versnippering van het Vlaams patrimonium zich ontwikkelde? Wel een antwoord op deze vragen en nog 

veel meer vind je misschien na het lezen van dit artikel. 

Oorsprong van het kadaster: Na de Franse Revolutie werd gebroken met de eerdere privileges van 

het Ancien Régime. Gelijkheid hield in dat iedereen op een evenredige manier zou bijdragen in de 

belastingen. Om deze belastingen rechtvaardig te kunnen verdelen moest de staat de bezittingen van 

elke burger kennen en zo besliste Napoleon in 1808 om over te gaan tot de opmaak van het 

perceelsgewijs kadaster. Voor België duurde het echter tot 1835 vooraleer dit kadaster was 

afgewerkt. 

Sindsdien houdt het kadaster een gedetailleerde inventaris bij van alle 

eigendommen en eigenaars op het Belgische grondgebied. Verschillende privé 

personen hebben zich aan een uitgave van kadastrale plannen gewaagd, maar 

alleen Philip-Christian Popp (°Utrecht 20-02-1805 – † Brugge 03-03-1879) 

heeft een imposant werk nagelaten, dat zelfs, tot op heden, de basis vormt 

voor kadastrale leggers. In januari 1841 ontving deze voormalige 

kadasterambtenaar uit Brugge toestemming van de minister van Financiën 

voor de uitgave van een Atlas op basis van kadastrale documenten. Tussen 

1842 en 1879 publiceerde Philip-Christian Popp zijn kadastrale Atlas van 

België (Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique). Dit werk vormt vandaag 

een belangrijke bron voor al wie op zoek is naar informatie over vastgoed en grondbezit in de 

negentiende eeuw. 

De Popp Atlas telt ruim 2.000 kaarten en 30.000 registerbladen verspreid over 1.736 delen. Elk deel 

beschrijft het vastgoed van een gemeente en omvat de volgende kadaster documenten: 

• de Popp-kaart van de gemeente op diverse schalen van 1/500 tot 1/5000, naargelang het 

detail, met weergave van topografische elementen als gebouwen, waterlopen en wegen. 

• de kadastrale legger: bevat de nummers van de percelen, alsook de namen, voornamen en de 

adressen van de eigenaars, eveneens de natuur, de oppervlakte, de klassering en het netto 

belastbaar inkomen per bebouwd of onbebouwd perceel (KI), de totale oppervlakte van de 

gemeente, het tarief van de netto waarde per natuur en per klasse van de grondeigendom. De 

legger vermeldt ook de personen die genieten van een vruchtgebruik, een erfpacht en een 

recht van opstal. 

Popp begon dit reuzenwerk aan de Belgische kust in Oostende en trok zo verder landinwaarts. De Atlas 

dekt vrijwel geheel de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Brabant, Henegouwen en Luik,. Van de 

provincie Antwerpen zijn het arrondissement Antwerpen gedeeltelijk en het arrondissement Mechelen 

integraal gepubliceerd. De provincies Limburg, Namen en Luxemburg werden niet in kaart gebracht. 

Een minpunt van de Atlas is, waarschijnlijk uit commerciële overwegingen, de afwezigheid van 

jaartallen, doch door analyse van genealogische gegevens kan de datum vrij nauwkeurig bepaald 

worden. 

 Philip-Christian Popp 
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Sinds kort zijn wij voor onze website www.publicatie-landvanwaas.be een topic gestart dat tracht alle 

kaarten en leggers voor het Land van Waas te indexeren. In de update voor begin 2019 zijn de 

gemeenten Burcht, Melsele en Zwijndrecht reeds beschikbaar onder de categorie Kadaster. 

Hierna volgt wat meer toelichting over de Popp kaarten en Popp kadastrale leggers. 

 

Popp kaart 

De kaarten werden per gemeente op een zeer nauwkeurige manier en met uiterste zorg getekend op 

een schaal van 1/500 tot 1/5000 en gedrukt, in lithografie of steendruk, op groot formaat 

(vergelijkbaar met het huidige A1-formaat), volgens de uitgestrektheid van het gebied. Het 

grondgebied werd ingedeeld in verschillende secties, de grenzen van deze secties werden blauw 

ingekleurd en de omtrek van de gemeente werd rood ingekleurd. 

Nemen we als voorbeeld de kaart van Zwijndrecht. Deze kan je in hoge resolutie bekijken op de site 

van de Koninklijke Bibliotheek: Popp kaart Zwijndrecht. In die tijd strekte deze gemeente zich uit: 

ten noorden: waar nu de E34 is, verder oplopend via Blokkersdijk naar de Schelde; ten oosten: geheel 

grenzend aan de Schelde (nu Antwerpen L.O.); ten zuiden: tot ongeveer de huidige E17 (Burcht); ten 

westen: de gehuchten Es, Poenjaard, Molenkouter (nu allen Melsele). In 1923 werden deze grenzen 

grondig hertekend. 

         

Zwijndrecht Secties A-B                                                       Zwijndrecht Secties C-D-E 

De Popp-kaart van Zwijndrecht bestaat uit 2 bladzijden met elk een afmeting van 78 x 101 cm: 

Secties A-B en Secties C-D-E. Sectie A omvat het deel ten noorden van de grote baan (N70), Sectie B 

het zuidelijk deel. Sectie C omvat het noordelijk deel van de Borgerweertpolder (thans Antwerpen 

L.O.), Sectie E het zuidelijk deel en tot slot Sectie D het voormalige Vlaams Hoofd. 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/
http://uurl.kbr.be/1038880
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De normale schaal was 1/5000, maar voor gebieden waar de 

gebouwen dicht opeen stonden, zoals dorpskommen en 

wijken/gehuchten, werden meer uitgewerkte deelplannen 

opgemaakt op grotere schaal, die werden bijgetekend buiten het 

gemeentelijk gebied: hiernaast een voorbeeld van het Vlaams Hoofd 

op schaal 1/1250. 

Zoals reeds gezegd zijn Popp kaarten op diverse sites te bekijken, 

zie achteraan dit document: On-line gegevens. Probleem hiermee is 

dat ze steeds worden getoond met een zogenaamde 'viewer'. Je hebt 

dus geen toegang tot het volledige plan. Hoge resolutiebeelden 

bestaan wel, maar voor de particulier is het moeilijk om er aan te 

geraken. Toch hebben we een methode gevonden om hoge 

resolutiebeelden binnen te lezen en op te slaan als één JPEG figuur. Deze beelden zijn te bekijken in 

onze publicatie. 

Hoge resolutie Popp-kaarten bekijken en interpreteren geeft heel wat informatie, doch al vlug word je 

geconfronteerd met de vraag 'waar zitten we nu?', temeer omdat de kaarten zo georiënteerd zijn 

zodat ze best op de bladzijde passen. Je bent dus snel 'het noorden' kwijt. Tevens is het moeilijk om 

kavels op te zoeken in de raakvlakken tussen de twee kaarten. 

 

Popp kaarten in een modern kleedje 

Gelukkig is er nu de site van Geopunt Vlaanderen. Daar kan je niet alleen de 'aaneengeplakte' Popp-

kaarten voor Vlaanderen bekijken, je kan ook kaarten uit verschillende perioden op elkaar leggen. Dit 

doe je zo: 

Ga naar http://www.geopunt.be/kaart. Je ziet de kaart van Vlaanderen. Vul in de zoekbalk midden 

bovenaan 'Popp kaarten' in en selecteer het item 'Popp kaarten (1842 – 1879)'. De bruingele blokjes 

zijn de beschikbare kaarten. Zoom nu in op een gemeente: in dit geval zoomen we in op Zwijndrecht. 

Linksonder in beeld zie je een blokje met als titel: 'Achtergrond'. Hiermee kan je de achtergrond 

kiezen: klik hierop en selecteer linksboven 'Basiskaart-GRB'. Ogenschijnlijk gebeurt er niets, tenzij dat 

Antwerpen nu afgebeeld wordt, maar Zwijndrecht blijft nagenoeg onveranderd. Dit komt omdat je het 

contrast nog moet aanpassen. 

Klik rechtsonder op de knop 'Kaarten', een pop-up verschijnt met als titel 'Kaarten': daar wordt de 

kaart getoond die momenteel actief is. Druk op de TAB 'Mijn selecties'. Achter de geselecteerde kaart, 

'Popp kaarten (1842 – 1879)' staat als tweede symbool het contrast symbool (Wijzig transparantie), 

druk daarop en een gele balk verschijnt, die 100% contrast aangeeft: schuif die nu naar links voor 

minder contrast en de onderliggende kaart komt meer tevoorschijn. Schuif die ongeveer op 60% en je 

bekomt dit resultaat: 

Detail Vlaams Hoofd 

http://www.geopunt.be/kaart
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Meteen valt de nauwkeurigheid op waarmee Popp dit geodetisch en cartografisch meesterwerk heeft 

gerealiseerd. 

Je kan op deze kaart inzoomen en als je klikt op een bepaalde plaats, wordt de dichtstbijzijnde 

hedendaagse locatie gegeven in een pop-up. Oefening: zoom in op het voormalig Vlaams Hoofd. Waar 

bevond zich dat? 

Antwoord: aan de huidige voetgangerstunnel. 

 

Popp kadastrale legger 

Het tweede luik is de kadastrale legger. Nemen we terug als voorbeeld 

de kadastrale legger van Zwijndrecht. Deze legger telt 26 bladzijden, 

formaat: 31 x 48 cm en is te bekijken, zelfs downloadbaar als pdf- 

bestand, op deze link van de Koninklijke Bibliotheek: Kadastrale legger  

Zwijndrecht. 

Deze kadastrale legger bestaat uit 4 onderdelen: 

De Tarieflijst (bladzijde 4): Deze lijst geeft de “zuivere begroting” van 

ieder soort en klas van vaste eigendommen, bebouwd of onbebouwd, 

in de gemeente en bevat onderaan ook de “verzameling der 

optellingen”, de totale belastingopbrengst van de gemeente. 

De Alfabetische lijst (blz. 5 – 6): Deze lijst somt de naam en 

voornamen van de eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters op en 

verwijst naar de betreffende artikelnummers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwijndrecht: Popp kaart geprojecteerd op huidige situatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwijndrecht: Popp kaart geprojecteerd op huidige situatie. 

Kadastrale legger 

http://uurl.kbr.be/1006125
http://uurl.kbr.be/1006125
http://uurl.kbr.be/1006125
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Alfabetische lijst 

Er kan zich een probleem voordoen indien je een naam zoekt als vruchtgebruiker/erfpachter: deze 

staat alleen onder de naam van de eigenaar! Bijvoorbeeld in bovenstaande figuur linksonder, zien we 

dat: Beyens, weduwe en kinderen Joannes-Baptiste ; – Verbraeken, Alexander verwijst naar 

Artikelnummer 942. In de artikellijst kan je zien dat Alexander Verbraeken cynspachter is van weduwe 

Beyens en komt dus niet voor in de alfabetische lijst onder de letter V. 

Soms verschilt de schrijfwijze van de naam in deze alfabetische lijst met die in de artikellijst. 

De Perceelnummer versus Artikelnummer lijst (blz. 7 - 12): 

Deze lijst geeft de kruisrelatie tussen het 

perceelnummer en het artikelnummer. 

Deze lijst is handgeschreven en vertoont, in 

tegenstelling tot wat men zou denken, zeer weinig 

fouten. Deze lijst is ook nuttig om de drukfouten in 

de artikellijst op te lossen (zie hierna). 

Per sectie worden de perceelnummers gekoppeld 

aan een artikelnummer. 

In het voorbeeld hiernaast wordt dus bv. het 

Perceelnummer 1 in Sectie A gekoppeld aan 

Artikelnummer 444 in de artikellijst, alwaar de 

eigenaar(s), grootte, enz. beschreven worden. 

De Artikellijst (blz. 13 - 26): Deze lijst geeft een opsomming van de percelen per eigenaar, of groep 

van eigenaars met dezelfde zakelijke rechten, instellingen, pachters, enz. 

In bijgaand voorbeeld zie je dat artikelnummer 950 de 

eigendommen beschrijft van Ludovicus Lefebure, smid die 

deze eigendommen verpacht aan Joannes Cap, werkman 

te Zwijndrecht. (Nogmaals: Joannes Cap zal je dus niet in 

de alfabetische lijst vinden). 

In de lijnen daaronder worden de eigendommen 

beschreven die de eigenaar bezit: het sectienummer (A, 

B, C, D of E), het perceelnummer, het soort eigendom, de 

grootte in het format 'ha,aren,ca'. 

Dan volgen inlichtingen met betrekking tot de waarde van 

de gebouwen zoals die door het kadaster werd berekend. 

De vijfde kolom vermeldt de inkomensklasse per type 

perceel of gebouw (1 tot 15), waarbij de kleinste waarden 

 

 

 

 

 

 

Perceelnummer versus Artikelnummer lijst 

 

 

 

 

 

 

 

Perceelnummer versus Artikelnummer lijst 

Artikellijst 
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voor de hoogste aanslagvoeten staan. De laatste twee kolommen bevatten de kadastrale inkomens van 

respectievelijk de onbebouwde en bebouwde percelen. Deze bedragen, uitgedrukt in frank, komen 

overeen met het netto-inkomen dat elk goed naar schatting jaarlijks aan de eigenaar opbracht. Indien 

een artikel meer dan één perceel bevat, vinden we tenslotte een lijn met de som van de oppervlakten 

en inkomens per eigenaar terug. 

Eenzelfde eigenaar kan dus meermalen voorkomen indien eigendommen verpacht werden aan 

verschillende personen, of bij een andere samenstelling van eigenaars onderling. 

In deze lijst komen nogal wat fouten voor. Vooreerst zijn er veelvuldige fouten met de letter die de 

sectie aanduidt. Bij twijfel kan de Perceelnummer versus Artikelnummer lijst uitkomst bieden. Verder 

zijn er heel wat optelsommen verkeerd. 

 

Datering 

Zoals reeds eerder aangehaald, heeft zowel de Popp-kaart, als de bijhorende legger geen 

datumvermelding. Men kan echter de datum afleiden door de laatste inschrijvingen te controleren op 

genealogische gebeurtenissen. 

In deze legger kunnen we stellen dat het zesde 

laatste artikel: Art.1085 enige toelichting geeft: 

In dit artikel worden Willem en Anna-Francisca 

Theunssens, kleermakers te Zwijndrecht, 

ingeschreven als nieuwe cijnspachters van twee 

huizen, eigendom van Dominicus Orlent, landbouwer 

te Zwijndrecht. 

Genealogisch onderzoek naar overlijdens brengt ons bij de volgende feiten: 

– Theunssens Jacobus Franciscus (vader), overleden te Zwijndrecht op 18-09-1859 

– Theunssens Anna Francisca, overleden te Zwijndrecht op 19-10-1860 

– Theunssens Guilielmus (William), overleden te Zwijndrecht-Dorp op 02-01-1884. 

 

Anna Francisca was nog in leven toen de legger aangepast werd, maar overlijdt kort daarna. Hieruit 

kunnen we besluiten dat de lijst uit 1860 dateert. 

Waar stonden deze twee huisjes? 

Wel eerst en vooral is er een drukfout in het 

perceelnummer, dat moet B 827a zijn i.p.v. 

B 887a, dus de huisjes stonden naast elkaar 

op het kerkplein. 

Projectie van deze kaart op de hedendaagse 

kadasterkaart door middel van geopunt.be leert ons dat deze 

huisjes inmiddels verdwenen zijn en dat daar nu het oud-

gemeentehuis voor in de plaats is gekomen op de hoek van huidig 

Dorp West – Statiestraat. Maar deze oefening laten we aan de lezer 

over. 

 

Willem Theunssens en zus als nieuwe pachters 

Percelen B 827a en B 828a 

Perceel. | Artikel 
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Publicatie Land van Waas 

In het voorgaande hebben we aangetoond dat er heel wat informatie te vinden is op diverse web-sites, 

maar deze hebben verschillende nadelen: vooreerst is de Popp-kaart enkel te bekijken met een soms 

vervelende 'viewer', maar zoals gezegd hebben wij dat opgelost door een hoge definitie JPEG-kaart ter 

beschikking te stellen. Een groter probleem vormt echter de legger: dit is een gewoon pdf-bestand 

met een kopie van alle bladen van de legger, maar is niet doorzoekbaar omdat dit bestand geen 

indexeringen bevat. 

Dit hebben we opgelost door een doorzoekbaar pdf-bestand te genereren met de volgende 

verbeteringen: 

Er wordt getracht een zo natuurgetrouwe weergave te zijn van de kadastrale legger, doch er wordt 

wel geopteerd om traceerbare fouten te verbeteren, optelsommen die niet kloppen in vraag te stellen 

en wat betreft de artikellijst hebben we voor elk perceel de wijk/gehucht met aangrenzende straten 

toegevoegd om het perceel sneller te kunnen opsporen op de kaart. Een bijkomend voordeel van deze 

indexatie is dat de leesbaarheid gevoelig verbetert t.o.v. de originele leggers. 

Hierna volgt hoe een en ander in elkaar zit. Als voorbeeld nemen we terug Zwijndrecht en tonen 

screenshots van deze uitgewerkte legger: De bewerking voor Zwijndrecht is een pdf-bestand van 156 

bladzijden, volledig doorzoekbaar op elk item, zoals naam/voornaam (van zowel eigenaar als 

pachter), perceelnummer, artikelnummer, gehucht, wijk, straatnaam, enz., met dezelfde indeling als 

de originele legger: 

 

De Tarieflijst (blz. 1-3/156) 

De tarieflijst werd opgesplitst in drie pagina's: onbebouwde eigendommen, bebouwde eigendommen en 

verzameling der optellingen. De benamingen in de kolom 'soort der eigendom' werden vertaald. Hier 

een voorbeeld: 

 

De Tarieflijst / Onbebouwde eigendommen (voorbeeld) 

 

De Alfabetische lijst (blz. 4-21/156) 

Soms verschilt de schrijfwijze van de naam in dit deel met die van de artikellijst. Er werd voor de 

meest logische naam geopteerd voor beide delen. De volgorde van de twee kolommen uit de originele 

legger werden omgewisseld voor betere leesbaarheid. 

Het artikel nummer heeft steeds een vast format: Art. xxxx gevolgd door eventuele suffixen. De kolom 

'Naam' bevat de volledige omschrijving, zoals die in de Artikellijst staat, niet de verkorte vorm zoals in 

het origineel. 
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De Artikellijst (voorbeeld) 

De Perceelnummer versus Artikelnummer lijst (blz. 22-37/156) 

De perceelnummers werden omgevormd tot het format: Sectienummer/Perceelnummer. Het 

sectienummer beslaat 1 letter: A,B,C,D of E, het perceelnummer: 4 cijfers gevolgd door eventueel 

suffixen. Er werd niet geopteerd voor subscripts. Aanpassingen/verbeteringen aan de sectie/perceel 

nummers zijn in vet gedrukt. 

Het artikelnummer heeft het format identiek aan dat van de artikellijst (zie hierna). 

 

 

De Perceelnummer versus Artikelnummer lijst (voorbeeld) 

De Artikellijst (blz. 38-156/156) 

Het artikelnummer werd in deze publicatie aangepast naar het format: 'Art. xxxx.yy' waarin 'xxxx' het 

artikelnummer is (steeds 4 cijfers), gevolgd door een ”.” en 'yy' een volgnummer. Volgnummer 00 is 

steeds de naam van de eigenaar(s), volgnummers 01,02, … zijn het regelnummer voor dat perceel. 



15 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 47ste jaargang, nr. 1 januari-februari 2019 

 

 

De Artikellijst (voorbeeld) 

De originele Artikellijst bevat nogal wat drukfouten: Zo wordt veelvuldig een verkeerde letter 

gebruikt voor het Sectienummer: dit werd gecorrigeerd door de Perceelnummer versus 

Artikelnummer lijst na te gaan. Toch zijn er nog enkele die niet eenvoudig te corrigeren zijn: deze 

zijn aangeduid met een vraagteken. 

Alle optelsommen werden nagerekend en nogal wat van deze optellingen zijn verkeerd. In dat geval 

is er een lijn toegevoegd met het berekende resultaat (totaal, berekend), dit ter info. 

De artikellijst werd nog aangevuld met de kolom: “Info: Wijk/Gehucht, grenzend aan”: deze kolom 

geeft de geografische ligging van elk perceel aan. Dit vergemakkelijkt het terugvinden van het 

perceel op de bijhorende Popp-kaart. 

 

Slotwoord 

In dit artikel hebben we de verschillende facetten van de kadastrale atlas van Popp besproken. Deze 

atlas is vrij te bekijken op verschillende bronnen, doch de raadpleging van deze documenten 

vertoont nogal wat problemen: moeilijk leesbaar, niet geïndexeerd, fouten, enz. Hier proberen wij 

een oplossing aan te bieden die heel wat voordelen heeft. Momenteel zijn Burcht, Melsele en 

Zwijndrecht ter beschikking, dit zal je zoekwerk aanzienlijk vergemakkelijken. 

 

On-line gegevens 

 

 On-line publicatie Land van Waas: 

  https://www.publicatie-landvanwaas.be 

Meld je aan en klik door naar categorie Kadaster. 

 

 Koninklijke Bibliotheek (KB): Toegang tot de digitale collectie van Popp-kaarten en –leggers:  

  https://belgica.kbr.be/belgica/ 

Vul in de zoekbalk bovenaan bijvoorbeeld “Popp Zwijndrecht” in en je krijgt direct toegang tot 

de tweedelige Popp-kaart van Zwijndrecht. 

 

 Vlaams gewest: Online raadpleegbare Popp-kaarten: 

  http://www.geopunt.be/kaart 

Kies aan de linkerzijde eerst de topic: “Reis door de tijd” 

Selecteer dan bovenaan tijdvak 1842 – 1879 (Popp, kopies, Atlas cadastral parcellaire de la 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/
https://belgica.kbr.be/belgica/
http://www.geopunt.be/kaart
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Belgique, 1842 - 1879 ). Op deze site zijn alle Popp-kaarten aan elkaar 'geplakt', heel 

overzichtelijk en alle kaarten hebben dus dezelfde oriëntatie. Probleem is echter dat de 

detail-gegevens niet zijn meegenomen, wat de opzoeking in dichtbevolkte gebieden zoals 

dorpskernen, wijken, gehuchten bemoeilijkt. 

 

 Cartesius: 

Het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het 

Nationaal Geografisch Instituut beheren elk afzonderlijk bijzonder rijke cartografische 

collecties. De vier instellingen hebben nu de krachten gebundeld om voor het eerst 

gemeenschappelijk hun historische geografische gegevens te ontsluiten voor het grote publiek. 

Deze site is o.a. een belangrijke bijkomende bron voor luchtfoto’s van België. 

  http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/ 

 

 Het project PoppKad (Universiteit Gent): 

Het project streeft o.m. de ontsluiting van de Popp-leggers na. De zoekmachine van deze 

website maakt het mogelijk de vastgoedeigenaars te lokaliseren. De perceelnummers kun je 

dan op Popp-kaarten terugvinden. Helaas worden hier enkel eigenaars/pachters geïndexeerd 

en krijg je enkel het artikelnummer en een verwijzing naar de Popp-legger bij de Koninklijke 

Bibliotheek. 

  Beschrijving van dit project (http://www.poppkad.ugent.be/poppkad_projectbeschrijving.php) 

  Zoekmachine vastgoedeigenaars (http://www.poppkad.ugent.be/poppkad_namenregister.php) 

 

 

Twijfelgeval  
 

 

 

 

http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
http://www.poppkad.ugent.be/poppkad_projectbeschrijving.php
http://www.poppkad.ugent.be/poppkad_projectbeschrijving.php
http://www.poppkad.ugent.be/poppkad_namenregister.php
http://www.poppkad.ugent.be/poppkad_namenregister.php
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54ste Nationaal Congres met genealogische beurs 
 

 
 

Inschrijven op het congres kan tot 10/03/2019 en is het makkelijkste online via de website 

http://congres.familiekunde-vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

http://congres.familiekunde-vlaanderen.be/
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Een verstrooide ambtenaar: dochterken van het mannelijk 
geslacht 

 

 

 

 

 

 



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

Ondernemingsnummer 0716.815.647   BIC:GKCCBEBB  IBAN: BE24 7795 9067 2238 

 

Verantwoordelijke uitgever:  
Luc Chalmet 
Gouden Leeuwstraat 2 
9111  Belsele 
Tel. 03-772 25 76 
Email voorzitter@publicatie-landvanwaas.be 
 

 
47ste jaargang – nr.2 – tweemaandelijks 

maart-april 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroniek van het 
Land van Waas 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Woordje van de voorzitter 

Eerste Contactavond Genealogie  

Kaart parochies Oost-Vlaanderen 

De familienaam Nachtergaele en zijn varianten in het 

Waasland 
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Woordje van de voorzitter  
 
Het ging er gezellig aan toe op onze eerste contactavond genealogie. Er waren zelfs Nederlandse 
deelnemers die in Frankrijk wonen en er graag bij waren! Toegegeven, ze waren op bezoek bij hun 
familie in Zeeuws-Vlaanderen ;-). Maar ook vanuit Oostende kregen we deelnemers. We voelen dat we 
hiermee aan een behoefte voldoen en dat de formule aanslaat. Essentie van het verhaal is dat 
iedereen een “knoop” uit zijn of haar genealogie opzoekingswerk op voorhand mag opsturen en dat 
we tijdens de werksessie suggesties formulieren hoe je deze knoop misschien kunt ontwarren. We 
gaan dus niet aarzelen om meer contactavonden te organiseren. Noteer alvast 13 juni in uw agenda 
voor een volgende contactdag, in de Bib van Sint-Niklaas.  
 
We proberen om onze vereniging beter in kaart te brengen bij de lokale besturen en archieven. Nog 
vorige woensdag waren we te gast bij de burgervader van Sint-Niklaas. Daar hebben we veel 
sympathie gevoeld voor onze vereniging en beloftes gekregen om ons te helpen in het vinden van een 
tijdelijke en definitieve oplossing voor onze documentatieruimte. Hopelijk kunnen we later dit jaar 
een tijdelijke mogelijkheid creëren om onze boeken en documenten consulteerbaar te maken. Een 
definitieve ruimte voor onze activiteiten komt er als het interieur van huis Janssen gerenoveerd is in 
2021 (?). In samenwerking met KOKW (Koninklijke Oudkundige Kring Waasland) gaan we in de 
vernieuwde ruimtes onze plek krijgen om documenten beschikbaar te maken, om opleidingen te geven 
en om samen te komen voor vergaderingen en evenementen. 
 
Een volgende upgrade van de publicatie-website zou er komen tegen de zomer. Er wordt alvast stevig 
geïndexeerd, al hebben we zeker nog nood aan bijkomende vrijwilligers om akten en bidprentjes te 
indexeren. Voel je hier iets voor, laat het ons dan weten. Alle indexeerders krijgen overigens een 
gratis abonnement op onze publicatie-website. ’t Is maar dat je ’t weet. 
 

 

Eerste contactavond genealogie FV-regio Land van Waas  

Sint-Niklaas 14 maart 2019 
 

Reeds veel informatie voor genealogen is thuis - via de computer - te vinden, of het nu is door het 
gebruik van onze Publicatie Land van Waas (www.publicatie-landvanwaas.be), of rechtstreeks door te 
zoeken via het Rijksarchief van België of via Familysearch. Dit heeft een groot voordeel, namelijk de 
gegevens zijn 24u op 24u beschikbaar, en dit elke dag van het jaar, en op elke plek waar je internet 
beschikbaar hebt. 

Nadeel : door het feit dat ons documentatiecentrum al enkele jaren buiten gebruik is omwille van de 
restauratie van het huis Janssens, hebben we niet langer de gelegenheid elkaar regelmatig te 
ontmoeten, of om onze bibliotheek te raadplegen. 

Zitten we met een probleem, kunnen we iets niet lezen, weten we niet waar we moeten zoeken, dan 
kunnen we vragen stellen via het webforum van www.familiekunde-landvanwaas.be. We dachten 
echter dat persoonlijk contact toch nog altijd voor velen een betere oplossing is. 

We zouden dit jaar drie contactavonden organiseren, en dachten van ongeveer 10-15 deelnemers te 
hebben, want de uitnodigingen aan de gebruikers van onze Publicatie en aan de deelnemers van onze 
laatste cursus oud-schrift werden pas begin maart verzonden.  

Inschrijvingen liepen vlot binnen en uiteindelijk waren we met een dertigtal aanwezigen in de 
Graanmaat te Sint-Niklaas, een onverhoopt succes! 

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Enkele deelnemers hadden hun "knoop" opgestuurd, zodat we er op voorhand een kijkje konden 
nemen.  

Na een welkomstwoordje van onze voorzitter Luc Chalmet, gingen Griet Van Houwe en Geert Hoste 
verder met de fameuze knopen. De bedoeling was niet om het onderzoek te doen voor de aanwezige 
belangstellenden, maar wel om hen op weg te zetten, en hints te geven voor verdere opzoekingen.  

Zo kon iemand deels geholpen worden bij het lezen van de Latijnse huwelijksakte van Andreas Rollier 
met Elisabeth Godaere, maar het blijft zoeken naar de juiste parochie in het Naamse. Onze eigen Luc 
Van Thienen onderzocht de akte en we geven hier graag zijn resultaten weer: 

Huwelijksakte Andreas Rollier x Elisabeth Godaere, Haasdonk 1628 

 
Huwelijken 1616-1646 blz 200 
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De naam van de parochie staat wellicht na de naam van de bruidegom. Deze is echter niet te 
ontcijferen. Misschien kende de pastoor de naam van die parochie ook niet, verstond hij ze niet of 
wist hij niet hoe hij die moest schrijven. 

De pastoor was in dit huwelijksboek verder wel heel stipt in het uitwisselen van de bewijzen van 
ondertrouw tussen de parochies. 

Luc Van Thienen  11-03-2019 

Een andere knoop ging over het vinden van de juiste voorouder (in casu: Livinus Vercauteren, geboren 
rond 1651 in Zele. Er zijn enkele kandidaat-voorouders met deze naam geboren in Zele in die 
tijdsperiode. Via familie-onderzoek (akten nakijken van geboortes en overlijdens van familieleden en 
vooral doopheffers en getuigen opzoeken kon deze knoop grotendeels ontward worden. 

Griet zelf was bij Staten van Goed (Jacobus De Castille  met  Marie Catharina Maes, dochter van 
Carolus Philippus Maes en Maria Anna Ivens, Gehuwd op 28-01-1757 te Sint-Niklaas,  Akte dd. 01-03-
1786 te Sint-Niklaas. bron: , OA Sint-Niklaas, register: 1193, folio: 172, pagina: 358-360) op zoek naar 
bepaalde termen o.a. "gelairde tailloeren", "geleirde schotels en melkcannekens", bij degene die het 
waaslands dialect meester zijn. De algemene opinie ging voor in aardewerk "verglaasde borden, 
schotels en melkkannekes". 

   

Iedereen droeg zijn steentje bij, en er werd heel wat informatie uitgewisseld. Een verrijkende avond, 
die afgesloten werd met napraten bij pot en pint. 

We zijn enthousiast met de respons op het initiatief van contactavonden en hopen op verder succes. 
De volgende contactavond heeft plaats op 13 juni 2019, in samenwerking met het stadsarchief van 
Sint-Niklaas, in de Stadsbibliotheek, op het Heymanplein, 3 te Sint-Niklaas. 

 

Op de 18
de 

hebben zich verloofd 
Andreas Rolliers … 

uit het bisdom Namen 
en 

Elisabeth Godarde 
Ik heb een brief meegegeven naar voornoemde parochie 
Ik heb het huwelijk ingezegend op 4 juni 1628 
Getuigen : Antonius goddaer, de vader 
van de bruid, Thomas de broer van de bruidegom 
en anderen, Petrus de hooge, een jonge man 
deze bruidegom heeft een 
aanbevelingsbrief uit de zijn parochie 
van het bisdom Namen 
van waar vandaan komt zijn broeder Thomas 
Rollier een goed en godvruchtig man 

18a maij affidatti (sunt) 
Andreas Rolliers Jallun ? 

Et       diocesae namuriensis 
Elizabetha godarde 

dedi litteras ad nominatam ecclesiam 
solemnizavi 4a junij 1628 
testes Antonius goddaer pater 
sponsae, Thomas frater sponsi et  
aliis Petrus de hooge adolescens  
hic sponsus habet litteras  
commendatitias ex parochia 
sua diocesis namuriensis 
ex quis ea venit frater Thomas  
rollier vir bonus et pius 

       

    

Overgebracht bij d'hauderigge  

ende voogden in persoon die desen  

staet hebben geaffirmeert in  

handen van d'heer Augustin  

Adriaen van Remoortere Stadt= 

houder ten overstaen van  

S'gravemannen ende Schepenen  

der Vierschaere van St Nicolaes en  

Nieuwkerken, activa in Vierschaere  

1
ste

 meert 1786 oud
s

 J:A:G:Weyn 
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Kaart parochies Oost-Vlaanderen 

 
 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden februari-maart 2019 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.4).  

 De project-pagina’s werden aangepast aan de huidige situatie op onze publicatie-website. 

 Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.1.1).  
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De familienaam Nachtergaele en zijn varianten in het 
Waasland. 
door Freddy O.F. Nachtergaele 

Inleiding 

Het patroniem Nachtergaele komt in Vlaanderen voor sinds het midden van de dertiende eeuw 

waarschijnlijk oorspronkelijk met een verwijzing naar een persoon die goed kon fluiten/zingen als een 

nachtegaal (De Brabander, 1964; F. Nachtergaele en H.K Nagtegaal, 1985). De eerste naamgenoten 

werden te Gent en daarna vooral in de streek van Zingem, Asper en Huise gedocumenteerd 

(F.Nachtergaele, 1996).  

Varianten van de naam zijn meestal oorspronkelijk ontstaan door pastoors die de uitspraak van de 

aangever interpreteerde en deze opnam in de registers.  De meest voorkomende varianten van het 

patroniem zijn Nachtegaele en Nachtegael waar de Oost-Vlaamse huig “R” weggelaten wordt in de 

uitspraak van het plaatselijk dialect van bijvoorbeeld West Vlaanderen. In Henegouwen vindt men de 

variant Nactergal terug, die te verklaren is door de verfransing van de “CH” klank in een “C”, soms 

(vooral in de streek van Ronse en Deux-Acren) werd een “De” toegevoegd, wat  “De Nachtergaele” 

geeft. In Nederland verliest de naam zijn oud-Vlaamse “AE” en “CH” en schrijft men de naam meestal 

als Nagtegaal of “De Nagtegaal”. Meer problematisch is de verklaring voor de variant ‘Achtergael(e)” 

die geen specifieke betekenis heeft en ook niet aan dialect varianten te wijten is. Achtergael komt 

het meest voor in West Vlaanderen en in oudere schrijfwijzen in de doopregisters.  

Vanaf 1796 en het invoeren van de burgerlijke stand worden de schrijfwijzen van de familienaam 

meer en meer gestandaardiseerd en wordt de Nachtergaele variant dominant in Vlaanderen. (Kaarten 

1a en 1b) 

Geografische concentraties van het patroniem zijn zoals vermeld te vinden in de streek rond Zingem 

vanaf de 14de eeuw, en iets later ook in de streek van Deux Acren en Hoves in Henegouwen (JP 

Nactergal, 1989) en in Dendermonde. Het huwelijk van een Nachtergaele uit Zingem in Vlissingen die 

daarna uitwijkt naar Zuienkerke in West Vlaanderen in de zeventiende eeuw geeft aanleiding tot een 

belangrijke stamreeks (met als meest voorkomende spelling: Nachtegael). Tijdens de beeldenstorm 

verlaten enkele protestantse Nachtergaele hun geboortestreek (Huise was een protestants bolwerk in 

die tijd) en vestigen zich eerst in Zeeland, later in Zuid Holland vooral in de streek rond Dordrecht, 

een stamreeks die tot op heden gevolgd kan worden (referentie H.K. Nagtegaal, 2000). 

Voor de industriële revolutie waren de families honkvast, enerzijds omdat vervoer beperkt was en 

anderzijds omdat de landbouw de hoofdactiviteit van de meesten was,  en men vaak aan zijn land 

gebonden bleef. Tabel 1 geeft een analyse van de afstand die door Nachtergaele naamdragers geboren 

in Zingem door de eeuwen heen werd afgelegd, geschat aan de hand van het verschil tussen geboorte- 

en overlijdensplaats. Alhoewel het aantal personen in deze analyse beperkt is, is het duidelijk dat 

proportioneel significant meer mensen verder migreerden in meer recentere perioden.   

Tijdens de industriële revolutie is er migratie naar de grotere steden, vooral naar Gent en naar Lille 

en omgeving (F.O.F Nachtergaele, 2018). In het begin van de twintigste eeuw komt ook een migratie 

naar Canada en de Verenigde Staten en later ook naar Brazilië op gang die de aanwezigheid van de 

naam aldaar verklaart. Kaart 2  illustreert heel schematisch de migraties van het patroniem in de 

ruimte en de tijd. Noteer dat niet alle van deze verhuizingen met 100 percent zekerheid 

gedocumenteerd werden. In sommige regio’s kan onafhankelijk een  identieke familienaam ontstaan 

zijn. Dat is misschien het geval in de streek van Dendermonde/Buggenhout waar voor de 

“Achtergaels” geen influx van buiten kan worden gevonden. In andere gebieden zijn de kerkregisters 
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onvolledig, zoals te Bever (Vlaams Brabant) en is het gissen of de naam ingevoerd werd van de streek 

van Hove of omgekeerd. 

Periode 
Zingem 

0km <5km 5-10km 
10-

25km 
25-

50km >50km 
Aantal 

personen 

1500-1600 100% 
    

  1 

1600-1700 66% 17% 17% 
  

  6 

1700-1800 80% 4% 12% 4% 
 

  50 

1800-1900 74% 0% 3% 14% 3% 6% 57 

1900- 18% 9% 0 46% 18% 9% 11 

              129 

Tabel 1: Afstand tussen de geboorteplaats en de sterfplaats van Nachtergaele naamdragers 

geboren in Zingem per eeuw.  

 

 

Kaart 1a en 1b: De spreiding van de varianten Nachtergaele en Nachtegaele in Belgie  
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         Zuid Holland  

Zeeland 

    Zuienkerke/Brugge+              

      Land van Waas                             

              Gent (1250) 

Canada (1906) 

  London (1567)      

                                                     

         Buggenhout/Dendermonde 

 (1930)    Kruishoutem+ 

                   Zingem+                       Bever 

                     Waregem+ 

                   Oudenaarde 

       Ronse 

 

Verenigde Staten 

 (1903)                                          Deux-Acren/Hoves+

   

Brazilie (1920) 

                                                               Nord & Pas-de-Calais France 

Kaart 2:  Migraties van de familienaam “Nachtergaele” 

De frekwentie van de varianten van de familienaam in België kan geschat worden aan de hand van het 

aantal gezinnen met een vaste telefoonverbinding. In 2008 gaf dit het volgende resultaat (Tabel 2):  

NAAM AANTAL NAAM AANTAL 

Nachtergaele 959 Achtergael 123 

Nachtegael 200 Nactergal 29 

Nachtegaele 154 Nagtegaal 11 

Achtergaele 134 Nactergael 1 

Tabel 2: Familienaam van het aantal gezinnen met een vaste telefoonverbinding in België (2008). 

Het is duidelijk dat de variant “Nachtergaele” dominant is in België 

1350 
1657 

1705 

1580 

1430 

1620

1620

0 

1734 
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1. Het patroniem Nachtergaele in het Land van Waas.1 

In het Land van Waas worden drie dergelijke migraties goed gedocumenteerd: Antonius Nachtergaele 

die rond 1700 vanuit Ouwegem in Beveren-Waas terecht kwam en er zich vestigde (zie Annex 1). Later 

gevolgd door twee van zijn broers: Laureyns Nachtergaele (Annex II) en Jacobus Achtergael (Annex 

III). Een tweede migratie gebeurde ook rond 1700 vanuit  Bever( Bévènes) met Gillis Nachtergael 

(Annex V).  

Van twee andere vroege migraties is de oorsprong onbekend: Petrus Nachtergael die in Haasdonk 

huwde rond 1735 (Annex IV) en een Laurentius Achtergael die huwde en kinderen had rond 1720, ook 

in Haasdonk (Annex VI). 

Vanuit het Waasland verspreidde de naam zich ook in Zeeuws Vlaanderen (met als centra Sint-

Jansteen en Clinge).    

1.1 Van Ouwegem naar het Land van Waas 

De vader van de drie broers die van Ouwegem naar het Waasland vertrokken was JAN 

NACHTERGAELE, vermoedelijk geboren te Asper 5 maart 1651 en overleden te  Ouwegem op 12 april 

1727 ,79 jaar oud. Hij huwde te Ouwegem op 24 juni 1677 met Maria De Poerck, dochter van Lieven 

De Poerck en Elisabeth Van de Plassche. Jan Nachtergaele was een poorter van de stad Oudenaarde 

en een inwoner van de parochie Ouwegem, heerlijkheid van het Huis Gavere. Op 31 oktober 1693 

beschikte Jan over omtrent veerthien meukens graan.  Het echtpaar kreeg elf kinderen, zeven 

dochters en vier zonen waarvan één zoon op 6 jarige leeftijd stierf. De ander drie zonen vertrokken 

allen naar het Waasland, waarschijnlijk tussen 1705 (wanneer Antonius 18 jaar oud als keurling 

(pionier) van Ouwegem te Zaffelare en Mendonk 8 dagen met “halm naer ghewoonte” zekere werken 

uitvoert en 1709 (toen ze geen van de drie deel meer uitmaakten van het gezin van Jan 

Nachtergaele). Het is verwonderlijk dat alle 3 de zonen het ouderlijk huis verlaten en er dus geen 

zoon het boeren in Ouwegem overneemt van zijn vader. Jacobus huwde als eerste in 1709 te 

Melsele,  Laureins huwde in 1713 in Beveren-Waas en Antonius zelf in 1714, ook te Beveren-

Waas. 

ANTONIUS (ANTHONE) NACHTERGAELE geboren te Ouwegem op 23 september 1684, woonde in 1720 

als pachter te Beveren-Waas in de Luyaershoeck. Hij behoorde tot de behoeftigen van de parochie. 

Hij is overleden te Beveren-Waas op 29 oktober 1741, 57 jaar oud. Hij huwde 1e Beveren-Waas 5 mei 

1714 met Babara Nijs, geb./ged. Beveren-Waas 16/18 december 1691, overl. Beveren-Waas 25 maart 

1728, dochter van Jan Nijs en Joosyne Broeckman. Anthone huwde 2e Beveren-Waas 2 mei 1730 met 

Amelberga Van Brussel, geb./ged. Beveren-Waas 6/8 september 1707 (14 jaar oud in 1720!) overl. 

Beveren-Waas 21 december 1739, dochter van Michiel Van Brussel en Joosyne Maria Van der Stappen. 

Anthone huwde 3e Beveren-Waas 29 mei 1740 met Amelberga Van Cleemput. Anthone Nachtegaele 

werd te Melsele op 5 en 24 oktober 1709 getuige van de verloving en het huwelijk van Jacques 

Nachtergaele met Maria De Vriend en te Melsele op 15 oktober 1712 was Anthone doopheffer van 

Anthone, zoon van Jacques Nachtergaele en Maria De Vriend. Anthone werd later nog eens getuige, 

ditmaal te Beveren-Waas op 24 april 1713 van het huwelijk van Laureyns Nachtergaele met Catharina 

Van Santberghe 

JACOBUS (JACQUES) NACHTERGAELE was te Beveren-Waas op 21 mei 1740 getuige van de verloving 

van Anthone Nachtergaele met Amelberga Van Cleemput. Hij werd op 6 april 1743 voogd van Gillis, 

zoon van Pieter Nachtergaele en van Johanna Van Landeghem. Ook op 12 juli 1746 werd Jacques 

Nachtergaele te Melsele vermeld. Hij had schulden aan het sterfhuis van Michiel De Meyer, molenaar 

opden Gaverlandtmeulen te Melsele, voor de levering van meel. 

                                                 
1
 De tekst in cursief is (bijna) letterlijk overgenomen uit F. Nachtergaele and H.K.Nachtegaal (1985). 
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LAUREYNS NACHTERGAELE, geb./ged. Ouwegem 21/23 juni 1686, overl. Zwijndrecht 5 augustus 

1737. Hij huwde 1e Beveren-Waas 24 april 1713 met Catharina Van Santberghe, geb./ged. 

Nieuwkerken-Waas 30 september/1 oktober 1687, overl. vóór 1731, dochter van Pieter Van 

Santberghe en Maria Andries. Hij huwde 2e Zwijndrecht 8 april 1731 met Maria Theresia Biestman, 

geb./ged. Zwijndrecht 26 juli 1708, overl. Zwijndrecht 24 september 1732, dochter van Jan Biestman 

en Barbara De Hutser. Hij huwde 3e Zwijndrecht 26 januari 1734 met Anna Caluwaert (De Caluwe), 

geb. ca. 1700, overl Zwijndrecht 21 november 1738.  Laureyns was te Beveren-Waas op 4 december 

1716 doopheffer van Jan Anthone, zoon van Anthone Nachtergaele en Barbara Nijs. In 1717 zorgde 

Laureyns voor Amelberga Brusselman, een arm kind van de parochie. Laureyns woonde in 1720 als 

pachter te Beveren-Waas in de Bostraete. Naast zijn echtgenote en vier kinderen maakte Gillis Boone 

afkomstig uit Huise deel uit van het gezin. Zijn kinderen Pieter, Gillis, Maria en Michiel waren in 

1720 respectievelijk 8, 5, 4, en 1 jaar. Evenals Anthone, zijn broer, behoorde Laureyns tot de 

behoeftigen van de parochie. In 1725 werden twee van zijn kinderen gedurende vier maanden en tien 

dagen toevertrouwd aan en in onderhoud voorzien door Gillis Vergauwen. Een ander kind van 

Laureyns werd in 1725 gedurende vier maanden bij Philips Sebiel geplaatst. Aan Gillis Vergauwen 

werd in 1726 een vergoeding toegekend door de armenmeester van de parochie; over maecken van 

hemdekens, coop van lere schoenen en(de) socken, voorschoot als andersints voor de kinderen van 

Laureyns Nachtergaele. Ook in 1728 zorgde Gillis Vergauwen gedurende 1 jaar voor twee kinderen van 

Laureyns; het waren Michiel en Jan Nachtergaele. Hiervoor kreeg Gillis een vergoeding van de 

armenmeester van Beveren-Waas.  

Jacques, Anthone, Laureyns, Maria, Jacquemyne (Willemyne), Lievyne gehuwd met Adriaen De Deken 

en Cornelia Nachtergaele gehuwd met Jan Ronsse, erfden op 14 januari 1727 van Jan De Poerck, 

Lievens zoon. Jan De Poerck was eigenaar van een beplant hofstedeken gheleghen binnen de prochie 

van Auweghem - - - - -, wesende leen, ghenaempt het Renthuys - - - ghehauden van dheerelyckhede 

van Huysgavere. 

Deze laatste erfenis zal hopelijk wat steun gebracht hebben in de twee gezinnen die beiden behoeftig 

waren.  

Bij de nakomelingen van Antonius blijft de naam Nachtergaele in gebruik in Beveren-Waas tot 1776, 

maar verandert in Nachtegael in 1807 in Vrasene waar de kinderen van Joannes Franciscus 

Nachtergaele allen als Nachtegael gedoopt worden. Deze stamreeks kan tot op heden gevolgd worden 

en wordt in detail gegeven in Annex I.  

Te noteren dat in deze stamreeks in de vijfde generatie Pieter Jozef NACHTEGAEL, geboren te 

Vrasene op 25 februari 1845, werkman, wonende te Sint-Gillis-Waas in de Statiestraat. Hij huwde Sint-

Gillis-Waas 12 oktober 1870 met Filomena Roeland. geboren. Sint-Gilles-Waas 26 december 1848, 

dochter van Jan Roeland en Clara Van Puijmbeeck. Pieter-Jozef overleed te Sint-Gillis-Waas op 3 

maart 1884. Filomena Roeland huwt in Sint-Jansteen (Nederland) op 2 februari 1887 met Joseph 

Beulaert. De familie verhuist naar Nederland en hun verder nageslacht wordt hier niet verder 

behandeld, aangezien ze zich sensu strictu niet langer in het Land van Waas bevinden. Dit Nachtegael 

nageslacht wordt in detail gegeven door F. Nachtergaele and H.K. Nagtegaal (1985). 

Laureyns heeft geen kleinzonen en ook deze van Jacobus gaan niet verder dan de derde generatie, 

maar blijven de naam Nachtergaele behouden tot 1804. De stamreeksen van beiden worden 

respectievelijk gegeven in Annex II en III. 
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1.2 Van Bever (Vlaams Brabant) naar het Waasland 

GILLIS NACHTERGAEL, was de zoon van Antonius Nachtergael en Maria Delespesse, en werd geboren 

te Bever, Vlaams Brabant, 27 april 1685 . Hij is overleden te Haasdonk op 1 april 1775, 89 jaar oud. 

Hij trouwde te Temse op 19 oktober 1704 met Cornelia Ivens, geboren ca 1658 en overleden te 

Haasdonk op 12 januari 1742, 84 jaar oud. Gillis trouwde een tweede maal te Temse op 15 november 

1742 met Maria Smet, geboren ca 1708 en overleden Temse op 17 januari 1793, 85 jaar oud. Dit 

laatste huwelijk bleef kinderloos.  

Eén van de zonen, Joseph, wordt gedoopt en begraven onder de naam Achtergaele en ook zijn 

nakomelingen hebben of de naam Achtergael of Nachtergael. De stamreeks kan gevolgd worden tot in 

1936 en wordt in detail weergegeven in Annex V. 

1.3 Andere families met de naam (N)achte(r)gael(e) in het Waasland.  

PETRUS NACHTERGAEL, ouders onbekend. Hij is overleden te Haasdonk op 13 februari 1743. Hij 

huwde een eerste maal te Haasdonk op 30 januari 1735 met Joanna van Landeghem en een tweede 

maal ook te Haasdonk op 29 augustus Maria Verbraken (geb. Haasdonk 26 juni 1721 en er overleden 17 

september 1791, 70 jaar oud). 

Een zoon uit het eerste huwelijk, Egidius wordt als Achtergael gedoopt en heeft een stamreeks die tot 

op heden kan gevolgd worden in het Land van Waas (Annex IV).  

LAURENTIUS ACHTERGAEL, ouders onbekend, huwde ca 1717 met Catharina van Landbergen, 

waarschijnlijk te Haasdonk en is vermeld op de doopakten van zijn drie kinderen. Deze stierven allen 

jong en geen verdere afstammelingen zijn gekend (Annex VI).  

Annex I 

De nakomelingen van ANTONIUS NACHTERGAELE 

(Beveren-Waas/Sint-Gillis-Waas/Vrasene/Belsele/Sinaai) 

I ANTONIUS NACHTERGAELE, zoon van Joannes Nachtergaele (geb. Asper 5 maart 1651 overl. 

Ouwegem 12 april 1727, 76 jaar oud) en Maria Depourq (geb. Ouwegem 10 februari 1654 en er 

overleden 30 maart 1700,  46 jaar oud). Geboreen te Ouwegem op 23 september 1684 overleden 

Beveren-Waas 29 oktober 1741, 57 jaar oud. Pachter, huwde 1e Beveren-Waas 5 mei 1714 met 

Barbara Nijs, geb. Beveren-Waas 16 december 1691, overl. Beveren-Waas 25 maart 1728, dochter van 

Jan Nijs en Joosyne Broeckman. Antonius huwde 2e Beveren-Waas 2 mei 1730 met Amelberga Van 

Brussel, geb. Beveren-Waas 6 september 1707 (14 jaar oud in 1720) overl. Beveren-Waas 21 december 

1739, dochter van Michiel Van Brussel en Joosyne Maria Van der Stappen. Antonius huwde 3e Beveren-

Waas 29 mei 1740 met Amelberga Van Cleemput, een huwelijk dat kinderloos bleef.  

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. MAXIMILIANUS  volgt IIa 

2. JOANNES, geb. Beveren-Waas 4 december 1716 en er overleden 2 mei 1731, 14 jaar oud. 

3. PHILIPPUS, geb. Beveren-Waas 28 maart 1719 en er overleden 5 februari 1722, 2 jaar oud. 

4. MARIA  MAGDALENA, geb. Beveren-Waas 21 februari 1722.  

5. HENRICUS, geb. Beveren-Waas 14 juli 1727 en er overleden 23 oktober 1727, 3 maanden 

oud. 

Kinderen uit het tweede huwelijk:  

6. MARIA CATHARINA, geb. Beveren-Waas 23 maart 1731 en er overleden 22 april 1731, 1 

maand oud. 
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7. MARIA CATHARINA, geb. Beveren-Waas 4 januari 1732 en er overleden 5 januari 1732, 1 dag 

oud. 

8. JOANNES volgt IIb 

9. MARIA CATHARINA, geb. Beveren-Waas 13 juli 1736 en er overleden 27 december 1764, 28 

jaar oud. 

10. MICHAEL, geb. Beveren-Waas 16 november 1739 en er overleden twee dagen later 18 

november 1739. 

11. CATHARINA, tweelingzus van Michael, geb. Beveren-Waas 16 november 1739 en er 

overleden vier dagen later op 20 november 1739. 

IIa MAXIMILIANUS NACHTERGAELE geb. Beveren-Waas 31 januari 1715 overl. Beveren-Waas 9 maart 

1789, 74 jaar oud. Hij huwde Beveren-Waas 12 november 1746 met Anna Catharina Spiessens (Spiers), 

geb. Beveren-Waas 17 december 1722, overl. Beveren-Waas 16 april 1789, 67 jaar oud. Zij was een 

buitenechtelijke dochter van Jacques Spiessens en Barbara Maes. 

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:  

1. ANTONIUS, geb. Beveren-Waas 15 oktober 1748 en er overleden 10 november 1748, 3 weken 

oud. 

2. JOANNES BAPTIST, geb Beveren-Waas 23 maart 1750. Hij huwde Beveren-Waas 5 juni 1792 

Maria Horemans. Joannes Baptiste overleed kinderloos Beveren-Waas 22 augustus 1809, 59 jaar 

oud. 

3. ANNA, geb. Beveren-Waas 15 september 1752 en er overleden 20 oktober 1752, 1 maand oud. 

4.  HUBERTUS geb Beveren-Waas 6 oktober 1754. Herbergier. Hij huwde Beveren-Waas 16 mei 

1804 Anna Segers (geb. Beveren-Waas 5 juni 1755). Hubertus overleed kinderloos Beveren-Waas 

17 juni 1828, 73 jaar oud. 

5. MARIA CATHARINA, geb. Beveren-Waas 9 februari 1757 en er overleden 25 februari 1757, 2 

weken oud.  

6. ISABELLA, geb. Beveren-Waas 29 september 1760. 

IIb JOANNES NACHTERGAELE geb. Beveren-Waas 24 oktober 1733 en overleden Sint-Gillis-Waas 29 

april 1794, 60 jaar oud. Landbouwer, huwde 1e  Judoca De Smet (geb. Sinaai 27 juni 1733 overleden 

Sint-Gillis-Waas 2 april 1763) op 4 mei 1758 te Sint-Gillis-Waas en 2e Amelberga Françoise Corneel 

(geb. Sint Niklaas 11 oktober 1734, dochter van Gillis Corneel en Maria Hoeye) te Sint-Gillis-Waas op 

26 juli 1763 (minder dan 4 maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw).  

Kinderen uit het eerste huwelijk:  

1. PETRUS, geb. Sint-Gillis-Waas 2 april 1759 en er overleden 6 september 1759, 5 maanden oud. 

2. JOANNA, geb. Sint-Gillis-Waas  25 september 1760. Gehuwd Sint-Gillis-Waas 9 april 1789 met 

Franciscus Vereecken 

3. ANNA CATHARINA, geb. Sint-Gillis-Waas 18 maart 1763 en overleden de volgende dag.  

Kinderen uit het tweede huwelijk:  

4. JUDOCA, geb. Sint-Gillis-Waas 2 oktober 1764 en er overleden 26 juli 1836, 71 jaar oud. 

Landbouwster, gehuwd met Augustinus Roels (Landbouwer).  

5. JACOBUS volgt IIIa 

6. JOANNES FRANCISCUS volgt IIIb 

7. JOANNA CATHARINA, geb. Sint-Gillis-Waas 2 december 1771 en er overleden 7 november 1777, 

6 jaar oud. 

8. PETRONILLA, geb. Sint-Gillis-Waas 11 jun 1774 en er overleden 1 juni 1816, 41 jaar oud. 

Landbouwster, gehuwd met Jacobus Van Walle. 
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IIIa JACOBUS NACHTERGAELE geb.Sint-Gillis-Waas 24 maart 1767, en er overleden 29 juli 1826, 59 

jaar oud. Landbouwer, huwde Sint-Gillis-Waas 15 juli 1817 met Maria Theresia Vereecken, geb Sint-

Gillis-Waas 12 december 1790, overl. Sint-Gillis-Waas 20 december 1853, dochter van Pieter Theodoor 

Vereecken en Andrea Van Gasse. 

Uit dit huwelijk zes kinderen, allen geboren in Sint-Gillis-Waas en jong gestorven:  

1. MARIA DOROTHEA, geb. 21 april 1818 en overleden 26 september 1825, 7 jaar oud. 

2. JOANNES, geb. 26 jan 1820 en overleden 18 maart 1820, 1 maand oud. 

3. JOANNES, geb. 12 januari 1821 en overleden 21 januari 1821, negen dagen oud. 

4. JOANNES, geb. 22 mei 1822 en overleden 4 maart 1841, 18 jaar oud. 

5. CAROLUS, geb. 15 september 1823 en overleden 31 december 1823, 3 maanden oud. 

6. PETRUS, geb. 5 november 1825 en dezelfde dag overleden. 

IIIb JOANNES FRANCISCUS NACHTERGAELE geb. Sint-Gillis-Waas 30 juni 1769 woonde te Vrasene wijk 

Ockevoorde en later te Sinaaï, wijk Zwaenaerde, overl. Sinaaï 21 oktober 1849, 80 jaar oud. 

Landbouwer, huwde te Vrasene op 28 april 1806 Anne Marie Vijdt (geb. Vrasene 10 mei 1782, overl. 

Sinaaï 28 november 1856, 74 jaar oud ), dochter van Joos (Jucocus) Vijdt en Isabelle Caroline Apers. 

Uit dit huwelijk twaalf kinderen, allen gedoopt NACHTEGAEL en geboren in Vrasene:  

1. KAREL LODEWIJK volgt IVa 

2. HENRI JACOB geb. Vrasene 9 november 1808, woonde in 1846 als landman te Sinaaï, ongehuwd 

overl. Sinaaï 14 maart 1881. 

3. JOANNES AUGUSTINUS geb. Vrasene 31 januari 1810 overleden Stekene  25 oktober 1877 , 67 

jaar oud. Blokmaker, huwde Vrasene 30 april 1839 met Françisca Eleonore Maes, geb. Vrasene 

12 december 1814, dochter van Jan Frans (Jean François) Maes en van Anna Catharina 

Verberckmoes. Het echtpaar kreeg drie kinderen: (1) Silvia (1840-1880) gehuwd met Alois 

Dhaene; (2) Maria (1842-1842) en (3) doodgeboren (1849-1849). 

4. FIDELIA geb. Vrasene 19 september 1811, overl. Sinaaï 5 januari 1881. Zij huwde Sinaaï 4 juni 

1845 met Josef (Joseph) De Bruyn, geb. Sinaaï 29 mei 1804, wever, later veldwachter te Sinaaï 

(weduwnaar van Johanna Francoise Sturm), zoon van Anne Marie De Bruyn. 

5. JOANNES ANDREAS volgt IVb 

6. SYLVIE, geb. Vrasene 5 februari 1814, overl. Sinaaï 4 mei 1890. Zij huwde Sinaaï 20 juli 1853 

met Pieter Michiels, geb. Sinaaï 2 april 1829, strodekker, zoon van Josef Michiels en Maria 

Theresia De Nijs. 

7. FRANÇISCA, geb. Vrasene 17 april 1815, overl. Vrasene 1 mei 1815, 2 weken oud. 

8. PETRUS JOSEPHUS volgt IVc 

9. FIDELIS Volgt IVd 

10. THEODORUS geb. Vrasene 16 februari 1819, overl. Vrasene 10 juni 1834, 15 jaar oud. 

11. CECILIA geb. Vrasene 12 december 1823. 

12. AUGUSTUS volgt IVe 

IVa KAREL LODEWIJK NACHTEGAEL geb. Vrasene 22 mei 1807, dienstknecht en landbouwer te Sint-

Gillis-Waas, later in Sinaaï, overl. Sinaaï 3 juli 1876, 69 jaar oud. Hij huwde Sint- Gillis-Waas 17 

januari 1844 met Maria Cecilia Bollaert, geb. Sint-Gillis-Waas 9 januari 1818, overl. Sinaaï 5 september 

1894, dochter van Josef Dominick (Josephus Dominicus) Bollaert en Maria Catharina De Munck.. Maria 

Cecilia Bollaert hertrouwde met Josef Robbe. 

Het echtpaar kreeg tien kinderen:  

1. MARIA LOUISA, geb. Sint-Gillis-Waas 24 juni 1844, landbouwster gehuwd Sint-Gillis-Waas 11 

februari 1874 met Auguste Buerman (geb. Sint-Gillis-Waas 26 december 1837) 



32 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 47ste jaargang, nr. 2 maart-april 2019 

 

2. MARIA BLONDINA, geb. Sinaai 16 november 1845 en er overleden 11 mei 1848, twee jaar oud. 

3. CATHARINA, geb. Sinaai  31 maart 1847 en er overleden 1 mei 1849, 2 jaar oud. 

4. MARIE SOFIE, geb. Sinaai 18 augustus 1848 en er overleden 25 november 1880 (na slechts tien 

maanden huwelijk), 32 jaar oud. Werkvrouw gehuwd Sinaai 28 januari 1880 met August 

Sterckx. 

5. JAN FRANS, volgt Va 

6. CATHARINA, geb. Sinaai 14 juni 1851, overleden te Destelbergen 10 juni 1932, 81 jaar oud. 

7. MARIE LEONIE, geb. Sinaai 12 december 1852 en er overleden 21 juli 1924, 71 jaar oud. 

Dienstmeid, gehuwd Sinaai 3 mei 1882 met Pieter Bussens (geb Sinaai 4 mei 1849). 

8. MARIE OCTAVIE, geb.  Sinaai 16 maart 1854. Dienstmeid, gehuwd Sinaai 21 september 1878 met 

Aloys Robijn (geb. Sinaai 5 oktober 1849) 

9.  CLEMENTINA, geb. Sinaai 30 april 1855 en er overleden 2 mei 1855, 3 dagen oud. 

10.  PETRUS FRANCISCUS, geb. Sinaai 11 maart 1858 overleden in het krankzinnigen gesticht van 

Zelzate 24 februari 1882, 23 jaar oud. 

IVb JOANNES ANDREAS NACHTEGAEL geb. Vrasene 6 november 1812, landbouwer en winkelier, 

woonde te Vrasene tot 1850, wijk Ockevoorde. Hij huwde Vrasene 21 september 1843 met Prudence 

Hendrickx, landbouwster, geb. Vrasene 17 juli 1819, dochter van Pieter August Hendrickx en Rosalie 

Bauwens. Joannes Andreas overleed te Sint-Gillis-Waas op 4 februari 1893. 

Kinderen uit dit huwelijk:  

1. ALOYS FRANS, geb. Vrasene 12 februari 1844, overl. Vrasene 27 mei 1846, twee jaar oud. 

2. PIETER JOSEF volgt Vb 

3. FRANS ALOYS, volgt Vc 

4. NN, doodgeboren kind, geb. en overl. Vrasene  4 maart 1848. 

5. MATHILDE ALOYSIA, geb. Vrasene 30 maart 1849. Ze had een onwettig kind, Gustave, geb. 6 

mei 1878. Zeven jaar later in 1885 werd dit kind gewettigd toen ze trouwde met Pieter 

Govaert (geb. Vrasene 24 november 1861).  

6. MARIA FIDELIA, geb. Sint-Gillis-Waas, 21 october 1850 

7. GUSTAAF, geb. Sint-Gillis-Waas 23 april 1852, overl. Sint-Gillis-Waas 11 januari 1854, geen 

twee jaar oud. 

8. NN, doodgeboren kind, geb. Sint-Gillis-Waas 10 april 1854 

9. EDUARD, geb. Sint-Gillis-Waas 19 april 1855, overl Sint-Gillis-Waas 24 april 1855, 5 dagen 

oud.  

10. NN., doodgeboren kind geb. en overl. Sint-Gillis-Waas 28 juli 1861. 

IVc PETRUS JOSEPHUS NACHTEGAEL geb. Vrasene 2 april 1816 blokmaker, woonde eerst te 

Waasmunster daarna in Belsele. Hij huwde 25 augustus 1846 met Francisca De Ruysscher, winkelierster 

en tapster, geb. Belsele 15  augustus 1822 en er overleden 3 juni 1910. Hijzelf overleed te Sinaai op 

13 oktober 1883.  

Het echtpaar had 11 kinderen:  

1. JOANNES FRANCISCUS geb. 13 jun 1847 te Waasmunster. Hij huwde 2 augustus 1876 te 

Belsele met Joanna Van Osselaer. Geen kinderen gekend. 

2. ISIDORIUS geb. 14 november 1848 te Belsele. Overleden 21 october 1863, 15 jaar oud. 

3. LEONARDUS geb. 19 october 1850 te Belsele. Broodbakker. Gehuwd 1 met Prudentia 

Varendonck te Belsele op 4 juni 1878. Prudentia geb. 6 juni 1852 te Belsele en overleed 

aldaar op 11 december 1896. Leonardus hertrouwde met Maria Virginia De Permentier, 

landbouwster  (Belsele 1869-?). Van beide huwelijken geen kinderen gekend. Leonardus 

overleed te Belsele op 22 maart 1935. 
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4. GUSTAVUS volgt Vd 

5. CAMILUS CAROLUS volgt Ve 

6. PHARAILDE geb. 4 november 1855 te Belsele. Huwde met Donatus Verstuyf te Belsele op 7 

april 1880.  

7. ISABELLA geb. 3 augustus 1857 te Belsele en er overleden 15 januari 1860, twee jaar oud.  

8. ALOYSIUS geb. 16 september 1859 te Belsele. Blokmaker. Geen huwelijk noch kinderen 

gekend. 

9. JULIANA geb. 1 october 1861 te Belsele en er overleden 26 april 1863, anderhalf jaar oud.  

10. MARIA LOUISA geb. 6 mei 1863 te Belsele. Kreeg een onwettelijke dochter Honorina op 28 

augustus 1886, overleden op 12 october van hetzelfde jaar. Trouwde op 22 juni 1887  te 

Sinaai met Jozef van Vossole. 

11. CATHARINA geb. 9 augustus 1866 te Belsele. Huwde met Marinus Cole op 24 augustus 1892 

te Sinaai. Overleden op 31 october 1931.  

IVd FIDELIS NACHTEGAEL geb. Vrasene 14 juli 1817, metselaar, woonde tot 1856 te Lokeren, daarna 

te Sinaaï. Hij huwde 1e Lokeren 21 mei 1851 met Victoria Blanckaert (Blancquaert), geb. Uitbergen 23 

augustus 1817, overl. Lokeren 16 september 1856, dochter van Josef Blanckaert en Maria Jacoba De 

Guchtenaere. Hij huwde 2e Sinaaï 14 januari 1859 met Virginie De Loose, geb. Sinaaï 14 december 

1834, dochter van Frans De Loose en Johanna Livina Van Bunder. Fidelis overleed 30 januari 1903 te 

Sinaai.  

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. GUSTAF JOZEF volgt Vf 

2. MARIA VICTORIA geb. te Lokeren 12 augustus 1853 

3. MARIE OCTAVIE geb. te Sinaai ca 1854 en er overleden 21 mei 1864, tien jaar oud.  

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

4 ALFONS Volgt Vg 

5 ALOYSIUS geb. ca 1862 te Sinaai en er overleden 14 december 1864, twee jaar oud. 

6 CAROLUS LUDOVICUS Volgt Vh 

7 MARIE LOUISE geb. Sinaai 4 augustus 1868. 

8 CLEMENCE geb. Sinaai 3 juni 1870. 

9 FRANCISCUS volgt Vi 

10 PETRUS volgt Vj 

IVe  AUGUSTUS NACHTEGAEL geb. Vrasene 27 oktober 1825, broodbakker, beestenkoper en 

herbergier, woonde te Sinaaï in de wijk Zwaenaerde, Leebrugstraat. Hij huwde Sinaaï 26 april 1854 

met Colette Poppe, winkelierster, tapster geb. Sinaaï 10 december 1828, overl. Sinaaï 8 juni 1894, 

dochter van Emmanuel Poppe en Felicienne Albertine Maes. Augustus Nachtegael overleed te Sinaai op 

20 april 1906, 82 jaar oud. 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. CLEMENTIA geb. Sinaai 21 maart 1855 en er overleden op 12 maart 1864, negen jaar oud. 

2. CAROLUS LUDOVICUS geb Sinaai 13 maart 1857 en er overleden 18 februari 1945. Hij huwde 

met Marie Christine Thuysbaert (geb. 1870) te Sinaai op 25 juli 1905. Het echtpaar had 

minstens een dochter, Martha, geb. Sinaai 1 februari 1907.  

3. ALOYSIUS geb. Sinaai 4 maart 1859 en er gestorven op 18 augustus 1860, anderhalf jaar 

oud. 

4. EMERENTIA geb. ca 1861 en overleden in hetzelfde jaar. 

5. SN doodgeboren kind op 12 mei 1862. 
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6. JOSEPH bakker, geb. Sinaai 30 augustus 1863. Huwde met Juliana Zaman (geb. Sinaai 1879) 

te Sinaai op 3 october 1905. Joseph overleed te Sinaai op 6 mei 1952. Geen kinderen 

gekend.  

7. COLETA geb. Sinaai 24 maart 1865 en er overleden 20 juni 1865, minder dan een jaar oud. 

8. EDUARD geb. Sinaai 7 juni 1866 en er overleden 31 mei 1869, bijna 3 jaar oud. 

9. ALFONS geb. Sinaai 11 juni 1868 en er overleden 26 januari 1872, bijna vier jaar oud. 

Va JAN FRANS NACHTEGAEL landarbeider, geb. te Sinaai 9 februari 1850. Trouwde 1 met Stefanie 

Desmet (geb. Stekene ca 1850 overl. Sinaai 12 maart 1891), een huwelijk dat kinderloos bleef. 

Trouwde 2 te Belsele 6 januari 1892 met Joanna Catharina Lefebure, arbeidster (geb. Waasmunster 3 

maart 1859 overleden Sinaai 16 februari 1894). Joanna Catharina had twee onwettige dochters: Coleta 

(geb. Waasmunster 11 juli 1889) en Maria Serafina (geb. Waasmunster 20 november 1890) die 

gewettigd werden als Nachtegael bij het huwelijk. Samen hadden Jan Frans en Joanna Lefebure nog 

een dochter, Maria, geboren te Sinaai op 22 october 1892. Deze laatste trouwde met Jos De Vliegher 

en overleed te Eksaarde op 21 februari 1970.  

Vb PIETER JOZEF NACHTEGAEL, geb. Vrasene 25 februari 1845, werkman, wonende te Sint-Gillis-

Waas in de Statiestraat. Hij huwde Sint-Gillis-Waas 12 oktober 1870 met Filomena Roeland. geb. Sint-

Gilles-Waas 26 december 1848, dochter van Jan Roeland en Clara Van Puijmbeeck. Pieter-Jozef 

overleed te Sint-Gillis-Waas op 3 maart 1884. Filomena Roeland huwt in Sint-Jansteen (Nederland) op 

2 februari 1887 met Joseph Beulaert. De familie verhuist naar Nederland en hun verder nageslacht 

wordt hier niet verder behandeld, aangezien ze zich sensu strictu niet langer in het Land van Waas 

bevinden. Dit Nachtegael nageslacht wordt in detail gegeven door F. Nachtergaele en H.K Nagtegaal 

(1985). 

Kinderen uit het huwelijk van Pieter Nachtegaal met Filomena Roeland:  

1. MARIA LEONIA, geb. Sint-Gillis-Waas 12 augustus 1871, overl. Sint-Jansteen 11 maart 1930, 59 

jaar oud. Zij huwde Sint-Jansteen 10 maart 1897 met Rochus Blommaert, geb. Clinge 1870, 

overl. Sint-Jansteen 23 augustus 1921, zoon van Frans Blommaert en Coletta Paulina van 

Goethem.  

2. JAN FRANS geb. 1 februari 1873 te Sint-Gillis-Waas, bierbrouwersknecht, overl. 19 december 

1962 Hulst (Nederland), 89 jaar oud. Hij huwde in Sint-Jansteen 29 april 1904 Maria Aerts en 

het echtpaar kreeg tien kinderen.  

3. FRANS ALOYS geb. 16 september 1874 te Sint-Gillis-Waas, veldarbeider en vlasser, overl. Sint-

Jansteen op 10 juli 1950, 75 jaar oud. Hij huwde met Silphia Bot te Sint-Jansteen op 17 april 

1901 en het echtpaar kreeg elf kinderen. Een van de kinderen, Florent kwam terug naar het 

Waasland en had er 5 kinderen. Florent volgt VIa 

4. FLORENT , geb. 18 december 1880 te Sint-Gillis-Waas, overl. Sint-Jansteen 18 februari 1967. 

Hij huwde te Sint-Jansteen op 23 maart 1913 Maria Josephina Desmet en het echtpaar kreeg 

twee zonen.  

5. CELESTE, geb. Sint-Jansteen 7 mei 1883, overl. Hulst 8 februari 1966, 83 jaar oud. Ze huwde 

Sint-Jansteen 19 augustus 1910 met Camillus d’Olieslager, geb. Sint-Jansteen 3 october 1855, 

veldarbeider, overl. Sint-Jansteen15 februari 1919. 

Vc  FRANS ALOYS NACHTEGAEL geb. Vrasene 10 september 1846, overl. Sint-Gillis-Waas 25 maart 

1898, 52 jaar oud. Werkman, huwde Antonia Thierens geb. Sint-Gillis-Waas 11 februari 1844, 

zwingelaarster (vlasbewerkster), dochter van Jan Frans Thierens en Sofie (Sophia) (De) Smet.  

Kinderen uit dit huwelijk: 
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1. MARIA EUFRASIA THIERENS-NACHTEGAEL, geb. 25 maart 1868. Gewettigd bij huwelijk moeder. 

Kantwerkster, huwelijk Sint-Gillis-Waas 14 februari 1890 met Alfons de Stobbeleer. Maria 

overleden te Zelzate 7 mei 1948.  

2. LEONTINE, geb. Sint-Gillis-Waas 17 september 1870. 

3. ELISA, geb. Sint-Gillis-Waas 4 april 1872. Kantwerkster gehuwd Sint-Gillis-Waas 10 november 

1893 met Edmond Janssens (Blokmaker geb. Sint-Gillis Waas 1870) 

4. PIETER JOZEF, geb. Sint-Gillis-Waas 9 october 1873. Werkman, gehuwd Sint-Gillis-Waas 12 april 

1901 met Clothilde Vermeulen (Kantwerkster, geb. Clinge (NL) 20 juni 1882). 

5. CELESTINA geb. Sint-Gillis-Waas 21 maart 1876, overl. Ouddorp (NL) 19 november 1949, 73 jaar 

oud. Zij huwde (inschrijving huwelijk Sint-Gillis-Waas 24 april 1897) Bruinisse 12 juni 1897 met 

Adriaan Reinhoud, geb. Bruinisse 25 november 1872. Dienstmeid en Kantenklosser van Zeeuwse 

kappen.  

6. MARIE MATHILDE, geb. Sint-Gillis-Waas 26 april 1878. Had een onwettig doodgeboren kind in 

1900.  

7. JOZEF, geb Sint-Gillis-Waas 4 maart 1882, overl Sint-Gillis-Waas 19 maart 1963, 81 jaar oud. 

Gehuwd met Emma De Vos.  

8. ALMA, geb. Sint-Gillis-Waas 23 januari 1886 overl. Ninove 1 februari 1972, 86 jaar oud. Gehuwd 

met Louis Verstraeten.  

9. BERTHA, geb. Sint-Gillis-Waas 12 october 1887 overl 26 december 1889, drie jaar oud.  

Vd GUSTAVUS NACHTEGAEL, geb Belsele 14 februari 1852; blokmaker gehuwd Belsele 30 juli 1879 

met Florentia van Osselaer (geb. Belsele 16 november 1851).  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. JOSEPHUS volgt VIb 

2. ARTHUR volgt VIc 

3. LEONTINA, geb. Belsele 28 mei 1882. Werkvrouw gehuwd te Belsele op 28 augustus 1908 met 

Andreas Ongena (Fabriekswerker geb. Belsele 30 november 1873). 

4. CELESTINA, geb Belsele 7 november 1883 en er overleden op 28 mei 1884, 6 maanden oud.  

5. IDA, geb. Belsele 23 april 1885 overl. Sint-Niklaas 27 december 1962. Gehuwd met Achilles 

Clauwaert.  

6. EDGAR volgt VId 

7. MARIE LEONIA, geb. Belsele 27 september 1887 en er overleden op 16 november 1887, twee 

maanden oud.  

8. ACHIEL, geb. Belsele 5 december 1889 en er overleden 12 juni 1893, drie jaar oud. 

9. NN. Doodgeboren te Belsele 17 februari 1892 

Ve CAMILUS CAROLUS NACHTEGAEL, geb. Belsele 5 augustus 1853 en er overladen 26 april 1939. 

Blokmaker gehuwd te Waasmunster op 23 november 1881 met Maria Joanna Peleman (geb. 

Waasmunster 26 december 1854).  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. LUDOVICA, geb. Belsele 13 mei 1882 en er overleden 7 juli 1958, 76 jaar oud. Gehuwd met 

Alphonsius De Mulder.  

2. VALENTINA, geb. Belsele 31 juli 1883 en overleden 27 januari 1962 te Deurle. Werkvrouw, 

gehuwd te Belsele 2 februari 1910 met Petrus Huys (Dienstknecht, geb. Belsele 15 juni 1885 en 

er overleden 17 april 1957, 71 jaar oud).  

3. LEONIA, geb. Belsele 19 augustus 1885 en er overleden op 6 maart 1895, negen jaar oud.  

4. LEO, geb. Belsele 5 januari 1888. 
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5. KAREL LODEWIJK, geb. Belsele 9 augustus 1889 en er overleden 14 februari 1890, zes maanden 

oud.  

6. ALFRED volgt VIe 

7. KAREL LODEWIJK, geb. Belsele 1 april 1892 en er gestorven 24 januari 1894, bijna twee jaar 

oud.  

8. EVELINA, geb. Belsele 13 november 1893. 

9. CYRIEL geb. Belsele 17 december 1896 en overleden te Sint-Niklaas op 28 juli 1981,84 jaar oud. 

Gehuwd met 1. Margareta Rossaert en 2 met Aline Van den Broeck. 

10. SN Doodgeboren te Belsele op 8 april 1898. 

Vf  GUSTAF JOZEF NACHTEGAEL, geb. Lokeren 26 februari 1852. Metsersgast, gehuwd met Maria 

Ludovika Soetens (Kantwerkster, geb. Vrasene 24 october 1860) te Vrasene op 11 juni 1879. Het 

echtpaar verbleef eerst te Vrasene, dan in Sinaai en verhuisde in 1882 naar Hamme om tenslotte rond 

1886  in Sint-Amandsberg een vast verblijf te vinden. Alleen hun twee eerste kinderen beiden vroeg 

gestorven, werden in het Land van Waas geboren.. 

Kinderen uit dit huwelijk geboren in het land van Waas: 

1. PROSPER, geb. Vrasene 31 juli 1879 en er overleden 14 augustus 1879, twee weken oud. 

2. NN. Doodgeboren mannelijk kind te Sinaai op 15 april 1880. 

Voor informatie over de andere tien kinderen van dit echtpaar zie de Nachtergaele website. 

Vg ALFONS NACHTEGAEL, geb. Sinaai 1 juli 1860. Metser, huwde Sinaai 23 februari 1886 met Joanna 

Nauts (geb. Sinaai 11 april 1857). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. THEOPHILE, geb. Lokeren 17 juni 1886, volgt VIf 

2. MARIA AUGUSTA, geb. Sinaai 2 januari 1893 

3. ACHIEL, geb. Sinaai 22 februari 1898 overl. Sint Niklaas 30 juli 1917, negentien jaar oud. 

4. PETRUS, geb. Sinaai 9 october 1899. Gehuwd met Maria Speleman (geb. Sint-Niklaas 14 

november 1901 en er overleden 5 november 1982).  

Vh CAROLUS LUDOVICUS NACHTEGAEL, geb. Sinaai 19 mei 1866. Metser, huwde Vrasene 12 october 

1889 met Maria Florina Van Steerteghem, tapster en kantmaakster (geb. Vrasene 17 april 1867). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. CAMILLUS, geb. Sint-Amandsberg 12 juli 1890. 

2. EVELINA, geb. Vrasene 19 juni 1891 en er overleden 9 augustus 1891, 2 maanden oud. 

3. IRMA, geb. Vrasene 19 juni 1891 en er overleden 17 juli 1891, 1 maand oud. 

4. NN., doodgeboren Vrasene 29 juli 1892. 

5. IRMA, geb. Vrasene 28 september 1893. 

6. MARIA MAGDALENA, geb. Vrasene 26 november 1894 en er overleden 22 april 1895, 5 maanden 

oud. 

7. EVELINA, geb. Vrasene 6 november 1895. 

8. FRANS, geb. Vrasene 16 januari 1897 en overleden te Zwijndrecht 30 augustus 1897, 7 maanden 

oud. 

9. NN., doodgeboren Vrasene 8 februari 1898. 

10. MAGDALENA, geb. Vrasene 11 februari 1899 en er overleden 12 december 1899, 10 maanden 

oud. 

11. FRANS LEONARD Volgt VIg 

12. PIETER Volgt VIh 
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13. GUSTAAF, geb. Sinaai 12 april 1903. Varensgezel, huwde Nathalie Melsen in Clinge (NL) 30 

oktober 1925.  

14. ALBERT, geb. Vrasene 7 Jun 1905 overl. Sint-Gillis-Waas 11 januari 1982. Gehuwd met Maria 

Nijs (geb. Vrasene  13 maart 1905) Sint-Gillis-Waas, 5 april 1922. 

Vi FRANCISCUS NACHTEGAEL, geb. Sinaai 27 mei 1872. Metser, gehuwd met Sophia Van Goethem 

(geb. ca 1873). Het echtpaar woonde tot 1900 Antwerpen om dan naar Sinaai terug te keren.  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. MARTHA geb. Antwerpen, 8 Oct 1897 

2. CAROLUS LUDOVICUS, geb. Antwerpen 12 december 1898 en er overleden 25 augustus 1899, 8 

maanden oud.  

3. GUSTAAF, geb. Antwerpen 1 mei 1900 en overleden Sinaai 18 juli 1900, 2 maanden oud.  

4. ALFONS, geb. Sinaai 24 januari 1902 overleden Sint-Niklaas 22 februari 1974, 72 jaar oud. 

Gehuwd met Justina Brijs. 

5. LEO, geb. Sinaai 8 november 1903. 

6. PAULA, geb. Sinaai 19 juli 1905. 

7. GUSTAAF LOUIS, geb. Sinaai 31 mei 1907 en overleden te Zwijndrecht 2 mei 1979, 71 jaar oud. 

Gehuwd met Maria De Wilde. 

8. ALOIS, geb. Sinaai 31 mei 1907 (tweelingbroer van Gustaaf) en overleden Belsele 9 juni 1962, 

55 jaar oud. Gehuwd met Anna Brijs. 

9. ALBERT, geb. Sinaai 31 juli 1908 en er overleden 31 mei 1910, 1 jaar oud.  

Vj PETRUS NACHTEGAEL, geb. Sinaai 12 april 1875. Metser, gehuwd Sinaai 5 mei 1905 met Maria Van 

Kerckhove (geb. Eksaarde 28 juni 1875). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. ARTHUR, geb. Sinaai 29 januari 1907 en er overleden 30 januari 1907, 1 dag oud. 

2. MARIA PHILOMENA, geb. Sinaai 7 januari 1909 en overleden te Zele 14 februari 1996, 87 jaar 

oud. Gehuwd met Henricus Rombouts. 

3. CAMILIA geb. Sinaai 7 januari 1909 (tweelingzus van Maria Philomena) en overleden Sinaai 21 

augustus 1979, 69 jaar oud.  

VIa FLORENT NACHTEGAEL, geb. Sint-Jansteen (NL) 7 februari 1907 en overleden Sint-Gillis-Waas 11 

september 1982, 75 jaar oud. Vlasbewerker. huwde Sint-Jansteen (NL) 26 april 1929 Emerentia De 

Detter (geb. Kemzeke 2 december 1909 en overleden te Sinaai 26 april 2003, 93 jaar oud).  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. IRENE, gehuwd met Hilaire Maes (geb. Kemzeke 2 januari 1940 overl. Edegem 18 maart 1989). 

2. AGNES, geb. Kemzeke 25 juli 1931 en er overleden 1 januari 2003, 71 jaar oud. Gehuwd met 

Werner D’Hollander 

3. MARIA 

4. ADRIENNE 

5. WILLY, geb. Stekene 25 juni 1945 overleden Sint-Gillis-Waas 24 juli 1973, 28 jaar oud bij een 

verkeersongeval.  

VIb JOSEPH NACHTEGAEL, geb. Belsele 5 januari 1880 en er overleden 25 januari 1963, 83 jaar oud. 

Blokmaker, gehuwd met Theresia Heyndrickx, geb. Sint-Pauwels 16 september 1880 overleden Sint-

Niklaas 25 januari 1963, 82 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk: 
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1. GUSTAAF, geb. Belsele 28 mei 1919 overl. Gent 24 mei 1994. Salesiaan van Don Bosco.  

2. ROBERT, volgt VIIa 

3. ARTHUR, volgt VIIb 

VIc ARTHUR NACHTEGAEL, geb. Belsele 15 oktober 1925 en er overleden 12 maart 2010, ongeveer 84 

jaar oud. Textielwerker, gehuwd met Mariette Bonne (geb. Sint-Niklaas 21 maart 1929 overl. Ca 2001, 

ongeveer 72 jaar oud). 

Kind uit dit huwelijk: 

1. RITA 

VId EDGAR NACHTEGAEL, geb. Belsele 3 mei 1886 overl. 3 februari 1963, 76 jaar oud. Ambtenaar bij 

de NMBS, gehuwd met Christina Zaman (geb. Belsele 3 maart 1888 en er overleden 23 juli 1976, 88 

jaar oud). 

Kind uit dit huwelijk: 

1. THEO, volgt VIIb 

VIe ALFRED NACHTEGAEL, geb. Belsele 23 maart 1891 en er overleden 4 oktober 1964, 73 jaar oud. 

Gehuwd met Maria Van Driessche (had een snoepwinkel, geb. Belsele 14 februari 1900 overleden Sint-

Niklaas 6 mei 1986, 86 jaar oud).  

Kind uit dit huwelijk: 

1. ROGER, volgt VIIc 

VIf  THEOPHILE NACHTEGAEL, geb. Lokeren 17 juni 1886. Gehuwd met Margareta Wittock, geb. Sint-

Niklaas ca 1889.  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. ALFONS volgt VIId 

2. FRANS, geb. Sint-Niklaas 30 januari 1912 en er overleden 18 november 2003. Gehuwd met Anna 

Van Melle (overl. voor 2003).  

3. ACHIEL, volgt VIIe 

4. MARIA, geb. Sint-Niklaas 13 october 1918 en overleden te Antwerpen op 11 januari 1994. 

Gehuwd met Frederik Dhondt (geb. Sint-Niklaas 13 augustus 1919 en er overleden 12 maart 

1996).  

VIg FRANS LEONARD NACHTEGAEL, geb. Sinaai 14 october 1900 en overleden te Gent 10 januari 

1968, 67 jaar oud. Gehuwd met Zoé Van Eeckhout (geb. Dikkebus 26 jul 1906 en overleden te Gent 20 

februari 1990, 83 jaar oud).  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. CHRISTIANE, gehuwd met Albert Sohier. 

2. NN. 

VIh PIETER NACHTEGAEL, geb. Sinaai 10 maart 1902 en overleden Vrasene 29 juni 1976, 74 jaar oud. 

Gehuwd met Celina Wuytack. 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. NN gehuwd met Theophiel Van Den Bosch 
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2. ARTHUR, volgt VIIf 

VIIa ROBERT NACHTEGAEL geb. 10 september 1920, overleden 22 augustus 1992 Wilrijk, 72 jaar oud. 

Chef kok, huwde met Gilberte Van Eycke. 

Kind uit dit huwelijk: 

1. WILLIAM, geb. ca 1955. 

VIIb THEO NACHTEGAEL, geb 27 december 1919. Gehuwd met Henriette Smet (geb. Sinaai 17 mei 

1920 overleden Waasmunster 9 augustus 1992, 72 jaar oud). 

Kind uit dit huwelijk: 

1. DANY, geb. 1 februari 1950. Kok/Traiteur. Gehuwd met Anne Marie Vermeiren. 

VIIc ROGER NACHTEGAEL, geb. Belsele 2 maart 1923 overleden Sint-Niklaas 23 maart 2007, 84 jaar 

oud. 

VIId ALFONS NACHTEGAEL, geb. Sint-Niklaas 20 april 1908 en er overleden 26 januari 1977. Gehuwd 

met Martha Beck. 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. ANGELA gehuwd met Gilbert  Meul 

2. THEO geboren op 26 januari 1938 te Sint-Niklaas en overleden op 9 maart 2015 te Oostende. 

Huwde met Trudy Van Bellingen. Theo was daarna een partner van Yvonne Van Den Eede. 

VIIe ACHIEL NACHTEGAEL, geb. Sint-Niklaas 14 juni 1914 en er overleden 10 augustus 1971. Gehuwd 

met NN. Peersman 

Kind uit dit huwelijk: 

1. WILLY, geb. 26 oktober 1934 Temse en overleden Sint-Niklaas 10 april 2010. Gehuwd met Maria 

Tack. Dit echtpaar had twee kinderen: 

1.1 EDDY NACHTEGAEL, gehuwd met Reina Van Overtvelt. Uit dit huwelijk 1 zoon: 

1.1.1 MARIO NACHTEGAEL gehuwd met Heidi Govaerts. Uit dit huwelijk 

twee kinderen: 

1.1.1.1 CARO NACHTEGAEL 

1.1.1.2 RENZO NACHTEGAEL 

1.2 DANNY NACHTEGAEL gehuwd met Ann Mathilde Bruggeman. Het echtpaar heeft 1 

zoon: 

       1.2.1     KENNY NACHTEGAEL 

VIIf ARTHUR NACHTEGAEL gehuwd met NN Callens 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. BRIGITTE 

2. NANCY 

3. BENNY 
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Annex II 

De nakomelingen van LAUREYNS NACHTERGAEL 

 (Beveren-Waas-Zwijndrecht) 

I LAUREYNS NACHTERGAELE, de broer van bovenstaande Antonius, zoon van Joannes Nachtergaele 

(geb. Asper 5 maart 1651 overleden Ouwegem 12 april 1727, 76 jaar oud) en Maria Depourq (geb. 

Ouwegem 10 februari 1654 en er overleden 30 maart 1700, 46 jaar oud). Laureyns is geboren te 

Ouwegem 21 juni 1686 en is overleden te Zwijndrecht op 5 augustus 1737, 51 jaar oud. Hij was een 

pachter en huwde 1. Beveren-Waas 24 april 1713 met Catharina Van Santberghe (geb. Nieuwkerken-

Waas 30 september 1687) 2. Zwijndrecht 8 april 1731 met Maria Theresia Biestmans (geb. Zwijndrecht 

26 juli 1708 en er overleden 24 september 1732, 24 jaar oud) 3. Zwijndrecht 27 januari 1734 met Anna 

Caluwaert (geb. Zwijndrecht ca 1700 en er overleden 21 november 1738, ongeveer 38 jaar oud). 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. PETRUS, geb. Beveren-Waas 16 juni 1713. 

2. EGIDIUS, geb. Beveren-Waas 26 augustus 1715. 

3. MARIA, geb. Beveren-Waas 28 november 1717. 

4. ANNA CATHARINA, geb. Beveren-Waas 28 november 1721 en er overleden 24 september 1722, 

10 maanden oud. 

5. JOANNES FRANCISCUS, geb. Beveren-Waas 26 mei 1723. 

Kind uit het tweede huwelijk: 

6. JOANNA CATHARINA, geb. Zwijndrecht 5 maart 1732 en er overleden 13 september 1737, 5 jaar 

oud. 

Kind uit het derde huwelijk: 

7. ANNA CATHARINA, geb. Zwijndrecht 20 september 1737.  

 

 (wordt vervolgd) 
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Woordje van de voorzitter : over Wytske, Van Deynse, 
Hertselaar, Staendeldonck 
 
Genealogen die elkaar helpen, daar gaat dit over. Op 8 april vult Wytske van Amsterdam een 
contactformulier in op onze publicatie website: “Over ‘heerlijkheid Hertselaar’”.  
 
“Geachte genealogen, als het mogelijk is zou ik u graag iets voorleggen waarnaar ik al lang op zoek 
ben. Vlaamse voorouders van mijn familie hadden de naam van Deinse of van Deynse. In de 17de eeuw 
bezat Bernard van Deynse de heerlijkheid van Hertselaar of Hertzelaer. Het heeft gelegen ten zuiden 
van de weg tussen. Het is in de 18de eeuw verbrend en het gebied heette daarna ‘verbrand 
pachtgoed’. Er zouden nog restanten van grachten e.d. moeten liggen. Ik zou heel graag deze plek en 
de omgeving willen bezoeken in de meivakantie. Heeft er iemand onder u wellicht een idee of er iets 
van over is?” 
 
Ik stuur de vraag door naar Griet (Van Houwe), Geert (Hoste) en Luc (Van Thienen). Zij gaan hiermee 
aan de slag en samen kunnen ze een deel van de puzzle bijeenbrengen. Hierna volgt een deel van hun 
bevindingen. 
 
Geert Hoste over Bernard Van Deynse in de streek:  
“De naam van Deynse is in de 16de eeuw wel bekend in Zeeuws-Vlaanderen en ook wel op het eiland 
Walcheren. Deze familie had er een redelijke maatschappelijke invloed ten tijde van Willem van 
Oranje, vooral in Axel en Hulst. Misschien hadden ze ook wel enkele stukken grond ergens in het 
Waasland, of woonden ze er ook. Er moet in de 16e eeuw een zeker Bernard van Deynse, heer van 
Haesdonck geweest zijn.” En ja, in de hoofdcijnsboeken van het Land van Waes is er wel degelijk iets 
van hun aanwezigheid terug te vinden: 
 
9775 VAN DEYSE, Joannes, CYNS, gehuwd (Melsele,OLV-Wissekerke,par01) met HILLEGHEER, Elisabeth, CYNS, dochter van 
HILLEGHEER, Willem,CYNS en VOORLOOPT, Elisabeth, CYNS. 
Uit dit huwelijk: 
1.  m  VAN DEYSE, Joannes, CYNS. 
2.  m  VAN DEYSE, Felix, CYNS. 
3.  m  VAN DEYSE, Hendrik, CYNS. 
4.  v  VAN DEYSE, Quintine, CYNS, gehuwd (Melsele,OLV-Wissekerke,par01) met DUERINCK, Joannes, CYNS. 

 
16032 HILLEGHEER, Willem, CYNS, gehuwd voor de kerk 1440 (Melsele,OLV-Wissekerke,par01)  
met VOORLOOPT, Elisabeth, CYNS, dochter van VOORLOOPT, Joannes, CYNS en FRANSSENS, Elisabeth, CYNS. 
Uit dit huwelijk: 

1.  v  HILLEGHEER, Elisabeth, CYNS, gehuwd voor de kerk (1) 1480 (Melsele,OLV-Wissekerke,par01)  
met ABBEEL, Philip, CYNS, gehuwd (2) (Melsele,OLV-Wissekerke,par01) met VAN DEYSE, Joannes, CYNS. 

 

 
Kwartierstaat van Bernaert van DEYSE: 
Generatie 1 (proband) 

1 Bernaert van DEYSE, geboren omstreeks 1503. 
Generatie 2 (ouders) 

2 Henric van DEYSE, geboren omstreeks 1572 in Axel. Henric is overleden in Gent.  
Hij trouwde met 
3 Cathelijn van DAMME. 

Generatie 3 (grootouders) 
4 Joannes van DEYSE. Joannes is overleden in 1492 in Hulst.  
Hij trouwde omstreeks 1466 met de ongeveer 21-jarige 
5 Elisabeth HILLEGHEER, geboren omstreeks 1440. Elisabeth trouwde (1) met Philip ABBEEL. 

Generatie 4 (overgrootouders) 
10 Willem HILLEGHEER. 
Hij trouwde omstreeks 1430 met 
11 Elisabeth VOORLOOPS. 
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Generatie 5 (betovergrootouders) 
22 Joannes VOORLOOPS. 
Hij trouwde omstreeks 1405 met 
23 Elisabeth FRANSSENS. 

Generatie 6 (oudouders) 
46 Jacob FRANSSENS. 
Hij trouwde met 
47 Lijsbeth VERBEECK. 

 
Griet Van Houwe over Haertselaere: Uit: ‘Het Distrikt Sint-Niklaas’, Van Den Bogaerde, Deel 3, 
Gemeente Belcele p113,  
“Haertselaere releveerde van de heerlijkheid Pumbeek, zij was 's gravenleen en had hof en 
regtsgeding, mannen van leen, enz., erving en onterving, klagten en beslagneming; de heer baron van 
Laerne was derzelver bezitter. Pumbeek, Paddeschoot en Arschoot lagen ook gedeeltelijk onder 
Belcele, zoo als de Verie, houdende actie reël en mixte.”   
 

 
  
Luc Van Thienen: “Deze namiddag maakte ik wat samenvattingen en transcripties van akten uit een 
oud handgeschreven register van de vierschaar Sinaai en Belsele. Het boek dateert van 1617. 
Totaal  onverwacht kwam ik bij een akte terecht, die mijn bijzondere aandacht trok en jou vast ook 
zal interesseren. In de bewuste akte staan vooraan de ‘erfgenamen van Beernaert van Deijnse’ 
vermeld. Je begrijpt wel waarom mijn aandacht dadelijk gewekt was.” 
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Transcriptie door Luc Van Thienen: 
 
Akte van 7 januari 1617, Vierschaere Sinay ende Belcele 
Greffier Jacques Verbeke 
 
Beeindiging van een geschil 
tussen de erfgenamen Beernaert van deynse 
en de erfgenamen Baudewijn vande Velde 
 
 

Copie 
Naerdien dhoirs Beernaerdt van deijnse wettelijck hadde doen dach 
maecken, voor schepenen der vierschaere van Sinaij ende Belcele 
 
alsucken grondt van erfven toebehoorende dhoirs Baudewijn vande 
Velde, wie den pandt haudt oft beschaden wilt, de zelve 
heerschende zes maten rocx, danof de drije verachtert zijnde 
van twee jaer, tleste verschene kerstavondt xvjC thiene 
ende naer diversche proceduren zijn de voornomde heere bij 
hooftlastinghe geconsenteert opde xxiiije december 1612 
voortganck opden aengesproken grondt tot verhael vande 
achterstellen van drije maten coorens in questie, stellende 
dhoirs onverleth tot naerderen betooch van opgeve vande 
resterende drije maten rocx zoo zij in zaede worden ende alsoo 
den voornoemde grondt verwonnen vande andere ende sindaege ende 
voornoemde hoirs innegeroupen zijnde van hunne voorschreven schult bij 
eede te verifieren ende verstercken, is compareert Franchois van Zele 
als procuratie hebbende over de voornoemde hoirs verclaersde 
de zelve schult deuchelijck te wesen naar hoosch ende dienvolghende 
is den voorschreven grondt gewesen in kerckgeboden, de welcke 
gedaen zijne ende in wette bekendt gemaeckt, heeft de heere 
zijne roede laten daelen, eenderwerff, anderwerff ende 
derderwerf ende goet ter geborten genoodt, vrienden ende 
maeghen te lossen ende gemerckt niemandt en is commen 
omme partijen sattisfactie te doene, is de voorschreven Francoys 
van Zele tot ende in proffijcte van voornoemde hoirs ter 
maninghe van dheer ende wijsdomme van schepenen gegoet ende 
geerft inde voornomde hipotecque ende hemlieden die aengewesen 
te possesseren ende gebruijcken tot satisfactie ende 
genouchdoene vande verloopen croijsen vande drij maten metten 
wettelijcke costen daeraen clevende, ende sijn dienvolghende de 
besitters tgoets gewesen te doene hantlichtinghe vande 
voornomde hipothecque binnen xv dagen, op paijne van te 
contravenieren tvonnesse ende gewijsdomme van schepenen ter 
heerelijcken executie, behaudens inthunne(?), sint voorts de voornomde 
hoirs den selven laeten gebruijcke vredelijck sonder contradictie 
tot genougdoene, volghens d’ordonnantie Actum in gebannen 
vierschaere xvij october 1613. Mij torconde als schepenen ende clercq 
dienende dese voor duplicatie gemerckt Ick d’orginele mits date 
versleten was gecasseert gewesen ende is onderteeckent J. Verbeke. In 
margin staet de wettelijcke costen metter acte tzedert de 
hooftlastinghe bedragen tschellingen ß x ß ij gr, wat leger stondt 
d’naervolghende 
 
Compareerde voor Meijnaert van eeuwich ende Jacques verbeke 
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En verder rapporteert Luc over de heerlijkheid van Aartselaar: 
 
Heerlijckheijt Aartselaer te Belsele In De Potter en Broeckaert (rond 1870) met vermelding van  
Gedeon, zoon van Bernaard van Deynse heer van Aartselaar 
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Omwald perceel in de wijk Staendeldonck (Kadasterkaart 1830-1833) 
 

 
Popp kaart (1842-1879) Blauwhof ca. 1850 
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(Google Maps) Dit is wellicht de ligging van dit perceel in 2019 aan de Arkestraat, die vertrekt in 
Belsele. Het ligt nu als eerste perceel op het grondgebied van Waasmunster (na een grenscorrectie in 
de 20ste eeuw). Het ligt dan vlak achter de Snack van de E17 te Waasmunster. 
 
En zo krijgen we op 10 mei een (voorlopig laatste) reactie van Wytske: 
 

“Dank u wel voor al het werk dat u heeft gedaan om mij te helpen. 
Over het verslavende van genealogisch (onder)zoeken moet ik u gelijk geven. Er zijn  nu eenmaal 
mensen die dit heel graag doen. Onder mijn werk of op de fiets zit ik dan te bedenken wat mijn 
volgende stap zou kunnen zijn om meer te weten te komen. Ik zie het als hersengymnastiek en een 
mooie manier om meer van de geschiedenis te leren. 
  
Ik heb met mijn man en onze hond een nachtje in Hulst geslapen alwaar ik in het archief naar 
informatie over van Deynse heb gezocht. Helaas was er weinig te vinden ook niet waar hij 
begraven was. De archivaris betwijfelde ook of hij daar wel was begraven maar dat vind ik wel bij 
de stambomen online. Toch was het  goed dat ik er was want ik vond in de bibliotheek nieuwe info 
over B.v.Deynse. 
 
Onder andere dat hij en zijn vrouw flink gestraft zijn voor hun sympathie met de reformatie, zij 
moesten hun huis en land afgeven. Toch zijn ze in de jaren daarna niet gestopt met hun strijd, 
tegen de Spanjaarden en het katholicisme. Ik weet dat een latere nazaat die dominee was schande 
sprak van al het geweld en de vernielingen gedaan door de opstandelingen, en terecht. 
  
Hulst is  nu een overwegend katholieke plaats en van Deynse heeft daar flink huisgehouden. Wat 
dat aangaat ben ik met u eens dat die reformatie geen pretje is geweest ook al ben ik wel 
opgegroeid met enigszins  hervormde  achtergrond. Een voorouder van Bernaert was abt van 
Baudeloo in Sinaai van 1520 tot 1536 zijn naam was Jan van Deynse. Hij zelf was al overleden toen 
het klooster werd verwoest door de gereformeerden. 
  

Ik ben ook nog wezen kijken in de Arkelstraat en sprak een boer die woont op nr 28. Hij wist van 
niets maar wist wel te vertellen dat de B&B de Perenboom staat op de plaats waar vroeger het 
Blauwhof was. Dus het perceel daarnaast zou dan de plek moeten zijn geweest. 
Verder konden we niet meer zoeken en we gingen nog naar St Niklaas waar ik ook in de Bibliotheek 
was. Daar ben ik net als in Hulst uitermate vriendelijk geholpen en heb een heel leuk boek 

gekocht ”De stad in de tijd “ over Sint-Niklaas, Belsele en Sinaai daarin wordt ook van Hertselaar 

gesproken.  
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Om meer te vinden heb ik ook contact gezocht met het kasteel van Laarne waar veel documenten 

liggen van de verkoop van Hertselaar aan de familie van Vilsteren.  
 
Ik kom zeker nog eens terug naar Vlaanderen want  het was er mooi en de mensen gemoedelijk en 
vriendelijk. 
Nogmaals veel dank en vriendelijke groeten van Wytske.” 
 

Genealogen die elkaar helpen, daar staan we voor! Kom daarom, als je kan, naar de tweede 
contactavond van onze vereniging, op 13 juni 2019, aanvang 19u, in de Stadsbibliotheek te Sint-
Niklaas, aanvang 19u. Wie genealogiepuzzles heeft kan ze opsturen. Je weet nooit of je tijdens onze 
contactavond de knoop kunt ontward krijgen. Alle info en inschrijvingen op www.familiekunde-
landvanwaas.be. Tot dan en daar! 
 
Veel genealogisch plezier bij het lezen van deze nieuwe uitgave van onze Kroniek. 
 
Luc 
 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden april-mei 2019 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.6).  

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be 
 
De volgende omvangrijke update van onze online publicatie is gepland voor begin juli 2019. Onze 
vrijwilligers zijn volop aan de slag met het finaliseren ervan. 
 

Reactie op de Eerste contactavond genealogie FV-regio 
Land van Waas  
 
Ronny Debbaut wees ons erop dat het bij het stuk staten van goed  uit Sint-Niklaas gaat omvolgende 
termen: 
‘actum’ = ‘gedaan’ 
‘ond.t’ = ‘onderteeckent’ 
 
Verder vindt men in het Woordenboek der Nederlandse Taal (http://gtb.inl.nl/search/?owner=MNW) : 
 

 

GLEIERWERK  

Woordsoort: znw.(o.) 

Modern lemma: gleierwerk 

— GELEIERWERK, GLEIERSWERK en GELEIERSWERK —, znw. onz.; zonder mv., als collectief. 

Uit Gleier, dat misschien pottenbakker beteekent (zie GLEI, 1
ste

 art., Aanm.) en Werk.  

↪Fijn aardewerk. Volgens KIL. [1599]: aardewerk van de Balearen, van Majorca, dus majolica (verg. 

Encyclop. Britt. 19, 623 en 624); misschien wel eigenlijk galeierswerk, pottengoed door galeiers, 

scheepsvolk van galeien (zie VERDAM) aangebracht; V. DALE kende uit de 16
de

 eeuw galleiersche 

kopjes. Zie GLEIPOT, en verg. ook STALLAERT, Gloss.  

 

http://www.familiekunde-landvanwaas.be/
http://www.familiekunde-landvanwaas.be/
http://gtb.inl.nl/search/?owner=MNW
javascript:toggle('N10045')%0A
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M020546


50 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 47ste jaargang, nr. 3 mei-juni 2019 

 

 
Roland Dubelloy wist ons te melden dat de website waarop men uitgewekenen uit onze streek die 
militaire dienst bij de yankees verricht hebben kan zoeken www.fold3.com is. Deze site is betalend, 
maat men kan een proefbezoek van 7 dagen krijgen als men wil. 
 

De familienaam Nachtergaele en zijn varianten in het 
Waasland. 
door Freddy O.F. Nachtergaele 

Annex III 

De nakomelingen van JACOBUS ACHTERGAEL 

(Melsele/Kallo) 

JACOBUS ACHTERGAEL, de derde broer, zoon van Joannes Nachtergaele (geb. Asper 5 maart 1651 

overleden Ouwegem 12 april 1727, 76 jaar oud) en Maria Depourq (geb. Ouwegem 10 februari 1654 en 

er overleden 30 maart 1700, 46 jaar oud). Jacobus werd geboren te Ouwegem en huwde te Melsele op 

14 oktober 1709 met Maria De Vrint.  

Uit dit huwelijk: 

1. ANTONIUS, geb. Melsele 15 oktober 1712. 

2. JOSEPHUS, volgt IIa 

3. SUZANNA, geb. Melsele 4 februari 1720 overl. 19 juni 1748, 28 jaar oud. Gehuwd Melsele 30 juli 

1747 met Andreus Magnus 

4. MARIA, geb. Melsele 1 januari 1722 

5. JAN BAPTIST, volgt IIb. 

IIa JOSEPHUS NACHTERGAELE, geb. Melsele 15maart 1716 en er overleden 9 januari 1758, 41 jaar 

oud. Gehuwd 1. Melsele 15 februari 1746 met Amelberga Corte (overleden Melsele 22 februari 1747). 

2. Melsele 4 juli 1747 (5 maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw) met Barbara Covent 

(overleden 8 november 1755) 3. Melsele 21 februari 1756 (3 maanden na het overlijden van zijn 

tweede vrouw) met Anna Catharina Abeel.  

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

1. MATHIAS, geb. Melsele 5 oktober 1746 en er overleden 18 oktober 1746, 2 weken oud. 

2. PETRUS, geb. Melsele 1 mei 1751 en er overleden 4 mei 1751, 3 dagen oud. 

3. ANNA CATHARINA, geb. Melsele 14 augustus 1752. 

IIb. JAN BAPTIST NACHTERGAELE, geb. Melsele 6 maar 1724 en er overleden 24 april 1769, 45 jaar 

oud. Gehuwd 1. Melsele 29 april 1749 met Amelberga Vernimmen (overl. Melsele 20 februari 1761) 2. 

Melsele 25 april 1761 (2 maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw) met Isabella De Bock (overl. 

Melsele 22 februari 1762). 3. Melsele  15 mei 1762 (3 maanden na het overlijden van zijn tweede 

vrouw) met Joanna Catharina De Cock. 

Kindern uit het eerste huwelijk: 

1. MARIA CATHARINA, geb. Melsele 23 januari 1751. 

2. BARBARA, geb. Melsele 13 september 1752 en er overleden 4 oktober 1794, 42 jaar oud. 

Gehuwd Melsele 10 oktober 1784 met Judocus Meert.  

3. SUZANNA, geb. Melsele 20 februari 1755 en er overleden 12 maart 1752, 3 weken oud. 

4. JOANNES FRANCISCUS, volgt IIIa 

http://www.fold3.com/
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5. MATHEUS, geb. Melsele 7 december 1759. 

Kinderen uit het derde huwelijk: 

1. PETRUS JACOBUS, geb. Melsele  28 augustus 1764 en er overleden 23 juni 1782, 17 jaar oud. 

2. JOANNES, geb. Melsele 30 juni 1768. 

IIIa JOANNES FRANCISCUS NACHTERGAELE, geb. Melsele 16 mei 1756. Gehuwd met Marie Jossine 

Neuf (geb. Kallo).  

Uit dit huwelijk de volgende kinderen: 

1. LAMBERT, geb. Kallo ca 1804 en er overleden 20 november 1804. 

2. JEANNE CATHERINE, geb. Kallo ca 1806  en er overleden 24 april 1810, ongeveer 4 jaar oud. 

3. JUDOCA (JOSSINE), geb. Kallo 8 juni 1807 overl. Clinge (NL) 15 juni 1874, 67 jaar oud. 

Landbouwster gehuwd 1. Jan Baptist Van Remortel  2. Eduardus Van Steene.  

 

Annex IV 

De Nakomelingen PETRUS NACHTERGAEL 

(Haasdonk/Burcht/Zwijndrecht/Kruibeke) 

I PETRUS NACHTERGAEL, ouders onbekend. Hij is overleden te Haasdonk 13 februari 1743. Huwde 1. 

Haasdonk 30 januari 1735 met Joanna van Landeghem 2. Haasdonk 29 augustus Maria Verbraken (geb. 

Haasdonk 26 juni 1721 en er overleden 17 september 1791, 70 jaar oud). 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. EGIDIUS, volgt II 

2. MAGDALENA, geb. Haasdonk 15 november 1739 en er overleden  4 april 1742, 2 jaar oud.          

II EGIDIUS ACHTERGAEL, geb. Haasdonk 10 maart 1737 overl. Burcht 7 november 1809, 72 jaar oud. 

Landbouwer, huwde achtereenvolgens   1. Elisabeth De Cleene (geb. Melsele ca 1717  en overleden 

Burcht 10 jan 1763, ca 46 jaar oud). 2. Veronica Meirsman (Landbouwster, geb. Kruibeke 24 april 1738 

overleden Burcht 18 oktober 1782, 44 jaar oud). 3. Rose Heins.          

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

1. JOANNES FRANCISCUS, volgt IIIa 

2. PETRUS, geb. Burcht 3 januari 1767 en er overleden 23 januari 1767, 3 weken oud. 

3. CORNELIUS, geb. Burcht 9 januari 1768 en er overleden 10 juni 1768, 5 maanden oud. 

4. ANNA MARIA, volgt IIIb.  

5. JUDOCUS, volgt IIIc. 

6. BERNARDUS, geb. Burcht 19 februari 1773. 

7. JOANNES BAPTIST, volgt IIId. 

IIIa JOANNES FRANCISCUS (N)ACHTERGAEL, geb. Burcht 23 maart 1764 en er overleden 18 februari 

1832, 67 jaar oud. Handwerker, gehuwd Burcht 14 februari 1787 met Anna Catharina De Graeve 

(Bijenimker, geb. Zwijndrecht ca 1761 overl. Burcht 16 juli 1846, ca 85 jaar oud).  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. EGIDIUS (GILLIS), volgt IVa 
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2. ANNA ROSA, geb. Burcht 25 mei 1789 en er overleden 2 april 1822, 32 jaar oud. Landwerkster, 

gehuwd Burcht 28 april 1811 met Petrus Brysinckx (geb. ca 1785). 

3. NN., doodgeboren kind van het mannelijk geslacht geb, en overl. Burcht 9 juli 1793. 

4. FRANCISCUS, volgt IVb 

5. COLETTE, geb. Burcht 10 december 1803. 

IIIb ANNA MARIA ACHTERGAEL, geb. Burcht 24 september 1769 en er overleden 14 december 1820, 51 

jaar oud. Moeder van een onwettig kind, Frans Achtergael,. Landbouwster, gehuwd Burcht, 20 

september 1802 met Joannes Baptist Staes (Landbouwer, geb. ca 1758). 

1. FRANCISCUS, volgt IVc 

IIIc. JUDOCUS ACHTERGAEL, geb. Burcht 21 februari 1772 overl. Zwijndrecht 15 december 1847, 75 

jaar oud. Herbergier, voerman en dagloner huwde met Joanna Verhelst (geb. Zwijndrecht 11 

december 1777 en er gestorven 29 maart 1821, 43 jaar oud).  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. JOANNA SOFIA, geb. Zwijndrecht 24 juli 1799 en er overleden 4 december 1831, 32 jaar oud. 

Gehuwd Zwijndrecht 14 september 1818 met Franciscus Hellemans, hoefsmid. 

2. JACOBUS, geb. Zwijndrecht 27 juli 1801 en er overleden 2 december 1803, 2 jaar oud. 

3. PETRUS BENOIT, geb. Zwijndrecht 27 februari 1803 en overleden te Mons 3 september 1859, 56 

jaar oud. Cocher (voerman), gehuwd met Jeanne Eelen. Geen kinderen bekend. 

4. JOANNA CATHARINA, geb. Zwijndrecht 19 oktober 1807 overl. Antwerpen 21 juli 1835, 27 jaar 

oud. 

5. JOANNES BAPTIST, geb. Zwijndrecht 27 december 1808. 

6. JOANNES, geb. Zwijndrecht ca 1810 en er overleden 5 juni 1821, ongeveer 11 jaar oud.  

IIId JOANNES BAPTIST ACHTERGAEL, geb. Burcht 19 september 1777 overl. Zwijndrecht 3 december 

1853, 76 jaar oud. Handwerker, gehuwd Zwijndrecht 25 juli 1802 met Isabella D’Hollander 

(Handwerkster geb. Melsele ca 1775 overl. Zwijndrecht 8 november 1836, ongeveer 61 jaar oud). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. JOANNA CATHARINA, volgt IVd 

2. ROSALIA, geb. Zwijndrecht 14 november 1805 en er overleden 5 maart 1846, 40 jaar oud. 

Gehuwd met Carolus Van Bogaert (geb. Temse 22 september 1804 overl. Zwijndrecht 13 maart 

1885, 80 jaar oud). 

3. FRANCOISE, geb. Zwijndrecht 1 november 1907 en er overleden 3 juni 1850, 42 jaar oud. 

Ongehuwd. 

4. FIDELIS, volgt IVe 

5. JUDOCUS, geb. Zwijndrecht 4 april 1813 en er overleden 26 december 1870, 57 jaar oud. 

6. PAULINA, geb. Zwijndrecht 7 mei 1815 en er overleden 10 december 1867, 52 jaar oud. 

Dienstmeid, gehuwd Kruibeke 28 april 1843 met Carolus De Graeve (Dienstbode, geb. Kruibeke 

18 december 1804). 

IVa EGIDIUS (GILLIS) ACHTERGAEL, geb. Burcht 21 jul 1787 en er overleden 10 oktober 1831, 44 jaar 

oud. Handwerker, trouwde Burcht 5 mei 1830 Anna Wittock (geb. Burcht ca 1792 overl. Zwijndrecht 

26 januari 1861, ongeveer 69 jaar oud). 

Kind uit dit huwelijk: 

1. JOANNES ANTONIUS, geb. Burcht 13 januari 1832 (posthuum) overleden Zwijndrecht (in het 

klooster) 29 januari 1901, 69 jaar oud.  
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IVb FRANCISCUS ACHTERGAEL, geb. Burcht 8 oktober 1798 en er overleden 5 mei 1879, 80 jaar oud. 

Landbouwer, trouwde 1. Burcht 30 april 1825 Elisabeth Helsen (geb. Burcht ca 1784 en er overleden 27 

januari 1844, 60 jaar oud). 2. Maria Theresia Van Severen (geb. Zwijndrecht 8 maart 1810 overl. 

Burcht 24 februari 1892, 81 jaar oud). 

Kind uit het eerste huwelijk: 

1. MARIA NATHALIA, geb. Burcht 10 februari 1829 en er overleden 15 december 1902, 73 jaar oud.  

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

2. CONSTANTINUS, geb. Burcht 14 mei 1847. Aangever bij het overlijden van zijn vader in 1879. 

3. PETRUS JOSEPHUS, geb. Burcht 16 september 1848. Aangever bij het overlijden van zijn vader 

in 1879. 

4. MARIA STEPHANIA, geb. Burcht 20 februari 1850 en er gestorven 10 november 1850, 8 maanden 

oud.  

5. MARIA STEPHANIA, geb. Burcht 3 maart 1852 en er overleden 24 augustus 1905, 53 jaar oud. 

6. PETRUS FRANCISCUS, geb. Burcht 1 januari 1854. 

IVc FRANCISCUS ACHTERGAEL, geb. Burcht, 16 juni 1788 overl. Zwijndrecht 10 januari 1848, 59 jaar 

oud. Handwerker, gehuwd met Sophia Van Den Broeck (geb. Zwijndrecht ca 1800 en er overleden 18 

juni 1845, ongeveer 45 jaar oud).  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. THERESIA, geb. Zwijndrecht 14 november 1820 en er overleden 2 dagen later 16 november 

1820. 

2. PETRUS, volgt Va 

3. MARIA COLETA, geb. Zwijndrecht 4 november 1824 en er overleden 9 februari 1849, 25 jaar 

oud. Landbouwster. 

4. NATALIA, geb. Zwijndrecht 26 mei 1829 en er gestorven 14 mei 1832, 2 jaar oud. 

5. JOANNES, geb. Zwijndrecht 2 maart 1833 en er overleden 2 september 1834, 1 jaar oud. 

IVd JOANNA CATHARINA ACHTERGAEL, geb. Zwijndrecht ca 1804 en er overleden 30 maart 1874, 70 

jaar oud. Handwerkster, 1. had een of meer relaties voor haar huwelijk met (een) onbekende(n). 2. 

Trouwde Zwijndrecht 27 januari 1836 met Fredericus De Zitter (Handwerker, geb Zwijndrecht ca 

1815). 

Kinderen uit deze relatie(s): 

1. LEO, geb. Zwijndrecht 5 oktober 1829 en er overleden 28 januari 1831, 1 jaar oud. 

2. EDUARDUS, volgt Vb 

IVe FIDELIS ACHTERGAEL, geb. Zwijndrecht 11 juni 1810 en er overleden 24 oktober 1884, 74 jaar 

oud. Klompenmaker, trouwde Kruibeke 25 juli 1829 Monica Nielandt (geb. Kruibeke ca 1801 en er 

overleden 25 oktober 1863, ongeveer 62 jaar oud).  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. RAPHAEL, volgt Vc 

2. PAULINA, geb. Kruibeke 12 april 1832 . Trouwde 1. Zwijndrecht 4 mei 1859 Vitalis Van Der 

Merlen (geb. Zwijndrecht ca 1830 en er overleden 4 maart 1861, ongeveer 31 jaar oud). 2. 

Matthias Baeten (geb. Niel ca 1814 overleden te Zwijndrecht 8 september 1898, ongeveer 84 

jaar oud).  

3. NN doodgeboren van het vrouwelijk geslacht geb. en overl. Kruibeke 13 augustus 1834. 
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4. CLEMENTINA, geb. Kruibeke 28 augustus 1836. Werkvrouw huwde 1. Alois Pauwels 2, 

Zwijndrecht 19 juni 1906 Franciscus van Hoeyweghen, landwerker. 

5. MARIA LUDOVICA, geb. Kruibeke 15 augustus 1839 overleden in Burcht 9 mei 1909, 69 jaar oud. 

Dienstmeid, trouwde 1. Zwijndrecht 3 mei 1865 Eduardus Clement (Dienstbode, geb. Bornem 

28 februari 1833). 2. Zwijndrecht 21 maart 1895 Josephus De Wetter (Handwerker, geb. 

Kruibeke 20 februari 1838). 

6. KAREL LODEWIJK, volgt Vd 

7. NN. Doodgeboren kind van het mannelijk geslacht geb. en overl Kruibeke 13 februari 1845. 

Va PETRUS ACHTERGAEL, geb. Zwijndrecht 27 oktober 1821 en er overleden 17 oktober 1882, 60 jaar 

oud. Handwerker, gehuwd met Pelagia De Coninck (Handwerkster, geb. Beveren-Waas ca 1811 

overleden Zwijndrecht 1 mei 1884, ongeveer 73 jaar oud). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. JOANNES, geb. Zwijndrecht 18 augustus 1847 en er overleden 14 dagen later 1 september 1847. 

2. ANNA MARIA, geb. Zwijndrecht 18 Oct 1848 en er overleden 22 december 1848, 2 maanden 

oud. 

3. ANTONIA, geb. Zwijndrecht 22 september 1849 en er overleden 17 oktober 1849, 1 maand oud. 

4. JOANNES, geb. Zwijndrecht 4 november 1850 en er overleden 25 september 1861, 10 jaar oud.  

5. ANNA MARIA, geb. Zwijndrecht 22 april 1853 en er overleden 11 mei 1853, 2 weken oud.  

Vb EDUARDUS ACHTERGAEL, geb. Zwijndrecht 22 november 1830 overl. Burcht 13 augustus 1909, 78 

jaar oud. Arbeider, scheepmakers knecht trouwde Burcht 23 mei 1860 Rosalia Moens (Arbeidster, geb. 

Bazel 3 oktober 1835) 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. MARIA MAGDALENA, geb. Burcht 5 januari 1862 en er overleden 7 december 1924, 62 jaar oud.  

2. CAROLUS LUDOVICUS, geb. Burcht 4 augustus 1863. 

3. NN doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht geb. en overl. 3 januari 1866. 

4. FRANCISCUS XAVERIUS, geb. Burcht 15 januari 1867 en overleden 6 dagen later 21 januari 1867. 

5. FIDELIS AMANDIS, geb. Burcht 12 juni 1868 en er overleden 26 juli 1871, 3 jaar oud. 

6. JULIANUS, geb. Burcht 14 januari 1871 en er overleden 5 februari 1941, 70 jaar oud. 

7. FLORENTINUS, volgt VIa 

8. ALFONS, geb. Burcht 14 mei 1877 en er overleden 24 oktober 1902, 25 jaar oud. 

Vc RAPHAEL ACHTERGAEL, geb. Kruibeke 25 jul 1830 en er overleden 19 juni 1891, 60 jaar oud. 

Klompenmaker, huwde Kruibeke 18 september 1858 Coleta Van Haverbergh (Dienstmeid, geb. 

Kruibeke 28 augustus 1823). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. BARBARA, geb. Kruibeke 29 jul 1859 en er gestorven 1 maand later 26 augustus 1859. 

2. JULIANUS, Bakkersknecht. geb. Kruibeke 9 december 1860 en er gestorven 10 oktober 1880, 19 

jaar oud. 

3. MARIA CLEMENTINA, geb. Kruibeke 30 december 1862. Trouwde Kruibeke 7 januari 1885 

Joannes Zweeris (Werkman, geb. Antwerpen 24 augustus 1855). 

Vd  KAREL LODEWIJK ACHTERGAEL, geb Kruibeke 22 september 1842. Klompenmakersgast, huwde 

Kruibeke 7 oktober 1868 Cecilia De Jonghe (Winkelierster, geb. Kruibeke 13 sep 1834). 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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1. LEONIA, geb. Kruibeke 13 april 1870 en er overleden 28 maart 1872, 1 jaar oud. 

2. PAULINA, geb. Kruibeke 18 december 1871 en er overleden 15 mei 1872, 6 maanden oud. 

3. EDUARD, volgt VIb. 

4. FRANS, volgt VIc 

5. JOSEF, geb. Kruibeke 9 december 1876 en er gestorven 2 juli 1877, 6 maanden oud. 

VIa FLORENTINUS ACHTERGAEL, geb. Burcht 17 februari 1875 en er overleden 17 november 1950, 75 

jaar oud. Gehuwd met Maria Josephina De Cleen.  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. MARIA, geb. Burcht 17 april 1913 en er overleden 9 september 1993, 80 jaar oud. Gehuwd met 

Achiel Schippers. 

2. JULIEN, volgt VIIa 

3. YVONNE, geb. Burcht 30 januari 1917 en er overleden 3 januari 1990, 72 jaar oud. Gehuwd met 

Laurent Verhulst. 

4. ALBERT, gehuwd met NN. Lippevelt.  

VIb EDUARD ACHTERGAEL, geb. Kruibeke 21 mei 1873. Gehuwd Kruibeke 10 mei 1901 met Maria 

Lucovica De Volder (geb. Kruibeke 25 januari 1873). Maria Ludovica had een natuurlijk kind uit een 

vorige relatie gewettigd bij huwelijk met Eduard: 

1. FLORENT, volgt VIIb 

VIc FRANS ACHTERGAEL, geb. Kruibeke 9 juni 1875. Fabriekswerker, gehuwd Kruibeke 27 april 1900 

met  Euphrasia Waem (geb. Kruibeke 15 september 1875). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. MARIA BLONDINA, geb. Kruibeke 8 september 1900 overl. Sint Niklaas 22 october 1985, 85 jaar 

oud. Gehuwd met Jan Van Puyvelde. 

2. LEONIA, geb. Kruibeke 7 november 1901 overl. Belsele 28 december 1943, 42 jaar oud. Gehuwd 

met Isidoor Piron.  

VIIa JULIEN ACHTERGAEL, geb. Burcht 2 augustus 1915 overleden Ekeren 26 maar 1958, 42 jaar oud. 

Gehuwd met NN Van Goethem.  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. LILIANE 

2. FREDDY  

VIIb FLORENT ACHTERGAEL, geb. Kruibeke 24 Dec 1891. 
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Annex V 

De Nakomelingen van GILLIS NACHTERGAEL 

(Temse/Haasdonk/Nieuwkerken-Waas/Elversele/Stekene) 

I.GILLIS NACHTERGAEL, zoon van Antonius Nachtergael en Maria Delespesse, geb. Bever, Vlaams 

Brabant, 27 april 1685 overleden Haasdonk 1 april 1775, 89 jaar oud. Trouwde Temse 19 oktober 1704 

1. Cornelia Ivens, geb. ca 1658 en overleden te Haasdonk op 12 januari 1742, 84 jaar oud. Trouwde 

Temse 15 november 1742 2. Maria Smet, geb. ca 1708 overleden Temse 17 januari 1793, 85 jaar oud. 

Dit laatste huwelijk bleef kinderloos.  

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. JAN ACHTERGAEL, geb. Temse 7 juli 1705 overleden 26 september 1746, 41 jaar oud.  

2. JOSEPH volgt II 

II JOSEPH ACHTERGAEL, geb. Temse 5 februari 1708 overleden Nieuwkerken-Waas 27 november 1786, 

78 jaar oud. Trouwde Nieuwkerken-Waas 13 januari 1738 met Joanna Judoca Latteur, geb. 

Nieuwkerken-Waas 12 februari 1722 (16 jaar oud bij huwelijk) overleden Nieuwkerken-Waas 9 februari 

1795, 72 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:  

1. ANNA CATHARINA, geb. Haasdonk 12 mei 1738, overl. Nieuwkerken-Waas 18 december 1816, 78 

jaar oud. Dagloonster en werkster, trouwde Haasdonk 5 mei 1782 met Gerardus Jacobs.  

2. PETRUS DOMINICUS, geb. Haasdonk 31 oktober 1739 en er overleden 2 december 1739, 1 

maand oud. 

3. JOANNES FRANCISCUS, volgt IIIa 

4. JOANNA MARIA, geb. Haasdonk 16 maart 1743. 

5. AMELBERGA, geb. Haasdonk 19 mei 1745 en er overleden 10 juni 1745, twee weken oud. 

6. BERNARDUS JOSEPHUS, geb. Haasdonk 21 februari 1746 en er overleden 13 april 1746, 1 maand 

oud. 

7. PETRUS JOANNES, volgt IIIb 

8. MARIA CATHARINA, geb. Haasdonk 25 november 1749. Gehuwd met Judocus Parmentier te 

Haasdonk op 19 september 1772. 

9. ELISABETH THERESIA, geb. Haasdonk 2 november 1751 en er overleden 29 augustus 1758, zes 

jaar oud. 

10. AMELBERGA, geb. Haasdonk 9 maart 1753 en overleden Sint-Gillis-Waas 26 april 1781, 28 jaar 

oud. 

11. BEATRIX, geb. Haasdonk 30 april 1755 en er overleden 11 oktober 1756, 1 jaar oud. 

12. GILLIS JACOBUS, volgt IIIc 

13. JOANNA PETRONELLA, geb. Haasdonk 22 april 1760, overleden te Nieuwkerke-Waas 10 juni 

1828, 68 jaar oud. Ze huwde met Josephus Goeman. 

14. ANNA CAROLINA, geb. Haasdonk 13 maart 1762, overleden te Nieuwkerke-Waas 15 februari 

1810, 47 jaar oud. Ze huwde Petrus Van Goethem (geb. Nieuwkerke-Waas 14 mei 1754)  te 

Haasdonk op 22 augustus 1780.  

IIIa JOANNES FRANCISCUS ACHTERGAEL, geb Haasdonk 26 december 1740 en overleden te 

Nieuwkerken-Waas 22 augustus 1809, 68 jaar oud. Huwde Beveren-Waas 14 juni 1774 met Catharina 

Van Hal, geb. Beveren-Waas 29 mei 1751 en overleden te Nieuwkerken-Waas 23 februari 1805, 53 jaar 

oud.  

Kinderen uit dit huwelijk allen onder de familienaam NACHTERGAEL (Augustinus als NACHTEGAEL) 



57 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 47ste jaargang, nr. 3 mei-juni 2019 

 

1. ANNA JOSEPHA, geb. Haasdonk 26 maart 1775 en overl. Nieuwkerken-Waas 11 juni 1857 (in het 

armhuis), 82 jaar oud. Dagloonster, gehuwd 26 oktober 1812 Nieuwkerken-Waas met Jean De 

Bock, geb. Nieuwkerken-Waas ca 1776. 

2. AMELBERGA, geb. Haasdonk 20 november 1776 en er overleden 12 maart 1789, 12 jaar oud. 

3. JUDOCUS, geb. Haasdonk 19 oktober 1778 en er overleden 16 februari 1789, 10 jaar oud. 

4. JOANNES BAPTIST volgt IVa 

5. GERARDUS volgt IVb 

6. NN. Doodgeboren Haasdonk 4 augustus 1784 

7. JOANNES, geb. Haasdonk  20 juli 1785 en er  overleden 5 dagen later. 

8. NN doodgeboren Haasdonk 18 juni 1786 

9. MARIA SOPHIA, geb. Haasdonk 16 mei 1787. 

10. MARIA COLETA, geb. Haasdonk 4 december 1789 en er overleden 8 dagen later. 

11. LUDOVICUS, geb. Nieuwkerken-Waas 20 october 1790 

12. AUGUSTINUS, volgt IVc 

IIIb PETRUS JOANNES ACHTERGAEL, geb. Haasdonk 30 maart 1747 overleden te Elversele 8 

september 1808, 61 jaar oud. Gehuwd Elversele 20 september 1773 met Isabella Durinck (geb. 

Elversele 10 april 1751 en er overleden 29 september 1827, 76 jaar oud.) 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. JOSEPHUS, geb. Elversele 4 februari 1774 en er overleden 13 maart 1774, 1 maand oud. 

2. JOSEPHUS, geb. Elversele 16 februari 1775 en er overleden 25 februari 1775,, 1 week oud. 

3. MARIA AMELBERGA, geb. Elversele 20 januari 1776 overleden te Gent 5 oktober 1839, 63 jaar 

oud. Gehuwd Elversele 3 februari 1798 met Pieter Goeman (geb. Tielrode).  

4. ANNA JUDOCA, geb. Elversele 25 juni 1778 overleden te Sint-Niklaas 24 mei 1833, 54 jaar oud. 

Gehuwd 1. Egidius De Bruyn op 21 februari 1800 en 2. Petrus Hoebeke (geb. Sint-Niklaas 30 juli 

1776 en er overleden 9 seotember 1824, 47 jaar oud) op 4 december 1811.  

5. ANDREAS, geb. Elversele 21 januari 1782 en er overleden 6 juni 1783, 1 jaar oud. 

6. AMBROSIUS, geb. Elversele 30 november 1783. 

7. JOANNA, geb. Elversele 19 februari 1785 en er overleden 10 april 1785, 1 maand oud. 

8. CONSTANTINUS, geb. Elversele 13 mei 1786 en er overleden 26 september 1787, 1 jaar oud. 

9. JOANNA PETRONILLA, geb. Elversele 7 oktober 1788 en er overleden 17 oktober 1794 

10. JOANNES FRANCISCUS, geb. Elversele 1 april 1791 en er overladen 30 april 1790, 1 maand oud. 

11. MARIA JOSEPHA, geb. Elversele 31 maart 1792 en er overleden 1 juni 1793, 2 maanden oud. 

12. JOANNES BAPTIST, geb. te Elversele 24 juli 1794 en er overleden 16 december 1794, 5 

maanden oud. 

13. MARIA JOSEPHA, geb. Elversele 8 februari 1798 en er overleden 3 februari 1855, 56 jaar oud.  

IIIc GILLIS JACOBUS ACHTERGAEL, geb. Haasdonk 28 april 1756 en er overleden 29 oktober 1835, 79 

jaar oud. Kloefmaker, gehuwd Nieuwkerken-Waas 2 oktober 1787 met Isabella De Vleeschouwer (geb. 

Sint-Gillis-Waas 30 mei 1758 overl. Haasdonk 24 april 1821, 62 jaar oud). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. JOANNES FRANCISCUS, geb. Nieuwkerken-Waas 18 april 1789 overl. Haasdonk 19 juli 1791, 

twee jaar oud. 

2. ANNA MARIA, geb. Haasdonk 29 november 1791 en er overleden 7 februari 1795, 3 jaar oud. 

3. RAIMUNDUS, geb. Haasdonk 30 augustus 1793 en er overleden 27 december 1793, 4 maanden 

oud. 

4. ANNA THERESIA, geb. Haasdonk 19 februari 1796.  

5. MARCELLUS, volgt IVd 
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IVa JOANNES BAPTIST NACHTERGAEL, geb. Haasdonk 23 mei 1780 overl. Nieuwkerken-Waas 31 maart 

1824, 43 jaar oud. Dagloner, gehuwd Vrasene 28 januari 1808 met Joanna Maria Audenaert (geb. 

Vrasene 13 februari 1782 overl. Nieuwkerken-Waas 2 april 1814, 32 jaar oud).  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. CAROLINA, geb. Nieuwkerken-Waas 17 februari 1809 overleden te Haasdonk 26 januari 1874, 64 

jaar oud. Gehuwd Haasdonk 12 oktober 1836 met Felix Busschaert. 

2. ALBERTINA, geb. Nieuwkerken-Waas 19 mei 1810. Dienstmeid, gehuwd Haasdonk 30 april 1836 

met Charles Noort (Dienstknecht, geb. Beveren-Waas 26 mei 1807). 

3. FREDERIK, overleden Nieuwkerken-Waas 18 augustus 1812, minder dan 1 jaar oud. 

4. FREDERIKA, geb. Nieuwkerken-Waas 19 maart 1814.  

IVb GERARDUS NACHTERGAEL, geb. Haasdonk 16 juli 1782 overl. Hulst (NL) 12 juni 1824, 41 jaar oud. 

Brouwer, gehuwd met 1. Sint-Niklaas 2 jun 1813 met Joanna Catharina Pauwels (geb. Sint-Niklaas 1 

september 1788 en er overleden 29 mei 1814, 25 jaar oud). 2. Sint-Niklaas 24 november 1819 met 

Maria Wiermans (geb. Beveren-Waas 6 maart 1789 overl. Hulst (NL) 1 februari 1872, 82 jaar oud). 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

1. MARIA LUDOVICA, geb. Nieuwkerken-Waas ca 1819  en er overleden 25 jan 1820, minder dan 1 

jaar oud).  

2. JULIANA, geb. Stekene 23 december 1821 overl. Hulst (NL) 12 april 1883, 61 jaar oud. Naaister 

/ Winkelierster gehuwd Hulst (NL) 16 augustus 1848 met Petrus Verbist (Broodbakker, geb. 

Hulst (NL) 6 augustus 1823 en er overleden 27 december1869, 46 jaar oud). 

3. (AUGUSTINUS), geb. Hulst 3 maart 1825. Gehuwd Hulst (NL) 19 november 1845 met Maria Anna 

De Potter (geb. Hulst (NL) 24 december 1801 en er overleden 18 februari 1891, 89 jaar oud). 

IVc AUGUSTINUS NACHTERGAEL, geb. Nieuwkerken-Waas ca 1798 en er overleden 18 oktober 1859, 

61 jaar oud. Arbeider, gehuwd met Ludovica Smet (Handwerkster, geb. Vrasene ca 1795 overl. 

Nieuwkerken-Waas 16 februari 1840, 45 jaar oud). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. NN., doodgeboren kind geb en overl. Nieuwkerken-Waas 4 juni 1824. 

2. MARIA JOSEPHA, geb. Nieuwkerken-Waas 29 juli 1825. Arbeidster, gehuwd Sint-Gillis-Waas 18 

juni 1851 met Casimir Van Caneghem (Zwengelaar, geb. Serskamp 16 mei 1808). 

3. VITALIS, geb. Nieuwkerken-Waas 15 september 1826 en er overleden 31 juli 1849, 22 jaar oud. 

4. NN. Doodgeboren kind, geb. en overl. Nieuwkerken-Waas 12 oktober 1827. 

5. FREDERICUS, geb. Nieuwkerken-Waas 2 oktober 1828 en er overleden 11 februari 1829, 4 

maanden oud. 

6. PETRUS, geb. Nieuwkerken-Waas 29 december 1829 en er overleden 11 maart 1830, 2 maanden 

oud.  

7. JOANNES, volgt Va. 

8. AMELIA, geb. Nieuwkerken-Waas 20 januari 1834 en overleden te Sint-Niklaas ca 1907, 72 jaar 

oud.  

9. PRUDENTIA, geb. Nieuwkerken-Waas 4 april 1835. 

10. ALOYS, geb. Nieuwkerken-Waas 22 mei 1837 en er overleden 24 december 1837, 6 maanden 

oud.  

IVd MARCELLUS ACHTERGAEL, geb. Haasdonk 11 mei 1798 en er overleden 18 juni 1861, 63 jaar oud. 

Wever, gehuwd Haasdonk 30 oktober 1828 met Maria Josepha Mertens (Spinster, geb. Haasdonk 13 

oktober 1801 en er overleden 12 maart 1887, 85 jaar oud). 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

1. MARIA LUDOVICA, geb. Haasdonk 11 september 1829 en er overleden 4 oktober 1906, 77 jaar 

oud. Bobijnster, gehuwd Haasdonk 26 juni 1852 met Judocus Van Der Herten (Wever, geb. 

Melsele 3 jun 1818 overl. Haasdonk 25 april 1895). 

2. REGINA, geb. Haasdonk 19 november 1833 en er overleden 3 november 1840, 6 jaar oud. 

3. VICTORIA, geb. Haasdonk 18 december 1836. 

4. MARTINUS, geb. Haasdonk 29 augustus 1840. Huwde Haasdonk 12 mei 1879 met Maria Theresia 

Perreman (Dienstmeid, geb. Kruibeke 9 september 1834). Geen nakomelingen gekend. 

5. PHILOMENA, geb. Haasdonk 19 mei 1844 en er overleden 9 mei 1887, 42 jaar oud. Gehuwd 

Haasdonk 5 Sep 1866 met Pieter Brijs ( geb. Bazel 3 april 1841 overl. Haasdonk ca 1913, 72 jaar 

oud). 

Va JOANNES NACHTEGAEL, geb. Nieuwkerken-Waas 15 juni 1831 en overleden Temse 10 april 1911, 

79 jaar oud. Dagloner / Landbouwer, gehuwd Temse 28 maart 1861 met Amelberga Ruys (Dagloonster, 

geb. Temse 25 januari 1825). 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. SIXTUS, geb. Temse 26 juli 1862 en er overleden 8 januari 1864, 18 maanden oud. 

2. LUCIE, geb. Temse 7 november 1864 en er overleden 5 oktober 1952, 87 jaar oud. 

Landbouwster gehuwd Temse 11 juli 1888 met Alfons Van Walle (geb. Sint-Pauwels 18 februari 

1861 overl. Temse 21 maart 1936, 75 jaar oud). 

 

Annex VI 

De nakomelingen van LAURENTIUS ACHTERGAEL 

(Haasdonk) 

I LAURENTIUS ACHTERGAEL, gehuwd met Catharina van Landbergen.  

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. MICHAEL, geb. ca 1718 overleden te Haasdonk 8 oktober 1741, 23 jaar oud. Gehuwd Haasdonk 

15 november 1739 met Maria Verloos (of Verlee). 

2. JOANNES, geb. ca 1723 en overleden Haasdonk 13 april 1741, ongeveer 18 jaar oud. 

3. EGIDIUS, geb. ca 1735 en overleden te Haasdonk 4 augustus 1738, ongeveer 3 jaar oud.  

 

Bronnen 

Rijksarchief on – line: http://search.arch.be/ 

Mormonen – Familysearch.org: https://familysearch.org 

Geneanet web site: www.geneanet.org 

Genealogie Land Van Waas: https://www.publicatie-landvanwaas.be/ 

 

 

 

http://search.arch.be/
https://familysearch.org/
http://www.geneanet.org/
https://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Woordje van de voorzitter  
Een hittegolf in juli heeft ook wel voordelen. Zo kon ik op een relatief koele plaats een beetje 
‘freewheelen’ op genealogie websites. En zo kom je wel wat verrassends tegen onderweg: 
 

1. Waals hervormde kerk in Rotterdam. 
Op de website van het Stadsarchief Rotterdam ontdekte ik via de zoekfunctie een vermelding 
van de naam ‘Daniel Chalmet’ in 1710. Dat krijgt natuurlijk mijn persoonlijke aandacht want 
dat is zeer verrassend. Mijn verre voorvader, Durand Chalmet, is immers in oktober 1796 
gehuwd met Jacoba Van Hecke in Sint-Kruis Winkel en was afkomstig van Rézentières in het 
Zuiden van Auvergne (departement Cantal, ten noorden van het mooie stadje Saint Flour) in 
Frankrijk waar hij in 1766 werd geboren. Alle naamdragers ‘Chalmet’ in België en Noord-
Frankrijk zijn afstammelingen van deze Durand, behalve een kleine tak die al eeuwenlang in 
een klein dorpje Unchair champagne produceren die vandaag de naam ‘Chalmet & Fils’ draagt 
en zeer lekker is. Er is (helaas voor mij) voor deze Champagnetak nog geen bewezen connectie 
gevonden met mijn tak, maar dat belet ons niet graag een flesje met die naam te openen.  

 
Maar terug naar genaamde ‘Daniel Chalmet’. Ik vind op FamilySearch een doopakte terug van 
21 december 1710, in ’t Frans opgesteld, waarin geregistreerd wordt dat Jeanne, dochter van 
Georges du Bois en Jeanne Palaizé, gedoopt werd met als doopmeter (‘marraine’) Jeanne 
Maigret, weduwe van Daniel Chalmet. Dit doopregister is van ‘de Waals Hervormde Kerk’ in 
Rotterdam. Ik was zeer verwonderd om een Franstalig doopregister te vinden in Rotterdam.  

 

 
 
Na wat bijkomend Wikipedia opzoekwerk werd mijn vermoeden bevestigd. Er is een 
Calvinistische Waalse kerk in Nederland ontstaan, “Waals gereformeerd”, waar calvinisten uit 
Wallonië en Frankrijk zich bij aansloten nadat zij vluchtten voor de Spaanse katholieke 
repressie op het einde van de zestiende eeuw. Een 100 jaar later vluchtten ook veel Hugenoten 
uit Frankrijk naar Nederland en velen sloten zich aan bij die Waals gereformeerde kerk. 
Ondertussen hebben alle hervormde kerken zich wel verenigd in Nederland onder “de 
Protestantse Kerk in Nederland”. Er zijn echter nog steeds een 15-tal Waals hervormde 
gemeenten in Nederland, waaronder Rotterdam. Er zouden nog steeds kerkregisters worden 
bijgehouden in het Frans. Dat was voor mij onbekend, verrassend en interessant, dus deel ik 
het graag. Overigens kunnen op FamilySearch.org deze kerkelijke akten bekeken worden 
(Records  Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1367-1916  Waals 
Hervormde  Rotterdam). 
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2. Het belang van uitgebreid indexeren 
Even doorgaan op het verhaal van hierboven. Ik zou wellicht nooit de naam Daniel Chalmet 
gevonden hebben als niet iemand de doopakte had geïndexeerd en uitdrukkelijk ook 
geregistreerd had wie de doopmeter was (en van wie ze de weduwe was) bij de geboorte van 
Jeanne du Bois. Dat toont aan hoe belangrijk uitgebreid indexeren wel is voor de genealoog. 
Misschien kan ik ooit nog ontdekken wie deze Daniel Chalmet was, waar hij vandaan kwam en 
of er toch niet een ver familieverband is. Ik spaar het in elk geval op. 

 
3. De Auvergnaten 

Graag nog iets meer over Durand Chalmet, mijn voorvader, die dus in de herfst van 1796 
huwde in Sint-Kruis-Winkel met als beroep ‘koperslager’. Samen kregen ze daar 12 kinderen. In 
juni 1791 wordt Durand nog vermeld als dooppeter in Rézentières bij de geboorte van een 
zoontje van zijn zus Marie. Hij woonde toen nog in Rézentières. Hij is dus tussen die twee 
uiterste datums – een periode van slechts 5 jaar - meer dan 800 km noordwaarts getrokken.  

 
Als historische achtergrond is belangrijk te beseffen dat de Fransen van de Eerste Franse 
Republiek de Oostenrijkers hebben verjaagd uit Vlaanderen en het katholieke zuiden van 
Nederland, na een militaire overwinning in Fleurus in juni 1794. Vanaf begin 1795 al voerden 
de Fransen hier – meestal antireligieuze - maatregelen in met onder andere de invoering van 
de burgerlijke registers in juni 1796. Een heel belangrijke stap voor de genealogie: het einde 
van het “Ancien Régime” voor Vlaanderen en het begin van de burgerlijke stand. 

 
In de geboortestreek van Durand Chalmet was het leven hard: Rézentières ligt op een 
hoogvlakte in het Centraal Massief met uitgedoofde vulkanen. Zeer gure winters en korte 
zomers, moeilijk om te overleven. Dat is de oorzaak van veel uitstroom van bewoners van 
Auvergne naar betere oorden. Zo is bekend dat veel koperslagers en paraplumakers naar het 
noorden trokken in de 17de en 18de eeuw, met name naar België en Nederland. Bewoners-
gelukzoekers-avonturiers van die streken trokken in groepjes van 5 tot 10 te voet van het 
zuiden naar het noorden, omdat het hier beter leven was. Deze migranten om economische 
beweegredenen werden “Auvergnaten” genoemd. In Nederland zijn nog veel afstammelingen 
van deze Auvergnaten bekend omdat er een genealogische groep was die eind vorige eeuw 
daaromtrent uitvoering opzoekingen heeft gedaan. Helaas is deze groep niet meer actief. 

 
Koperslager Durand is vermoedelijk ook meegetrokken tussen juni 1791 en oktober 1796 in het 
zog van de Franse uitbreiding naar het noorden, in de hoop hier beter te kunnen overleven. 
Bewijs hiervan (bv. een “laissez-passer”) is nog niet gevonden, een werkpuntje dus ;-). De kans 
is immers groot dat de verovering van België en de zuidelijke Nederlanden door Frankrijk zijn 
weerklank zal hebben gevonden tot diep in Frankrijk. Er is ook een mogelijkheid dat Durand tot 
de militaire veroveraars behoorde maar dat is een twijfelachtige optie omdat hij in de 
archieven van Cantal (in Aurillac, hoofdstad departement) (nog) niet werd gevonden bij de 
registratie van militairen van die periode. 

 
En zoals zo dikwijls blijkt in ander stamboomonderzoek geldt ook hier: neen, Durand was zeker 
geen “soldaat” (laat staan “generaal”, “korporaal” of “kapitein”) van het leger van Napoleon, 
want in 1796 was Napoleon nog niet aan de macht. Toch leeft dat verhaaltje in de familie als 
een waarheid, zoals in vele families. We weten ondertussen wel beter. 

 
4. Je eigen stamboom op online genealogische webservices zetten 

Online services laten toe om je eigen stamboomgegevens op te laden. Je zet zo je gegevens in 
een soort cloudomgeving. Dat is een belangrijk gegeven want je weet niet altijd goed wat er 
dan met je gegevens op langere termijn kan of zal gebeuren. Meestal kan je dan die gegevens 
delen met anderen en omgekeerd: jij kan de opgeladen gegevens van andere leden van 
dezelfde online service bekijken. Of er kunnen opzoekingen gedaan worden door de service 
waarmee connecties met jouw stamboom al of niet automatisch kunnen blootgelegd worden. 
Zo kan je eigen stamboom groeien en vind je veel verbanden. Het delen van je eigen 
stamboomgegevens met anderen is een essentiëel onderdeel van deze services maar houdt ook 
heel veel gevaren in en daar willen we toch op wijzen.  
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Enkelen van ons hebben al heel wat ervaring hiermee en als resultaat durven we stellen dat er 
zeer veel fouten in de opgeladen stambomen zitten. Er is geen enkele kwaliteitscontrole op de 
stambomen. En wat erger is, anderen nemen delen van je stamboom over in hun stambomen 
zonder referentie naar de oorsprong. Als velen een (fout) stamboomdeel overnemen in hun 
eigen stamboom, dan repliceert die fout zich naar allerlei andere stambomen. Daar voelen wij 
ons zeker niet happy bij. 
 
Wij blijven daarom zweren bij zo hoog mogelijke kwaliteit van genealogie gegevensverwerking. 
Dat bereik je door bij al je gegevens naar natrekbare bronnen te refereren. Dat is een immens 
werk maar het loont de moeite. Zo is een goede regel dat je geen stap naar een vorige 
generatie mag zetten zolang er te veel twijfel is.  
 
Een hypothetisch voorbeeld van wat we bedoelen. In een doopakte van een parochieregister 
van juni 1787 staat dat ‘Louis’ (of Ludovicus) een zoon is van ‘Jean’ (Jan, Joannes) van deze 
gemeente, oud 33 jaren. We zouden dus concluderen dat Jean dus geboren moet zijn in 1754 
(als hij in de maanden voor of tot juni geboren werd) of 1753 (als hij in de maanden juni tot 
december geboren werd). Als we zoeken in die jaren 1753 en 1754 kan het zijn dat we geen 
doopakte vinden van een Jean (Jan/Joannes), dat er een Jean gevonden wordt of meer dan 
één Jean te vinden is met dezelfde familienaam. We hebben het allemaal al meegemaakt. 
Voor elk van die gevallen is er een zekere graad van twijfel. Goed kwalitatief genealogisch 
onderzoek moet proberen om de twijfel rond zo’n generatiesprong maximaal weg te nemen. 
Daar kan onderzoek naar getuigen, families, andere akten (bv. staten van goed, etc.) de steun 
geven om vrijwel zeker te weten of we de juiste Jean wel gevonden hebben. 
 
Conclusie is dat het interessant kan zijn om stambomen van anderen te bekijken en te 
proberen deze te linken naar je eigen stamboom, maar dat je zelf alle geïmporteerde of 
nieuwe links moet controleren en justifiëren met de akten of documenten die de juistheid van 
de verbanden kunnen aantonen. 

 
5. De mooiste kwartierstaten: een pluim voor het stokoude PRO-GEN! 

Na een heel uitgebreid onderzoek naar “de mooiste kwartierstaat” verrast het mij dat de 
“waaiervorm”, “cirkelvorm” of “fan wheel” van PRO-GEN zijn evenknie niet vindt. Niet alleen 
oogt deze kwartierstaatvoorstelling heel mooi, maar hij is ook erg handig voor genealogisch 
onderzoek. Je kan heel flexibel werken binnen A4 (of ander gekozen)-afdrukformaat zelfs al 
heb je 10 of meer generaties diepe kwartierstaten. Je bepaalt over hoeveel generaties de 
kwartierstaat moet aangemaakt worden, en hoeveel generaties per afdrukblad (bv. in A4 
formaat) moeten geplaatst worden (in pdf). De voorouders in de kwartierstaat worden 
automatisch heel correct genummerd (1, 2-3, 4-7, 8-15, 16-31, 32-63, enz.) en je kan van elk 
blad springen naar een aansluitend kwartierstaatdeel op een volgend blad. Zo wordt 
bijvoorbeeld het afgebeelde Blad 4 het deel kwartierstaat met 4 generaties van persoon 10 in 
het kwartierstaatdeel van Blad 1. Dit blad 4 toont dan de personen met correcte 
kwartierstaatnummers ten opzicht van de persoon voor wie de kwartierstaat wordt opgemaakt 
en die nummer 1 meekrijgt. Gewoon prachtig automatisch aangemaakt. Je kan ook veel 
informatie kwijt in de persoonsvakken als je niet te veel generaties per blad aanmaakt, en je 
ziet waar je nog informatie mist. Zo is bijvoorbeeld in onderstaand Blad 4 de informatie over 
het huwelijk van personen met kwartierstaatnummers 84 en 85 niet ingevuld. Dat is dus werk 
op de plank voor de genealoog. En de kans is groot dat je dat in Eksaarde kunt vinden. 

 
Geen enkel genealogieprogramma dat ik ken, noch online stamboomdiensten, noch 
gespecialiseerde kwartierstaatprogramma’s is in staat om die waaier aan mogelijkheden van 
PRO-GEN kwartierstaten ook maar te benaderen. Vandaar toch even deze pluim voor het 
ontwerp en uitwerking zoals in het stokoude PRO-GEN programma werd gerealiseerd: nog 
steeds het beste dat er te vinden is. Of.. kennen jullie toch nog een beter kwartierstaat 
producerend programma? Laat het ons weten! 
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We wensen jullie nog veel opzoekingssuccessen tijdens deze zomer. En als je zelf interessante 
inzichten verwerft en die wil delen, of onverwachte verrassingen vindt, stuur je verhalen op, zodat we 
ze eventueel kunnen opnemen in onze Kroniek! 
 
Luc Chalmet, 28 juli 2019 
 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden juni-juli 2019 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.8). 

 De project-pagina’s werden aangepast aan de huidige situatie op onze publicatie-website. 

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be 
 
Tweede upgrade van 2019 
 
Deze upgrade is mogelijk dankzij de blijvende onbaatzuchtige en vrijwillige inspanning die een hele 
groep mensen hebben geleverd. We vermelden heel speciaal Pascal voor het ICT deel en Griet en 
Geert voor het aansturen en helpen van vrijwilligers bij het werken met onze nieuwe standaard Excel 
input. Meer dan 56.000 nieuwe indexeringen worden opgenomen in deze upgrade. Bijdragen in deze 
upgrade komen van: Christel Van Eynde, Eric Saman, Willy Trog, Geert Hoste, Gina De Lamper, Willy 
Van Brande, Etienne Huyghe, Pascal Janssens, Rositta Van Havere, Walter Dierckx, Liliane Lenssens en 
Stefaan Pauwels. 
 
De voornaamste toevoegingen in deze tweede upgrade van 2019: 
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1. Parochieregisters: Correcties in geboortes van Bazel, Burcht (+links naar beelden van FS), 
Eksaarde, Haasdonk, Moerbeke en Verrebroek, in huwelijken van Sint-Niklaas, en overlijdens 
van Bazel, Burcht (+ links naar beelden van FS), en Kruibeke. 
 

2. Burgerlijke stand: Correcties in geboortes van Sinaai, Sint-Gillis, Sint-Niklaas en Sint-Pauwels 
en in huwelijken van Sint-Niklaas. Nieuwe indexeringen van geboortes in Bazel, Beveren, 
Burcht, Kallo, Lokeren, Rupelmonde, Sint-Gillis, Sint-Niklaas en Sint-Pauwels. Nieuwe 
indexeringen en correcties van huwelijken in Bazel, Belsele, Beveren, Burcht, Daknam, De 
Klinge, Doel, Eksaarde, Elversele, Haasdonk, Kallo, Kemzeke, Kieldrecht, Kruibeke, Lokeren, 
Meerdonk, Melsele, Moerbeke 1919-1920 aan de hand van index, Nieuwkerken, Rupelmonde, 
Sinaai, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Steendorp 1919 aan de hand van 
huwelijksbijlagen, Stekene, Temse, Tielrode, Verrebroek, Vrasene, Waasmunster, Zwijndrecht 
1919-1920 aan de hand van huwelijksbijlagen. Nieuwe indexeringen en correcties van 
overlijdens in Bazel, Belsele, Burcht, Daknam, De Klinge, Haasdonk, Lokeren, Meerdonk, 
Melsele, Moerbeke, Nieuwkerken, Sinaai, Sint-Gillis, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Verrebroek, 
Vrasene en Waasmunster. 
 
In totaal zijn nu 589.000 akten van Parochieregisters geïndexeerd (408.000 dopen, 120.000 
trouwen en 61.000 begrafenissen); 765.000 akten van burgerlijke stand werden geïndexeerd in 
totaal (400.000 geboorten, 115.000 huwelijken en 250.000 overlijdens)  
 

3. Bidprentjes en rouwbrieven: 11.226 nieuwe indexeringen werden toegevoegd. In totaal 
werden 708.000 bidprentjes en rouwbrieven geïndexeerd! 
 

4. Extra (in de rubriek Buitenbeentjes): Borgbrieven in het Stadsarchief van Sint-Niklaas, 
aangereikt door Regi De Meirsman, waarvoor onze grote dank!  

 
Volgende upgrade 
 
We plannen een volgende upgrade in het najaar van 2019. 
 
 

Cursusreeks ‘Oud Schrift (paleografie) - introductie 

 
Na de zomervakantie wordt een nieuwe cursusreeks ‘Oud Schrift’ 
georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen – Land van Waas. 
Kunnen lezen van oud schrift is een noodzaak voor elke genealoog 
die wat dieper in de akten van voorouders wil inzoomen. Deze 
cursus is bedoeld voor opzoekers die nog maar weinig oude 
teksten hebben leren lezen of begrijpen, gevorderden gaan in 
deze cursus niet aan hun trekken komen. Om de moeilijkheden 
van oude geschriften te kunnen ontleden maken we gebruik van 
digitale beelden van oude akten. 

 

Onderwerpen die zullen aan bod komen: 

 Introductie tot Oud schrift en Latijn (algemene woordenschat, spraakkunst), oude maten en 
munten, 

 Lezen van akten van burgerlijke stand en parochieregisters van het Land van Waas met 
praktische oefeningen, 

 Praktische oefeningen met Staten van Goed van het Land van Waas van de 18de en 17de eeuw.  

De behandelde teksten en beelden worden digitaal toegestuurd zodat U steeds thuis kan oefenen. Het 
cursusmateriaal bestaat verder uit een digitale kopie van de presentatie. 
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Wanneer: vijf donderdagavonden 5, 19 september, 3, 17 en 31 oktober 2019 van 19.30 uur tot 21.30 
uur 
Locatie: Reinaertzaal van de Bibliotheek Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas. 
Maximum aantal deelnemers: 15 – minimum aantal deelnemers: 5 
Prijs: 30 € voor leden FV en/of abonnees van de online publicatie van FV-Land van Waas; 50 € in 
andere gevallen. 

Gelieve in te schrijven voor 31 augustus 2019. 

Uw inschrijving is slechts geldig na bevestiging van uw bestelling via www.familiekunde-
landvanwaas.be en betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de vereniging 
BE24 7795 9067 2238. Mocht het aantal ingeschrevenen het maximum aantal overschrijden dan wordt 
u daarvan verwittigd en uw betaling wordt dan teruggestort. 

Grafsteen Van Landeghem - Snouck 
 
Op 17 juli 2019 ontvangen wij een vraag van de deskundige cultuur van stad Sint-Niklaas: “Kan jij ons 
verder helpen met de identificatie van dhr. Jan Van landeghem, aanwezig in en achter de Sint-

Nicolaaskerk? Dit alles in het kader van een 
mogelijke restauratie van grafsteen binnen de 
kerk en de herdenkingssteen achter de Sint-
Nicolaaskerk (met het verdwenen engeltje) waar 
de naam niet meer te lezen valt.” 
 
Willy, Geert, Griet gaan hiermee aan de slag. Dit 
artikel is een eerste neerslag van hun 
bevindingen. 
 
In de Annalen van de KOKW jaargang 1897, 
Volume 16,1 vinden we een Franstalig artikel 
terug van Felix Van Naemen waarin verwezen 
wordt naar de gedenksteen buiten de kerk 
(achterkant koor).  
 

 
Foto Ronny De Mulder 

Vrij vertaald klinkt het als volgt: “Op het oude kerkhof, rond het kerkgebouw, is aan een kruisbeeld 
(type calvarie) achter het kerkkoor een mooi monument in blauwe steen te vinden, met een 
hoofdgestel in wit marmer dat aan de buitenmuur van de kerk vastgemaakt is. Bovenaan is een 
monstrans met een schitterende hostie te zien, evenals twee biddende cherubijnen (nvdr. engeltjes). 
Boven de grafsteen zijn de wapenschilden van de overledenen aanwezig.”  
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Foto links (© KIK-IRPA, Brussel) van de herdenkingssteen buiten voor de beschadiging, met de engel rechts nog 
aanwezig (vandaag is dit omkaderd ter beveiliging), en foto rechts de bijna onleesbaar geworden tekst. 
 
Felix Van Naemen besluit met de beschrijving met de weergave van de integrale tekst die erop 
aangebracht is. 

 
 
 
 
In “Van Dale Groot Woordenboek van de 
Nederlandse taal”, 14de herziene uitgave, 
Utrecht 2005, vinden we dat D.O.M. 
verwijst naar “Deo Optimo Maximo” (aan 
God, de opperste en grootste), ofwel 
“Dominus Omnium Magister (God is heer 
over alles). 
 
De term “eques” verwijst naar ruiter te 
paard, ridder, de term “auratus” verwijst 
naar met goud versierde riddertekenen 
(sporen, zwaarden, riemen, schilden) van 
het ridderschap. De gezamelijke uitdrukking 
“eques auratus” wordt in het Frans 
“chevalier doré” genoemd. Hier kunnen we 
het houden bij gelauwerd ridder. De term is 
zeker niet te verwarren met ‘ridder van het 
gulden vlies’. 

 
(bron: Annalen van de KOKW jaargang 1897, Volume 16,1) 

 
Binnen aan de zuidkant van het koor van de Sint-Nicolaaskerk vinden we nog een aantal interessante 
grafstenen en nog een herdenkingsplaat die aan deze familie Van Landeghem gekoppeld zijn. 
 
De gedenkplaat betreft een eeuwige opdracht tot een misviering ter lafenis van de zielen van de 
ouders van eerdervermelde Jan Jacob en Anthon Charel Joseph Van Landeghem: 

 
“M’HER JAN VAN LANDEGHEM RIDDER 
IN SYN LEVEN HOOFT SCHEPENEN VANDEN 
LANDE VAN WAES GESTORVENDEN 18XBER 1745 
   ENDE 
VROUWE CATHARINA JUDOCA SNOUCK 
SYNE GESELNEDE GESTORVENDEN 26XBER 
1764 HEERE ENDE VROUWE VANDEN HAUWE, 
VANDEN ESSCHE e.e. BEYDE HIER VOOREN 
BEGRAEVEN HEBBEN GEFONDEERT IN DESE 
PROCHIALE KERCKE EEN EEUWIGHE 
DAGHELIJKSCHE GELESEN MISSE MET DEN 
DE PROFUNDIS TOT LAEFFENISSE VAN HUNNE 
ZIELEN ENDE NAERCOMMERS TE CELEBREREN 
AENDEN AUTAER VAN SINTE NICOLAES 
DE SONDAGHEN, HEYLIGHEDAGEN ENDE ANDERE 
MET OBLIGATIE VAN MISSE TE HOOREN TEN 
ELF UREN ENDE DE WERCKEN DAGHEN TEN 
NEGEN UREN ALLES VOLGENS DE CONDITIEN 
DAER VAN SYNDE TER GREFFIE DESER PROCHIE 

GEENREGISTREERT 
BIDT VOOR           1759  DE ZIELEN” 

 

http://www.kikirpa.be/
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Bovenaan zijn de verbonden wapenschilden van de families Van Landeghem (links: drie Sint-
Jacobsschelpen, vinden we ook terug bovenaan op de gedenksteen buiten) en Snouck (drie 
snoekvissen). 

 
Grafsteen Jan Van Landeghem 
En Catharina Judoca Snouck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan VAN LANDEGHEM is geboren te Vrasene op 6 augustus 1671 (8 aug volgens klappers) als zoon 
van Paul VAN LANDEGHEM, griffier van de Burggraaf van Zillebeke (bij Sint-Niklaas-Waas) en van Maria 
Magdalena COLMAN. 
Hij is Kapitein van de troepen van zijne Majesteit ten dienste van Spanje. 
 
In Madrid is hij op 13 augustus 1698 door Koning Karel II tot de adel verheven. 
Adelverheffing, met machtiging om het wapen van de gelijknamige oudadelijke familie op te nemen, 
voor Jean de Landeghem, licentiaat in de rechten, zoon van Paul, griffier van het Land van Waas.  
 
Wapen: “d’argent, à trois cocquilles oreillées de gueulles, posées deux et un…”, etc. 
 
Op 27 jarige leeftijd treedt hij op 13 mei 1706 te Sint 
Niklaas in het huwelijk met Catharina Judoca SNOUCK, 
Dame d'Hauwe, d'Essche et de Heyhoeck (°6 aug 1680 te 
Sint-Niklaas en aldaar +28 dec 1764, dochter van Antonius 
SNOUCK, Seigneur de Heyhoeck en Amelberga VAN 
GOETHEM). 
 
Karel VI, aartshertog van Oostenrijk, Koning van Oostenrijk, 
koning van Bohemen, koning van Hongarije en Kroatië en 
keizer van het Heilige Roomse Rijk benoemt op 16 mei 1729 
Jan Van Landeghem tot Hoofdschepen van het Land van Waas. Deze laatste legt de traditionele eed af 
op 11 juni 1729 en wordt vervolgens in zijn nieuwe functie geïnstalleerd. (#2179 de Herckenrode, 
Nobiliaire:3 (1868) 1177). 
 
In Wenen wordt op 3 oktober 1736 door Keizer Karel VI de persoonlijke titel van ridder verleend aan 
jonkheer Jean de Landeghem, schoonbroer en erfgenaam van Jacques-Servais Snouck. 
 
In 1737 besluit hij met pensioen te gaan en door octrooibrieven zijn administratieve taken toe te 

vertrouwen aan zijn 
tweede zoon Antonius 
Carolus Josephus, seigneur 
d’Essche. 
 
Hij overlijdt op 18 
decemer 1745 te Sint-
Niklaas op 75-jarige 
leeftijd. 
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Uit zijn huwelijk met Catharina Judoca SNOUCK zijn er 7 kinderen : 
 

1. Jacobus Joannes VAN LANDEGHEM  
°25 mei 1707 te Sint-Niklaas (doopheffers : Jacobus Snoeck en Amelberga Van Goethem) 
Hij huwt op 3 aug 1765 te Sint-Niklaas met Joanna Clara STROOBANT (dochter van Joannes 
Franciscus STROOYBANT en Maria Ludovica 
Anthonia THIJS). 
+29 dec 1784 te Sint-Niklaas, Seigneur van den 
Hauwe, Dourmont en d'Heyhoeck, vermits hij als 
oudste broer de titels van zijn twee overleden 
broers bijgekregen had : Duremont (Philippus 
Ignatius) en van den Heyhoeck (Ludovicus 
Sebastianus). Al deze titels gaan bij zijn 

 overlijden naar zijn laatst overlevende broer.  
Zij hebben één kind Maria Joanna Francisca VAN 
LANDEGHEM 

°15 juli 1766 te Sint-Niklaas 
+22 mei 1767 te Sint-Niklaas 

 
2. Anthonius Carolus Josephus VAN LANDEGHEM 

°24 april 1708 te Sint-Niklaas 
(doopheffers : Jacobus Snoeck 
ipv Anthonius Snoeck en 
Isabella Varendonck) 
Ongehuwd, Seigneur d'Essche, 
behaalt licence ès Lois op 18 
sep 1732, wordt haut-échevin 
van het Waasland tot in 1763.  
+2 maart 1791 te Sint-Niklaas. 
Hij is de laatste mannelijke 
erfgenaam, en heeft bij zijn 
dood al de titels van zijn 
broers: Van den Hauwe 
(Jacobus Joannes), Van den 
Essche (zijn eigen titel), Duremont (Philippus Ignatius) en van den Heyhoeck (Ludovicus 
Sebastianus). Zijn bezittingen en titels worden doorgegeven langs vaders kant aan de 
afstammelingen van een tante, Isabelle, zus van Jan Van Landeghem, die gehuwd was met 
Theodore DE JONGHE, en langs moeders kant SNOUCK, aan verre familie. 

 
3. Catharina Amelberga Jacoba VAN LANDEGHEM  

°27 mei 1709 te Sint-
Niklaas  
(doopheffers : Jacobus 
Servasius Snoeck en 
Amelberga van 
Goethem) 
+5 juli 1709 te Sint-
Niklaas, ongeveer 7 
weken oud. 
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4. Philippus Ignatius VAN LANDEGHEM 
°13 apr 1711 te Sint-Niklaas 
(doopheffers : Jacobus Snoeck en 
Amelberga Van Goethem) 
Hij huwt Maria Francisca ANNEZ 
(dochter van Franciscus ANNEZ en 
Maria Isabella SNOUCK) 
+1 jan 1773 te Sint-Niklaas 
Seigneur de Dourmont, fisc et 
doyen de la faculté de 
jurisprudence de l'Université de 
Louvain. Hij haalt zijn licence ès 
Lois op 11 aug 1734.  
Zij hebben geen kinderen. 

 
5. Joannes Franciscus Fredericus VAN LANDEGHEM 

°22 aug 1712 te Sint-
Niklaas (doopheffers :  
Fredericus Carolus 
Varendoncq en Maria 
Isabella Snoeck) 
+29 maart 1730 te Sint-
Niklaas op 18-jarige 
leeftijd. 

 

 

 
6. Catharina Amelberga Maria VAN LANDEGHEM 

°17 juli 1717 te Sint-Niklaas 
Gehuwd op 12 mei 1742 met Petrus 
Joannes VAN VOLDEN, (zoon van Petrus 
VAN VOLDEN, Voorzitter van de Grote 
Raad van Mechelen en van Maria Theresia 
VAN WEERDE, barones van Lombeek)  
+27 april 1759 te Brussel en wordt in Sint-
Niklaas begraven in de familiekelder. Zij is 
kinderloos gebleven. 
 
Joannes Van Volden is licencié ès Lois op 6 
maart 1736, is raadgever bij de Raad van 
Vlaanderen, en later Président du Conseil 
souverain d'Hainaut et Conseiller d'État 

 
+22 jan 1765 te Mons, en is op 24 jan 
begraven in Sainte-Waudru. 

 
 

7. Ludovicus Sebastianus VAN LANDEGHEM 
°21 jul 1719 te Sint-Niklaas 
+28 sep 1777 te Sint-Niklaas 
ongehuwd, Seigneur de Heyhoeck, licencié ès 
Lois op 4 maart 1744.  
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Op 23 juni 1755 wordt te Sint-Niklaas door notaris J.F. Van Bogaert een testament opgemaakt, »par 
lequel Dame Catherine Jossine SNOUCK, douairière de feu messire Jean Van Landeghem, fonde en 
l'église paroissiale de St. Nicolas une messe quotidienne et perpétuelle à l'autel de St. Nicolas les 
dimanches et jours de fêtes à onze heures, et les autres jours à neuf heures. Elle donne à ces fins à 
l'église une rente au capital de mille livres de gros. » Hier is dus een verwijzing naar wat op de 
gedenksteen in de kerk te vinden is. We zouden kunnen veronderstellen dat “eeuwige missen” 
intussen ook al afgeschaft zijn. Maar blijkbaar is dat niet zo. Als er geen speciale intenties zijn worden 
gebeden nog steeds gericht aan de eeuwigdurenden. 
 
Om een zicht te krijgen op de afstamming van de families Van Landeghem geven we eerst een 
kwartierstaat en dus de voorouders van de eerste zoon van Jan Van Landeghem en Catharina Snouck 
mee.   
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Een overzicht van de nakomelingen van de familie Van Landeghem-Snouck volgt hierna. 
 

 
 
Geraadpleegde bronnen:  
 

1. “L’épitaphier waesien [ARTIKEL] : suite” / [Felix Van Naemen] // In : Annalen van den 
Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas = Annales du Cercle Archéologique du Pays de 
Wa[e]s. – [Sint-Niklaas : Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas]. – [Dl. 16,1 = Tome 
16/1] (1897). – [P. 30-89] 

2. "Antoine-Charles-Joseph VAN LANDEGHEM, Chevalier doré, seigneur d'Essche, de Leugenhaghe, 
de Van den Hauwe, de Dourmont dit Waesdam, J.U.L. Haut Echevin du Pays de Waes. (1708-
1791)" Dr. RAEYMAEKERS in L'Ex-Libris, études sur l'Héraldique Belge, 1932-33 N° 4 pp 151-153 

3. "Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw" Luc Duerloo en Paul 
Janssens 

4. "Inventaire général analytique des archives de la ville et de l'église primaire de Saint-Nicolas" 
Amedée Schoutheete de Tervarent, 1872 

5. "Dictionnaire généalogique et héraldique des Familles Nobles du Royaume de Belgique" M. 
Félix-Victor Goethals Tôme Troisième 

6. www.publicatie-landvanwaas.be, online publicatie Familiekunde Vlaanderen Land van Waas 
vzw 

7. www.familysearch.org, online genealogie website  
 
Dit artikel is het resultaat van een eerste onderzoek. Een veel uitgebreider stamboomonderzoek is 
onderweg en zal nog meer achtergrond kunnen geven op de betrokken families. Hierop zullen we in 
een latere editie op terugkomen.  
 
Medewerking en samenstelling: Willy Van Brande, Geert Hoste, Griet Van Houwe en Luc Chalmet, op 
vraag en met inbreng van Ronny De Mulder, stad Sint-Niklaas. 
 
 

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
http://www.familysearch.org/
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Waaslanders in het stamboek van de onderofficieren en 
manschappen van mindere graden van de compagnie 
Marechaussée 
Opgericht in 1814; dit korps was bestemd om voornamelijk in de zuidelijke gewesten de orde te 
handhaven. Het was verdeeld over een aantal compagnieën. 
 
Tussen de haakjes staat de correcte geboortedatum indien we deze gevonden hebben. 
 

PROVINCIE ANTWERPEN 1814-1830 
 
276 BOCHKALS Pieter Leopold, ° Meerdonk 7 november 1791 (30 november 1791), zv. Willem en 

Marie Catherine Geerinck. Laatst gewoond te Meerdonk. 

 1 el 7 palmen 7 duim 5 streken groot. Rond gezicht, lang voorhoofd, zwarte ogen, 

middelmatige neus, middelmatige mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen 

merkbare tekens. 

 Op 6 april 1815 aangesteld als marechaussee te paard. Op 1 februari 1823 overgenomen van 

de compagnie Zuid-Brabant. 

 Vorige diensten: in Franse dienst bij het 2e regiment grenadiers te voet van de garde in het 

jaar 1811, overgegaan bij het 2e regiment voltigeurs van de garde in het jaar 1813, afgegaan 

als vreemdeling in het jaar 1813. 

 Bevordering tot de graad van officier: Op 1 februari 1823 brigadier te paard. 

 Veldtochten: 1812 en 1813 in Duitsland. 

 Op 1 november 1830 gepasporteerd. 

 

292 VAN HOELAND Pieter Francois, ° Vrasene 22 december 1798 (21 december 1798), zv. 

Johannes en Isabella Ivens. Laatst gewoond te Vrasene. 

 1 el 7 palmen 3 duim 3 streken groot. Ovaal gezicht, breed voorhoofd, grijze ogen, grote 

neus, ordinaire mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, pokdalig. 

 Op 17 november 1823 aangenomen als marechaussee te paard in plaats vervanging van de met 

paspoort op 17 november 1823 afgegane marechaussee Boeykens, met storting van 150 

guldens voor borgtocht. 

 Vorige diensten: in dienst getreden als kurassier bij de afdeling kurassiers Nr. 9 op 1 mei 

1807, gepasporteerd op 31 mei 1823. 

 Eretekens: op 21 november 1829 de bronzen medaille ontvangen zonder gratificatie ingevolge 

ministeriële authorisatie Nr. 4. 

 Op 2 november 1830 gepasporteerd. 

 

PROVINCIE HENEGOUWEN 1814-1830 

 

PROVINCIE LIMBURG 1815-1829 

 

PROVINCIE LUIK 1814-1830 

 

PROVINCIE LUXEMBURG 1815-1829 

 

PROVINCIE NAMEN 1814-1830 

 

PROVINCIE NOORD-BRABANT 1815-1830 

 
nihil 
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PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 1815-1829 

 
65 GOEMAERE Joannes Josephus, ° Lokeren 14 november 1777, zv. Dominicus en Rose 

Speekaert. Laatst gewoond te Lokeren. 

 5 voeten 7 duim groot. Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, gemene neus, 

middelmatige mond, ronde kin, blond haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Op 9 maart 1814 aangekomen, komende de 22 april 1815 uit de oude compagnie als 

marechaussee te voet zonder cautionnement. 

 Vorige diensten: in dienst getreden onder het 59e regiment van linie op 26 floréal jaar 7 tot 

13 april 1806 afgegaan met congé. In dienst getreden onder de douane op 5 maart 1807 tot 

1813 heft onder tient genomeert geweest bij de douane op 16 augustus 1811. 

 Heeft de veldtochten bijgewoond  van de jaren 7 in Engeland, 8 en 9 in Italië, 12 en 13 op de 

orientsche kusten ende 13 in het kamp van Montreuil. 

 Op 12 oktober 1818 met honorrabel ontslag. 

 

85 VAN MAERCKE Sebastiaen Augustinus, ° Lokeren 07 mei 1782 (27 september 1781), zv. 

Petrus en Louise Oudenar. Laatst gewoond te Lokeren. 

 5 voeten 6 duim groot. Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, 

middelmatige mond, ronde kin, blond haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Op 13 juli 1815 aangenomen als marechaussee te paard. Gecautionneerd in specien. 

 Vorige diensten: Op 13 mei 1804 in dienst getreden onder het 4e regiment hussaren. Op 9 juli 

1814 gecongedieert. 

 Veldtochten: 1805 in Duitsland, 1806 en 1807 in Pruisen en Polen, 1808 tot 1812 in Spanje en 

1814 in Frankrijk. 

 Met honorabel ontslag op 20 juni 1817. 

 

106 VAN TRICHTVELT George (Judocus) Joannes, ° Sint-Niklaas 04 juni 1793, zv. Petrus 

Leonardus en Johanna Francisca Pauwels. Laatst gewoond te Sint-Niklaas. 

 5 voeten 7 duim 5 streken groot. Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, brede neus, 

middelmatige mond, ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Aangenomen op 1 november 1815 als marechaussee te paard. Waarborg in onroerende 

goederen. 

 Vorige diensten: geen. 

 Veldtochten: geen. 

 Op 1 mei 1822 met paspoort ingevolge autorisatie dd. 15 april 1822 Nr.37.  

 

136 BELCHER Jacobus Emanuel, ° Lokeren 13 februari 1785 (?), zv. Joannes Baptiste en Marie 

Therese Simons. Laatst gewoond te Gent. 

 5 voeten 5 duim groot. Rond gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, kleine neus, grote mond, 

ronde kin, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Aangekomen op 7 november 1815 uit het 5e regiment lichte dragonders als marechaussee te 

paard. Zonder cautionnement. 

 Vorige diensten: in Franse dienst getreden op 5 fructidor jaar 11, terug met paspoort in zijn 

vaderland op 28 januari 1814. Korporaal op 18 pluviôse jaar 12 bij het 12 regiment infanterie 

leger. Brigadier bij het 5e regiment lichte dragonders op 1 april 1815. 

 Heeft de veldtochten bijgewoond van 1804, 1805 en 1806 in de Gaudeloupe bij het 82 

regiment van linie. Krijgsgevangen genomen door de Engelsen op 11 juni 1806 in de 

Martinique. Heeft dienst aangenomen tot in 1813. 

 Op 1 juli 1824 met paspoort op zijn verzoek ingevolge ministeriele authorisatie dd. 7 juni 

1824 Nr. 72. 
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138 VAN DAELE Fredericus, ° Beveren (Haasdonk) 14 oktober 1786, zv. Johannes Baptist en 

Isabelle Therese Volkerick. Laatst gewoond te Beveren. 

 5 voeten 7 duim groot. Langwerpig gezicht, blauwe ogen, gemene neus, kleine mond, ronde 

kin, blond haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Aangenomen op 16 januari 1816 als marechaussee te voet. In onroerende goederen 

gewaarborgd. 

 Vorige diensten: in Franse dienst getreden onder de 3e compagnie genie in 1804, 

gepasporteerd in 1809. Korporaal in 1804, sergeant in 1805 en adjunct onderofficier in 1808. 

 Veldtochten: geen. 

 Op 1 april 1821 met paspoort wegens slecht gedrag. 

 

160 VAN DE VYVERE Petrus Franciscus, ° Lokeren 28 december 1779 (?), zv. Pieter Franciscus en 

Johanna Maria Devriend. Laatst gewoond te Lokeren. 

 5 voeten 6 duim 2 streken groot. Langwerpig gezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, grote 

neus, middelmatige mond, lange kin, bruin haar en wenkbrauwen, pokdalig. 

 Aangenomen op 15 juni 1817 als marechaussee te paard. In kontanten gewaarborgd. 

 Vorige diensten: Op 20 messidor 9 in dienst getreden bij het 17e regiment dragonders in 

Franse dienst en daarbij bevordert tot brigadier op 12 oktober 1814. Gepasporteerd op 21 

juni 1815. Bij loting in dienst getreden bij het bataljon infanterie N.M. Nr. 38. Op 19 juli 

bevordert tot korporaal, op 21 augustus 1815 tot sergeant en op 31 mei 1817 gepasporteerd. 

 Veldtochten: 1801 kampagne van Hanover, 1804 kampagne van Boulogne, 1805 in Oostenrijk, 

1806 in Rusland, 1807 in Polen, 1808 in Spanje, 1809 in Oostenrijk, 1810 in Spanje, 1812 tot 

1813 in Rusland. 

 Wonden: Een lanssteek in de rechterhand bekomen bij de bataille van Maringen. Een steek in 

de bil bij de bataille voor Ulen. 

 Op 1 mei 1827 met gagement afgegaan ingevolge besluit van Z. M. in dato 20 februari 1827 

Nr. 146. 

 

162 ALBERT Antonius Franciscus, ° Sint-Niklaas 28 messidor V (16-07-1797), zv. Alexander en 

Cornelia Lamberts. Laatst gewoond te Sint-Niklaas. 

 5 voeten 5 duim 2 streken groot. Ovaal gezicht, plat voorhoofd, grijze ogen, dikke neus, grote 

mond, grote kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Aangenomen op 21 juni 1817 als marechaussee te paard. In specie gewaarborgd, in 

remplacement van den marechal Van Marke. 

 Vorige diensten: als loteling in dienst getreden bij het bataljon N. M. Nr. 38 op 19 juni 1815. 

Bij loting gepasporteerd op 31 mei 1817 als flank van 1e compagnie. 

 Veldtochten: geen. 

 Op 24 mei 1819 met paspoort wegens slecht gedrag. 

 

195 VAN GEYSEL Joannes Baptiste, ° Sint-Niklaas 00-00-1789 (15 maart 1789), zv. Josephus en 

Catherine Batisse. Laatst gewoond te Sint-Niklaas. 

 5 voeten 5 duim groot. Ovaal gezicht, plat voorhoofd, zwarte ogen, welgemaakte neus, grote 

mond, vierkante kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Aangenomen op 9 juli 1818 als marechaussee te paard. Gecautionneerd in goederen. 

 Vorige diensten: heeft gediend onder het 18e regiment dragonders sedert 30 april 1808 tot 27 

juli 1814. 

 Veldtochten: geen. 

 Op 25 november 1819 met paspoort wegens slecht gedrag. 

 

198 DE BEUL Augustinus, ° Sint-Niklaas 03 april 1789 (20 december 1790), zv. Laurentius en 

Francoise Van Haver. Laatst gewoond te Sint-Niklaas. 
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 5 voeten 6 duim groot. Lang gezicht, ontdekt voorhoofd, blauwe ogen, welgemaakte neus, 

kleine mond, ronde kin blond haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Aangenomen als marechaussee te paard op 25 juli 1818. Heeft 300 franken in massa gestort. 

 Vorige diensten: hussard onder het 7 regiment Franse dienst in 1807 overgegaan als gendarme 

te paard in 1811 tot in 1814 dat hij gecongedieerd is geweest. 

 Heeft de veldtochten bijgewoond van 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 en 1814. 

 Op 24 oktober 1819 met honorabel ontslag afgegaan.  

 

203 WEYN  Modeste, ° Beveren 20 december 1789 (20 december 1790), zv. Petrus Gabriellus en 

Maria De Meyer. Laatst gewoond te Beveren. 

 5 voeten 5 duim groot. Vol gezicht, laag voorhoofd, grijze ogen, welgemaakte neus, matige 

mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Aangenomen op 5 september 1818 als marechaussee te paard. Heeft 300 franken in contanten 

gestort. 

 Vorige diensten: heeft 2 jaren gediend onder het 18 regiment Franse dragonders, zeven jaar 

en twee maanden als sergeant onder het 60e regiment infanterie engelse dienst op de kaap de 

goede hoop. 

 Veldtochten: geen. 

 Op 31 december 1820 weggezonden. 

 

218 SAENEN Judocus Emanuel, ° Lokeren 29 maart 1780, zv. Paulus en Catharina Vermeulen. 

Laatst gewoond te Lokeren. 

 1 el 7 palmen 6 strepen groot. Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, bruine ogen, ordinaire neus, 

ordinaire mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Aangenomen als marechaussee te voet op 28 april 1819. Borgtocht 150 franken. 

 Vorige diensten: in Franse dienst bij het 13e regiment infanterie van linie op 4 pluviôse jaar 

11, Op 18 september 1808 korporaal als gendarme te voet in het 6 legioen van Spanje 9 

september 1809, met paspoort 13 juni 1813. 

 Veldslagen: jaar 12, 13 en 14, 1806, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 en 1813 Spanje. 

 Op 1 februari 1821 met paspoort met aanzoek. 

 

228 VAN BOGAERT Josephus Judocus, ° Sint-Niklaas 13 december 1795, zv. Josephus en Johanna 

Coleta Van de Voorde. Laatst gewoond te Sint-Niklaas. 

 1 el 10 palmen 5 duim groot. Lang gezicht, ordinair voorhoofd, bruine ogen, ordinaire neus, 

kleine mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Aangenomen als marechaussee te paard op 1 augustus 1819. Borgtocht in specien. 

 Vorige diensten: geen. 

 Veldtochten: geen. 

 Op 1 oktober 1820 afgegaan wegens slecht gedrag. 

 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 1814-1830 

 
199 Mille Barthelen, ° Lokeren 10 mei 1783 (?), zv. Jacques en Maria Figourens. Laatst gewoond 

te Lokeren.  

 5 voeten 4 duim groot. Rond gezicht, laag voorhoofd, grijze ogen, dikke neus, grote mond, 

ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens.  

 Op 16 oktober 1816 toegekomen met uitzondering.  

 Vorige diensten: in Franse dienst getreden bij het 112e infanterie van Ligne in 1797. Acht jaar 

in Oostenrijk en twee jaar in de Cavalerie van Gouwy. Overgegaan naar de Marechaussee 16 

oktober 1816. Marechaussee te Paard. Heeft alle veldslagen bijgewoond sedert zijn aankomst 

tot het einde van zijn dienst. Gekwetst door een schrootschot in de slag bij Verone. Gekwetst 



78 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 47ste jaargang, nr. 4 juli-augustus 2019 

 

door een geweerschot in het hoofd in de Belle Alhauwe. Op 15 september 1826 te Vierne 

overleden. 

 
320 VAN MIEGHEM Vital, ° Sint-Niklaas 30-08-1800 (27-04-1800), zv. Anselmus en Maria Theresia 

Van Garse. Laatst gewoond te Sint-Niklaas. 

 5 voeten 7 duim 1 streep groot. Lang gezicht, hoog voorhoofd, bruine ogen, spitse neus, 

ordinaire mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

 Op 14 maart 1823 overgenomen van het regiment hussaren n° 8 ingevolge ministeriële 

aanschrijving dd. 17 februari 1823 N° 3. Marechaussée te voet. 

 Vorige diensten: in dienst getreden bij het regiment hussaren N° 8 voor de tijd van 6 jaren en 

zeven maanden op 15 mei 1821. 

 Op 26 april 1823 overgegaan bij het regiment hussaren N° 8 ingevolge ministeriële dispositie 

dd. 16 april 1823 N° 1. 

 

PROVINCIE ZUID-BRABANT 1821-1832 

 
112 BOKKALS Pieter Leopold, ° Meerdonk 7 november 1791 (30 november 1791), zv. Willem en 

Marie Catherine Geerinck. Laatst gewoond te Meerdonk. 

 5 voeten 6 duim groot. Rond gezicht, laag voorhoofd, zwarte ogen, ordinaire neus, 

middelmatige mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekens. 

Op 6 april 1815 aangenomen als marechaussee te paard.  

 Vorige diensten: in Franse dienst getreden bij het 2e regiment grenadiers te voet jonge garde 

in 1811, overgegaan bij het 2e regiment voltigeurs in 1813, afgegaan als vreemdeling in 1814. 

 Veldtochten: heeft in Franse dienst de campagne gedaan van 1812 & 1813. 

Op 1 februari 1823 overgegaan naar de compagnie van Antwerpen. 

 

251 DE BRUYNE Dominicus, ° Stekene 16 december 1787, zv. Martinus en Elisabeth Van Overloop. 

Laatst gewoond te Brussel. 

 5 voeten 6 duim groot. Ovaal gezicht, lang voorhoofd, bruine ogen, dikke neus, middelmatige 

mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, een sabelhouw boven het linker oog. 

 Op 20 november 1817 aangenomen als marechaussee te paard. 

 Vorige diensten: in Oostenrijkse dienst bij het regiment lichte dragonders van Vincent in 

november 1807, afgegaan met paspoort op 30 augustus 1817. 

 Veldtochten: de campagnes van 1809 en 1813 te Leipzig, 1814 in Frankrijk. 

Eretekens: op 28 februari 1830 de bronzen medaille ontvangen zonder gratificatie, ingevolge 

ministeriële toelating van 15 februari 1830 N° 85. 

 Ten gevolge van de gebeurtenissen in het Rijk sedert 30 september 1830 in die standplaats 

gebleven en uit de sterkte gebracht. 

 
Geëxtraheerd door Pascal Janssens uit de beelden op FamilySearch.org 
(Records Netherlands Army Service Records, 1807-1929 Korps Marechaussee Comp …).  
 

MyHeritage LIVE aanbod 
 
Van MyHeritage (online genealogie dienstverlener) kregen wij een 10% korting die we aan al onze FV-
leden en publicatie-abonnementen mogen aanbieden voor deelname aan MyHeritage LIVE. Dit is een 3-
daags evenement voor liefhebbers van onderzoek naar familiegeschiedenis en het gaat door in 
Amsterdam van 6 tot 8 september 2019. Geïnteresseerden gebruiken de kortingscode 10LIVE bij 
inschrijving op https://live2019.myheritage.com/. Op die site kan je het volledige programma 
terugvinden. 

https://live2019.myheritage.com/


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

Ondernemingsnummer 0716.815.647   BIC:GKCCBEBB  IBAN: BE24 7795 9067 2238 

 

V.U.: Luc Chalmet,Gouden Leeuwstraat 2, 9111  Belsele 
Tel. 03-772 25 76 Email voorzitter@publicatie-landvanwaas.be 
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Woordje van de voorzitter  
 
Na de hete zomer met drie officiële hittegolven valt de regen nu met bakken omlaag. ’t Is herfst en 
we zullen het weten en voelen. Tijd om weer wat meer met genealogie bezig te zijn!  
 
Facebook 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om jullie te stimuleren om op onze facebook pagina 
‘Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw’ actief te zijn. Daar worden continu berichtjes 
nagelaten en activiteiten aangekondigd die interessant kunnen zijn. We wijzen ook graag naar de 
facebookpagina “Genealogie Waasland” waar genealogie vraagstukken van het Waasland worden 
behandeld. Met dank voor deze suggestie van Regi De Meersman, beheerder van deze facebook 
besloten groep, met wie we een aangenaam onderhoud hebben gehad. 
 
Cursus Oud Schrift 
We zijn erg verheugd dat de 2de editie van de vernieuwde vorm van onze opleiding Oud Schrift 12 
nieuwe deelnemers mag verwelkomen. Lesgever Luc Van Thienen geeft weer zijn uiterste om 
beginnende genealogen vertrouwd te maken met het lezen van teksten uit burgerlijke stand, de 
Franse periode, parochieregisters van het oud regime en staten van goed in het oud-Nederlands. 
 
Contactavond 
Onze volgende contactavond, derde van dit jaar, gaat door op donderdag 7 november in de 
stadsbibliotheek van Sint-Niklaas. Aanvang 19u. Inschrijven via www.familiekunde-landvanwaas.be. Op 
deze avond kan je eigen genealogieknopen laten bespreken door een van onze genealogen. Stuur je 
knopen door naar mij, dan wordt de bespreking ervan opgenomen in het programma van die avond. 
 
Artikels voor onze Kroniek 
Iedereen die denkt een interessant artikel te kunnen aanbrengen voor deze Kroniek nodig ik graag uit 
om contact op te nemen of een artikel in te sturen voor mogelijke opname in onze Kroniek. 
 
Pro-Gen 
Ter info: Op 14 september werd een nieuwe versie van Pro-Gen 3.50 geïntroduceerd. De versie is 
gratis te downloaden en installeren over een bestaande Pro-Gen versie heen. Deze nieuwe versie past 
zich aan aan recente Windows 10 updates en bevat enkele kleinere uitbreidingen in functionaliteit. 
 
Oproep voor vrijwilligers-indexeerders 
Al wie geniet van de website publicatie-landvanwaas.be geniet van het engelengeduld en de 
onbaatzuchtige bijdragen van vrijwilligers indexeerders. Het is vooral dankzij hen dat onze vereniging 
zo’n fantastische ontsluiting van archiefstukken kan realiseren. Er zijn nog heel veel delen van het 
Waasland waar nog niet alle akten van burgerlijke stand geïndexeerd zijn. Er liggen ook heel wat 
verzamelde, ontvangen en ondertussen ingescande bidprentjes te wachten op indexering. Pas na 
indexering kunnen wij die op de publicatie website plaatsen en kunnen genealogen ervan gebruik 
maken. Hoe meer er geïndexeerd wordt hoe sneller ze dus beschikbaar komen. Daarom deze heel 
warme oproep: wil je een deel(tje) van je vrije tijd beschikbaar stellen om thuis indexeringen te doen 
op je computer? Aarzel niet om het ons te laten weten. We zullen je uitgebreid helpen om “op gang” 
te komen en de dankbaarheid van heel de groep genealogen zal groot zijn! 
 
Heb je suggesties voor onze vereniging en haar activiteiten, laat het ons weten. We spelen er graag op 
in.  
 
Luc Chalmet, 1 oktober 2019 
 
 
 
 
 
 

http://www.familiekunde-landvanwaas.be/
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden augustus-september 2019 

 Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.2.3).  
 

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be 

 
Derde upgrade van 2019 - mini-upgrade 
 
Deze mini-upgrade dient vooral om het index-probleem met de Microsoft Edge en Chrome-browsers op 
te lossen. 
 
Toch zijn er ook een aantal toevoegingen die deze upgrade gehaald hebben: 
 
- Parochieregisters: Correcties in de geboortes van Eksaarde, Kieldrecht, Verrebbroek, Waasmunster 
en Zwijndrecht (+ links naar beelden van FS), en overlijdens Zwijndrecht (+ links naar beelden van 
FS). 
 
- Burgerlijke stand: Correcties in de geboortes van Bazel (dubbels verwijderd), Belsele, Beveren 
(toevoegen van een aantal beelden), Rupelmonde, Sinaai, Sint-Niklaas en Sint-Pauwels, huwelijken 
van Lokeren, Sint-Niklaas en Zwijndrecht, en overlijdens Belsele, Beveren, Burcht, De Klinge, 
Kemzeke, Kieldrecht, Moerbeke, Sinaai, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht. Nieuwe 
indexeringen van overlijdens in Meerdonk en Rupelmonde. 
 
- Kroniek: Toevoeging van indexen. 
 
Met dank aan alle suggesties voor correcties die we hebben mogen ontvangen en die we in deze 
upgrade hebben kunnen opnemen. 
 
 
 

Gelegenheidsvondst: Waaslanders gehuwd en overleden te 
Baasrode 
 
Perquë Catharina Rosalia ° Lokeren 26-05-1772 , zonder beroep, † Baasrode 23-02-1856 (21) 
 dv. Josephus Emmanuel († Lokeren 16-11-1811) en Maria Jacoba Mets († Lokeren 21-01-1780) 
 X Baasrode 31-03-1835 (7) 
 De Landtsheer Judocus °Baasrode 10-01-1774, scheepmaker 
  zv. Petrus († Antwerpen 07-03-1810) en Isabella Van Nieuwenhove  
   († Baasrode 19-12-1808) 
 
Bron: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GG2X-983H?i=567&cc=2138513&cat=337396 
en https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-63B7-2QD?i=444&cc=2138513&cat=337396 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GG2X-983H?i=567&cc=2138513&cat=337396
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-63B7-2QD?i=444&cc=2138513&cat=337396


82 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 47ste jaargang, nr. 5 september-oktober 2019 

 

Kleine maar interessante bron te Antwerpen 

 
"Register van aangifte voor Tijdelijk Verblijf zonder regelmatige inschrijving in de bevolkingsboeken 
(in voege uit oorlogsnood)" 
 
Het bestaat uit 2 delen die samen 624 bladzijden beslaan en betreft de periode 1917-1920. 
Wat opvalt, is dat er enorm veel schippers ingeschreven staan. Wat dus bíjzonder interessant wordt, is 
dat hun schepen met naam genoemd worden. Er zitten ook een pak Waaslanders tussen. 
 
Er is geen index. Dus je moet er wel door wandelen. 
 
Dit alles is te vinden op FamilySearch: https://www.familysearch.org/search/catalog/2780601 
 
 

“Lockene(n)” of “Lothenen” in akten te Eksaarde 

door Luc Van Thienen. 
 
Lothenen de onbekende parochie of gehuchtje. 
 
Etienne Huyghe is een heel actieve vrijwilliger-indexeerder. Hij werkt momenteel aan het ontsluiten 
van overlijdensakten van Eksaarde. Hij schrijft ons: “In de akten van Eksaarde wordt uiteraard 
regelmatig verwezen naar Lokeren als geboorte- of verblijfplaats en de schrijfwijze is natuurlijk niet 
altijd even duidelijk. Ik stoot echter ook regelmatig op een plaatsnaam waaruit ik niet helemaal wijs 
wordt en die mogelijk iets anders is. Hierbij even een knipsel als voorbeeld. Misschien kan jij me uit 
de problemen helpen ?” 
  
Dank je, 
Etienne 
 

 
  
Op basis van dit kleine fragmentje leek ons deze geboorteplaats “Lothenen” te zijn. 
Maar waar ligt Lothenen ? Op oude kaarten is er in de omliggende gemeenten geen toponiem 
“Lothenen” te vinden. Maar staat hier wel Lothenen en hoe dikwijls komt Lothenen voor ? 
 
We krijgen de referenties naar het bewuste overlijdensregister en deze akte toegestuurd. 
 

Eerste snelle opzoekingen 
 
Staan er nog andere akten met ‘Lothenen’ in dit overlijdensregister ? 
 
Overlijdensakte 62 van Eksaarde 1824 
We lezen enkele pagina’s verder en akte 62 zal ons tot de oplossing brengen. 
Hier vinden we : overlijden Petrus Apere zoontje van Cornelis Apere x Joanna Vlaeminck 
Hier lijkt ook nog Lothenen te staan, maar als je letter per letter leest, zie je “Lockenen”. 
 
Joanna Vlaeminck geboortig van Lockenen  
(https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-66T3-TN4?i=302&cc=2138513&cat=343554) 
 
Het is duidelijk dat ‘Lockenen’ verdacht veel op ‘Lockeren’ en dus op ‘Lokeren’ lijkt. We zoeken 
verder op dit spoor. 
 

https://www.familysearch.org/search/catalog/2780601
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-66T3-TN4?i=302&cc=2138513&cat=343554
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Voor Josephus Emmanuel dHauwe, schepenen en officier van de burgerlijke stand was Lockenen 
blijkbaar een normale schrijfwijze, misschien schreef hij het zelfs zoals hij het in de omgangstaal 
hoorde en sprak. Niet ongewoon, want nu nog wordt in het dialect rond Lokeren eerder over ‘Lokkere’ 
met een korte -o-, dan over ’Lookeren’ met lange –oo- gesproken. 
 
Overlijdensakte 211 van Eksaarde 1827 
De sterfdatum van Joanna Vlaminck in Eksaarde staat wat pagina’s verder Nr 211 op 27-03-1827: 35 
jaar ook daar staat “Lockenen”. Logisch vermits Josephus Emmanuel dHauwe, nog steeds als 
schepene-officier van de burgerlijke stand optreedt. Hier vinden we ook de namen van haar ouders,  
Francies Vlaeminck en Livina Tollenaere  
(https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-66T3-BV2?i=390&cc=2138513&cat=343554) 
 
Huwelijksakte Francies Vlaeminck en Livina Tollenaere te Lokeren 
We besluiten het huwelijk van de ouders op te zoeken en proberen het toch maar eens in Lokeren. 
In de huwelijksklapper van de parochiekerk Sint-Laurentius vinden we al snel de namen van Francies 
Vlaeminck en Livina Tollenaere. Hun originele trouwakte vonden we zo terug op 21 juli 1778.  Joannes 
Francies Vlaeminck kwam blijkbaar van Zeveneken, Livina is van Lokeren. 
(https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-HSK7-C?i=304&cat=353340) 
 

 
 

Affidati et tertio sine obice proclamati 
contraxerunt 21a julij coram me infra= 
scripto matrimonium joannes 
Franciscus Vlaminck ex Seveneecken 
et Livina jacoba tollenare ex hac (parochia) 
testibus Livino Vlaminck et joanna dauwe 
 
Na hun ondertrouw en na de derde afroep  
zonder beletselen traden Joannes 
Franciscus Vlaminck uit Seveneecken 
en Livina Jacoba Tollenare uit deze parochie 
in het huwelijk, voor de getuigen Livinus Vlaminck  
en Joanna Dauwe 

 
Geboorteakte van Joanna Vlaminck te Lokeren 1779 
We gebruikten daarna dezelfde strategie en onderzochten de geboorteklapper van Sint-Laurentius 

(https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-C9QR-D?i=119&cat=353340). 
Het koppel had verschillende kinderen in Lokeren, waarvan ene Joanna al het jaar na hun huwelijk in 
Lokeren wordt geboren.  
 
Na precies 45 minuten hadden we zo het bewijs in handen dat het Eksaardse “Lothenen” uit 1824, 
gewoon Lokeren was. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-66T3-BV2?i=390&cc=2138513&cat=343554
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-HSK7-C?i=304&cat=353340
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-C9QR-D?i=119&cat=353340
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De cirkel was rond met het vinden van de geboorteakte van Joanna in Lokeren op 24-09-1779, 
bovenaan pag. 3234. 

(https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-CQXQ-B?i=490&cat=353340) 

 
 

Anno domini 1779 vigesima quarta septem= 
bris baptizavi joannam filiam ioannis  
francisci vlaminck et livinae iacobae 
tollenaere coniugum habitantium 
in parochia de lokeren natam hodie 
mane medio quinta in praedata parochia 
suscepterunt livinus vlaminck habitans 
in seveneecken et joanna petronilla 
dhauwe incola in Lokeren (quae decla= 
ravit non posse scribere) 
D. Vercauteren pastor de seveneecken 
Joannes Francis Vlaminck 
Livina Vlaminck 
Haec est   +  signatura matrinae 1779 
 
In het jaar 1779  op vierentwintig september 
heb ik joanna gedoopt  dochter van Joanness  
Franciscus vlaminck en Livina Jacoba 
Tollenaere gehuwden, wonende  
in de parochie van Lokeren vandaag geboren 
’s morgens om half vijf in voornoemdeparochie 
Droegen ten doop: Livinus Vlaminck wonende 
in Seveneecken en Joanna Petronilla 
Dhauwe inwoonster van Lokeren (die verklaart 
niet te kunnen schrijven) 
D. Vercauteren pastoor van Seveneecken 
Joannes Francis Vlaminck 
Livina Vlaminkc 
Dit is    +    de handtekening van de meter 1779 

 
 
Zij was dus eigenlijk 47 ipv 35 jaar. Maar, toch even bij de les blijven: was er misschien een 2de 
Joanna geboren rond 1792? De eerste Joanna kan ook al gestorven zijn voor 1792 en als er dan een 
zusje bijkwam zou de naam kunnen overgedragen zijn.  
 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-CQXQ-B?i=490&cat=353340
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Verdere opzoekingen 
 
Geboorteakte van een tweede Joanna Vlaminck te Lokeren 1792 
We keren terug naar de geboorteklapper, nu om alle kinderen van Joannes en Livina op te sporen. 
(https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-C9QP-H?i=120&cat=353340) 
Zo zien we dat er na Joanna (1779) nog Joannes (1782), Petronella Theresia (1783), Philippa (1788), 
Petrus (1789), Dominicus (1791) volgen. En zoals enigszins verwacht vinden we tenslotte nog een 
tweede Joanna, geboren op 6-11-1792. 

(https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-CQ6Y-G?i=598) 
 

 
 

Anno Domini 1792, die sexta novembris 
baptizivi Joannam filiam Joannis Francisci 
Vlaminck ex Seveneecken et Livina Jacoba  
Tollenaere ex Laerne, conjugum habitantium  
in Lokeren ibidem natam heri hora quinta 
pomeridiana suscepere Jacobus Vlaminck 
incola de Lokeren et Joanna Petronilla Dauwe  
incola de Seveneecken quae dixit se non posse scribere  
P.A. Seghers vicepastor in seveneecken  
Jacobus Vlaeminck 
Hac est    +   signatura matrinae 
 
In het jaar 1792, op de zesde dag van november 
heb ik Joanna gedoopt, de dochter van Joannes Franciscus 
Vlaminck uit Seveneecken en Livina Jacoba  
Tollenaere uit Laerne, gehuwden, wonende 
in Lokeren, aldaar geboren gisteren om vijf uur 
in de namiddag, heffen ten doop Jacobus Vlaminck 
inwoner van Lokeren en Joanna Petronilla Dauwe  
inwoonster van Seveneecken die zegt dat ze niet kan schrijven  
P.A. Seghers vicepastor in seveneecken 
Jacobus Vlaeminck 
Dit is     +   het handteken van de meter 

 
Nieuwe elementen bij deze akten:  
- Bij haar huwelijk wordt Livina Jacoba Tollenaere vermeld als afkomstig van Lokeren 

maar in deze geboorte blijkt ze van Laerne te komen. 
 

- Waarom ondertekent de onderpastoor van Seveneecken altijd in een doopboek van Lokeren ? Heeft 
Familysearch deze akten in een verkeerde parochie geplaatst ? 

 
Antwoord van Geert Hoste:  

Neen! Dit zijn doopregisters die door de pastoor van Zeveneken bijgehouden werden in opdracht 
van de geestelijkheid van de hoofdparochie Lokeren Sint Laurentius. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-C9QP-H?i=120&cat=353340
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGG-CQ6Y-G?i=598
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Vanaf 1753 tot 1796 hield de pastoor van Zeveneken dus een apart register bij voor inwoners van 
Lokeren die dichter bij de kerk van Zeveneken woonden, maar wel nog op het grondgebied van 
Lokeren gehuisvest waren. Meer bepaald gaat het over de wijken Nieupoorte, Oudenbosch, 
Hoeckstraete, Drongenstraete en de Katte. 
 
De afstand was te groot voor deze mensen om naar de kerk van Lokeren in het centrum te gaan 
(ca 6 à 7 km) zeker om hun kind te laten dopen, wat in de winter niet altijd gemakkelijk was. 
Deze oplossing kwam er na lang aandringen van de bewoners zelf, en van de Schepenen bij de 
hogere geestlijkheid.  
 
Voor 1753 gebeurde dit ook al, maar dan werden deze dopen om de zoveel tijd eens te samen 
ingeschreven in de parochieregisters van  de kerk van Sint Laurentius. 
 
We vinden in de doopregisters van Lokeren voor 1752 hier en daar losse briefjes ingespeld of 
ingeplakt, waarop informatie staat van een doopsel dat de pastoor van Zeveneken heeft 
toegediend aan inwoners van deze wijken (die dus de facto op het grondgebied Lokeren 
woonden). Deze briefjes werden meegegeven en aan de pastoor van Sint Laurentius bezorgd. 
 
Bekijk ook eens de Ferrariskaart en je zal zien dat de grens van Landt van Waes dwars door de 
parochie Zeveneken loopt. Dit is tot op de dag van heden zo gebleven, de gemeente grens loopt 
ook nu nog dwars door het dorp. 

 
 
De eerste pagina van dit doopboek geeft ons een oplossing op deze schijnbare onlogica. 
 

  
 

Registrum parochianorum lokerensium  
et parochia seveneecken non longe  
habitantium in ipsa ecclesia parochiali 
de seveneecken ob vicinium bap= 
tisorum inceptum anno domini 
1779 iuxta edictum regium. 
 
Doopregister van Lokerse parochianen, 
niet ver van de parochie seveneecken  
wonende, in dezelfde parochie 
van Seveneecken tegen het gehucht. 
Beginnend in het jaar onzes heren 1779  
gelijktijdig met het vorstelijk edict. 

 
Het echtpaar woonde dus wel op het grondgebied Lokeren, maar gingen in Seveneecken naar de kerk. 
  
Overlijdensakte van Joanna Vlaminck het oudste kind te Lokeren ? 
 
Nazicht van de begrafenisklappers te Lokeren leverden niets op. Er staan wel 2 Joanna’s Vlaminck 
vermeld tussen 1779 en 1791, maar zij hebben andere ouders. 
 
Dan maar eens gezocht in Zeveneken ? Spijtig maar Familysearch heeft geen gegevens van de 
Parochieregisters. 
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Kunnen we deze vinden op de site van het Rijksarchief te Gent? Daar hebben we meer geluk, maar ook 
deze begrafenisklappers vermelden geen Joanna Vlaminck. 
 
Opgeven mag niet in het woordenboek van een genealoog staan. Toch maar alle originele akten van 
1779 tot 1791 nalezen dan? Er blijken plots 6 afzonderlijke begrafenisboeken voor kinderen te bestaan 
in Zeveneken. 
 
Het onwaarschijnlijke gebeurt, als één van de eerste akten in het boek van 1779 staat de verhoopte 
akte! 
 
(https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0514_111195_109890_DUT/inventarisnr/I11119510989021947/level/file/scan-index/10) 
 

 
 

Anno domini 1779, quinta octobris medio 
octavae vespertinae obiit joanna filia 
Ioannis francisci vlaminck rustic aetatis 
suae undecim dierum 
 
In het jaar 1779 op 5 oktober om half acht ’s avonds 
stierf Joanna de dochter van Joannes Franciscus Vlaminck, landman, haar leeftijd 11 dagen 

 
Dit tweede deel van onze opzoekingen nam een tweetal uurtjes in beslag (enkel voor het 
opzoekingswerk - transcriptie en omkadering rekenen we niet mee.) 
 
Doorgedreven onderzoek in originele genealogisch bronnen kan plezant en leerrijk zijn en hoeft 
eigenlijk niet zo lang te duren. Het documenteren en ordentelijk bewaren vraagt natuurlijk ook zijn 
tijd. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0514_111195_109890_DUT/inventarisnr/I11119510989021947/level/file/scan-index/10
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0514_111195_109890_DUT/inventarisnr/I11119510989021947/level/file/scan-index/10
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Kwartierstaat van Gabriël Verschraegen, componist en 
orgelist in Eksaarde Doorslaar. 

door Geert Hoste. 
 
Op 11 augustus zou Gabriël Verschraegen honderd geworden zijn. Verschraegen, geboren in Doorslaar 
op 11 augustus 1919, was één van de meest vooraanstaande organisten van zijn generatie. 
 
In de publicatie van deze kwartierstaat beperken we ons tot 6 generaties. Contacteer de auteur als u 
interesse hebt in nog meer generaties. 
 

 
 
Generatie 1 (proband) 
 
1 Gabriël VERSCHRAEGEN, geboren op 11-08-1919 in Eksaarde. Gabriël is overleden op 13-11-1981 in 
Gent, 62 jaar oud.  
 

Gabriël Verschraegen studeerde orgel aan het toenmalige Hoger Interdiocesaan Instituut voor 
Kerkmuziek in Mechelen en aan het Koninklijk Conservatorium in Gent. ln 1944 werd hij 
aangesteld tot titularis van het orgel van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Vanaf 1948 
doceerde Verschraegen orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Gent, waarvan hij van 1968 
tot zijn overlijden ook directeur was. Onder meer Stanislas Deriemaeker, Lucien Goethals, 
Johan Huys, Jo Van Eetvelde, zoon Dirk Verschraegen en neef Herman Verschraegen waren of 
zijn oud-leerlingen van deze muziekpedagoog. 
Gabriël Verschraegen verzorgde ongeveer duizend concerten over de hele wereld en nam 
meerdere platen op, zowel met eigen composities als met werk van anderen.  
 
Van 1962 tot 1968 was hij directeur van de Stedelijke Muziekacademie van Lokeren. In 1956 
was Verschraegen stichter en eerste voorzitter van het Gents Orgelcentrum, dat tot op 
vandaag orgelconcerten organiseert. 
 
Eind 2018 werden zijn Drie Vlaamse Dansen opgenomen in Klara’s top 100.  
 
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn geboorte werd deze gedenkplaat op 1 
juni 2019 onthuld door zijn weduwe, mevrouw Maria Verniers. 
 
Tekstbron: stad Lokeren, gedenkplaat te Doorslaar 
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Generatie 2 (ouders) 
 
2 Alphonsius VERSCHRAEGEN, geboren op 17-10-1875 in Eksaarde. Alphonsius is overleden op 03-04-
1964 in Eksaarde, 88 jaar oud. Notitie bij Alphonsius: Bakker te Doorslaar. Hij trouwde, 26 jaar oud, 
op 06-02-1902 in Eksaarde met de 25-jarige 

 
 
Alphonsius Verschraegen met zijn broodkar, voor de bakkerswinkel te Doorslaardorp 
(foto Stad Lokeren) 
 
3 Marie Irma GANSBEKE, geboren op 15-09-1876 in Eksaarde. Marie is overleden op 25-07-1956 in 
Eksaarde, 79 jaar oud.  
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Generatie 3 (grootouders) 
 
4 Dominicus Ferdinand VERSCHRAEGEN, geboren op 07-04-1841 in Lokeren. Dominicus is overleden 
op 05-11-1922 in Lokeren, 81 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1866 in Eksaarde met de 
27-jarige 
 

 
5 Rosalia GANSEMAN, geboren op 28-03-1839 in Eksaarde. Rosalia is overleden op 05-03-1917 in 
Eksaarde, 77 jaar oud.  
6 Dominicus GANSBEKE, geboren op 07-01-1828 in Eksaarde. Dominicus is overleden op 17-02-1895 in 
Eksaarde, 67 jaar oud. Hij trouwde, 47 jaar oud, op 23-10-1875 in Eksaarde met de 25-jarige 
7 Stephania de WAELE, geboren op 20-06-1850 in Eksaarde. Stephania is overleden op 22-12-1884 in 
Eksaarde, 34 jaar oud. 
 
Generatie 4 (overgrootouders) 
 
8 Andreas VERSCHRAEGEN, geboren op 17-05-1791 in Lokeren. Andreas is overleden op 29-01-1876 in 
Lokeren, 84 jaar oud. Hij trouwde, 45 jaar oud, op 11-10-1836 in Lokeren met de 26-jarige 
9 Seraphina van LOO, geboren op 11-07-1810 in Lokeren. Seraphina is overleden op 10-03-1857 in 
Lokeren, 46 jaar oud.  
10 Livinus GANSEMAN, geboren op 11-01-1805 in Eksaarde. Livinus is overleden op 21-01-1866 in 
Eksaarde, 61 jaar oud. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1832 in Eksaarde met de 26-jarige 
11 Sophia de WAELE, geboren op 12-09-1805 in Lokeren. Sophia is overleden op 17-03-1862 in 
Eksaarde, 56 jaar oud.  
12 Tobie GANSBEKE, geboren op 11-01-1763 in Zeveneken. Tobie is overleden op 18-02-1855 in 
Eksaarde, 92 jaar oud. Hij trouwde, 47 jaar oud, op 01-02-1810 in Eksaarde met de 23-jarige 
13 Bernardina de SCHEPPER, geboren op 20-07-1786 in Maldegem. Bernardina is overleden op 04-11-
1853 in Eksaarde, 67 jaar oud.  
14 Petrus de WAELE, geboren op 09-03-1813 in Eksaarde. Petrus is overleden op 01-03-1902 in 
Eksaarde, 88 jaar oud. Hij trouwde, 36 jaar oud, op 12-09-1849 in Eksaarde met de 36-jarige 
15 Maria de VOS, geboren op 12-12-1812 in Eksaarde. Maria is overleden op 03-12-1891 in Eksaarde, 
78 jaar oud.  
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Generatie 5 (betovergrootouders) 
 
16 Laurentius VERSCHRAEGEN, geboren op 20-01-1746 in Zeveneken. Laurentius is overleden op 05-
10-1825 in Lokeren, 79 jaar oud. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-04-1774 in Lokeren met de 22-jarige 
17 Isabella Jacoba BAERT, geboren op 11-04-1752 in Lokeren. Isabella is overleden op 02-02-1844 in 
Lokeren, 91 jaar oud.  
18 Dominicus van LOO, geboren op 06-11-1776 in Zaffelaere. Dominicus is overleden op 12-07-1860 in 
Lokeren, 83 jaar oud. Notitie bij Dominicus: wonend op Nieupoort. Hij trouwde, 32 jaar oud, op 09-
02-1809 in Lokeren met de 28-jarige 
19 Francisca VARENBERGH, geboren op 15-02-1780 in Lokeren. Francisca is overleden op 21-01-1863 
in Lokeren, 82 jaar oud.  
20 Pieter Jacobus GANSEMAN, geboren op 13-04-1766 in Kalken. Pieter is overleden op 30-12-1844 in 
Eksaarde, 78 jaar oud. Hij trouwde, 37 jaar oud, op 02-05-1803 in Eksaarde met de 41-jarige 
21 Maria Anna BONNE, geboren op 15-01-1762 in Eksaarde. Maria is overleden op 05-11-1811 in 
Eksaarde, 49 jaar oud. 
22 Petrus Franciscus de WAELE, geboren op 28-09-1755 in Lochristi. Petrus is overleden op 22-07-
1809 in Lokeren, 53 jaar oud. Notitie bij Petrus: timmerman Hij trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1785 
in Lokeren met de 23-jarige 
23 Catharina Petronella van BOCXLAERE, geboren op 29-03-1762 in Lokeren. Catharina is overleden 
na 1832, minstens 70 jaar oud.  
24 Joannes GANSBEKE, geboren op 10-04-1733 in Melle. Joannes is overleden op 06-05-1781 in 
Lokeren, 48 jaar oud. Joannes begon een relatie (2) met Anna AUDENAERT. Hij trouwde (1) met 
25 Livina de VEIRMAN, geboren op 17-01-1732 in Lokeren. Livina is overleden op 15-01-1774 in 
Zeveneken, 41 jaar oud.  
26 Boudewijn de SCHEPPER, geboren op 23-11-1751 in Lokeren. Boudewijn is overleden op 01-04-
1811 in Lokeren, 59 jaar oud. Hij trouwde, 31 jaar oud, op 07-01-1783 in Lokeren met de 22-jarige 
27 Coleta BOGAERT, geboren op 31-03-1760 in Zeveneken. Coleta is overleden op 06-02-1829 in 
Lokeren, 68 jaar oud.  
28 Joannes de WAELE, geboren op 06-05-1766 in Eksaarde. Joannes is overleden op 31-08-1815 in 
Eksaarde, 49 jaar oud. Hij trouwde, 45 jaar oud, op 21-11-1811 in Eksaarde met de 21-jarige 
29 Francisca de BRUYNE, geboren op 12-04-1790 in Zaffelaere. Francisca is overleden op 09-08-1844 
in Eksaarde, 54 jaar oud.  
30 Jacobus Louis de VOS, geboren op 26-10-1774 in Wachtebeke. Jacobus is overleden op 10-01-1851 
in Eksaarde, 76 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1800 in Moerbeke met de 32-jarige 
31 Catharina Judoca van den BOSSCHE, geboren op 10-02-1768 in Lokeren. Catharina is overleden op 
11-02-1857 in Eksaarde, 89 jaar oud.  
 
Generatie 6 (oudouders) 
 
32 Laurentius VERSCHRAEGEN, geboren op 13-05-1711 in Zeveneken. Laurentius is overleden op 23-
09-1745 in Zeveneken, 34 jaar oud. Hij trouwde, 20 jaar oud, op 23-09-1731 in Zeveneken met de 18 
of 19-jarige 
33 Elisabeth ROGIERS, geboren in 1712. Elisabeth is overleden op 06-11-1794 in Zeveneken, 81 of 82 
jaar oud. Elisabeth trouwde (2), 39 of 40 jaar oud, op 14-05-1752 in Zeveneken met Petrus de LAETER 
(1714-1793), 37 jaar oud.  
34 Petrus Franciscus BAERT, geboren op 02-03-1727 in Lokeren. Petrus is overleden op 13-02-1755 in 
Lokeren, 27 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 07-07-1751 in Lokeren met de 26-jarige 
35 Anna Theresia de WILDE, geboren op 13-02-1725 in Lokeren. Anna is overleden op 09-07-1766 in 
Lokeren, 41 jaar oud. Anna trouwde (2), 30 jaar oud, op 10-04-1755 in Lokeren met Judocus van 
DRIESSCHE.  
36 Livinus van LOO, geboren in Zaffelaere. Livinus is overleden na 1809 in Zaffelaere. Hij trouwde op 
30-11-1771 in Eksaarde met de 32-jarige 
37 Petronella van BASTELAERE, geboren op 20-10-1739 in Eksaarde. Petronella is overleden op 10-06-
1796 in Zaffelaere, 56 jaar oud.  
38 Andreas VARENBERGH, geboren op 02-07-1756 in Lokeren. Andreas is overleden op 19-07-1789 in 
Lokeren, 33 jaar oud. Hij trouwde, 20 jaar oud, op 26-09-1776 in Lokeren met de 29-jarige 
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39 Maria Brigitta de JAEGER, geboren op 30-01-1747 in Lokeren. Maria is overleden op 15-01-1838 in 
Lokeren, 90 jaar oud. Maria trouwde (2), 43 jaar oud, op 02-02-1790 in Lokeren met Judocus 
Bernardus COCQUYT.  
40 Adrianus GANSEMAN, geboren op 06-08-1732 in Berlare. Adrianus is overleden op 03-02-1810 in 
Kalken, 77 jaar oud. Hij trouwde, 36 jaar oud, op 30-08-1768 in Kalken met de 22-jarige 
41 Petronella Jacoba de BACKER, geboren op 01-10-1745 in Kalken. Petronella is overleden op 10-03-
1807 in Kalken, 61 jaar oud.  
42 Livinus BONNE, geboren in 1718. Livinus is overleden op 16-02-1781 in Eksaarde, 62 of 63 jaar oud.  
Hij trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 26-06-1759 in Eksaarde met de 28-jarige 
43 Livina van PETEGHEM, geboren op 14-12-1730 in Eksaarde. Livina is overleden op 18-07-1802 in 
Eksaarde, 71 jaar oud. Notitie bij Livina: woont op Doorendonckeyndeken 
44 Andreas de WAELE, geboren op 23-01-1731 in Lokeren. Andreas is overleden op 02-05-1798 in 
Lokeren, 67 jaar oud. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 02-11-1753 in Lochristi met de 20-jarige 
45 Joanna Margarita LIPPENS, geboren op 22-05-1733 in Lochristi. Joanna is overleden op 10-08-1803 
in Lokeren, 70 jaar oud.  
46 Joannes Jacobus van BOCXLAERE, geboren op 26-03-1720 in Daknam. Joannes is overleden op 27-
02-1786 in Lokeren, 65 jaar oud. Hij trouwde, 39 jaar oud, op 06-09-1759 in Lokeren met de ongeveer 
23-jarige 
47 Elisabeth Albertina BRACKE, geboren omstreeks 1736. Elisabeth is overleden op 04-03-1772 in 
Lokeren, ongeveer 36 jaar oud.  
48 Christianus GANSBEKE, geboren omstreeks 1702. Christianus is overleden op 01-01-1747 in Melle, 
ongeveer 45 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 28-10-1732 in Heusden met de 24-jarige 
49 Anna BEGIJN, geboren op 23-01-1708 in Kalken. Anna is overleden op 13-12-1734 in Melle, 26 jaar 
oud.  
50 Livinus de VEIRMAN, geboren omstreeks 1700. Livinus is overleden op 17-04-1755 in Zeveneken, 
ongeveer 55 jaar oud. Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 05-04-1731 in Eksaarde met de 24-jarige 
51 Petronella BONTINCK, geboren op 15-11-1706 in Eksaarde. 
52 Franciscus de SCHEPPER, geboren op 05-06-1713 in Lokeren. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 19-04-
1735 in Lokeren met de 17 of 18-jarige 
53 Antonia VERBEKE, geboren in 1717. Antonia is overleden op 05-11-1769 in Lokeren, 51 of 52 jaar 
oud.  
54 Laurentius BOGAERT, geboren op 12-05-1729 in Lokeren. Laurentius is overleden op 18-04-1786 in 
Wachtebeke, 56 jaar oud. Laurentius trouwde (1) met Joanna de BOCK. Hij trouwde (2), 26 jaar oud, 
op 29-01-1756 in Lokeren met de 32 of 33-jarige 
55 Maria Magdalena van BASTELAERE, geboren in 1723. Maria is overleden op 21-04-1769 in Lokeren, 
45 of 46 jaar oud.  
56 Joannes de WAELE, geboren op 07-01-1738 in Eksaarde. Joannes is overleden op 03-08-1803 in 
Zeveneken, 65 jaar oud. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 28-05-1765 in Lokeren met de 35-jarige 
57 Anna van DRIESSCHE, geboren op 01-08-1729 in Lokeren. Anna is overleden op 16-12-1803 in 
Zeveneken, 74 jaar oud.  
58 Laurentius de BRUYNE, geboren in 1757 in Zaffelaere. Laurentius is overleden op 19-01-1795 in 
Zaffelaere, 37 of 38 jaar oud. Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 27-11-1781 in Zaffelaere met de 25-
jarige 
59 Joanna Maria de STURCKE, geboren op 10-08-1756 in Zaffelaere. Joanna is overleden na 1811 in 
Zeveneken, minstens 55 jaar oud.  
60 Joannes de VOS, geboren op 29-04-1739 in Zeveneken. Joannes is overleden op 08-08-1804 in 
Moerbeke, 65 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1762 in Wachtebeke met de 26-jarige 
61 Anna Maria de WITTE, geboren op 15-02-1736 in Lochristi. Anna is overleden op 08-05-1786 in 
Wachtebeke, 50 jaar oud.  
62 Petrus Franciscus van den BOSSCHE, geboren op 30-09-1719 in Lokeren. Petrus is overleden op 
13-12-1781 in Lokeren, 62 jaar oud. Hij trouwde, 44 jaar oud, op 18-01-1764 in Lokeren met de 33-
jarige 
63 Elisabeth Jacoba LAUREYS, geboren op 01-02-1730 in Lokeren. Elisabeth is overleden op 04-08-
1796 in Lokeren, 66 jaar oud.  
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Artikelreeks: Waaslanders gehuwd/overleden te Roubaix 

Waaslanders gehuwd te Roubaix in 1884 

door Liliane Lenssens. 
 
ROMBAUT Marie Jeanne ° Sint-Niklaas 16-01-1858, weefster 

 dv. Emmanuel (wt. Croix (Nord, F)) en Françoise Van Ursel (wt. Croix (Nord, F)) 

X Roubaix 11-02-1884 (79) 

OSSELAER Philemond ° Lede 28-07-1857, wever 

  zv. Martin (wt. Dworp) en Florentine De Smet (wt. Dworp) 

 

DE RUYCK Edouard ° Sint-Niklaas 30-07-1842, verver 

 zv. Joseph Augustin (wt. Sint-Niklaas) en Pauline Cool († Sint-Niklaas 30-12-1875) 

 wed. Marie Françoise Van Overloop († Sint-Niklaas 09-05-1873) 

 X Roubaix 25-02-1884 (123) 

 BAERT Eugénie ° Dergneau 17-09-1843, huishoudster 

  dv. Louis Joseph († Roubaix 03-08-1868) en Rosalie Fourez († Ronse 04-04-1858) 

  wed. Félix François Lanneau († Roubaix 19-01-1881) 

 

KETELS Julie ° Waasmunster 31-07-1850, dagloonster 

 dv. Léon († Brugge 28-11-1877) en Jeanne Catherine Steveninck († Waasmunster 31-12-1864) 

 wed. Charles Louis De Waele († Roubaix 18-03-1882) 

 X Roubaix 01-03-1884 (135) 

 VERMEERSCH Aloïse ° Rollegem-Kapelle 31-08-1847, wever 

  zv. Brunon (wt. Rollegem-Kapelle) en Marie Anne Rose Hollet (wt. Rollegem-Kapelle) 

  wed. Hortense Pauline Forrest († Halluin (Nord, F) 17-05-1882) 

 

BUYCK Louis Napoléon ° Sint-Niklaas 01-12-1855, wever 

 zv. Bernard Antoine (wt. Sint-Niklaas) en Isabelle Josephe De Cock (wt. Sint-Niklaas) 

 wed. Silvie Amélie Baert († Sint-Niklaas 07-05-1881)  

 X Roubaix 10-03-1884 (141) 

 DE PAUW Stéphanie Frédérique ° Sint-Niklaas 12-10-1849, naaister 

  dv. François Antoine († Sint-Niklaas 12-08-1873) en Virginie Princen (wt. Roubaix) 

 

SEGHERS François ° Sint-Niklaas 27-08-1860, verver 

 zv. Jean (wt. Roubaix) en Marie Jeanne Gyselinck (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 21-04-1884 (199) 

 DHONT Léonie Marie ° Croix (Nord, F) 03-02-1865, weefster 

  dv. Jean Baptiste (wt. Roubaix) en Colette Lebrun (wt. Roubaix) 

 

VAN DEN BOSCH Aloïse Josse ° Sint-Niklaas 29-05-1859, wever 

 zv. Pierre (verdwenen sinds 23 jaar) en Marie Thérèse Van Bellinghen  

  († Sint-Niklaas 04-06-1861, dv. Josse (wt. Sint-Niklaas) en Sophie Poppe  

  (wt. Sint-Niklaas)) 

 X Roubaix 21-04-1884 (208) 

 VERCAUTEREN Françoise Jeanne ° Sint-Niklaas 16-08-1859, verzorgster 

  dv. Ange (wt. Roubaix) en Joséphine Henriette Panier († Sint-Niklaas 06-10-1862) 
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SCHUERMAN Leonie Marie ° Sint-Niklaas 14-01-1855, bobijnster 

 dv. Henri Ferdinand (wt. Roubaix) en Jeanne Françoise Perin (wt. Roubaix) 

 wed. Joseph Hendrickx († Roubaix 17-03-1884) 

 X Roubaix 21-04-1884 (218) 

 GOOSSENS Théophile ° Marquette (Nord, F) 21-02-1856, weefselbereider 

  zv. Pierre († Roubaix 23-03-1878) en Marie Heger (wt. Roubaix) 

 

COOLS Joseph Isidore ° Sint-Niklaas 24-02-1862, dienstbode 

 zv. Fidèle (wt. Roubaix) en Thérèse Caroline Verhaegen (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 21-04-1884 (224) 

 LAFORCE Judith Marie ° Roubaix 04-11-1866, huishoudster 

  dv. Pierre (wt. Roubaix) en Catherine Kerckhove (wt. Roubaix) 

 

CORVELEYN Edouard Charles ° Sint-Niklaas 05-08-1862, wever 

 zv. Pierre Joseph (wt. Roubaix) en Jeanne Gislène Van Puymbroeck (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 21-04-1884 (232) 

 )( Lille 26-04-1901 

 FELIX Appoline Elisa ° Roubaix 30-11-1860, ontspoelster 

  dv. Léopold (wt. Roubaix) en Catherine Zélie Catteau (wt. Roubaix) 

 

HELINCKX Augustin ° Temse 28-07-1858, aanhechter 

 zv. Emmanuel (wt. Hoboken) en Jeanne De Buyser (wt. Hoboken) 

 X Roubaix 02-06-1884 (313) 

 COOREMAN Anne Joséphine ° Brugge 27-10-1860, verzorgster 

  dv. Joséphine Augustine Adèle Cooreman (wt. Brugge) 

 

DE WITTE Marie Pharaïlde ° Temse 13-08-1862, weefster 

 dv. Charles Louis (wt. Roubaix) en Thérèse Van Mieghem († Roubaix 03-02-1879) 

 X Roubaix 02-06-1884 (330) 

 ROUSSEL Louis Joseph ° Roubaix 01-02-1860, wever 

  zv. Achille Charles (wt. Roubaix) en Rosalie Camille Lecomte (wt. Roubaix) 

 

VAN NAMEN Léocadie Virginie ° Sint-Niklaas 16-03-1858, kamster 

 dv. François († Roubaix 04-11-1882) en Marie Dominique Vaerewyck († Temse 04-09-1882) 

 X Roubaix 16-06-1884 (362) 

 BOURLEZ Aloïse Joseph ° Ronse 23-05-1859, dagloner 

  zv. Louis Joseph (wt. Ronse) en Marcelline Everaert († Roubaix 05-11-1880) 

 

DE BEIR Pierre Philibert ° Temse 12-11-1853, schoenmaker 

 zv. Jean († Roubaix 22-08-1876) en Marie Antoinette Boel (wt. Roubaix) 

 wed. Jeanne Adrienne Erkelens († Roubaix 21-12-1879) en Palmyre Joseph Verhamme  

  († Roubaix 26-07-1882) 

 X Roubaix 04-08-1884 (452) 

 COUCKE Clémence Hortense ° Roubaix 14-10-1848, huishoudster 

  dv. Guillaume Joseph († Kortrijk 09-08-1878) en Rosalie Bernardine Droogenbrood  

   († Roubaix 17-02-1874) 
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COOL Charles Louis ° Sint-Niklaas 01-10-1853, wever 

 zv. Pierre Jean (wt. Sint-Niklaas) en Louise Antoinette Baetens († Sint-Niklaas 25-12-1874) 

 X Roubaix 04-08-1884 (433) 

 VANLATESTYN Lucie ° Ieper 13-01-1857, verzorgster 

  dv. Jean (wt. Roubaix) en Sophie Louise Borteel († Roubaix 13-02-1884) 

 

VAN DEN BOSCH Delphine Marie ° Lokeren 24-04-1862, weefster 

 dv. Philippe Leopold († Roubaix 06-05-1875) en Barbe Poppe († Lokeren 19-03-1883) 

 X Roubaix 04-08-1884 (477) 

 SPRIET Denis Joseph ° Wattrelos (Nord, F) 19-10-1859, monteur 

  zv. Jean Baptiste Joseph (wt. Roubaix) en Victoire Joseph Desmerlaire (wt. Roubaix) 

 

BUYLE Clémentine Marie ° Lokeren 10-03-1859, weefster 

 dv. Charles Louis (wt. Roubaix) en Jeanne Françoise Meganck (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 08-09-1884 (522) 

 SULMON Henri ° Kerkhove 02-10-1854, wever 

  zv. Louis (wt. Kerkhove) en Julie Vanderschelden (wt. Kerkhove) 

 

COLLYN Joseph François ° Sint-Niklaas 04-10-1846, verver 

 zv. Laurent Antoine († Sint-Niklaas 21-01-1871) en Pauline Joos (wt. Tourcoing (Nord, F)) 

 X Roubaix 08-09-1884 (541) 

 DE BRUYNE Marie Louise ° Sint-Niklaas 20-06-1844, weefster 

  dv. Jean Louis (wt. Sint-Niklaas) en Anne Catherine Nys († Sint-Niklaas 1878) 

  wed. Edouard Baert († Roubaix 09-03-1883) 

 

HORLANCE Jérémie ° Lokeren 01-08-1860, wever 

 zv. Josephine Horlance (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 08-09-1884 (548) 

 DELFOSSE Florentine ° Leers (Nord, F) 18-09-1857, weefster 

  dv. Jean Baptiste (wt. Roubaix) en Josephine Marissal († Roubaix 26-09-1868) 

 

MERCKAERT Joseph Louis Ghislain ° Sint-Niklaas 06-01-1842, wever 

 zv. Edouard († Roubaix 17-09-1881) en Emilie Petronille Verhulst († Roubaix 20-05-1879) 

 wed. Françoise Michiels († Roubaix 23-08-1878)  

 X Roubaix 08-09-1884 (551) 

 DATH Marie Françoise ° Sint-Niklaas 07-07-1845, weefster 

  dv. Jean Antoine (wt. Roubaix) en Antoinette Engels († Roubaix 26-12-1867) 

 

HOUZIAUX Maria ° Sint-Niklaas 22-11-1861, weefster 

 dv. François (wt. Roubaix) en Jeanne Petronille Vlaminck (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 08-09-1884 (565) 

 LOOTENS Auguste Constant ° Roubaix 02-03-1853, wever 

  zv. Charles Louis (wt. Roubaix) en Françoise Van den Bossche (wt. Roubaix) 

 

DE CORTE Léopold ° Sint-Niklaas 25-09-1859, wever 

 zv. Ferdinand († Roubaix 20-08-1871) en Rosalie Consarière (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 04-10-1884 (631) 

 NUTTE Clémentine Julie ° Roubaix 06-01-1862, dagloonster 

  dv. Jean Baptiste (wt. Roubaix) en Eugènie Joseph Esquenet (wt. Roubaix) 
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VAN DER JEUGHT Corneille Joseph ° Sint-Niklaas 19-05-1859, blokmaker 

 zv. Charles Louis (wt. Sint-Niklaas) en Rosalie Brissinck (wt. Sint-Niklaas) 

 X Roubaix 06-10-1884 (634) 

 AELBRECHT Philomène ° Sint-Niklaas 17-02-1860, huishoudster 

  dv. Philippe (wt. Sint-Niklaas) en Marie Josephe Bracqué († Sint-Niklaas 31-05-1881) 

 

LUCKX Marie Joséphine ° Sint-Niklaas 08-11-1863, weefster, wt. Lokeren 

 dv. Charles Louis (wt. Lokeren) en Rosalie De Smedt (wt. Lokeren) 

 X Roubaix 17-11-1884 (688) 

 NEETENS René ° Noeire (?) 17-06-1860, wever 

  zv. François († Roubaix 13-08-1880) en Benoite De Coker († Croix (Nord, F) 27-09-1880) 

 

PEERSMAN Augustin ° Sint-Niklaas 18-03-1857, verver 

 zv. François († Sint-Niklaas 23-07-1863) en Marie Caroline Van Oppens  

  († Sint-Niklaas 12-09-1878) 

 X Roubaix 29-11-1884 (727) 

 VERSTRAETE Clémence Maria ° Roubaix 03-10-1859, bobijnster 

  dv. Pierre († Roubaix 23-08-1870) en Régine Meese (wt. Roubaix) 

 

DE MEULENAER Ferdinand ° Sint-Niklaas 24-08-1862, schrijnwerker 

 zv. François Charles (wt. Roubaix) en Mélanie Pauwels (wt. Roubaix) 

 X Roubaix 08-12-1884 (757) 

 SOMERS Pharelde ° Halluin (Nord, F) 15-06-1864, weefster 

  dv. Pierre (wt. Roubaix) en Rosalie Méthem (wt. Roubaix) 

 

Bron: Archives Départementales du Nord, Roubaix, M 1884 [1 Mi EC 512 R 037]   



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

Ondernemingsnummer 0716.815.647   BIC:GKCCBEBB  IBAN: BE24 7795 9067 2238 

 

V.U.: Luc Chalmet,Gouden Leeuwstraat 2, 9111  Belsele 
Tel. 03-772 25 76 Email voorzitter@publicatie-landvanwaas.be 
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Woordje van de voorzitter  
Iemand moet de eerste zijn! 
 
Op weg naar het jaarlijkse etentje, deze keer in Beveren, voor vrijwilligers indexeerders passeren we 
al een kerstboom bij een gekend hotel. Het is amper 14 november en Sinterklaas moet nog aankomen 
in het land. Overal begint de eindejaarsversiering zichtbaar te worden. Het begin van een twee maand 
durende feestperiode, of “grote commerce”? 
 
Dit is dan ook de eerste nieuwjaarsbrief voor 2020. 
 
2019 is voor onze vereniging een geweldig jaar.   

 

 Het is ons eerste jaar als zelfstandige vzw, wat heel wat nieuwe en formelere administratie en 
boekhouding vereist, maar ook transparantie en bescherming. 

 Onze publicatiewebsite heeft een vernieuwde werkroutine gekregen (2 upgrades per jaar), na 
de moeilijke heropstart vorig jaar, het aantal abonnees blijft gestaag groeien, wat er op wijst 
dat bezoekers graag terugkeren en hun abonnement verlengen, bedankt Pascal, en alle 
indexeerders. 

 We zijn begonnen aan het ontwikkelen van een nieuwe zoekrobot om nog veel efficiënter te 
kunnen zoeken in al onze geïndexeerde gegevens, en hopen dit volgend jaar te kunnen ter 
beschikking stellen. Bedankt Christel, Pascal, Griet, Geert, Luc VT, Maarten en vooral Willy T 
om in deze stuurgroep actief de toekomst van onze online publicatie op te starten. 

 De 2de editie van de nieuwe versie cursus Oud Schrift is succesvol verlopen, bedankt Luc VT. 
En bedankt Patty, archivaris van de stad Sint-Niklaas, voor het gebruik van de mooie zaal in de 
bibliotheek van Sint-Niklaas, vlakbij het stadsarchief. 

 We organiseerden in de bibliotheek 
ook drie contactavonden waar 
genealogische vraagstukken van deelnemers 
werden besproken. Tijdens de meest 
recente contactavond bracht Geert ons het 
boeiende verhaal van de ontdekking, en zijn 
daarmee samengaande genealogische 
bewijsvoering van de uit Lokeren afkomstige  
kunstschilder Hendrick De Somere. Deze tot 
nu toe vrij onbekende  waaslander maakte 
deel uit van de “fiamminghi”, een groep 
van kunstschilders uit de lage landen die 
zich in de 16e eeuw in Napels vestigden, en 
daar wereldfaam opbouwden.  
We komen hier in een volgende Kroniek nog 
uitvoerig op terug.  

  
Contactavond Genealogie met Geert Hoste 
 

 Onze Kroniek van het Land van Waas telt met 6 uitgaven dit jaar meer dan 100 pagina’s 
lectuur; bedankt Pascal! 

 We hebben onze samenwerking met Wasiana en KOKW bestendigd en leggen contacten met 
heemkundige kringen en top genealogen van het Waasland 

 Maar vooral: onze groep vrijwilligers indexeerders heeft fantastisch stevig doorgewerkt aan 
indexeringen van het Land van Waas, zodat genealogen steeds meer ontsloten archieven met 
genalogische data kunnen opzoeken. Bedankt aan alle indexeerders: Christel, Eric, Willy T en 
Willy VB, Geert, Paul, Gina, Jean-Marie, Pascal, Griet, Etienne, Walter, Stefaan, Rositta, 
Gentil, Liliane, Hilaire, Nadine, Luc VT en Maarten. Zonder jullie geen succesvolle vereniging! 
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Tijd om toch ook even ons bestuur in de bloemetjes te zetten met hun 
bestuursverantwoordelijkheden: 

- Griet Van Houwe, ondervoorzitster (abonnementenbeheer, documentatiecentrum, beheer 
indexeringen bidprentjes en rouwbrieven)  

- Hilaire Van den Abeele, penningmeester (+inscannen bidprentjes en rouwbrieven) 
- Geert Hoste, beheer indexeringsprojecten archieven en controle indexeringsinputs, 

contactavonden 
- Pascal Janssens, ICT, Pro-Gen database, Kroniek Land van Waas,  
- Liliane Lenssens,  
- Luc Van Thienen, opleidingen, projecten 

 
En bedankt alle trouwe leden van Familiekunde Vlaanderen, abonnementshouders van onze publicatie, 
en alle genealogen die met ons in contact zijn geweest. Jullie zijn de vereniging. 
 
We hopen nog lang te mogen rekenen op jullie ijverig werk. Geniet van opzoekingen tijdens de 
donkere en lange winteravonden, geniet van het jaareinde. En, het is dan nog geen december, maar 
toch al een heel fijn nieuw jaar! 
 
Luc Chalmet, voorzitter, november 2019 
 

     
Vrijwilligersbijeenkomst Beveren op 14 november 2019 
 
 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden oktober-november 2019 

 Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.13). 

 Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.2.4).  
 

Onze publicatiewebsite www.publicatie-landvanwaas.be 
 

Deze voorbije maanden werden veel correcties doorgevoerd in de database. Dank aan alle abonnees 

die ons wijzen op mogelijks foutieve indexeringen. We roeien met de riemen die we hebben: meer 

dan 20 jaar indexeringen waar soms foutieve interpretaties gebeurden. We zullen er alles aan doen 

om systematisch deze fouten op te sporen en weg te werken. Als ons nieuwe systeem beschikbaar 

komt zullen we dit veel sneller en grondiger kunnen aanpakken. Ondertussen zijn we altijd blij met 

jullie feedback van gevonden fouten. We onderzoeken ze telkens en passen de database aan waar 

nodig. Continue verbetering van de kwaliteit van onze geïndexeerde gegevens! 
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Peer de Garde, een reus uit Hove 
door Jos Daems.  
 
Door de eeuwen heen worden in stoeten en processies gekende figuren uit het volksleven uitgebeeld 
als reuzen. Deze zeer oude traditie vinden we terug in heel Europa, maar toch vooral in Spanje en 
Vlaanderen. 
 
Ook de gemeente Hove in de provincie Antwerpen had in de jaren veertig van vorige eeuw twee 
reuzen: Koning Leopold en Koningin Astrid. Zij verdwenen echter kort na de Tweede Wereldoorlog uit 
beeld. 
 
Rond 1980 echter rees bij Rik Blomme en Ivo Roels de idee om een nieuwe reus te creëren, bij 
voorkeur een 'champetter'. In het Jaar van het Dorp (1984) was het zover: reus Peer de Garde zag 
dank zij de creatieve handen van Rik het levenslicht. 
 
Men kon Peer bewonderen bij de opening van de braderie waar hij een oogje in het zeil hield over zijn 
dorpsgenoten. Zijn toestand verslechterde echter met de jaren en in het begin van de 21e eeuw 
besloot men hem in remise te plaatsen; hij was te zeer beschadigd. Tot in 2012: Peer werd hersteld 
en kon zijn werkzaamheden hervatten op de Erfgoeddag. Op zondag 22 april 2012 werd hij feestelijk 
ingehaald door de Hovenaars, die hem weer konden bewonderen in al zijn glorie. 

 

 
 
Wie was Peer de Garde? 
 
Peer is geen product van één of andere sprookjesverteller, maar was in werkelijkheid de zesde 
veldwachter van Hove; hij staat geboekstaafd als Petrus Marie Van Clapdurp, geboren te Sinaai op 31 
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augustus 1850 als zoon van Benignus en Maria Theresia Van Bocxlaer. Hij kwam ter wereld in een 
landbouwersgezin, dat zijn inkomen aanvulde met het weven van lijnwaad. 

 
Uit zijn kwartierstaat blijkt dat Petrus een rasechte Waaslander is, met voorouders in Sinaai, Belsele, 
Beveren, Vrasene, Koewacht/Moerbeke en Sint-Niklaas. 

 

 
 
Petrus was de oudste, °Sinaai op 31 augustus 1850 van een gezin dat zes kinderen telde, drie jongens 
en drie meisjes. Na Petrus kwamen nog 

 Maria Coleta, °Sinaai op 1 mei 1852, trad op 11 januari 1877 in het klooster te Brussel.  

 Maria Louisa, °Sinaai op 2 november 1853, werd landbouwster en trad in het huwelijk met 
Casimirus Bogaert, ° Lokeren op 24 augustus 1841. Zij stierf te Sinaai op 10 december 1933.  
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 Philomena, °Sinaai op 2 oktober 1855.  

 Jozef Marie, °Sinaai op 7 september 1857, was eveneens landbouwer en huwde met 
Philomena De Wilde,° Belsele op 14 december 1858. Hij stierf te Sinaai op 21 november 
1923 

 August °Sinaai op 12 april 1865. 
 
Als jongeman van bijna 26 jaar verlaat Petrus op 4 juli 1876 Sinaai om in Brussel een carrière op te 
bouwen bij de gendarmerie (Rijkswacht). Na zijn opleiding wordt hij op 12 november 1877 
overgeplaatst naar Mechelen, waar hij zijn intrek neemt in de plaatselijke rijkswachtkazerne. 
 
In 1884 overlijdt de toenmalige veldwachter van Hove; er zijn zes kandidaten om hem op te volgen, 
waaronder Petrus Van Calpdurp. Hij blijkt de geschiktste kandidaat te zijn en wordt op 12 oktober 
1884 aangesteld als veldwachter van Hove. Zes dagen later neemt hij zijn intrek in de woning aan de 
Veldkant nr.3 te Hove. Mevrouw Vedus uit Mechelen maakt vervolgens zijn veldwachtertenue voor de 
som van 193,45 frank. Het uniform bestond uit een frack of tunique, een overfrack of kapot, een kepie 
en een broek. 
 
Lang bleef Petrus niet alleen, want op 22 december van hetzelfde jaar trad hij te Mechelen in het 
huwelijk met Susanna Catharina Ludovica De Schoenmaeker, een dienstmeid die werd geboren op 18 
oktober 1855 te Heffen. Al vlug verhuisde het gezin naar de Kapellestraat nr. 20 en vervolgens naar de 
Wauwstraat (nu Mortselsesteenweg). Het is hier dat het gezin uitbreidt met twee kinderen, Benignus 
Franciscus, °Hove 3 oktober 1885 en Maria Adelia, °Hove 12 februari 1887. 
 
Petrus was een rijzige man met een streng gelaat. Hove kende hem al vlug als Peer de Garde: een 
strenge veldwachter, die zijn taak en het hem toevertrouwde gezag plichtsbewust uitoefende. 
 
Op 25 januari 1919, als hij 69 jaar is en brigadier-veldwachter, dient hij zijn ontslag in; het wordt 
besproken en aanvaard op de gemeenteraad van 14 maart 1919. Petrus Van Clapdurp had de gemeente 
35 jaar lang trouw gediend. Het gemeentebestuur had hem meermaals geprezen voor zijn 
voorbeeldige en goede dienst en benoemt hem tot ere-brigadier-veldwachter. 
 
Tot 1930 blijft Peer de Garde in Hove wonen, maar als hij 80 jaar is, verlaat hij deze gemeente om in 
Mortsel bij zijn dochter Maria Adelia te gaan inwonen. 
 
Petrus Van Clapdurp overlijdt in Mortsel op 20 januari 1936; hij werd 86 jaar oud. 
Maar tot op de dag van vandaag waakt hij als reus over Hove. 
 
Bronnen:   

 Heemkundige Kring De Markgraaf Hove 

 Heemkring "Den Dissel" Sinaai (Etienne Bogaert) 
 

Plannen voor 2020 
 
Genealogie contactavonden, noteer alvast in uw agenda: 
12 maart 2020 : knopen in je genealogische opzoekingen,  
11 juni 2020 : Erfenisaangiften 19de eeuw 
12 november 2020 : Oud schrift voor gevorderden: Landboeken 
 
Opleiding Oud Schrift voor beginners : 10 en 24 september, 8 en 22 oktober en 5 november 2020 
 
Oproep : Onze online publicatie met geïndexeerde data is maar zo goed als de hoeveelheid 
geïndexeerde data en de kwaliteit ervan die je erin kan vinden. We proberen zo spoedig mogelijk alle 
akten burgerlijke stand van het Land van Waas tot 1910 geïndexeerd op onze publicatiewebsite te 
krijgen (volledige of klapperinformatie met beeldlinken naar Family Search). Om dat te realiseren 
zouden we graag nog meer vrijwilligers vinden die willen indexeren. Indien interesse, laat het ons 
weten. We zullen je van dichtbij begeleiden in helpen in het indexeringsproces.  
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De website van de archieven der Franse overzeese 
gebieden 
 
Webstek: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 
 
Wat kan U er vinden ? 

 Europese burgerlijke stand van de overzeese gebieden: Algérie (1830-1918, Cambodge (1873-
1917), Canada (1721-1758), Cap de Bonne-Espérance (1782-1784), Chine (1857-1862), Comores 
(1892-1917), Congo (1888-1917), Côte d'Ivoire (1843-1918), Côte française des Somalis (1884-
1915), Dahomey (1889-1918), Egypte (1867-1870), Etats-Unis (1778-1795), Gabon (1845-1917), 
Guadeloupe (1639-1907), Guinée (1867-1917), Guyane (1677-1907), Haute-Volta (1897-1917), 
Ile de France (1728-1811), Ile Royale (1715-1758), Iles Australes (1886-1906), Iles du Vent 
(1843-1906), Iles Gambier (1886-1906), Iles Marquises (1843-1906), Iles Tuamotu (1881-1906), 
Iles-Sous-le-Vent (1898-1906), Inde (1676-1917), Laos (1895-1915), Louisiane (1720-1734), 
Madagascar (1807-1917), Martinique (1662-1912), Mauritanie (1895-1917), Mayotte (1844-1917), 
Niger (1901-1917), Nouvelle-Calédonie (1855-1908), Nouvelles-Hébrides (1898-1915), Oubangui-
Chari (1891-1918), Réunion (1704-1907), Saint-Barthélémy (1724-1905), Saint-Domingue (1666-
1809), Saint-Martin (1773-1907), Saint-Pierre-et-Miquelon (1763-1907), Sainte-Lucie (1751-
1789), Seychelles (1806-1807), Sénégal (1724-1917), Soudan français (1864-1917), Tchad (1903-
1918), Turquie (1853-1856), Vietnam (1860-1917) en Wallis-et-Futuna(1894-1907). 
Voor Algerije is er ook een nominatieve index. 

 Militieregisters van de overzeese gebieden: Afrique occidentale française (1888-1917), Algérie 
(1866-1921), Côte française des Somalis (1910-1917), Comores (1895-1918), Guyane (1890-
1914), Inde et Indochine (1897-1909), Madagascar (1889-1918), Nouvelle-Calédonie (1907-
1918), Polynésie (1894-1919), Réunion (1884-1918), Saint-Pierre-et-Miquelon (1901-1921). 
Enkel personen met de Franse nationaliteit. 

 Individuele dossiers van de veroordeelden tot de strafkolonies:  Algérie, Gabon, Guyane 
Française, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Obock, Poulo Condor. 

 
 

Gelegenheidsvondst:Waaslander in de strafkolonie van 
Nieuw-Caledonië 

door Pascal Janssens. 
 
Op zoek naar een persoon die overleden was in Nieuw-Caledonië kwam ik terecht op de voorgaande 
webstek van de archieven der Franse overzeese gebieden. Spijtig genoeg heb ik hem niet gevonden, 
maar ik stootte wel op een waaslander die daar in de strafkolonie overleden was. 
 
Het betreft een zekere Desiderius Demunck geboren op 23 mei 1832 te Jouin Dreck in België, als zoon 
van Deminigaesse en Yancinces Cathrine. Aangezien ik het vermoeden had dat Juoin Dreck wel eens 
een fonetische schrijfwijze van Zwijndrecht zou kunnen zijn, vergeleek ik zijn geboortegegevens met 
de gegevens op onze publicatiewebsite en ja hoor, ik vond een Desiderius De Munck geboren te 
Zwijndrecht op 23 mei 1832 als zoon van Dominicus  De Munck en Maria Catharina Janssens (akte 28). 
(https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XHRQ-SN2?i=586) 
 
Uit zijn dossier blijkt dat hij werkzaam was als spoorlegger en woonde in Neufchâtel (Seine inférieure, 
wat tegenwoordig Seine-Maritime is). Hij werd veroordeeld tot 12 jaar dwangarbeid door het hof van 
assisen van Rouen op 19 november 1872, omdat hij op 19 oktober 1870 buiten het jachtseizoen aan 
het jagen was en een poging tot moord had gepleegd om dit delict te verbergen.  
 
Hiervoor werd hij naar de strafkolonie van Toulon gebracht, waar hij aankwam op 6 december 1872. 
Op 3 augustus 1873 werd hij op het transportschip “Garonne” geladen met bestemming Nieuw-
Caledonië waar hij op 26 mei 1874 overleed in Ile Nou. 
 

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XHRQ-SN2?i=586
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Op de eerste bladzijde van zijn dossier vinden we een persoonsbeschrijving: 
 

                
 

           
 
Uit zijn overlijdensakte blijkt dat hij op 26 mei 1874 om 06:30 overleden is in het hospitaal van Ile 
Nou (Nieuw-Caledonië). 
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Artikelreeks: Waaslanders gehuwd/overleden te Roubaix 

Waaslanders overleden te Roubaix in 1884 

door Liliane Lenssens. 
 
FOUBERT Charles Louis, † Roubaix 01-01-1884 om 06:00 (14) 

 6 jaar, ° Sint-Niklaas 

 zv. Jean François (wt. Roubaix) en Pauline Joseph De Bruyne (wt. Roubaix) 

 

BEHIELS Jeanne Albertine, † Roubaix 03-02-1884 om 04:00 (234) 

 23 jaar 11 maanden, ° Sint-Niklaas, echtg. Théodore Emile Desmadryl, schrijnwerker 

 dv. Fidèle Jacques (wt. Roubaix) en Françoise Louise Dhondt († Roubaix) 

 

WAUTERS Honoré, † Roubaix 14-02-1884 om 16:00 (314) 

 41 jaar 6 maanden, wever, ° Temse, echtg. Dorothé Wauters, huishoudster 

 zv. Egide (wt. Roubaix) en Séraphine De Beir (wt. Temse) 

 

VRAUX Auguste, † Roubaix 18-02-1884 om 00:00 (355) 

 37 jaar 11 maanden, kruidenier, ° Sint-Niklaas, echtg. Marie Louise Tielens, huishoudster 

 zv. Jean Louis († Roubaix) en Rosalie De Tender (wt. Roubaix) 

 

MESOT Charles Louis, † Roubaix 20-02-1884 om 22:00 (366) 

 78 jaar 3 maanden, dagloner, ° Sint-Niklaas, echtg. Jeanne Verbracken, huishoudster 

 ouders onbekend 

 

VERBRAEKEN Joseph Nicodème Alphonse, † Roubaix 09-06-1884 om 19:00 (1143) 

 6 jaar 2 maanden, ° Sint-Niklaas 

 zv. Pierre Jean (wt. Roubaix) en Colette Van Vlierberghe (wt. Roubaix) 

 

DE WITTE Marie Louise, † Roubaix 13-06-1884 om 04:00 (1159) 

 34 jaar, weefster, ° Temse, ongehuwd 

 dv. Charles Louis (wt. Roubaix) en Thérèse Van Mieghem († Roubaix) 

 

DE STOBBELEIRE Eugène Bernard, † Roubaix 19-07-1884 om 01:00 (1343) 

 43 jaar 11 maanden, wolsorteerder, ° Sint-Gillis-Waas, echtg. Marie Sophie Jeanne 

  Verstraeten, huishoudster 

 zv. Adolphe († Sint-Gillis-Waas) en Virginie De Dobbelaere († Sint-Gillis-Waas) 

 

DE BRUYNE Mathilde, † Roubaix 23-08-1884 om 13:00 (1613) 

 21 jaar, verzorgster, ° Temse, ongehuwd 

 dv. François en Félicité Stout 

 

VERGEYLEN Marie Catherine, † Roubaix 27-08-1884 om 17:30 (1638) 

 19 jaar 8 maanden 22 dagen, huishoudster, ° Sint-Niklaas, echtg. Auguste Jean Loens, wever 

 dv. Jean François (wt. Antwerpen) en Colette Joséphine Van Ghele (wt. Roubaix) 

 

VAN SENBERGHE Joseph, † Roubaix 06-09-1884 om 13:00 (1716) 

 33 jaar, verver, ° Sint-Niklaas, ongehuwd 

 zv. Victor en Charlotte Vetrose 
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ROMBAUT Marie Louise, † Roubaix 12-10-1884 om 10:00 (1890) 

 35 jaar 6 maanden, huishoudster, ° Sint-Niklaas, echtg. Aloyse François Meul, wever 

 dv. Pierre Jean († Sint-Niklaas) en Rosalie Hoogstad († Sint-Niklaas) 

 

DE PAGIE Pierre, † Roubaix 17-10-1884 om 12:00 (1931) 

 38 jaar, chauffeur, ° Lokeren, echtg. Stephanie Van der Jeugt, huishoudster 

 zv. Pierre (wt. Sint-Niklaas) en ? [moet zijn: zv. Désiré en Livina Puylaert] 

 

DE BLOCK Maria Louise, † Roubaix 27-10-1884 om 14:00 (1995) 

 35 jaar 4 maanden, huishoudster, ° Sint-Niklaas, echtg. Edouard Gislenus Maes, wever 

 dv. Charles Louis en Jeanne Maria De Meestere 

 

AUDENAERT Charles Louis, † Roubaix 04-12-1884 om 16:00 (2232) 

 40 jaar 6 maanden, dagloner, ° Sinaai, echtg. Marie Louise Verlinden, huishoudster 

 zv. Pierre François († Sinaai) en Vitalie Ongena († Sinaai) 

 

CLAUS Guillaume, † Roubaix 08-12-1884 om 20:00 (2262) 

 67 jaar 9 maanden, vetter, ° Bazel, wed. Angeline Windey († Roubaix) 

 zv. Jean Baptiste († Bazel) en Angelina Roulans († Bazel) 

 

DE WITTE Charles Louis, † Roubaix 11-12-1884 om 10:00 (2281) 

 67 jaar, dagloner, ° Temse, wed. Marie Thérèse Van Mieghem († Roubaix) 

 zv. Joseph en Thérèse Ruems 

 

Bron: Archives Départementales du Nord, Roubaix, D 1884 [1 Mi EC 512 R 046 & 1 Mi EC 512 R 047] 
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