
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 

 
 
 
 

 
49ste jaargang – nr.1 – tweemaandelijks 

januari-februari 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroniek van het 
Land van Waas 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Woordje van de voorzitter 

Een attest van Heilig Kruisrelikwieën uit 1669 : deel 2 

Gekwetste Kruibeekse soldaat geholpen door 
Koning.... en naar de Ambulance te Veurne-Statie 
gevoerd 

Petrus De Rijcke, loteling, soldaat van Napoleon 



2 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 1 januari-februari 2021 

 

Inhoud 

 

Inhoud ....................................................................................................... 2 

Woordje van de voorzitter ................................................................................ 3 

Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be .................................................... 4 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be ....................................................... 4 

Resultaten bevraging 2021 Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas vzw. ............... 5 

Een attest van Heilig Kruisrelikwieën uit 1669 : deel 2 ............................................. 10 

Gekwetste Kruibeekse soldaat geholpen door Koning.... en naar de Ambulance te Veurne-
Statie gevoerd ............................................................................................ 14 

Petrus De Rijcke, loteling, soldaat van Napoleon ................................................... 17 

Wat staat daar nu weer ??? ............................................................................. 21 

En nog dit ................................................................................................. 28 

 

Klik op het paginanummer om rechtstreeks naar het artikel te springen. 

  



3 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 1 januari-februari 2021 

 

Woordje van de voorzitter  
door Luc Chalmet 

 
Onze vereniging trad een eerste keer met haar 
indexeringswerk op de voorgrond begin 2010. In de Waasland 
editie van de krant De Standaard werd op 23 februari 2010 
aangekondigd dat 212.710 Wase huwelijken (1568-1910) op 
één site raadpleegbaar werden in online lijsten. En dat er 

een project indexering van bidprentjes was opgestart. Luc 
De Backer, Jean-Pierre Vaneygen† en Paul Eeckaoudt 
stonden samen op de foto met Johan Dambruyne van het 
Rijksarchief. 
 
Foto: De Standaard, 23 februari 2010 
 

Meer dan tien jaar later, op 6 januari 2021, hebben we meer dan  63.000 nieuwe indexeringsrecords 
toegevoegd aan onze online publicatie. De indexeringsteller staat daarmee op een algemeen 
duizelingwekkend totaal van 2.398.813. We zien de indexeringen van akten van burgerlijke stand (tot 
1920) en parochieregisters van heel het Waasland stilaan compleet worden. We gaan daarom vanaf 2021 

meer focus leggen op het indexeren van Staten van Goed, want daar is veel vraag naar zoals blijkt uit 
onze recente bevraging. Meer archiefstukken ontsluiten voor de genealoog die zijn voorouders in het 
Waasland wil opzoeken, dat is onze ambitie. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. 
 
Om representatief te zijn als vereniging, en als genealoog, moeten we zeker niet alleen kwantiteit maar 
ook kwaliteit ambiëren. Daarom proberen we bij onze indexeringen zoveel mogelijk een link naar het 
beeld van de originele akte of documenten te voorzien. En mocht je bij je opzoekingen suggesties voor 
verbeteringen of correcties hebben, laat het ons dan zeker weten.  
 
Kwaliteit als genealoog betekent dat we onze conclusies over onze familiegeschiedenis steeds baseren 
op bewijsmateriaal. En ik lijst daarom graag de basisprincipes op van degelijk stamboomonderzoek 

(gebaseerd op de Board for Certification of Genealists): 
- Uitputtend onderzoek naar bronnen uitvoeren binnen redelijke grenzen. Door veel bronnen te 

raadplegen kan je een veel juister beeld krijgen van een persoon en van relaties binnen een 
familie  

- Complete en correcte bronvermeldingen bijhouden, zodanig dat elke lezer van je 
familiegeschiedenis de bewijzen van je conclusies kan natrekken 

- Correleren en analyseren vertrekkend van het bewijsmateriaal. In plaats van onmiddellijk 
genealogische conclusies te trekken beter eerst bronvermeldingen naast elkaar vergelijken en 
dan pas conclusies trekken 

- Oplossen van conflicten in het bewijsmateriaal. Als we meerdere bronnen vinden met dezelfde 
naamvermelding, dan vinden we dikwijls tegenstrijdigheden. Die conflicten moeten met een zo 
hoog mogelijke graad van zekerheid opgelost worden. 

- Goed onderbouwde genealogische conclusies trekken en zorgvuldig noteren. Pas als al dat 
onderzoek op bewijsmateriaal is uitgevoerd kunnen juiste conclusies getrokken worden en kan 
je ze publiceren. 

 
De nieuwste stamboomprogramma’s beginnen deze benadering (“evidence based genealogy research”) 
als uitgangspunt te gebruiken. Voor wie hierover meer wil weten verwijzen we naar centurial 
(Nederlands, op Windows) en Evidentia (Amerikaans, op Windows, Mac OS of Linux). Het is een heel 
andere benadering in vergelijking met stamboomprogramma’s waar we vandaag mee werken. Staan we 
hiermee aan het begin van een heel nieuwe evolutie? We komen hier zeker nog op terug. 
 
Alvast veel succes bij je opzoekingen en hou nog even vol zodat we hopelijk elkaar ook weer werkelijk 

kunnen ontmoeten in het najaar. 
  

https://www.standaard.be/cnt/o62mk21u?&articlehash=55D49BC1BF5AF7EEDDA90AB8E8125CAA9C31F6D55A219685A0483D91C7B79F6ED365032B665E7D0DBD7BFB8CEB0BE6C8AE007512783BBBF850F5343C59EA6A99
https://bcgcertification.org/about/
https://www.centurial.net/nl
https://evidentiasoftware.com/
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden december 2020 - januari 2021 

• Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.24). 
• De project-pagina’s werden aangepast aan de huidige situatie op onze publicatie-website.  

 
 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be 
 Eerste upgrade van 2021 (5 januari) 
 

In totaal werden 386 nieuwe Parochieregisterindexeringen toegevoegd en 46.359 nieuwe indexeringen 
Burgerlijke Stand. Verder zijn er 10.722 extra beschrijvingen van bidprentjes en rouwbrieven 
toegevoegd. We vermelden hier de nieuw toegevoegde akten en klappers. Naast deze nieuwe akten zijn 
er nog veel aanvullingen en correcties uitgevoerd. 
 
- Parochieregisters Geboorten/Dopen (PR-GEB) 

Melsele 1920 (Pascal Janssens; 146 akten) 
 
- Parochieregister Huwelijken (PR-HUW) 

Burcht 1920 (Pascal Janssens; 62 akten) 
De Klinge 1920 (Pascal Janssens; 38 akten) 

Doel 1920 (Pascal Janssens; 31 akten) 
Melsele 1920 (Pascal Janssens; 57 akten) 
Zwijndrecht 1920 (Pascal Janssens; 57 akten) 

 
- Burgerlijke stand Geboorten (BS-GEB) 

Burcht 1920 (klapper; Willy Trog; 156 akten) 
De Klinge V-1850 (Willy Trog; 3.195 akten) 
Doel VI-1910 (Willy Trog; 7.651 akten) 
Eksaarde 1860-1888 (Walter Dierckx; 3.989 akten) 
Kieldrecht VI-IX,XI-1910 (Willy Trog; 11.194 akten) 
Temse 1845-1850 (Eric Saman; 1.516 akten) 

Verrebroek VIII-1910 (Willy Trog; 4.628 akten) 
Zwijndrecht 1920 (klapper; Willy Trog; 229 akten) 

 
- Burgerlijke Stand Overlijdens (BS-OVL) 

Burcht 1920 (klapper, Willy Trog, 70 akten) 
Daknam V-1900 (Etienne Huyghe; 1.412 akten) 
Doel 1873-1900 (Etienne Huyghe; 1.497 akten) 
Lokeren 1840-1852 (Geert Hoste; 6.296 akten) 
Melsele 1847-1900 (Etienne Huyghe; 4.000 akten) 
Moerbeke-Waas (aanvullingen en correcties; Pascal Janssens; 4.608 akten) 
Sint-Niklaas 1899-1900 (Willy Van Brande; 1.790 akten) 

Sint-Niklaas 1920-1924 (Willy Van Brande; 3.416 akten)  
Tielrode 1873-1888 (Stefaan Pauwels; 779 akten) 
Waasmunster 1836-1849 (aanvullingen en correcties; Pascal Janssens; 2.262 akten) 
Zwijndrecht 1920 (klapper; Willy Trog; 155 akten) 

 
- Bidprentjes en rouwbrieven BD/RB: 

Reeks 870 (Pascal Janssens; 500 beschrijvingen);  
Reeksen 1866, 1867 en 1868 (Pascal Janssens en Christel Van Eynde; 1.500 beschrijvingen);  
Reeksen 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 (Lily Anne Rolier; 2.507 beschrijvingen); 
Reeksen 1840, 1841, 1842, 1843, 1844 en 1845 (Patrick Geerinck; 5.767 beschrijvingen) 
Reeks 2045 (Griet Van Houwe; 448 beschrijvingen) 
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Daarnaast werden ook nog correcties aangebracht op het bevolkingsregister Belsele (BEV), de kronieken 
van 2020 met index op de jaargang (KRON), en Waaslanders gehuwd/overleden in Roubaix werden 

aangevuld (EXTRA). 
 
De volledige details van deze upgrade staan vermeld in de Pro-Gen upgrade pagina van de publicatie-
website. 
 

Resultaten bevraging 2021 Familiekunde Vlaanderen – regio 
Land van Waas vzw. 
Rapportage door Luc Chalmet – 20 januari 2021 
 
Vooraf 
Hier bespreken we de resultaten van de derde editie van onze bevraging naar de wensen van onze 

doelgroep. Alle abonnees van onze online-publicatie en geregistreerden op de website van onze 
regionale vereniging werden uitgenodigd om deel te nemen. 
 
Vier onderdelen worden besproken: 

1. Algemeen: lidmaatschap van de koepelvereniging en haar publicatie Vlaamse Stam, publicatie 
‘Kroniek van het Land van Waas’  van onze regionale vereniging, en documentatiecentrum Land 
van Waas te Sint-Niklaas (nog steeds in verbouwing) 

2. Indexeringsprojecten en online publicatie www.publicatie-landvanwaas.be met zoekfuncties in 
Pro-Gen gegenereerde html pagina’s en met de nieuwe zorro® sql zoekfunctie op de online 
database. 

3. Activiteiten georganiseerd door FV-Land van Waas vzw 

4. Vrijwilligerswerk en organisatie van de vereniging 
 
Tussen 15 december 2020 en 5 januari 2021 werden 64 antwoorden ontvangen. Het merendeel van de 
respondenten (87%) zijn lid van de koepelorganisatie. 77% hebben een abonnement op de geïndexeerde 
akten in de online publicatie. De resultaten zijn statistisch betrouwbaar en bruikbaar voor meer 
klantgerichte werking van onze regionale vereniging inclusief het mogelijks uitbreiden van vrijwilligers, 
indexeerders, en auteurs.  
 
Resultaten Deel 1 :  
Kroniek Land van Waas, documentatiecentrum Land van Waas 
 

De 'Kroniek van het Land van Waas' wordt zeer ruim gelezen en blijft nog steeds een belangrijk 
communicatiemiddel naar de doelgroep. 
 
Meer dan 95% van de respondenten leest de Kroniek. Een greep uit de reacties op de Kroniek: 
 

• Goed blijf zo doorgaan; houden zo, prima werk - down to earth. Zeer gewaardeerd 

• Steeds uitnodigend om zelf eens iets te onderzoeken 

• Heel goed en goede informatie; Interessante onderwerpen; steeds interessante artikels en 
nieuwtjes belangrijk voor genealogen 

• In de publicaties die ik krijg van jullie lees ik wel elke keer al de artikels, op zoek naar namen 
die overeenkomen uit mijn stamboom 

• De oefeningen in "Oud Schrift" zijn leerrijk 

• Ben altijd nieuwsgierig naar wat er lezen valt  

• Ik ben niet zo'n schermlezer maar uw kroniek is heel duidelijk en ik neem altijd de moeite om 
het te lezen. 

• Suggestie: per parochie/gemeenten een overzicht geven van alle secundaire genealogische 
bronnen, waar beschikbaar en of er ev. bewerkingen van bestaan.  

• Goed bezig. Het blijft boeiend de regionale namen en eventuele namen er in terug te vinden. 

• Vragenrubriek tussen de lezers onderling ? 

• Veel van mijn voorouders komen uit het Land van Waas, ik heb er dus al veel gebruik van 
gemaakt. Gemakkelijk in gebruik! 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/data/start.html?v=2021-01-26_08:40
http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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• Ik bekijk steeds of er iets interessant in staat voor mij 
 
Ons documentatiecentrum nog steeds gesloten wegens verbouwingen. 

 
 
 
De helft van alle respondenten wil zoveel mogelijk 
alle documenten digitaal beschikbaar via internet 
(een virtueel documentatiecentrum dus). Velen 
wensen in een fysiek documentatiecentrum 
documenten in te kijken en elkaar te ontmoeten. 
 
 
 

• Als er opzoekingen moeten gebeuren voor verder werk doe ik dit liefst met mijn neus in de 
boeken en eventueel later digitaal 

• Suggestie: een gesloten faceboek / whatsapp groep vormen om samen problemen op te kunnen 
lossen  

• Zoals de situatie nu (corona) is denk ik dat digitaal de oplossing is, elkaar ontmoeten is 
natuurlijk nog altijd de manier om direct te communiceren. 

• zal heel lang duren eer alles online beschikbaar zal zijn 

• Suggestie: een lijstje publiceren van de genealogen met vermelding van hun expertise 

 
Resultaten Deel 2 : indexeringsprojecten en de online publicatie-website www.publicatie-
landvanwaas.be (met Pro-Gen html en zorro@ sql zoekfunctie op de online database) 
 
Opvallend is dat de interesse in de indexeringsprojecten opnieuw niet significant veranderd. In volgorde 
(met vorige volgordes van 2020 en 2018 tussen haakjes) gaat de voorkeur naar (met % van 2021, 2020 
en 2018 tussen haakjes): 
 

1. (3-4) Staten van Goed (70,3 - 65,2 – 63,5) 

2. (1-1) Parochieregisters (68,8 - 72,8 – 82,6) 
3. (2-2) Burgerlijke stand (62,5 - 69,6 – 71,3) 
4. (5-5) Bidprentjes en Rouwbrieven (57,8 - 56,5 – 54,5) 
5. (4-3) Gezinsrepertoria (54,7 - 63,0 – 68,3) 
6. (6-6) Bevolking (54,7 - 54,5 – 51,5) 
7. (8-8) Notariaat (35,9 - 34,7 – 34,9) 
8. (7-7) Hoofdcijnsboeken (29,7 - 47,8 – 38,5) 
9. (9-10) Penningcohieren (26,6 - 32,6 – 25,1) 
10. (10-9) Militieregisters (26,6 - 30,4 – 29,9) 
11. (11-11) Wereldoorlog I (20,3 - 17,4 – 18,0) 

 

Deze rangschikking wordt gebruikt bij het prioriteren van het indexeringswerk. Zolang er nog werk aan 
de winkel is  in Parochieregisters en Burgerlijke Stand zullen deze projecten zeker voorrang krijgen. 
Zo helpen we vooral de beginnende genealogen.  
 
Opvallend in de rangschikking is zeker de sprong naar plaats 1 voor bewerkingen van Staten van Goed. 
Dit zal zeker opgenomen worden in onze prioriteitsstelling voor bewerkingen. We zullen in 2021 een 
tandje bijsteken op dit domein.  
 
Bidprentjes en Rouwbrieven blijven erg belangrijk voor de beginnende genealoog. Deze documenten 
zijn immers de link naar de burgerlijke stand bij opklimming naar het verleden. We blijven hier zeker 
veel aandacht aan geven, zoals het resultaat uit de bevraging dit vraagt. 

 
Gezinsrepertoria en Bevolking worden ook hoog ingeschat, zodat deze in het vizier blijven voor 
projectwerk. 
 
 

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Ook de rangschikking (met die van 2020 en 2018 tussen haakjes) van bijkomende interesses (met % van 
2021, 2020 en dat van 2018 tussen haakjes) blijft opvallend stabiel. De nieuwe suggestie “Waaslanders 

buiten het Waasland” kreeg slechts een beperkte score. 
 

1. (1-2) Stambomen van Waaslanders (57,1 - 60,2 – 54,8) 

2. (2-1) Parochieregisters van moderne tijden (1796-1920) (53,6 - 57,8 – 60,6) 

3. (3-3) Kwartierstaten van Waaslanders (44,6 - 53,0 – 51,0) 
4. (4-4) Emigraties vanuit het Waasland naar Noord-Amerika (44,6 - 41,0 – 35,5) 

5. (.-.) Waaslanders buiten het Waasland (26,8 - - ) 

6. (5-5) Emigraties vanuit het Waasland naar Frankrijk (21,4 - 21,7 – 23,9) 
7. (6-6) Emigraties naar het Waasland vanuit Frankrijk (12,5 - 13,3 – 14,8) 

 
77% van de respondenten heeft een abonnement op de publicatie-website. 18% is zich onbewust van het 
bestaan van een abonnementsformule en 5% vindt het abonnement te duur. 80% is vertrouwd met het 
gratis deel in de online publicatie. Er worden veel zeer lovende commentaren gegeven op dit gratis 
aanbod. 

 
Het zoeken wordt gemiddeld als “zeer 
goed” ervaren met 2 respondent 
uitzonderingen (zie grafiek) die het als 
onvoldoende ervaren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorig jaar werd zorro® gelanceerd, onze nieuwe sql zoekfunctionaliteit gekoppeld aan de online 
database van indexeringen van Burgerlijke Stand, Parochieregisters en Bidprentjes/Rouwbrieven. Voor 

de eerste keer werd via onze bevraging in de breedte feedback verzameld over de ervaringen van de 
zorro® gebruikers. 

 
87% van de zorro® gebruikers 
respondenten geven een score van 7 
of meer. Zelfs de score 10 kwam een 
aantal keer voor. Dat is zeer 
bevredigend want het betekent dat 
we met deze ontwikkeling een goede 
nieuwe weg zijn ingeslagen.  
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Het navigeren in zorro® met de 
wildcards is niet gemakkelijk. Daarom 

deze vraag in de enquête. Het is 
hoopgevend dat het meerendeel van 
de gebruikers (86%) ook hier een score 
van 7 en meer op gaven.  
 
 
 
 
 
Concluderend mogen we stellen dat 
de lancering van zorro® een succes is. 

 
 
 

In de commentaren op deze laatste vraag lezen we dat het werken met wildcards nog dikwijls lastig is, 
en dat er daardoor dikwijls ‘geen resultaat’ wordt gevonden. Leren werken met goede zoektermen is 
nodig. We lezen hierin een vraag naar een vlottere interface voor het zoeken in zorro®. En de vereniging 
denkt ook aan het produceren van een video waarin de mogelijkheden van zorro® worden uitgelegd. 
Ook zal er hierover een contactavond of korte opleiding worden georganiseerd van zodra de pandemie 
voorbij is. 
 
Verder noteren we volgende vragen naar bijkomende functionaliteit: 

- Bij zoeken in huwelijken mogelijkheid bieden tot invoeren namen ouders 

- Resultaten van zoekoperaties zou je moeten kunnen sorteren volgens elke kolom, bv. door 
klikken op hoofding van een kolom. 

- Zoeken naar personen ook uitbreiden naar andere bronnen, bv. bevolking, militie 
- Meer sorteermogelijkheden 

- Zoeken op getuigen 

- Mogelijkheid bieden om enkel op de vrouw kunnen zoeken in huwelijken 
(nvdr. werd ondertussen gerealiseerd in zorro®, bedankt voor de suggestie) 

 
Zorro® werd dit jaar als bijkomend sterk zoekinstrument toegevoegd aan het abonnement van onze 
online publicatie, zonder verhoging van abonnementsprijs. Daarnaast werd ook op de online 
publicatiewebsite een omvangrijk gratis toegankelijk deel toegevoegd.  
 
Enkele respondenten storen zich aan de abonnementsprijs van 10 € omdat ze vinden dat dit moet 
inbegrepen zijn in het lidgeld van de koepelvereniging. We kunnen niet genoeg benadrukken dat de 
lokale FV Land van Waas vzw deze online publicatie helemaal zelf ontwikkelt, onderhoudt en financiert. 
Wij krijgen wel een algemene subsidie van de koepelvereniging (7 € per betalend lid), maar dat is 

ontoereikend om deze online publicatiewebsite in de lucht te houden. Daarom wordt door lokale 
vereniging een minimale abonnementsbijdrage gevraagd. Koken kost nu eenmaal een beetje geld.  
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Tweederden van de respondenten missen de landkaart van Pro-Gen niet in het zorro®-deel. Het gebruik 
van zorro® heeft twee derden ook geholpen bij het vinden van nieuwe voorouders, en voor de helft van 

de respondenten gaat zorro® het eerste zoekinstrument worden. Voor 35% maakt het niet uit en wordt 
met beide instrumenten evenwaardig gewerkt. 15% blijft de voorkeur geven aan de Pro-Gen 
zoekmethode. 
 
Bij mogelijke uitbreiding van verwerkingen ter beschikking gesteld via zorro® naar regio’s rondom het 
Waasland gaat de interesse vooral naar: 

- Zeeuws-Vlaanderen : Hulst, Axel, enz. (48%) 
- Denderland : Dendermonde, Hamme, Moerzeke enz. (44%) 

- Scheldeland : Bornem, Puurs, Sint-Amands, enz. (36,5%) 

- Kanaalzone : Zaffelare, Lochtisti, Wachtebeke, Zelzate, Sint-Kruis Winkel, Desteldonk, 
Mendonk, Assenede, enz. (33%) 

- Antwerpen en omliggende : 31% 
- Gent en omliggende : 23% 

- Meetjesland : Boekhoute, Bassevelde, Oosteeklo, Eeklo, Sleidinge, Ertvelde, Evergem, 
Waarschoot, enz. (23%) 

 
In het Pro-Gen deel van de online publicatie staan nog veel andere rubrieken behalve bewerkingen van 
burgerlijke stand, parochieregisters en bidprentjes/rouwbrieven. De respondenten zoeken vooral naar 

- Indexeringen burgerlijke stand, parochieregisters, bidprentjes/rouwbrieven (76%) 

- Staten van Goed (52%) 
- Gezinsrepertoria (44%) 

- Bevolking, Inwoners (39%) 

- Hoofdcijnsboeken (26%) 
 
In het algemeen wordt de snelheid van de publicatie-website als zeer goed ervaren, al is het niet altijd 
even snel. Ouderen hebben veel moeite met de verregaande digitalisering. 
 
Resultaten Deel 3 : Ledenactiviteiten van regio Land van Waas 
 
Er is een redelijke interesse voor het organiseren van webinars totdat de pandemie 
contactbijeenkomsten opnieuw mogelijk maakt. 
 

 
 

Voor onze genealogie contactavonden (of digitale equivalenten: zoom meetings en webinars) werden 

volgende onderwerpen voorgedragen (met rangschikking en met % in volgorde 2021 – 2020 – 2018): 
1. (4-2) Oud Schrift lezen, focus op staten van goed (51,9 - 33,3 – 38,2) zeer sterk gestegen 
2. (3-3) Leersessie over onze online publicatie (46,2 - 35,7 – 36,1) sterk gestegen 
3. (1-1) Online genealogie services (38,5 - 50,0 – 54,2) sterk gedaald 
4. (6-6) Bezoek aan een archief (32,7 - 27,4 – 27,8) gestegen 
5. (7-7) Emigratie naar Noord-Amerika (30,8 - 22,6 – 13,9) gestegen 
6. (2-5) Werksessies stambomen en kwartierstaten (25 - 38,1 – 29,9) sterk gedaald 
7. (5-4) Genealogie computerprogramma’s (21,2 - 32,1 – 34,0) sterk gedaald 
8. (8-8) Vrijwilligerswerk: leren indexeren (5,8 - 14,3 – 13,2) gedaald 

 



10 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 1 januari-februari 2021 

 

Als bijkomende suggesties worden vermeld: 

- Samen aan een project werken 

- Startopleiding: hoe begin ik er aan? 

- Ik heb de indruk dat mijn zoektocht een beetje dood loopt. Ik zou graag een paar tips hebben 

over hoe verder te zoeken, bijvoorbeeld van een ervaren onderzoeker. 
 

 
Resultaten Deel 4 : Organisatie van FV regio Land van Waas 
 
Meewerken aan indexeringsprojecten. Heel wat genealogen blijven bereid om mee te helpen bij het 
immense indexeringswerk waarmee we genealogische bronnen digitaal kunnen ontsluiten. We hebben 
met deze bevraging weer een aantal potentieel nieuwe indexeringsvrijwilligers geïdentificeerd. Bedankt 
hiervoor! Onze beheerders van indexeringen (Griet en Geert) zullen contact opnemen. 
 
Publiceren in de Kroniek. Enkele genealogen zijn bereid om de resultaten van hun opzoekingen te delen 
met andere FV leden via artikels in ons tweemaandelijks tijdschrift Kroniek van het Land van Waas of 
via de online publicatie. Zij worden door Luc gecontacteerd. 

 
Nog enkele quotes: 

- Eigenlijk ben ik een jaar geleden begonnen aan een zoektocht naar een foto van mijn 
grootouders. Dank zij FV-LVW heb ik al veel data gevonden, ook familie 

- altijd al gevonden wat ik zocht 

- Zorro geprobeerd en al onmiddellijk een fantastisch resultaat! 
- Ik ben zeer enthousiast over uw archieven en website, hoewel het voor een leek niet gemakkelijk 

is iets te vinden. Ook de nieuwsbrief vind ik geweldig interessant. 

- Via jullie website het Journal de Roubaix gevonden, waarin verschillende artikels en ook nog 
foto’s van mijn voorvader en – moeder stonden 

- Geweldige website, er is een heel nieuwe wereld voor me opengegaan!  

- Ik ben er zeer tevreden mee.  
 
Tot slot. Bedankt aan iedereen die de bevraging heeft ingevuld. De antwoorden zijn een evaluatie van 
onze werking en de suggesties zullen onze focus bijsturen.  
 

 

Een attest van Heilig Kruisrelikwieën uit 1669 : deel 2 
door Luc Van Thienen 

 

In vorige Kroniek 2020-06 pag. 142-148 (link) verscheen een artikel omtrent een authentiek document 
van een Heilig Kruisrelikwie uit 1669, waarbij we een oproep deden om ons te laten weten of deze 

relikwie nog ergens bewaard of vereerd zou worden.  
 

De Kroniek was amper verstuurd of er viel een vriendelijke en enthousiaste mail uit Stekene in de 
mailbox van onze vereniging. De heer Luc De Brant, secretaris van de Kerkfabriek H.Kruis Stekene, liet 
het bestuur weten dat de Heilig Kruisparochie goede kaarten heeft als kandidaat-bezitster van die 
relikwie.  
 

Stekene heeft een eeuwenlange traditie rond het Heilig Kruis, zo liet hij weten. Naast enkele foto’s van 
het object zelf, stuurde hij ons twee nieuwe oorkonden uit 1727, die in Stekene nog steeds in bewaring 
zijn. Met de vraag om deze geschriften ook even te bekijken. 
 

Op de valreep -net voor het verschijnen van deze Kroniek- hebben we de transcriptie en vertaling van 
beide documenten kunnen opstellen. We hadden graag eerst het Heilig Kruis zelf van dichtbij bekeken, 
maar dat zal voor het post-coronatijdperk zijn.  
 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/kron-2020-06.pdf
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In deze fase kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of de in vorige editie gepubliceerde oorkonde 
over hetzelfde kerkelijk attribuut gaat, als hetgene dat beschreven wordt in deze twee nieuwe Stekense 

oorkonden. De datering van de verschillende akten ligt immers een halve eeuw uit elkaar, maar ze 
kunnen deels wel handelen over eenzelfde rooms-katholiek rekwisiet van vóór 1670. We willen daarbij 
wel aanstippen dat de eerder besproken kruisrelieken uit 1669 hun certificaat verkregen van een 
voorganger van Vander Noot, de Gentse bisschop Eugenius Albertus d'Allamont (1666-1673). Vander Noot 
moet daarvan de stukken in handen gehad hebben. 
 

We spitsen onze aandacht in dit nummer toe op de twee nieuwe handschriften. 
- Het eerste document dateert van 30 januari 1727 en is een attest van echtheid van twee stukjes hout 
als deeltjes van het ‘echte’ Heilig Kruis waaraan Jezus Christus stierf. Bisschop Philippus Erardus Vander 
Noot laat het attest opstellen door de vicaris-generaal in het Gentse bisschoppelijk paleis. Hij schrijft 
daarin: “… wij sloten het in een koperen kruis -van verguldsel ontdaan- en op de rugzijde voorzagen 
we het van ons klein zegel, gedrukt in rode was … “. Hij geeft het als geschenk aan de Stekense 

parochiekerk en verleent toestemming dat het vereerd wordt door het gelovige volk. Ook de oorkonde 
zelf wordt van zijn zegel voorzien en bevestigd met de handtekening van de vicaris-generaal. 
 

- Het tweede document is opgesteld door de Stekense pastoor Norbertus Ligiers. Hij stelt twee weken 
later op 17 februari 1727 een nota op om de juiste toedracht te geven.  
De pastoor heeft het hier over twee opmerkelijke stukjes hout in een kruisvorm, die al eerder vereerd 
werden. Men dacht in Stekene dat die van de Kerk van Eine bij Oudenaarde kwamen. Via het Kapittel 
van Eine en Kanunnik Veylevens van Sint-Bavo kwamen de stukjes in 1664 in de parochiekerk van Stekene 
terecht. Dat ging toen gepaard met een grote feestelijke inhaling. Maar dan schijft Ligiers: “… echter 
daar ik, ondergetekende, op 9 juli 1726 deze relikwieën met bovengenoemde brieven aan de Zeer 
Doorluchtige Heer heb getoond,…”. (We nemen aan dat hij hier met de “Zeer Doorluchtige Heer”, de 
bisschop van Gent bedoelt.) Waarna hij vervolgt: “… hem vragend om ze in een ander aangepast doosje 
samen te brengen in de vorm van een kruis …”  Waarop het ontnuchterend bericht komt: “… hij vond 

dat ze van geen zegel waren voorzien en wilde ze ten gevolge daarvan niet overplaatsen. Maar hij 
stelde er een andere authenthieke voor in de plaats. Waarvoor de bijgevoegde brief toegankelijk is …” 
En dan volgt nog een interessante zin: “… hoger vermelde (niet gezegelde relikwieën) zijn aan mij 
overgelaten voor private devotie …”. Hieruit kunnen we afleiden dat er wel degelijk een nieuwe relikwie 
kwam en niet enkel een nieuw getuigschrift. 
 
Eind goed al goed dus, ze krijgen in Stekene begin 1727 dus toch een gecertificeerde Heilig Kruisrelikwie 
in handen en nog wel van de bisschop zelf. 
De vraag blijft nu of men in Stekene nog steeds die relikwie in bezit heeft. En bovendien … waar is het 
eerste niet gezegelde exemplaar van 1664 gebleven? Hetgene pastoor Ligiers persoonlijk nog bijhield en 
waar hij -volgens eigen zeggen- toch verder zijn devotie bleef aan toewijden. Er bestaat immers een 

derde document -een wikkel- waarop geschreven staat dat er een goedkeuring zou inzitten van 1664 en 
1627. 
 

Luc De Brant wist ons hierover nog het volgende mede te delen : 
“De kerkfabriek H.Kruis Stekene is in het bezit van een groot zilveren reliekkruis. 
Dit werd gemaakt in 1663 door Marcus Van Eygen uit Gent. De opdrachtgever sterft nog datzelfde jaar 
“E.H Matthys Schorens" †8 nov.1663. Het is helemaal niet zeker dat het nog in datzelfde jaar geleverd 
is.” 
 

Wanneer we dit mee in aanmerking nemen, zou de oude relikwie uit Eine in 1664 bij de plechtige 
ontvangst in Stekene dus al van het zilveren schrijn moeten voorzien geweest zijn. En die oude relikwie 
uit Eine zou dan in 1727 normaliter in het groot zilveren reliekkruis moeten vervangen zijn door de 
nieuwere relikwie van bisschop Vander Noot. De bisschop weigerde immers de echtheid van de niet 
gezegelde relikwie van Eine nog te erkennen. 
 

Het zal uiteindelijk werk zijn voor echte specialisten in dit domein, maar een vergelijking van de 
beschreven materialen met de bestaande reliekhouder kan al enige klaarheid brengen. 
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Trouwens, we willen zeker ingaan op het voorstel van de heer De Brant om bij gelegenheid het 
historisch waardevolle Stekense Heilig Kruis te komen bewonderen. 

 
Wordt wellicht vervolgd. 
 

Mochten we in onze transcriptie of vertaling een verkeerde interpretatie hebben gegeven, dan horen 
we graag andere meningen. 
 
Hierna volgen 3 documenten uit het archief Kerkfabriek H.Kruis Stekene 

 
1. een echtheidscertificaat uit 1727 van de Gentse Bisschop Philippus Erardus Vander Noot 
2. een nota van de pastoor van Stekene uit 1727 
3. een wikkel of omslag met aanmerkingen bij de hogervermelde documenten.  
 

 
Transcriptie echtheidscertificaat: 
Philippus Erardus Vander Noot 
Dei et apostolicae sedis gratia 
Episcopus Gandavensis atque omnibus 
has  
visuris salutem in Domino. Notum 
facimus et attestamur tenore 
presentium 
quod nos die data harum dono 
dederimus Ecclesia Parochiali de 
Stekene 
duas partes exiguas in formam crucis 
dispositas de vero ligno Sanctae Crucis 
chartae duriori filo serico rubri coloris 
affixas, quas de alia majori parte 
authentica sumpsimus et cruci aerea 
deaurata inclusimus atque a tergo  
sigillo nostro minori cera rubra 
impresso munivimus cum facultate 

easdem 
 

publicae fidelium venerationi exponendi. Datum Gandavi in palatio episcopali 
sub sigillo nostro et Vicarij nostri Generalis signatura. Anno Domini millissimo 
septingentisimo vigesimo septimo mensis januarij die trigesima 
                      J.B. de Castillon 
                      Vicarius Generalis 
                                                                      de mandato 
                                                                      A. Neerincx secretarius   
 
Vertaling: 
Philippus Erardus Vander Noot 
Bij de gratie van God en de Heilige Stoel, bisschop van Gent en aan allen die  
dit zullen lezen, groeten in de Heer. Wij maken bekend en bevestigen onderstaande inhoud. Wij mochten 
als geschenk geven op deze dag aan de parochiekerk van Stekene twee kleine stukjes in de vorm van een 
kruis geplaatst uit echt hout van het Heilig Kruis. Een charter met een stevige draad van was in rode kleur 
hangt er aan vast. We nemen aan dat het groot stuk authentiek is en wij sluiten het in een koperen kruis -
van verguldsel ontdaan- en op de rugzijde voorzien we het van ons klein zegel gedrukt in rode was. Met de 
mogelijkheid om ze voor een publieke verering door de gelovigen tentoon te stellen. Gegeven te Gent in 
het bisschoppelijk paleis onder ons zegel en ondertekend door onze Vicaris-Generaal in het jaar des heren 
duizend zevenhonderd zevenentwintig in de maand januari op de dertigste dag (30-01-1727) 
J.B. de Castillon 
Vicarius Generalis 
 de mandato 
 A. Neerincx secretarius 
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Transcriptie nota van de pastoor:  
Notum sit omnibus has visuris quod in 
Ecclesia 
de Steekene repererim duas partes 
notabilis in formam crucis 
reliquiarum Sanctissima Crucis Domini 
Nostri Jesu Christi ibidem publicae 
venerationi exposita cruce, juxta 
litteras desuper tunc existentes, 
desumptae credebantur 
de Reliqiis Sanctissimae Crucis, quae in 
Ecclesia de Heijne prope Aldenardum 
deservabantur et ibidem venerantur, 
quas a Capituli Heynisi, quidam 
Dominus Veijlevens Cannonicus Domini 
Bavonis Gandavensis Anno 1663 
acceperat et anno 1664 huic Ecclesia 
Parochiali de Steekene  
dono dederat ac eodem anno in festo 
exaltationis Sanctae Crucis 
solemniter in Steekene introductae 

fuerant. Cum autem ego subscriptus 
de 9e julij 1726 easdem reliquias cum memoratis lettris obtulissem 
Illustrimo Domino, transferri rogans in aliam capsam commodiorem 
formam crucis compositam, reperit illas nullo sigillo munitas, hinc  
transferre noluit: sed alias athenticas substituit. Pro ut pateter 
littris annexis. Superioribus mihi pro privata devotione concessis. In  
quarum fidem praesentes subsignavi, die 17 februarij 1727  
N. Ligiers Pastor Steeckenis 
 1727 
 
Vertaling: 
Het weze bekend aan allen die dit leest, dat ik in de kerk 
van Stekene twee opmerkelijke stukken hout gevonden heb in kruisvorm, relikwieën van het Heilig Kruis van 
onze Heer Jezus Christus en terzelfdertijd met publieke verering aan het tentoongestelde kruis. Naast een 

brief die toen al van eerder bestond, was men ervan overtuigd dat deze kwamen van de Heilig Kruis 
relikwieën, die in de Kerk van Eine vlakbij Oudenaarde hadden gediend en aldaar werd vereerd. Het welke 
een zekere Heer Veijlevens, de heer kanunnik van Sint-Bavo in Gent in ontvangst nam van het Kapittel van 
Eine in het jaar 1663. En in het jaar 1664 aan deze parochiekerk van Stekene als geschenk gaf. En in 
hetzelfde jaar tijdens een hoogfeest werden die stukken van het Heilig Kruis in Stekene ingehaald.  
Echter daar ik ondergetekende op 9 juli 1726 deze relikwieën met bovengenoemde brief aan de 
Zeereerwaarde Heer heb getoond, hem vragend om ze in een ander aangepaste doosje in een kruisvorm 
bijeen te brengen, vond hij dat die van geen zegel voorzien was en wilde ze ten gevolge daarvan niet 
overdragen. Maar hij stelde er een andere authenthieke voor in de plaats. Waarvoor de bijgevoegde brief 
toegankelijk is. De bovenstaanden (niet gecertificeerde stukjes hout) zijn afgestaan voor mijn persoonlijke 
devotie. In welke eerlijkheid ik onderteken op 17 februari 1727 

 
 N. Ligiers Pastoor van Stekene 
 1727 
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Transcriptie Omslag van de documenten: 

Litterae approbationis reliquiarum Sanctissemae Crucis  
Primae reliquiae erant ab anno 1664 

Secundae ab anno 1727 

Vertaling: 
Goedkeuringsoorkonde van de Heilig Kruis 
relikwieën 
De eerste relikwieën waren van het jaar 
1664 
De tweede vanaf het jaar 1727 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addendum : enkele cruciale Latijnse woorden in de tekst 

 

- accipere krijgen, iets ontvangen 
- Aldenardum Oudenaarde  
- approbatio goedkeuring 
- concedere afstaan, overlaten (-cedi, -cessus) 
- credere denken, geloven 
- deservare dienen 
- devotio toewijding 
- donum dare  als geschenk geven (dare, dedi, datum) 
- exaltatio hoogtepunt  
- festum exaltationis hoogfeest, viering  
- Gandavis  Gentse 
- Heijnesus van het plaatsje Eine 
- litterae brief (mv. van littera, -ae: een letter) 
- nolle niet willen (non-velle) 
- obferre voorleggen, tonen (obferre, obtuli, oblatus)   
- patere openstaan, toegankelijk zijn 
- reperire  vinden, doorzoeken  
- sancta crux Heilig Kruis (crux, crucis) 
- subsignare ondertekenen+ 
- venerare vereren 
- veneratio verering 

 

Gekwetste Kruibeekse soldaat geholpen door Koning.... en 
naar de Ambulance te Veurne-Statie gevoerd 
door Johnny Driesen 
 
Inleiding 
De Archieven van de Krijgsraad te velde bevatten veel informatie in de Notie en vonnisregisters, maar 

ook hun betreffende strafdossier, met de overtuigingsstukken o.a. documenten, foto's, trouwboekjes, 

brieven en voorwerpen. 

 

Korporaal vrijwilliger Henri Van Laere werd geboren te Kruibeke op 25 december 1881 als jongste van 

acht zonen van Aloysius en Barbara Colman, en was woonachtig in de Langestraat 45 te Kruibeke. 
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Hij was van de militie klas 1901. 

Toen de eerste Wereldoorlog uitbrak, is hij als Vrijwilliger 

“binnengegaan” in de kazerne van Hemiksem op 6 augustus 

1914. 

 

Tijdens de slag van 

Stuivekenskerke stond 

hij op wacht aan een 

pachthof dat diende als 

voorpost, en op 22 

oktober 1914 is hij door 

“ballen” geraakt in zijn 

arm. 

En is volgens sergeant 

Achille Poppe maar een 

acht tal dagen in 

oktober 1914 aan het 

front aanwezig geweest. 

En heeft nog eventjes als 

kleermaker gewerkt in 

de “Grand Depot” Fort Philippe van de 8ste Linie. 

Gedemobiliseerd op 27 december 1918. 

 

In 'Congé met solde' als Invalide verbleef hij in verschillende hospitalen om er enkele te noemen 

Prichton, King Albert Hospitaal en het kamp van de verminkten Port Villez enz. 

 
Na de oorlog is hij gehuwd te Kruibeke  op 11 met 1927 

met Bertha Ravier °Merelbeke 28.11.1890, en ze kregen 

2 kinderen in Kruibeke, en een in Hoboken, waar ze zijn 

gaan wonen. Hij overleed in 1932. 

 
 
 
Zijn verslag: 

Als wanneer ik gekwetst was, behoorde ik aan  1ste 

Cie 2de Batal. Van het 8ste Reg. Ik heb eenen bal 

ontvangen in den rechter arm voorarm en in de 

rechterbil te Stuivekenskerk den 22 oktober 1914, 

rond 14.30 uren in de Hofstede, gelegen…naast 

bij den Yzer. 

De Commandant  mijner Compt. Bourg, mijn 

Luitenant waarvan ik den naam niet ken, alsmede 

de sergeant Groothooft van mijn sectie, ende 

Carporaal Poppe hebben ons rond twee ’s 

morgens verlaten en wij hadden van den 

commandant bevel ontvangen de hofstede niet te 
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verlaten. Toen ik de Hofstede verliet 

waren de twaalf tot 15 soldaten die 

met mij waren, allen gedood. De 

eerste personen die ik gezien heb 

waren de Commandant Bourg, en de 

Majoor van mijn Bataljon, wiens naam 

ik niet ken. De Commandant heeft 

eenen soldaat aangeduid om mij naar 

de ambulans te leiden en onderweg 

hebben wij Zijne majesteit den Koning 

in gezelschap van eenen geneesheer 

tegengekomen en beide hebben mij 

verpleegd. Daarna heeft zijn Majesteit 

mij met drie andere gekwetsten in 

hare auto naar de ambulans van 

Veurne-Statie doen voeren. Vandaar 

ben ik per trein naar Calais vervoerd 

geweest. 

Ik bezit alreeds het Oorlogskruis, 
alsook de D.M. van 2de Klas dewelke 
mij door den Majoor-Geneesheer van 
het I.M.I.O te Port-Viller toegereikt 
zijn geweest in juni 1916. 
 
Cherbourg 4 februari 1918 

 
Caporaal Henri Van Laere 
 
 
 

 
Bron: R2, krijgsraad te velde nr.1002. 
Website: Geneanet. 

 
 
Zijn thuis: 

 
Aloysius VAN LAERE, winkelier ° 31-08-1837 te Kruibeke,  
zv Petrus (ex Vrasene) en Agnes De Jonghe (ex Kruibeke) 
     x te Bazel op 23-07-1869 
Barbara COLMAN, zonder beroep, ° 21-05-1847 te Bazel 
dv David (ex Haasdonk) en Joanna Coleta Huyghens (ex Vrasene) 
 
Hun kinderen, allen geboren te Kruibeke 

1. Alphonsus  ° 27-07-1870  
2. Camillus  ° 15-07-1872 
3. Franciscus Xaverius  ° 07-09-1873 

4. Theophilus ° 18-12-1874 
5. Isidorus ° 04-05-1877  
6. Everardus ° 01-03-1879 
7. Leopoldus Hippolytus Virginie  ° 11-08-1880 (zevende zoon, dus genaamd naar Leopold 

II) 
8. Hendrik ° 25-12-1881 (kerstekind) 
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Hendrik VAN LAERE 

° 25-12-1881 te Kruibeke en † 22-12-1938 te Antwerpen 
 
     X  21-04-1920 te Beveren 

Maria Louisa DE WAEL ° 28-01-1883 te Beveren en † 
10-08-1926 te Kruibeke, dv De Wael Gustave († 16-06-
1888 te Beveren) en Steenssens Pelagie, zonder 
beroep en wonend te Beveren 
 

   XX 11-05-1927 te Kruibeke 
Bertha RAVIER  
° 28-11-1927 te Merelbeke 

† 03-09-1969 te Hoboken 
 
Kinderen : 

1. Gilbert Van Laere ° te Kruibeke 
2. Lucien Van Laere ° te Kruibeke 
3. André Van Laere ° te Hoboken 

 
 

Foto’s : Luc Colman-Vandewiele 
 
 

 

Petrus De Rijcke, loteling, soldaat van Napoleon 
door Frans De Rycke 
 
Zoals al meegedeeld in de vorige bijdragen heb ik een inventaris van alle naamdragers "De Rijcke" 

(ongeacht de schrijfwijze van deze familienaam) gemaakt die voorkomen in het Waasland. Hierbij kon 

ik rekenen op de database van FV Land van Waas en de verzamelde genealogische gegevens van Ludo 

Hemelaer en Regi De Meirsman. Dit gebeurde dus ook voor de parochie van De Klinge - de Waasse Klinge 

- aan de grens met Zeeuws Vlaanderen. De grens met Nederland loopt door de bewoning en ten noorden 

bevindt zich Clinge. De parochiekerk ligt weliswaar in het Waasland maar kerkelijk was ze afhankelijk 

van Hulst. In 1795 hebben trouwens de Franse overheersers de Hulsterse Clinge met de Waasse Klinge 

samengevoegd tot één “commune”, "La Clinge". 

 

In mijn speurtocht naar info over dit in twee delen gesplitst dorp werd mijn aandacht gevestigd op een 

lijstje "gesneuvelden Leger van Napoleon" opgemaakt door O. de Wilde uit Clinge, een lijstje met de 

namen van alle inwoners van beide gemeenten die in het leger van Napoleon gesneuveld zijn . Meer 

bepaald vond ik daar :  "Pierre De Rijcke, fusilier, † 01-04-1807 Palmanova Italië, Soldaat van Napoleon, 

Fusilier van het 53ste regiment van het 2de bataljon 9de compagnie" Dus op zoek naar een jonge man 

Petrus De Rijcke, wonende in De Klinge of Clinge. En had ik snel resultaat.  

 

Petrus De Rijcke werd geboren op 22-01-1782 in De Klinge (Oost-Vlaanderen, België) en er gedoopt op 

22-01-1782 (doopgetuigen : Petrus Jacobus d’Hooghe en Anna Durinck), zoon van Jan Cornelis De 

Rijcke, gedoopt op 14-09-1733 (80) in Sint-Gillis-Waas (doopgetuigen : Joannes Cornelis Verbraecken en 

Catharina De Vijlder). Jan Cornelis is overleden op 28-08-1807 in La Clinge, 76 jaren oud. Hij trouwde 

op 29-05-1770 (241) in De Clinge (Oost-Vlaanderen, België) met Petronella Jacoba de Soomer, geboren 

op 07-03-1748 in De Klinge (Oost-Vlaanderen, België) dochter van Jean de Soomer en Maria de Cauwer. 

Petronella Jacoba de Soomer is overleden op 24-07-1806 in La Clinge, 58 jaren oud. Dit echtpaar had 

verschillende kinderen, de eerste borelingen kwamen ter wereld op de Hulsterse Clinge terwijl Petrus 
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en zijn tweelingbroer Sebastianus op de Waasse Klinge geboren werden (met dank aan Paul Jacobs voor 

deze uitklaring). 

 

In de akten van de BS van De Klinge werd een 

afschrift van het "extrait mortuaire" 

genoteerd op datum van 21-09-1807 

opgenomen.  

 

Op Google ging ik op zoek naar weetjes over 

Palmanova (in Italië) : Na het Verdrag van 

Campo Formio (nu Campoformido genoemd) 

in 1797  ging de vesting op in het 

Oostenrijkse Imperium en in 1805 werd het 

door Napoleon Bonaparte veroverd. In 1806 

kwam Palmanova bij het Napoleontische 

Koninkrijk Italië. Na de nederlaag 

van Napoleon in 1814 werd Palmanova een 

deel van het Habsburgse Rijk tot 1866. 

 

Ontbrak nog het origineel bewijs van het 

overlijden van deze Petrus. Om te beginnen 

heb ik via e-mail de Burgerlijke Stand van de 

Stad Palmavona in Italië gecontacteerd met 

een berichtje opgesteld in het Italiaans, 

gebruikmakend van "google translate". Snel 

kreeg ik het volgende antwoord 

:  " Buongiorno, i registri di stato civile del 

comune partono dal 1871. Dovrebbe provare 

a chiedere alla parrocchia di Palmanova se 

hanno registrazione dei morti di quel 

tempo." Vervolgens liet de parochie van 

Palmanova weten : "Egregio signore le 

comunichiamo che dopo un’ attenta 

ricerca.  Dai nostri registri non risulta che il signor Petrus De Rijke sia morto a Palmanova nel 1807. 

Abbiamo controllato anche diversi anni prima e diversi anni dopo. Cordiali saluti, Del Zptto Don Angelo.  

Samengevat vertaald :  De registers van de Burgerlijke Stand van Palmanova beginnen slechts in het jaar 

1871 en in de parochieregisters is er nergens een spoor van deze Petrus De Rijcke. Een stevige 

tegenvaller.  

 

Uiteindelijk kwam ik terecht op de online site van het Rijksarchief. Daar vond ik deze info : 

"Scheldedepartement. Overlijdensberichten van Belgische soldaten in Franse dienst (1793-1816) (De 

gedetailleerde archiefbeschrijving voor dit document is nog niet beschikbaar. Gelieve de inventaris te 

raadplegen in de leeszaal van het Rijksarchief).".  Met deze info heb ik Marianne Sleegers, een 

geregelde bezoeker van dit archief, gecontacteerd. Ze heeft met veel enthousiasme het volledig 

Scheldedepartement archief van de Belgische soldaten van Napoleon doorploegd (6 volle 

archiefdozen)!! Een zeer succesvolle actie waarvoor ik Marianne nog steeds zeer dankbaar ben.  

Ze vond de bewuste originele akte met volgende tekst : 
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Extrait Mortuaire 
 

 Hôpital militaire de Palmanove 
 
Du régistre des décès dudit hôpital 
militaire a été extrait ce qui suit : 
 
Le Mr. Le nommé Pierre Dérick, 
fusilier au cinquante troisième 
régiment d'infanterie du 2ième 
battalion neuvième compagnie 
 
Natif de ............, canton de 

............... département de 
l'Escaut est entré audit hôpital le 
dix-huit du mois de mars de l'an 
1807 et y est décèdé le premier 
avril de l'an 1807 par suite du 
fièvre. 
 
Je soussigné économe dudit hôpital, 
certifié le présent extrait véritable 
et conforme au régistre des décès 
dudit hôpital. 

Fait à Palmanova, le premier avril 
l'an 1807. 
 
Nous commissaire des guerres 
chargés de la police de l'hôpital de 
Palmanove certifions que la 
signature ci-dessus est celle de 
Guitare économe, et que foi doit y 
être ajoutée. 
Fait à Palmanova le premier du 
mois de avril l'an 1807. 

De erbarmelijke omstandigheden waarin de soldaten leefden worden uitgebreid beschreven in het 

eindwerk : “Soldaten van Napoleon”,  “De gezondheidstoestand van militairen tussen 1799 en 1815”. 

Klaas Portier (00905375), Promotor: prof. dr. Isabelle Devos, Commissarissen: prof. dr. Erik Thoen en 

dr. Sophie De Langhe. Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het 

behalen van de graad van Master in de Geschiedenis Academiejaar 2012- 2013. 

Hiermee is het ongelukkig levenseinde van onze Petrus De Rijcke uitgeklaard. Hij was één van vele jonge 

mannen uit onze Vlaamse contreien die het verkeerde lot hadden getrokken. Hierover het volgende..  

Nood aan massa’s soldaten voor de Franse bezetter 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de vijandelijke Europese Coalitie besliste de Conventie op 

24/02/1793 om 300.000 manschappen op te roepen. De Franse staat gaf de verantwoordelijkheid voor 

deze lichting aan de departementen, die opnieuw de gehate loting invoerden. 

De wet Jourdan van 05/09/1798 voerde de conscriptie weer in. Daar onze gewesten deel uitmaakten 

van Frankrijk waren ‘Belgische’ jongens tussen de 20 en 25 jaar verplicht deel te nemen aan het 

systeem. Wegens het algemeen karakter ervan werd de wet Jourdan al snel ‘bloedwet’ genoemd. 

Mannen uit onze gewesten werden verplicht dienst te nemen in het leger van de bezetter om ver weg 
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te gaan vechten voor totaal vreemde idealen. In vredestijd was de dienstplicht bepaald op 5 jaar, in 

oorlogstijd was ze van onbeperkte duur. 

De gemeenten moesten zorgen voor het correct invullen van de conscriptielijsten. Elk jaar werden 5 

lijsten opgesteld van mannen in eenzelfde jaar geboren. 

Deze verplichte en algemene legerdienst was onder andere mee de aanleiding tot de boerenkrijg. Het 

was al eeuwen geleden dat legerdienst nog was opgelegd in de Nederlanden. De loting betekende voor 

de arme boerenbevolking een zware slag en een bijkomende belasting. 

Enkele weken na de goedkeuring van de wet Jourdan werden 200.000 manschappen van klas 1 

gemobiliseerd. Ze moesten zich klaarhouden om bij het eerste bevel uit te rukken. 

 

Een nieuw decreet van 17/01/1799 beperkte de macht van de gemeenten ten voordele van het centrale 

gezag. Vrijstellingen die de gemeenten vroeger te gemakkelijk gaven, werden nu tegen veel strengere 

voorwaarden verleend. De gemeente mocht slechts voor 12 categorieën vrijstelling geven, het centrale 

gezag voor 28 categorieën. Het gevolg was dat slechts weinigen nog vrijstelling kregen. Desertie vierde 

hoogtij. 

Nog in hetzelfde jaar 1799 kwam er een versoepeling in de wetgeving op de conscriptie. De wet van 

17/04/1799 aanvaardde dat de conscrits van tevoren bijeenkwamen om vrijwilligers aan te duiden en 

om bij gebrek aan voldoende vrijwilligers een loting te doen om het vereiste contingent te kunnen 

leveren. 

Het decreet van 18/05/1802 bracht nog een versoepeling. Vervanging werd een recht (in de praktijk 

enkel voor gegoeden). 

Sommige gemeenten gaven zelf de afkoopsom voor hun opgeroepenen. 

Het decreet van 29/12/1804 verstrengde de keuring van de conscrits. De keuring diende onmiddellijk 

na de lottrekking te gebeuren. De keuring was openbaar en gebeurde onder de leiding van de onder-

prefect van het kanton. 

 
De vrijstelling 

Er waren medische, sociale en economische redenen om een dienstplichtige vrij te stellen Een goede 

lichamelijke en geestelijke conditie was een eerste voorwaarde om soldaat te kunnen worden. De 

lichaamslengte moest minimaal 1,57 m zijn. Veel dienstplichtigen trachtten om medische redenen 

afgekeurd te worden. Kwakzalverij en allerlei hulpmiddeltjes moesten daarbij helpen. Als kon bewezen 

worden dat een dienstplichtige aan zelfverminking had gedaan, werd hij ingelijfd bij de schansgravers 

waar hem een harde tijd te wachten stond. 

Een reden om vrijstelling te krijgen was bijvoorbeeld zich kandidaat stellen als zeeman bij de 

handelsvloot. Indien een soldaat tijdens zijn dienst overleed of zwaar gekwetst of gehandicapt werd, 

waren andere leden van het gezin niet meer dienstplichtig. Als de vader zich tijdens de 

onafhankelijkheidstrijd had onderscheiden, waren de zonen vrijgesteld. Ook de enige kostwinner of de 

enige verantwoordelijke voor bejaarde ouders werd vrijgesteld. Omdat ook de gehuwden (tot 1847) van 

de dienst ontheven werden, werd er dikwijls hals over kop getrouwd, soms met een bejaarde weduwe 

(schijnhuwelijk). Het omkopen van ambtenaren, geneesheren of officieren was legio. 

 
Afkopen van de dienstplicht 

Als men definitief voor de dienst was aangewezen, bestond er maar één manier meer om er aan te 

ontsnappen. Daarvoor moest men echter bemiddeld zijn. Er was altijd wel iemand die mits betaling, de 

plaats wilde innemen van de loteling. 
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In 1802 schommelde de prijs voor een vervanging in onze contreien tussen 1.000 en 4.500 frank, een 

smak geld. Er bestonden tussenpersonen voor het inschakelen van vervangers van de welstellende 

lotelingen. Ze werden ‘zielshonden’ genoemd. 

Op te merken valt dat wanneer om een of andere reden de plaatsvervanger niet aan zijn verplichting 

voldeed, de loteling alsnog werd opgeroepen of opnieuw iemand anders als vervanger moest zoeken. 

Veel plaatsvervangers waren onbetrouwbaar. Het was hen enkel om het geld te doen. 

 
 
 

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

Onder deze rubriek publiceerden we sinds Kroniek 2020-02 telkenmale wat losstaande geboorte-, 

huwelijks- en overlijdensakten met hun transcriptie en vertaling. Vanaf 2021 zullen we ons wat meer 

concentreren op akten met een onderling verband. Op deze manier kunnen we met wat geluk een 

genealogisch verhaal verkrijgen. 

We gaan in deze editie wat verder in op de overlijdensakte die verscheen in de Kroniek 2020-06 op pag. 

150-153. (Link)  Die akte noemden we toen ‘bijzonder’ omdat ze als overlijdensakte, ook 

ondertrouwgegevens prijs gaf. We behandelen ze hier opnieuw maar uitgebreider om aan te tonen, dat 

aan de hand van de parochieregisters, ook een familieverhaal kan samengesteld worden. 

De huwelijksperikelen van Bernardus Cant fs Egidius uit Melsele van 1624 tot 1642 

Even kort de akte uit vorige Kroniek in herinnering brengen:   

Amelberga Ans, dochter van Judocus Ans sterft in Melsele op 5 november 1626 om 4 uur ’s namiddags. 

Haar leeftijd kennen we niet, want ze moet geboren zijn vóór de eerste geboorteregisters van 1605. 

Pastoor Heer Cornelis Van Hertsen is in zijn overlijdensregister erg uitgebreid met zijn notities en laat 

ons tegelijkertijd ook weten dat Amelberga, het lief was –of eigenlijk al de verloofde- van Bernardus 

Cant fs Egidius. Er waren namelijk al twee van de drie afroepen geweest vanop de kansel. (nr.4) 

(Achteraan in dit artikel staan chronologisch de verschillende originele akten met transcriptie en vertaling. In de tekst wordt 
er telkens naar verwezen met een volgnummer vb. (nr.1) ). 

Bernardus zelf maakte in Melsele deel uit van de baljuwfamilie Cant, zo bleek uit ons bijkomend 

onderzoek voor dit artikel. Een interessante familie trouwens om in een latere Kroniek meer aandacht 

aan te besteden en vondsten te publiceren. 

Ondanks het feit dat zij nog niet gehuwd waren, krijgt Amelberga al een bijna huwelijkse status want 

ze wordt begraven in het graf van zijn vader. De pastoor zegt heel precies waar: “…in het koor vóór het 

altaar ‘in-de-name-Jezus’”.  De begrafenis had twee dagen later plaats op 7 november. 

Pech voor Bernaert Cant die het jaar voordien zijn eerste echtgenote, Josina Van Royen verloren had. 

Hij had van haar ondertussen al een zoontje van één jaar en in die tijd was het geen slecht idee om als 

weduwnaar-met-kinderen zo snel mogelijk te hertrouwen. Als je zelf niet snel genoeg was, stonden er 

anders wel kanditates klaar of zocht de pastoor voor jou wel een geschikte jongedame uit of 

welstellende weduwe. 

Het huwelijk met Josina van Royen (nr.1) vond plaats op 9 juli 1624 in Melsele. Hiervoor had het koppel 

wel een pauselijke dispensatie nodig. Ze bleken immers te dichte familie en nog wel in de derde graad 

van bloedverwantschap. Dan zouden ze neef en nicht moeten geweest zijn. In een verdere akte vinden 

we hiervan het bewijs. Maar de Gentse officiaal ziet er geen graten in, schrijft de toestemming en het 

huwelijk mag doorgaan. 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/kron-2020-06.pdf
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Reeds op 10 april 1625 is er de eerste nakomeling, Aegidius (nr.2) met als peter Joannes Claus en meter 

Elisabeth Smets. Onthou deze laatste naam, want in een latere akte vinden we hierover belangrijke 

informatie. In deze akte is er ook wat verwarring: er staat dat ze de “avia” (grootmoeder)  vermeld in de 

vierde graad. Met een aanvulling in de kantlijn: aut-aut-grootmoeder. De vader staat vermeldt als 

Bernardus filius Aegidij. Het zoontje werd dus genoemd naar zijn grootvader. Die toevoeging Bernardus 

Cant zoon van Egidius was er al bij zijn huwelijk, maar we stellen dat ook vast in alle andere akten. De 

reden hiervoor was dat er terzelfdertijd in Melsele een Bernardus filius Joannis leefde. 

In 1626 slaat het noodlot toe. Josina overlijdt (nr.3) op 27 mei 1626 en laat haar man en kind alleen 

achter. Ze wordt begraven in de kerk op een plaats die we al kennen…”in choro nominis Jesu” en nog 

wel “bij het begin aan de rechtse kant van de ingang”. De pastoor vermeldt er bij dat dit het enige en 

mannelijk kind is, hij Egidius heet en 1 jaar, 1 maand en ongeveer 17 dagen oud is. 

Hierna zoekt Bernardus dus een nieuwe partner, waarvan we hierboven de eerste poging beschreven, 

die spijtig afliep met de vroegtijdige dood van zijn verloofde. 

Bernardus geeft echter de moed niet op. Hij laat er zelfs geen gras over groeien en een half jaar na het 

overlijden van zijn verloofde, trouwt hij in 1627 toch voor een 2de maal met Maria Claus. Dit wordt 

bevestigd in twee verschillende aktes. Een eerste in Melsele (nr.5) en een tweede in Hingene (nr.6).  

De eerste akte betreft de afroepen in Melsele, die geen probleem opleverden en ons al informeren dat 

het huwelijk in de kerk van Hingene doorgaat op 29 juni 1627 op het feest van de apostelen Petrus en 

Paulus. De pastoor van Melsele preciseert bovendien dat er op de bruiloft in Hingene zowel volk van de 

bruidegom, als van de bruid aanwezig was. 

De pastoor van Hingene daarentegen hecht minder belang aan die gebeurtenis en vermeldt enkel de 

getuigen: Joannes Claus en Fredericus de Belde (nr.6).  

Het koppel gaat in Melsele wonen en krijgt er (minstens) 5 kinderen tussen 1628 en 1640. De pastoor 

noemt de moeder bij haar eerste kind nog Maria Claessens, daarna steeds Maria Claus. De kinderen 

heetten Catharina (1628), Petrus (1630), Magdalena (1631), Michael (1635) en Anna (1640). We gaan 

hier niet verder in op de kinderen. Geïnteresseerden kunnen we de juiste gegevens bezorgen. 

Het huwelijk tussen Bernardus en Maria eindigt in 1641 met de vermelding dat zij op 26 augustus 

begraven wordt, maar zonder vermelding van de plaats in de kerk. We weten dus niet of ze ook de eer 

kreeg te worden bijgelegd in een familiegraf aan het altaar ‘in-de-name-Jezus’. Opvallend is wel dat 

de uitvaartplechtigheden pas 7 maanden na de begrafenis plaats hadden op 3 maart 1642 (nr.7). 

Ondertussen komen we ook nog iets anders te weten over het gezin Cant-Claus. Ze hadden een knecht, 

waarvan de pastoor de familienaam niet kent. In 1640 overlijdt namelijk Joannes NN, de dienaar 

(famulus) van het gezin (nr.8). Door verzuim om deze originele bron na te lezen, staan op genealogische 

websites over deze Joannes nogal wat verzinsels. 

Daarnaast zijn er nog 3 belangrijke akten die aan de voorgaande gelinkt zijn en ons onomstootbare 

bewijzen leveren over de familiebanden.  

De eerste gaat over Aegidius Cant, de vader van Bernaert (nr.9). Ook al zijn het maar 2 regeltjes, ze 

bevatten veel informatie. Hij sterft  in Melsele op 8 februari 1653 en wordt begraven in de kerk op 10 

februari in het koor ‘in-de-name-Jezus’. Maar de belangrijkste vermelding is wel dat hij destijds baljuw 

was in de parochie Melsele. Er staat ‘destijds’, omdat hij ondertussen volgens andere akten als baljuw 

opgevolgd was door Joannes, een andere zoon en dit minstens van 1640 tot 1650. 

Alhoewel er geen geboorteakte is van Bernardus fs Egidius -ook hij is immers geboren vóór 1605-, toch 

kennen we de naam van zijn moeder. In de begrafenisakte (nr.10) van een zekere Magdalena Cole staat 

dat zij sterft als vrouw van baljuw Egidius Cant. Hierbij staat het woordje “quonda”, wat eertijds 

betekent. Haar zoon Joannes was immers baljuw bij haar dood in 1641. Ook hier weer het opmerkelijk 
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feit dat zij pas weken na haar dood wordt begraven. Het was even puzzelen om de akte te ontrafelen. 

Er staan namelijk 4 moeilijk te definiëren letters VJQS in de zin ‘sepulta est … 28 november 1641, 

exequiae dilatae VJQS in 27 februarij 1642’. De uitvaart werd dus 3 maand uitgesteld. Iets wat we reeds 

eerder vaststelden in de begraafakte van haar schoondochter Maria Claus, die rond hetzelfde tijdstip 

stierf. Uiteindelijk bleek de oplossing te zijn, de letters ‘VJQS’ te lezen in twee stukken als ‘vj’ en ‘qs’. 

De eerste twee letters zijn de Romeinse cijfers VI (6), de laatste twee zijn een afkorting voor het 

Latijnse woord ‘qs’  of quater decie(n)s, wat veertien maal betekent en ook als veertiendagen kan 

vertaald worden. De pastoor heeft dus redelijk goed geteld, met 6x 2 weken klopt het uitstel ongeveer. 

Tussen 28 november 1641 en 27 februari liggen er namelijk 13 weken. We zien duidelijk dat er eerst 

een lege ruimte is gelaten voor de datum van de uitvaart. Die werd later in een andere tint bijgeschreven 

met de extra vermelding dat er drie missen werden gecelebreerd en dat de aanwezigen bij die 

gelegenheden ten offer gingen. Magdalena Cole, ook zij wordt in het koor ‘in-de-name-Jezus’ 

begraven.  

Een bedenking bij deze akte: wat was er aan de hand in Melsele in de tweede helft van 1641, dat 

uitvaarten zolang werden uitgesteld na een teraardebestelling als gevolg van een overlijden? Waren er 

troebelen, vreemde troepen, een besmettelijke ziekte, … ?  

Deze akte brengt heel mooi de drie fasen en de terminologie bij een sterfgeval in beeld : het overlijden 

(obijt), het begraven (sepultura), de plechtige uitvaart (exsequiae). 

We kunnen dit artikel afsluiten met een pareltje. Een pareltje uit 1626, dat tevens het sluitstuk is voor 

een aantal overblijvende vragen uit de andere akten. Het situeert zich even nadat Bernardus Cant’s 

eerste vrouw stierf, maar iets vóór de dood van zijn verloofde. 

“Elisabetha Smets vidua Bernardi Cant mulier senex …” (nr.11).   

Het is de overlijdensakte van de oude mater familias, waarin de pastoor ons haarfijn uiteenzet hoe de 

familiebanden in mekaar zaten bij al die Canten.   

Zij bleek de weduwe te zijn van enen Bernaert Cant en was op hoge leeftijd. Zij was de moeder van 

Joannes, Bernardus en Michael Cant en van een aantal andere kinderen die voor haar stierven. Maar 

bovenal was zij de moeder van plaatselijk baljuw Aegidius Cant. Zij stierf op 24 september 1626 om 6 

uur in de namiddag en werd een dag later begraven, op 25 september. En dan legt de pastoor ons uit, 

hoe het precies zat met dat eerste huwelijk van Bernaert Cant en Josina van Royen.  

Zij was pas overgrootmoeder geworden “quod rarissimus est”, iets uitzonderlijk dus in die tijd. “uit 

haar zoon Joannes werd een dochter geboren Elisabeth, die trouwde met een zekere Joannes van Royen. 

Zij kregen een dochter Josina Van Royen.”. En die kleindochter Josina… “… huwde wettelijk na een 

pauselijke dispensatie met Bernardus Cant fs Aegidius …” en dat was haar kleinzoon, de zoon van baljuw 

Aegidius. Neef en nicht dus. Deze zin verklaart meteen die pauselijke dispensatie voor verwantschap in 

de 3de graad in de huwelijksakte van onze Bernaert Cant en Josina van Royen (nr.1).  

En tenslotte is er nog haar achterkleinkind: “… waaruit op zijn beurt Egidius Cant geboren is, die -en 

dat zonder twijfel- in rechte lijn de vierde generatie is.” 

Met nog wat meer onderzoek hopen we te kunnen terugvinden of overgrootmoeder Elizabeth Smets, 

gezien haar hoge leeftijd de vrouw kan geweest zijn van Bernaert Cant, een notoir volgeling van het 

Calvinisme rond 1580. Op dat ogenblik worden immers de hoofdschepenen van het Land van Waas 

afgezet en vervangen door aanhangers van de Gentse Republiek van Jan van Hembyze en François van 

Rijhove. In vele Wase parochies werden ook de pastoors afgezet en vervangen door Calvinistische 

bedienaars. In die onfrisse periode rond 1580 werd als onwettelijk hoofdschepene van den Lande van 

Waes enen Bernaert Cant aangesteld, de greffier van Melsele. De andere onwettelijk aangestelde 

hoofdschepenen waren: Cornelis Wouters, Frans Meets, Baudewijn Saman, Paul D'hauwe, Judocus van 

Damme en Jan Steelant. Hoogschepene was Servaes van Steelant in die periode, toen hij verraad 

pleegde en overliep naar de Calvinistische Gentse Republiek. In 1589 verdwijnt Bernardus Cant als 



24 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 1 januari-februari 2021 

 

laatste onwettelijke hoogschepene voor een wettelijke opvolger. Dat is enkele jaren na het grote 

Calvinistisch oproer van 1578 tot 1584 met de plaatselijke beeldenstormerijen in het Waasland. 

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

 

 

Hierna volgende de 11 originele akten, die de details weergeven van voorgaande tekst:  

1. Eerste huwelijk in Melsele 1624 (link FS: 1605-1636 folio 313L-6) 

Transcriptie: 

Bernardus Cant fs Aegidius contraxit matrimonium cum 

Josina van Roijen obtenta praeviis dispensatione quo ad 

tertium consanguinitatis gradu in quo sit mutuo 

contingebant, factoque examine et declaratione data per 

officialem gandavensis legitimam in hac dispensatione 

subsistere causam acta sunt hac die ix julij 1624 Testibus 

Egidij Cant sponsi pater et Joannes Verbochaven sponsa 

tutoris. 

Vertaling: 

Bernardus Cant,Gillis zoon ging een huwelijk aan met 

Josijn van Roijen, na het bekomen van een vooraf-

gaandelijke pauselijke dispensatie voor bloed-

verwantschap in de derde graad waardoor zij weder- 

zijds verbonden waren en na het gedane onderzoek en 

een verklaring van de Gentse officiaal zij wettelijk 

verder kunnen gaan. Dit is genoteerd op de dag van 9 juli 

1624. Getuigen Gillis Cant de vader van de bruidegom en 

Joannes Verbochaven voogd van de bruid (man van 

Elisabeth van Roijen) 

 

 

 

2. Geboorte van een zoontje in Melsele 1625 (link FS: 1605-1636 folio 366L-2) 

 

Transcriptie: 

Aegidius filius Bernardus Cant filius Aegidij et Josina van 

Roijen baptisatus (est) 10 april 1625. Susceptores Joannes 

Claus et Elisabetha Smets erat avia infanteris contingens 

in quarto gradu lineae rectae, quod rarissimum est 

Vertaling:  
Aegidius zoon van Bernardus Cant filius Aegidij en 
Josina van Roijen is gedoopt op 10 april 1625. 
Doopdragers waren Joannes Claus et Elisabetha Smets 
zij was de grootmoeder van het kind in de vierde 

graad in rechte lijn, wat zeldzaam is 

In apostille: Nota (eigenlijk een rechtzetting) dat deze Elisabeth Smets meter is geweest aut aut grootmoeder 

van deser kinde. Daerinne gesien haer vierde generatie. 

mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1C-W9V8-5?i=166
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-43104-12
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3. Overlijden eerste echtgenote in Melsele 1626 (link FS: 1605-1661 folio 49R-2) 

Transcriptie: 
Josina van Royen filia Joannis uxor erat Bernardi Cant  
filij Aegidij obijt die 27 maij circa meridiem; sepulta  
est intra ecclesiam in choro nominis Jhesu circa  
ostium ad latus intratij dexterum, unicam reliquit  
prolem masculam tunc temporis; aetatis unius annus  
unius mensis et septendecim aut circiter dierem, hujus  
filij nomen est Aegidius. 

Vertaling: 
Josijn van Royen de dochter van Joannes, die de vrouw was 
van Bernardus Cant de zoon van Gillis, stierf op 27 mei rond 
de middag. Zij is begraven in de kerk in het koor in de naam 
Jesus bij de toegang aan de rechtse kant van de in- en 
uitgang. Zij laat op dat moment één kind achter van het 
mannelijk geslacht met de leeftijd van één jaar, één maand 
en zeventien dagen of ongeveer zoveel dagen. De naam van 
die zoon is Gillis 

 

 

 

4. Overlijden van en ondertrouw met Amelberga Ans in 1626 (link FS: 1605-1791 folio 52L-4) 

Transcriptie: 

Amelberga Ans filia Judoci 

sponsa erat et sponsalia 

contraxerat cum Bernardo 

Cant filius Ǽgidij. Factis 

duabus proclamationibus 

quibus nemo contradixit 

et ante matrimonium  

initium obijt die 5ta novembre 

post meridiem circa horam 

4tam sepulta est in 

sepulchro patris sui ante 

altarem in choro nominis 

Jesu die 7a predicta mensis 

anno 1626 

Vertaling: 

Amelberga Ans, dochter van Judocus 

was verloofde van en in   

ondertrouw met Bernardus  

Cant de zoon van Egidius. Er zijn  

twee afroepen gedaan, 

die niemand heeft tegengesproken 

en die vóór aanvang van het huwelijk  

stierf op de 5de november 

’s namiddags rond het 4de uur 

zij is begraven  

in de tombe van zijn vader 

voor het altaar in het koor in de naam 

van Jezus op de 7de dag van voornoemde   

maand in het jaar 1626 

 

 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-41553-87
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-41934-54
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5. Tweede huwelijk met Maria Claus ondertrouw Melsele 1627 (link FS: 1605-1636 folio 337L-2) 

 

Transcriptie : 
Bernardus Cant et Maria Claus habuerunt hic tres 
proclamationes quibus nemo contradixit ac deinde 
matrimonio contracti sunt in ecclesia de hingen 
die 29 junij festo utroque apostolorum Petri et 
Pauli anno 1627.erant presentes prime nuptiae ex 
parte sponsae et ija ex parte virij. 

 
Vertaling: 
Bernardus Cant en Maria Claus hadden hier drie 
afroepen, die niemand tegensprak (bezwaar 
indiende) 
en die daarna in het huwelijk zijn verbonden in de 
kerk van Hingene op 29 juni op het feest van de 
apostelen Petrus en Paulus in het jaar 1627. Er 
waren aanwezigen op de bruiloft, ten eerste van 
de kant van de bruid, ten tweede van de man 

 

 

 

 

6. Tweede huwelijk met Maria Claus in Hingene 1627 (link FS: 1610-1703 folio 54L-2) 

Transcriptie : 
29 junij contraxerunt 
matrimonium Bernardus  
Cant et Maria Claus  
coram me et testibus  
Joanne Claus et  
Frederico belde  

Vertaling : 
Op 29 juni gingen Bernardus 
Cant en Maria Claes  
een huwelijk voor mij (de 
pastoor) en de getuigen 
Joannes Claus en Fredericus 
Belde  

 

7. Overlijden van Maria Claus in Melsele 1639 (link RA: 1639-1693 folio 8v-2) 

Transcriptie: 
Maria Claus uxor Bernardi Cant fs Aegidii 
sepulta est 26 aug 1641 exequiae celebratae 
3 martij 1642 et tres missae celebrate fuerunt 

Vertaling: 
Maria Claus de vrouw van Bernard Cant de zoon 
van Gillis is op 26 aug 1641 begraven en de 
uitvaart is gecelebreert op de 3de maart 1642 en 
er zijn 3 missen opgedragen  

8. Overlijden van Joannes … … … famulus Bernaert Cant Gilliszoon 1640 (Link RA: 1639-1693 folio 5L-2) 

Transcriptie: 
Joannes … … … famulus Bernardi Cant 
filius Aegidij sepultus est cum exequiis 9 martij 
1640 

Vertaling : 
Joannes … … … de dienaar van Bernard Cant 
de zoon van Gillis is begraven met een 
uitvaartplechtigheid op 9 maart 1640 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80376-43524-80
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-909-80742-92168-53
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I11119410988921646/level/file/scan-index/6/foto/512_9000_000_00381_000_0_0009
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I11119410988921646/level/file/scan-index/4/foto/512_9000_000_00381_000_0_0005
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9. Overlijden van vader Gillis Cant, de baljuw van Melsele 1653 (link RA: 1639-1693 folio 31R-10) 

Transcriptie: 
Aegidius Cant pro tempore balliuys hui parochiae 
obiit decima octava februari et 19 sepultus in choro  
nominis Jesu 

Vertaling: Aegidius Cant destijds baljuw van deze parochie stierf op 18 februari (1653) en is de 19e begraven in het koor 
‘in de name van Jesus” 

10. Overlijden van moeder Magdalena Cole x  baljuw Gillis Cant 1641 (Link RA:1639-1693 folio 8L-9) 

Transcriptie: 
Magdelena Cole uxor Aegidii Cant bailliui 
quonda sui parochiae sepulta est in choro nominis 
Jesu 28 november 1641 exequiae dilatae vj in  
27 febr 1642 quondo tres missae celebratae sunt  
simul inierunt presentis iis ad offertorium 

Vertaling: Magdelena Cole de vrouw van baljuw Gillis Cant uit deze parochie is begraven in het koor ‘in de naam van 
Jesu’ op 28 november 1641. De uitvaart is uitgesteld tot 27 febr 1642 wanneer er drie missen zijn gecelebreerd een 
tegelijkertijd de aanwezigen ten offer gingen. 

 

11. Overlijden van Elisabeth Smets uxor Bernardus Cant, overgrootmoeder 1626  

(Link RA 1605-1653 fol 51R-5)  

Transcriptie : 
Elisabetha Smets vidua 
Bernardi Cant mulier senex  
et proiecta etatis ex qua 
nati sunt, Joannes, Bernardus, 
Michael Cant et alia pre- 
defuncta proles ac insuper 
Aegidius Cant baljuis locj  
 
Vertaling: Elisabeth Smets weduwe van  
Bernardus Cant een oude vrouw van ver 
gevorderde leeftijd waaruit geboren zijn 
Joannes, Bernardus, Michiel Cant en andere 
eerder overleden kinderen en bovendien Aegidius 
Cant, baljuw van deze plaats 
 

 
 

 
Transcriptie: mortua est die 24 september 
circa horam sextam vespertinam 
et sepulta 25 eiusdem  
anno 1626. Vidit mulier  
hac quartam suam generationis 
dum viverit id quod rarissemus 
est. Ex filio suo Joannes  
Cant nota est 2. Elisabeth 
 
Vertaling:  zij is gestorven op 24 september 
rond 6 uur s’ avonds en begraven den 25ste van 
dezelfde maand in 1626. De vrouw aanschouwde 
vier generaties tijdens haar leven, iets wat heel 
zeldzaam is. Uit haar zoon Joannes zijn er ten 
2de  opgetekend Elisabeth 

 
 

 
 
 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I11119410988921646/level/file/scan-index/17
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I11119410988921646/level/file/scan-index/6
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I11119410988921645/level/file/scans-inventarispagina/6/scan-index/29
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Transcriptie :  
Cants qui conjugata est  
quidam Joannes van Royen 
ex his nata est Josina van  
Royen, conjugata 
legitima matromonio per 
dispensationem pontificam 
Bernardi Cant fs Egidius 
et ex his rursam natus est 
4. Egidius Cant et hic recte  
numeranti quarta generatio- 
est perspicua 
 
Vertaling: Cant gehuwd is met een  
zekere Joannes van Royen waaruit sproot Josina 
van Royen gehuwd in wettelijke huwelijk met 
pauselijke dispensatie Bernardus Cant fs Egidius 
waaruit er vervolgens ten 4de geboren is. Egidius 
Cant en dit rechtsteeks geteld de vierde 
achtereenvolgende generatie  

 

En nog dit 
 

1. Jaarlijks organiseert Family Search een uitgebreide genealogie conferentie in Salt Lake City, Utah, USA. 
Omwille van de Covid-19 pandemie gaat deze conferentie uitzonderlijk virtueel door van 25 tot 27 februari 
2021. Iedereen mag gratis deelnemen aan deze RootsTech Connect conferentie. Alle details zijn te vinden 
op rootstech.org. Registreren is verplicht. 
 

2. Volgende gemeenten hebben heel veel van hun archieven digitaal ter beschikking gesteld. Echt de moeite! 
Wel telkens per gemeente registreren, maar zo erg is dat ook weer niet. Helaas nog geen Wase gemeenten, 
voor wanneer wel? (info doorgespeeld door uitgeverij Vanden Broele) 
 

Brugge https://www.archiefbankbrugge.be/  

Evergem https://stamboom.evergem.be/  

Geel http://www.genealogiegeel.be/  

Hasselt https://genealogie.hasselt.be/  

Houthalen-Helchteren https://houthalenhelchteren.archiefonline.be/  

Izegem In opstart 

Kortrijk http://genealogie.kortrijk.be/  

Ledegem https://archief.ledegem.be/  

Lier https://www.mechelsegenealogischebronnen.be/  

Mechelen https://www.mechelsegenealogischebronnen.be/  

Pelt http://akten.neerpelt.be/ 

Ranst In opstart 

Rijkevorsel https://archiefbank.rijkevorsel.be/  

Schilde https://genealogie.schilde.be/  

Turnhout http://www.genealogieturnhout.be/  

Wingene http://archief.wingene.be/  

Zedelgem https://archiefbank.zedelgem.be/  

Zonhoven https://zonhoven.archiefonline.be/  

 

3. En voor wie het nog niet weet: beste genealogie zoekfunctie voor Zeeuws-Vlaanderen is te vinden in 
Zeeuwen Gezocht! 
 

https://www.rootstech.org/?lang=eng
https://www.archiefbankbrugge.be/
https://stamboom.evergem.be/
http://www.genealogiegeel.be/
https://genealogie.hasselt.be/
https://houthalenhelchteren.archiefonline.be/
http://genealogie.kortrijk.be/
https://archief.ledegem.be/
https://www.mechelsegenealogischebronnen.be/
https://www.mechelsegenealogischebronnen.be/
http://akten.neerpelt.be/
https://archiefbank.rijkevorsel.be/
https://genealogie.schilde.be/
http://www.genealogieturnhout.be/
http://archief.wingene.be/
https://archiefbank.zedelgem.be/
https://zonhoven.archiefonline.be/
https://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwen-gezocht/
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Woordje van de voorzitter  
Het Rijksarchief Beveren vervulde jarenlang de rol van genealogisch centrum voor Vlaanderen (grootste 
verzameling microfilms van parochieregisters en registers van de burgerlijke stand). Als gevolg van de 
bouw van nieuwe archiefdepots in de 21ste eeuw zijn de meeste hedendaagse archieven de voorbije 
jaren verhuisd van Beveren naar de provinciehoofdsteden (Gent, Brugge, Leuven, Hasselt). Met de 
recente voltooiing van de renovatie van het archiefgebouw in de Antwerpse Zurenborgwijk wordt de 
hoofdzetel van het Rijksarchief Antwerpen-Beveren overgebracht naar de Door Verstraeteplaats te 
Antwerpen en zal Beveren fungeren als hulpdepot voor archieven met betrekking tot het grondgebied 
van de provincie Antwerpen en Vlaanderen. 
 
Wie van ons herinnert zich niet het wachten aan de poort in Beveren tot we in de oubollige leeszalen 
van het archief in Beveren een plaatsje bemachtigden achter een microfichelezer. Draaien aan het 
wieletje en scherpstellen tot je de akten kon bekijken en lezen waarnaar je op zoek was. Die dagen 
zijn voorbij. Voor het land van Waas kan je nu terecht op het Rijksarchief (RA) Gent, en uiteraard op 
de website van het RA. 
 
We zijn coronaproef op bezoek geweest naar het Rijksarchief in Gent. Een prachtig ruim gebouw met 
slechts enkele bezoekers in de grote leeszaal. We hebben stappen gezet om de samenwerking tussen 
het RA Gent en onze vereniging in een modern daglicht ter brengen. We willen immers graag in 
samenwerking documenten met belangrijke genealogische informatie (bijvoorbeeld Staten van Goed) 
bewerken en aanbieden met links naar beelden. De ontmoeting was hartelijk en veelbelovend. Zoals je 
ziet in onderstaande foto’s is het momenteel een uitdaging om bij de ingang te geraken, want de 
Bagattenstraat ‘ligt open’. 
 

           
 

En er is nog een tweede bezoek dat ik jullie niet wil onthouden. De renovatie van het Huis Janssens is 
aan de buitenzijde voltooid en tegen het voorjaar van 2022 zou de interne renovatie, inclusief die van 
de annex in De Zamanstraat te Sint-Niklaas, ook afgewerkt worden. Op de tweede verdieping van de 
annex zullen vier erfgoedverenigingen van het Waasland een ontmoetings- en opslagruimte ter 
beschikking krijgen. Zo zullen we eindelijk ons documentatiecentrum van onze vereniging kunnen 
heropstarten. Daar kunnen we dan elkaar regelmatig ontmoeten, aan projecten werken, en een 
babbeltje slaan, zoals vroeger. Hopelijk kunnen we daar ook ontmoetingen en opleidingen organiseren. 
Allemaal goed nieuws om naar uit te kijken voor de post-corona tijden. 
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden februari-maart 2021 

• Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.25). 

• Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.6.2). 

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be  
 

Op woensdag 7 april 2021 te 20u zal Luc Chalmet in een webinar via 

zoom verzorgen  over “Werken met zorro®“. Na de uiteenzetting zullen ook 

vragen beantwoord worden. We schatten dat de sessie ongeveer een uur zal 

duren. Noteer alvast deze datum in de agenda. 

Wie wenst deel te nemen moet  inschrijven door een mail te sturen naar 

gvanhouwe@gmail.com. De link voor het Webinar ontvangen de ingeschreven 

personen enkele dagen op voorhand. 

 

In april komt er een “mini-update” van zorro®. Er zijn al veel indexeringen afgewerkt sedert begin 2021 

en deze gaan in april ter beschikking komen in onze zorro® database en zoekinstrument. Details hiervan 

zullen in onze volgende Kroniek beschreven worden. Alvast veel dank aan alle indexeerders! Deze 

bijkomende indexeringen zullen pas vanaf juli beschikbaar komen op het Pro-Gen gedeelte van onze 

online publicatie. 

 

We verwelkomen onze nieuwe vrijwilligers-indexeerders: Erik, Monique, Luc, Marleen, Marc, en 

Christiane. Ze zijn sedert begin dit jaar aan de slag. Dankzij het vrijwilligerswerk kunnen we alle 

genealogen die opzoekingen willen doen in het Waasland veel hulp bieden. Dank voor jullie inbreng! 

 

Op het gratis deel van de publicatiewebsite kan je het artikel “Welk stamboomprogramma” van Luc 

Chalmet lezen en downloaden in pdf formaat. Het verscheen in Vlaamse Stam, jg 57 nr. 1, januari-

februari-maart 2021, pp. 87-100. Er zijn ook Staten van Goed bewerkingen van Sinaai, register 98 (1631-

1643) toegevoegd in het gratis deel, ons aangeboden door en met dank aan Regi De Meirsman. 

 

Huwelijken en Overlijdens van Waaslanders in Roubaix. Liliane Lenssens en Pascal Janssens hebben al 

heel veel Waaslanders opgespoord in de archieven van Roubaix. Deze bewerkingen zullen online 

gebracht worden op onze publicatiewebsite. Er worden nog aanvullingen verwacht die daaraan zullen 

toegevoegd worden. Een schat aan informatie voor wie zijn Waaslandse voorouders niet kan 

terugvinden; misschien hebben ze zich wel in Roubaix gevestigd! 

 

We kregen volgende reacties binnen op zorro®: 

- Een nieuwe abonnee schrijft: “Mooie website… dit scheelt heel veel speurwerk naar de familie 

roots.” (R.M. Breda NL) 

- Marlinda C. schrijft: “Toch fantastisch hoor, heel de website. Ik heb nog nooit zoveel namen in 

zo'n korte tijd aan mijn stamboom kunnen toevoegen. Toen ik begon, zo'n dikke 20 jaar 

geleden ging ik op woensdagnamiddag naar de bibliotheek in St-Niklaas en moest ik nog alle 

boeken waar ik iets in wilde opzoeken van beneden laten halen en dan maar hopen dat je iets 

bruikbaar vond. Wat een verschil!” 

- “Zou zoiets als Zorro ook in de Walen bestaan? Ik vind het geweldig hoe snel en gemakkelijk 

het opzoeken gaat 👍🏻👌!” schrijft Brigitte. 

mailto:gvanhouwe@gmail.com
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Een attest van Heilig Kruisrelikwieën uit 1669 : slot 
door Luc Van Thienen 
 
In vorige Kronieken verschenen drie transcripties van authentieke oorkonden, die 300 jaar geleden 
werden opgesteld om de echtheid van Heilig Kruisrelikwieën uit 1669 en 1727 te attesteren. 
Luc De Brant, secretaris van Kerkfabriek Heilig Kruis Stekene bezorgde ons twee mooie foto’s van het 
zilveren reliekkruis, dat in de Wase grensgemeente al eeuwen vereerd wordt. Dit schrijn -in de betekenis 

van relikwiehouder- was het onderwerp van de twee transcripties in vorige Kroniek (link kron-2021-01).  
De beschrijvingen door de Gentse Bisschop Philippus Erardus Vander Noot en door de Stekense pastoor 
Norbertus Ligiers beantwoorden aan het hier getoonde kerkelijk object uit 1727. Met in het midden de 
geattesteerde stukjes hout als zijnde afkomstig van het Heilig Kruis. 

De zilveren reliekhouder met het   Het medaillon met helemaal in het midden 
medaillon in het midden van het kruis. de twee kruisvormige stukjes hout. 
 
De “duas partes exiguas in formam crucis dispositas de vero ligno Sanctae Crucis” zoals vermeld in de 
oorkonde. 
 

 

De 19de eeuwse Popp-kaarten 
door Luc Van Thienen 

 

Verspreid over een lange periode in de 19de eeuw tekende landmeter P.C. Popp -een gewezen inspecteur 
van het kadaster- een hele reeks kadasterplannen van vele Belgische gemeenten. 
De Popp-gegevens kunnen veel bijdragen om onze voorouders een ‘gezicht’ te geven. 
 

Wie deze kaarten wil gebruiken, maakt zich omtrent deze interessante en waardevolle bron best eerst 
een aantal begrippen eigen. Eens men deze begrippen kent en deze goed begrijpt, gaat het consulteren 
van de kaarten een heel stuk makkelijker. 
In dit artikel beschrijven we hoe en waar de Popp-kaarten kunnen geconsulteerd worden. 
 

Vooraf raden we de lezer aan om ook het artikel van Willy Trog door te nemen, dat in 2019 in de Kroniek 
verscheen onder de titel “Kadastrale Atlas van Popp”. Link naar deze bijdrage : Kroniek Jaargang 47 
nr 1 Januari-februari 2019 zie pag.7 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/publicaties/kronieken/fv-kroniek-lvw#2021
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/kron-2019-01.pdf
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/phocadownload/kron-2019-01.pdf
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Willy Trog gaat daar dieper in op 4 Popp-kaarten die op onze publicatiewebsite te raadplegen zijn. Een 
aantal aspecten die reeds in dat artikel beschreven zijn, nemen we hier niet op. 
 

In het hiernavolgende artikel vind je vooral de mogelijkheden om ook andere gemeenten van het Land 
van Waas en ver daarbuiten op het web te consulteren. 
 
1. De gemeentekaart van P.C. Popp 

In de eerste plaats is er de kadastrale gemeentekaart of Popp-kaart zelf, die -naargelang de grootte van 
de gemeente- over meerdere bladzijden of gescande beelden kan gespreid zijn. Dit laatste om de 
oppervlakten voldoende gedetailleerd in beeld te kunnen brengen. 
Op de kaart zelf kan men 3 niveaus van onderverdeling terugvinden: 
1) kadastersecties, die aangeduid zijn met de letters A, B, C, D … 
2) kadasterwijken als onderverdeling van secties, zij krijgen hun eeuwenoude namen mee zoals 

Kerckenacker, Papelaer, Eeckenslach, Schaperije, het Besluyt van Baudeloo. 
3) percelen als onderverdeling van kadasterwijken. Hun contouren zijn getekend precies zoals ze werden 

opgemeten door P.C. Popp en hebben een volgnummer van 1 tot n (het hoogste perceelnummer van 
de kadasterwijk). Op perceelniveau vinden we tevens straten, water-lopen, plassen en pleinen met 
hun benamingen. 

 
2. De Kadastrale Legger 

Bij elke gemeentekaart hoort een ‘Kadastrale Legger’ of -eenvoudiger gezegd- een officiëel register. In 
dat register staan de details die niet op de kaart zelf kunnen opgenomen worden, maar die wel heel 
essentieel zijn, zoals: de naam van de eigenaar(s), de erfgenamen, de vruchtgebruiker(s), de erfpachter 
of de openbare instantie. (Verder zullen we deze 5 types van eigenaars gemakshalve vermelden onder 
één noemer: ‘de eigenaars’).  
 

De achterliggende bedoeling van de Legger was het vastleggen van een grondkadaster, waarmee het 
belastbaar inkomen voor de grondbelasting kon bepaald worden. Een werkwijze die al bestond sinds de 
tijd van de land- en prijsboeken zo’n tweehonderd jaar eerder. 
 

  
 

Ook voor de Legger is het nodig om eerst een paar begrippen te vatten: 
- een eigenaar: onder deze noemer horen 5 gelijkgestelde types (zie hierboven). 
- een perceel: een afgebakend stuk grond met zijn perceelnummer. 
- een artikel : een wat ongewone naam voor een lijstje met alle percelen die een eigenaar bezit in de 

gemeente en dat verder gegroepeerd is in kadastersecties en gerangschikt per perceelnummer. Het 
lijstje van elke eigenaar (artikel) is -naast zijn beroep en woonplaats- verder aangevuld met enkele 
eigenschappen: de aard van het perceel, de oppervlakte, de categorie en de belastbare oppervlakte. 

 

  
 
Nemen we de Legger ter hand, dan zien we dat hij uit 5 grote bestanddelen bestaat, waaronder 4 
uitgebreide lijsten: 
a) Titelbladzijden 
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b) Lijst met de tarieven van de gronden 
c) Lijst met de eigenaars (alfabetisch) 
d) Lijst met de combinatie perceel/artikel 
e) Lijst met de artikelen in de gemeente 
Door deze 4 lijsten te combineren kan men de beoogde gegevens terugvinden. Hierna een meer 
gedetailleerde uitleg. 
 

De 5 hoofdbestanddelen van de kadastrale legger zijn:  
 

a. Titelbladzijden 

    
 

b. Lijst met de tarieven van de gronden 

Deze lijst laten we in dit artikel verder buiten beschouwing, maar hij geeft wel een mooi overzicht 
van de ambachten en nijverheden in de gemeenten. 

 

c. Lijst met de eigenaars en gelijkgestelden (alfabetisch) versus artikelnummer 

Er staan slechts twee kolommen in deze lijst: de naam en voornaam van de eigenaars en hun 
artikelnummer. Voor de genealoog geeft dit de mogelijkheid om snel een overzicht te krijgen van 
het grondbezit van zijn voorouders in de 19de eeuw. (zie hierna) 

 

d. Lijst met de combinatie perceel versus artikelnummer 

Ook deze lijst heeft slechts 2 kolommen met enkel getallen: het perceelnummer en het 
artikelnummer van de eigenaars, per kadastersectie en geordend volgens perceelnummer. Dit is een 
zeer belangrijke lijst! We leggen met een voorbeeld uit waarom. 

 

Voorbeeld 1: 
Stel: we willen weten wie de eigenaar is van een bepaald perceel op de Popp-kaart. 
In dit voorbeeld zoeken we de eigenaar van een windmolen in Stekene. 
Buiten de contouren en een afbeelding van de bebouwing staan er op de Popp-kaart enkel 
perceelnummers, geen eigenaars. Deze lijst d) is het “koppelstuk” waarmee je het artikelnummer 
terugvindt en dat nummer kan je opzoeken in lijst e) het “sluitstuk” in de zoektocht naar de eigenaar 
(zie hierna). Vb. de percelen 81-85 horen bij eigenaar 1508. 
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 Percelen op de Popp-kaart lijst d): de percelen 
 met windmolen met hun artikelnr. 

 

e. Lijst met de artikelen in de gemeente 

Deze lijst is geordend van art. 1 tot art. n (de laatste eigenaar). Je zal merken dat er hiaten in de 
nummering zitten, maar dat heeft verder geen consequenties. 

 

Rechtstreeks op naam zoeken in deze lijst is onbegonnen werk, wegens zijn numerieke i.p.v. 
alfabetische volgorde. Maar dat is ook niet nodig. Met de hierboven beschreven lijst d) hebben we 
immers het artikelnummer gevonden en dat is hier in lijst e) wel eenvoudig op te zoeken. Feitelijk 
is deze lijst e) de echte “Legger”. 

 

   
 percelen in lijst d) Artikelnr. met de eigenaar en zijn gegevens 
 met hun artikelnr. 

 

Besluit: Bakker Gustaf Vanhecke uit Stekene is eigenaar van de windmolen, het molenhuis, 
omliggende tuinen en een boomgaard. 

 

Ter volledigheid geven we de omgekeerde zoektocht van Legger naar Popp-kaart. 
 

Voorbeeld 2: 
Stel: we willen het perceel van een voorouder-eigenaar vinden op de Popp-kaart. 
In ons voorbeeld gaan we dus op zoek naar het perceel, waar bakker Gustaf Vanhecke zou kunnen 
gewoond hebben. 
Hiervoor zoek we eerst alfabetisch in de lijst c) met eigenaars en artikelnummer. 

 

 
 

Vervolgens zoeken we -zoals eerder- in lijst e) het artikel 1508  
Onder dat artikel 1508 staan al de percelen van Gustaf Verhecke die hij bezit, onder andere een huis 
op perceel B 82. Dit is nu vrij eenvoudig op de Popp-kaart te localiseren. We zoeken de kadastersectie 
B en daarbinnen het perceelnummer 82. Ondertussen is ons  natuurlijk ook opgevallen, dat hij een 
perceel B 84 bezit waarop een windmolen staat.  
Opgelet: het feit dat hij eigenaar is van deze woning, betekent niet noodzakelijk dat het ook zijn 
woonhuis is. Vermits hij echter van Stekene is en geen ander huis in eigendom heeft, is de kans groot 
dat hij een bakker was met een eigen bloemmolen. 
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3. Waar vinden we de Popp-kaarten met de kadastrale Leggers ? 

De digitaliseringsgolf van het laatste decennium heeft de werkzaamheden van genealogen -en -niet 
alleen van hen- grondig veranderd. Wie de echte originele bronnen met eigen ogen wil zien, wil 
voelen en ruiken, kan nog steeds terecht in archieven. Maar ze zijn anno 2021 even gemakkelijk op 
gespecialiseerde websites te raadplegen. En daar kan je er bovendien op inzoomen zonder loep te 
gebruiken. 
 

a. Digitale Popp-kaarten en Leggers raadplegen op de websites van UGent en KBR.  

De Universiteit Gent startte enkele jaren geleden een project op, waarbij de Popp-kaarten werden 
gedigitaliseerd in het UGent Popp-Kad. Een project dat liep van 2014 tot 2018. De infrastructuur 
wordt beheerd door het Queteletcentrum van Ugent lezen we daar (Link naar Queteletcentrum). 
Ook de website van KBR biedt mogelijkheden: KBR staat voor “Koninklijke Bibliotheek / 
Bibliothèque Royale” 

 

De werkwijze om deze gegevens te consulteren :  
1) Open volgende URL: https://poppkad.ugent.be/poppkad_links.php?newkey=2427&sectie= 

En zorg ervoor dat je de tab <Namenregister> activeert. 
 

  
 

2) Click op “View Online” onder exemplaar POPPKAD 
 uw zoektocht gaat dan verder op de website van de Universiteitsbibliotheek 
 Tip: je kan ook rechtstreeks naar de Universiteitsbibliotheek met volgende link: 

https://lib.ugent.be/en/catalog?q=atlas+cadastral 
 

 
 

3) Vul in het keuzevak bovenaan de volgende tekst in “Atlas Cadastral “ + gemeentenaam  
 en click vervolgens op <Search collections> 

 
 

4) Click nu op view online om een keuzemenu te ontplooien 
 

 
 

5) Probeer de 3 mogelijkheden uit: 

https://www.queteletcenter.ugent.be/
https://poppkad.ugent.be/poppkad_links.php?newkey=2427&sectie=
https://lib.ugent.be/en/catalog?q=atlas+cadastral
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- de electronic copy : de Popp-kaart van de gewenste gemeente 
- de legger van die gemeente 
- Digital map via Belgica :een link naar een veel scherpere kaart op de website van KBR 

(Koninklijke Bibliotheek – Bibliothèque Royale) 
 

 
Opgelet : er kunnen voor jouw gemeente ook minder dan 3 keuzemogelijkheden zijn. 
en niet alle kaarten zijn beschikbaar.  

 

Belangrijke opmerking: 
Bij het raadplegen van andere websites kan je best hun ‘policies’ na te lezen. Gebruik hun gegevens 
enkel onder de gestelde voorwaarden en restricties. 
Daarom gebruiken wij hier links naar hun websites en enkele afbeeldingen als demo. 

 

b. Algemeen op naam zoeken in de Popp-Leggers op de website van UGent  

Het PoppKad biedt ook een interessante zoekfunctie aan op een namenregister, waarmee je de 
eigenaars met hun artikelnummer kan lokaliseren over meerdere gemeenten heen. 
 
1) Klik op volgende URL : https://poppkad.ugent.be/poppkad_namenregister.php  

 

2) Vul de gewenst familienaam in 

  
 

Opgelet: deze zoekfunctie heeft niet dezelfde mogelijkheden als bv. Zorro. Het gebruik van ? 
en * (de wildcards) werkt hier niet. U zal dus alle mogelijkheden moeten invoeren : Zaman, 
Saman, Samans, Saeman, Saeyman, … 
We raden aan om de gemeente niet in te vullen, zodat je alle eigenaars uit de buurgemeenten 
met die naam ook te zien krijgt. 

 

2) Klik in de lijst op de gewenste Atlas. 

https://poppkad.ugent.be/poppkad_namenregister.php
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3) Ga nu verder naar de site van de Universiteitsbibliotheek zie punt 3.a.2. 
 

  
 

c. Digitale Popp-kaarten en Leggers op onze site FV-LvW 

Op onze eigen publicatiewebsite zijn ook Popp-kaarten van vier gemeenten te vinden. Deze kaarten 
zijn reeds bewerkte versies in tegenstelling tot de boven genoemde. Pascal Janssens en Willy Trog 
typten vanaf 2012 de Leggers over van de gemeenten Waasmunster (PJ), Burcht, Melsele en 
Zwijndrecht (WT). Een te bewonderen titanenwerk van beide medewerkers van FV-LvW om al die 
cijfertjes over te tikken. Het voordeel van hun bewerking is dat ze in doorzoekbare PDF’s staan en 
dat pertinente fouten zijn rechtgezet. 

 

Het is geen evidentie om dit werk voor alle Wase gemeenten te doen, gezien de omvang en de 
accuratesse waarmee dit werk moet gebeuren. 

 

Werkwijze om deze gegevens te consulteren :  
Ze staan op de website van FV-LVW in het abonneegedeelte.   

 

1) Open onze URL van Familiekunde Land van Waas : 
https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=inloggen 

 

2) Log in op de gewone vertrouwde manier met uw e-mailadres en paswoord 
 

3) Kies voor de Progen-Publicatie, niet voor Zorro. 

  
 

4) Klik eerst in het linker menuvak op de keuzemogelijkheid <Kadaster>  
en daarna op <Waasland-kaart> in het volgende scherm. 

 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=inloggen
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5) Kies op de kaart van het Land van Waas uit de 4 beschikbare gemeenten 
Waasmunster, Melsele, Burcht of Zwijndrecht 

 

  
 

6) Voor de ‘Legger’ klik je nogmaals onder de getoonde Popp-kaart op “Legger Popp-kaart” 
(blauwe tekst) 

 

  
 

Daarna krijg je toegang tot de Legger via een PDF-bestand. 
Opgelet: het gaat hier over bewerkte leggers, voor de originele documenten moet je naar de 
eerder beschreven leggers van UGent, zie punt 3.a.5  
Gebruik de mogelijkheden van je browser om in deze PDF te zoeken. Meestal kan je hiervoor de 
toetsencombinatie <Ctrl>F gebruiken, waarna je daar de zoekterm invult.  
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Succes !!! 

 

De Popp-kaarten gebruiken : de stam Du Tré 
door Yvan Du-Tré  

 

Op zoek naar informatie over onze voorouders komt soms de vraag: “waar woonden zij binnen onze 
gemeente”. Hierbij kunnen de POPP kaarten soms een eerste informatiebron zijn. Het was Philippe 
Crétien Popp (1805-1879) die met gebruik van de officiële kadasterkaarten van België van 1700 Belgische 
gemeenten de kadasterkaarten uitwerkte, de zogenaamde POPP-kaarten. De opnamen voor 
Waasmunster gebeurden in 1860.   
 
In mijn zoektocht naar meer informatie over enkele leden van de familie Du Tré ging ik op zoek naar 
informatie over Johanna Du Tré en Josephus Du Tré. Beide staan vermeld in de legger horende bij de 
Popp-kaarten die men kan raadplegen op de website van Familiekunde Vlaanderen- Land Van Waas, 
https://www.familiekunde-landvanwaas.be  
 
Op de “Home” pagina van het Pro-Gen abonneedeel, onder het item kadaster, vinden we de Popp 
kaarten van Waasmunster. 
 

    
 
Hier vond ik de beide namen van deze familieleden, vermeld als Dutrué Joanna en Dutrué Josephus met 
artikelnummer respectievelijk 359 en 357.  
 

https://www.familiekunde-landvanwaas.be/
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Uit deze tabel halen we het bijhorende nummer van het perceel op de Popp kaart van Waasmunster 
waar Josephus woonde (1191). Hetzelfde met het perceelnummer waar Joanna woonde ( 1117). Beiden 
woonden in de Rivierstraat. 
 

  
Woonst van Josephus Dutrué (Du Tré)  Woonst van Joanna Dutrué (Du Tré)  
 
Een volgende informatie welke we hier kunnen vinden zijn de gegevens over de woning en het beroep 
dat beiden uitoefenden.  
 
Hiervoor gaan we enkele bladzijden verder in dezelfde documenten en komen dan aan volgende tabel:  
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We zien dat beide woningen lagen in de sectie “C”. Josephus was wever van beroep en bezat 2 woningen 
allebei gelegen op perceel nummer 1191a en 1191b. Joanna was herbergierster van beroep en bezat 1 
woning gelegen op het perceel 1177. 
 
Bleef nu nog over te zoeken om welke Josephus en Joanna uit de familie Du Tré het hier ging, vermits 
geen geboortedata gegeven was. Hierbij ga ik als volgt te werk: 

1. Opzoeken wanneer de POPP kaart van Waasmunster werd gemaakt: dit vinden we terug in het 
boek “GROOTSE plannen” van Sven Vrielinck (Bibliotheek van Waasmunster). Hierin vinden we, 
naast andere informatie,  de opnamedatum 1860 vermeld. 

 
2. Zoeken in het Bevolkingsregister van de jaren 1847-1865 welke naamdragers Du Tré er  in de 

Rivierstraat woonden, meer speciaal zoeken naar ene Josephus en ene Joanna. In de index van 
deze periode vinden we voor Josephus op folio 44 van boek twee het gezin van Josephus Du Tré 
en Rosalia Goossens. Hij was wever. Op folio 63 van hetzelfde boek vinden we Joanna Du Tré, 
weduwe van Joannes Van Geersom, herbergierster. 

 
3. We bekijken nu de samenstelling van de gezinnen van beiden: 

a. Josephus Du Tré (°W1793, †W10-02-1877) en Rosalia Goossens (°W20-01-1794, †W07-08-
1849) woonde in de Rivierstraat (s/n huisnummer). Dit was bijna op het einde van de 
straat richting wat wij nu noemen de Kouterstraat. Josephus was wever en samen met 
zijn drie zonen Henricus, Desiré en Alexander (wevers) en zijn dochter Anna 
(spoelenmaakster) had hij een kleine huisweverij. 

b. Joanna Du Tré (°W08-10-1789, †SN19-11-1869). Zij was de weduwe van Joannes Van 
Geersom geboren in Moerbeke en herbergier. Hij overleed te Waasmunster in 1862. 

 
4. Vermits wevers niet in de “registres patentables” opgenomen werden werd enkel naar Joannes 

Van Geersom en Joanna Du Tré gezocht. Het is Joannes Van Geersom die vermeld staat als 
“tapper” (herbergier) in het boek van 1860. 

 
Conclusie: 
Josephus Du Tré en Joanna Du Tré zijn beiden leden uit de familiestamboom Du Tré. 
VII/02/03  Joanna werd geboren te Waasmunster op ° 08-11-1789 en de dag erna gedoopt. Zij was 
de dochter van Josephus Dutré (1745-1818) en Anna Maria Bellens (1756-1815). Doophouders waren 
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joannes bapt(iste) boschman en joanna Catharina Du Tré. Joanna huwde te Waasmunster met Joannes 
Van   Geersom op 27-07-1831. 
 
Joanna overleed te Sint Niklaas op † 18-11-1869. Joannes overleed te Waasmunster op † 20-04-1862. 
Het echtpaar bleef kinderloos. Joannes was herbergier. 
 
Joanna was de dochter van Josephus Du Tré en Anna Maria Bellens. 
 
Een andere interessante verwijzing betreffende Joanna Du Tré vinden we terug in het boek: “Kohier 
plaatselijke omslag 1829” uit het GAW. Hier zien we dat Joanna herbergierster was en een belasting 
verschuldigd was van één gulden en twintig cent. Zij betaalde deze “belasting” op datum van 25 
september 1829. Hieruit kunnen we afleiden dat Joanna herbergierster was vóór haar huwelijk met 
Joannes Van Geersom (x1831) en dat zij waarschijnlijk de herberg van haar ouders verder zette. Na 
haar huwelijk staat de herberg ingeschreven op naam van haar echtgenoot en betalen zij 11 frank en 
65 centiemen belasting. (15 klasse). 
 

  
Uittreksel uit het Kohier plaatselijke omslag 1829. 

 
Uittreksel uit het boek Hoofdelijke omslag 1845. 
 
VII/09/04: Josephus du tré (dutré) werd geboren en gedoopt te Waasmunster op °18-02-1793. De 
doophouders waren josephus Van hende en Maria anna Wittoek uit Belsele. Josephus Van hende was 
getrouwd met Joanna Catharina du tré, de zuster van Ambrosius. Josephus was de zoon van Ambrosius 
Du Tré en Anna Maria Debbaut. 

Hiermee kan ik mijn onderzoek afsluiten. 
Vrije interpretatie van een deel van de 
“pottetstraete” ofte het Revierstraatjen waar 
vele van onze voorouders woonden. 
 
Ivan Du-Tré is een telg uit het geslacht Du Tré 
Medewerker van heemkundige kring ’t 
Sireentje. 
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De naamdragers De Rijcke in het Land van Waas, 
de bakermat van hun naam 
door Frans De Rycke 
 
Zoals velen met interesse in genealogie, vraag ik mij af waar mijn familienaam vandaan komt en wat 
die eigenlijk betekent.  
 
Je familienaam of achternaam geeft aan tot welke familie je behoort. In de regel gaat het hierbij om 
de familie in de mannelijke lijn. Familienamen zijn in de middeleeuwen ontstaan. Pas sedert 1795 in 
de Franse tijd (vanaf 1811 in Nederland) werd de verplichting ingevoerd om ze te registreren bij de 
Burgerlijke Stand. 
 
Aan de spelling van de familienamen kan niets meer worden gewijzigd. De familienaam heeft een 
officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren. Enkel onder 
bij wet strikt bepaalde voorwaarden kan men zijn familienaam laten wijzigen.  
 
Uit wat voorafgaat volgt dat er geen nieuwe familienamen kunnen worden gevormd. Een aantal 
familienamen zijn zelfs al uitgestorven door demografische oorzaken. Enkel door immigratie kan het 
aantal familienamen nog toenemen.  
 
Kinderen geboren na 1 juni 2014 (in België) 
Ouders kunnen hun kinderen de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder of een dubbele 
naam (in de volgorde die ze wensen) geven. Ze kiezen die naam bij de aangifte van de geboorte. Bij 
onenigheid gelden speciale regels.  
 
De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze 
keuze is onherroepelijk. 
  
De verschillende schrijfwijzen de familienaam “De Rijcke” in België (situatie 1998/2008)  
De overheersende schrijfwijze van onze familienaam is “De Ryck(e)”gevolgd door “Derycke”. Er zijn 
eveneens talrijke naamdragers “De Rijcke” en “De Rijck”. Het totaal, alle varianten inbegrepen, 
beloopt ca 9.000 in het jaar 2008. We vinden ze vooral in de provincies Oost-Vlaanderen (met meerdere 
takken in het Waasland) en in West-Vlaanderen. 
 
De schrijfwijze van onze familienaam vanaf ca 1550 is wel degelijk "De Rijcke". Onder het Franse bewind 
van Napoleon werd de gemeenteadministratie gevoerd in het frans. Sommige ambtenaren van de 
Burgerlijke Stand (of hun aangestelden) hebben de familienamen "verfranst" : "De Rijcke" werd dus  "De 
Rycke" want de lettercombinatie "ij" is onbestaande in de Franse taal. Dit was o.m. het geval in Berlare 
alwaar onze voorouders toen woonden. Daarentegen in Overmere bleef alles bij het oude. Aldus zijn er 
naaste verwanten met een verschillende familienaam. 
 
In Temse bv. was er blijkbaar ook zo'n eigenzinnige ambtenaar van de Burgerlijke Stand die zijn stempel 
heeft gedrukt door schrijfwijze "De Ryck" ingang te doen vinden.   
 
Op bovenvermelde schrijfwijzen zijn nog tal van varianten, zoals door vertalingen in het Frans en het 
Duits, die in kleinere aantallen voorkomen. In bijlage vindt u het overzicht volgens de gegevens op de 
online site : www.familienaam.be   
 
De verschillende schrijfwijzen van de familienaam “De Rijcke” in Nederland (situatie 1947/2007) 
Bij onze noorderburen is de meest voorkomende schrijfwijze van onze familienaam “de Rijk(e)”, waarbij 
het zgn. “tussenvoegsel” geschreven wordt met een kleine “d”. We vinden deze naamdragers vooral in 
Amsterdam, Utrecht, Hulst en ’s-Gravenhage.  
 
De naamdragers Rijke(n) en Rijk(e), dus geschreven zonder “tussenvoegsel”, zijn ook relatief talrijk. 
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Het totaal aantal naamdragers, alle varianten inbegrepen, beloopt ca 8.000 in het jaar 2007. In bijlage 
vindt u het overzicht volgens de gegevens op de online site : www.cbgfamilienamen.nl  
 
Etymologische betekenis van de naam “De Rijcke” 
De etymologie is het deelgebied van de taalkunde dat de herkomst van woorden bestudeert. De 
etymologie van een woord is de historische verklaring voor de manier waarop de vorm van een woord 
tot stand is gekomen; daarom wordt het ook wel de woordherkomst genoemd.  
 
Als men zich de vraag stelt naar de betekenis van zijn familienaam, wil men in feite de historische, 
etymologische betekenis van zijn naam kennen. Bijna alle eigennamen zijn ontstaan uit soortnamen. In 
een eerste tijd hadden ze dezelfde betekenis als deze soortnamen, bv. : “De Backer” was een bakker. 
In een latere fase werd de soortnaam een eigennaam. De taalkundige betekenis ging verloren. 
 
De etymologische betekenis van sommige familienamen is nog steeds heel goed merkbaar in de vorm 
van het woord. Voorbeelden zijn : Timmermans, De Boer, De Smet. Andere familienamen omvatten 
woorden die we niet meer in ons hedendaags vocabularium gebruiken. 
 
Een aantal etymologen hebben namenwoordenboeken samengesteld waarin de oorspronkelijke 
betekenis van de familienamen in een land of (taal-)gebied wordt verklaard. Ik heb een aantal van deze 
naamwoordenboeken en werken geraadpleegd.  
 
Daarin zijn o.m. de volgende schrijfwijzen te vinden :  
 
Rijk(e) De, De Rijck(e), De Ry(c)k(e), Derycke, De Rie(c)k, De Reijck, De Reyck(e), Derique, Le Rycke, 
Le Rij(c)ke, Rix, Ricx, Rits 
en  
Ryk(s), Rijk(s), Rij(c)kx, Rijcks, Ry(c)kx, Rijx, Rycx, Rix, Rick, Ricq, Rijke(n), Rijcken, Ry(c)ken, Rykken, 
Rikken, Riek(e), Rieks, Rieck 
 
Ik vond twee strekkingen in de etymologische verklaring van de naam “De Rijcke” en varianten. 
 
De eerste strekking verklaart de naam als zijnde : (i) een bijnaam “rijk” (verwijzend naar stoffelijk 
bezit) :  rijk, machtig, vermogend, aanzienlijk, voornaam, gelukkig of (ii) een patroniem uit de 
Germaanse voornaam rîk : rijk.  
 
Bijna alle etymologen verdedigen deze zienswijze. Ze komt o.m. aan bod in de licentiaatsverhandeling 
RUG 1978-79 “Temse: Antroponiemen (1321-1508)”, pag 244, nr. 296. “De Rijcke, De(n)” voorgedragen 
door Benita De Man. Ze omvat een uitgebreide referentielijst.   
 
De tweede strekking gaat een totaal andere richting uit. Ik vond ze van de hand van Pater A. Maris in 
“Vlaamse Stam”, 11e jaargang, nr. 6, juni 1975, en gaat als volgt.  
 
De Rijck, Land van Waas. 
Een oningewijde zal geneigd zijn de familienaam de Rijck(e) te verklaren als een bijnaam die aan iemand 
werd gegeven wegens zijn rijkdom. In werkelijkheid is die familienaam een patroniem. Hij is de 
verkorting van Hendrik, gelijk wijzelf nog deze naam tot Rik verkorten. De oude grafieën wijzen het uit 
: Rike, Riken, Riics, sRijken, Rijcx en Ricke. De oudste grafie in het Land van Waas dateert van 1271 en 
komt voor in een latijnse tekst: «Henricus filius Pauli dicti R ike» (1). Een de Rijcke is dus een 
afstammeling van een zekere Hendrik gelijk een Luycx een afstammeling is van een zekere Lucas. In het 
Land van Waas is de naam zeer verspreid. In de tweede helft van de 13e eeuw wordt hij al vermeld te 
Haasdonk, Kieldrecht, Kemzeke en Stekene (2).    
 
 ( 1) Zie A. VAN GEERTSOM : De familienamen uit het Land van Waas, in : annalen KOKW LX, 1954-55, 
p 245   
 ( 2) Ibid   
 
 

http://www.cbgfamilienamen.nl/
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Conclusie: De Rijcke betekent hetzelfde als Hendriks, Hendricks, Hendrikse etc,: zonen van Hendrik. 
Welke Hendrik het was weten wij niet, maar hij leefde vrijwel zeker in het Waasland, en al vóór 1271; 
uit dat jaar dateert de oudst bekende Waaslandse bron waarin de naam (al vele malen, voor meerdere 
personen) wordt genoemd. Eerder dan 1100 zal de naam wel niet zijn ontstaan, maar eind 12e of begin 
13e eeuw is heel goed mogelijk. 
De Rijcke is een van de oudste familienamen van Vlaanderen en de Nederlanden.  
 
Welke van beide strekkingen de juiste is, zullen we wellicht nooit kunnen achterhalen. Etymologie is nu 
eenmaal geen exacte wetenschap. Ze laat ruimte voor interpretatie en dat maakt  het nu net zo 
boeiend.  
 
Epiloog: 
op basis van de gegevens op de site van "familienaam.be" en de "cbgfamilienamen.nl"  
heb ik volgende cijfers gevonden voor de varianten met het hoogste aantal naamdragers .  
 
in België (aantallen 2008):  
 
"De Ryck" (2.256): Oost-Vlaanderen : Kruibeke (113) , Temse (119), Aalst (108) , Beveren-Waas (61) ; 
Stad Antwerpen (133), Heist-op-den-Berg (112) ; Brussel (Hoofdstad) (113) 
"De Rycke" (2.297) : Oost-Vlaanderen : Gent (213), Evergem (84), Gavere (72), Wetteren (64), 
Oudenaarde (63)  ; Stad Antwerpen (62) , Brussel (Hoofdstad) (65) 
"Derycke"  (2.041) : West-Vlaanderen : Poperinge (104), Mouscron (105), Kortrijk (102), Ieper ((89), 
Zwevegem (77) ; Oost-Vlaanderen : Gent (71) 
"De Rijck" (814) : 3 kleine clusters : Aalst (50) en omgeving, Stad Antwerpen (33) en omgeving, Aarschot 
(41)  en omgeving, Brussel (Hoofdstad) (43) 
"De Rijcke" (570) : merendeels verspreid over-+ Oost-Vlaanderen 
"Derijcke"  (254) :  West-Vlaanderen : een kleine cluster in Anzegem (24) en omgeving ; idem in Herne 
(13) en omgeving ; Gent (10),  
"Riche" (256) : enkele kleine clusters : Couvin (32) en omgeving, Mons (13) en omgeving, Brussel 
(Hoofdstad) (38) 
 
in Nederland (aantallen 2007) : 
 
"de Rijk" (2.661) : Utrecht (209), Amsterdam (128), Hulst (61) 
"de Rijke" ((1378) : Amsterdam (50), Rotterdam (64), Westland (62), Middelburg (92) 
"Rijken" (1.537) : Noord-Brabant, Rotterdam, De Haag, Gelderland 
"Rijk" (1.178) : Borsele (234) , Goes (101, Hulst (42),  Texel (30) 
"Rijke" (721) : 's-Gravenhage (41), Rotterdam (38) , Amsterdam (38) 
"de Rijcke" (296) : Terneuzen (34), Sluis (36), Hulst (33)  
 
 

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

In deze bijdrage gaan we wat verder in op het artikel in de Kroniek van januari (link kron-2021-01), 
waar we ons op pagina 23 de volgende vraag stelden: 
 
”Kan de overgrootmoeder Elizabeth Smets, gezien haar hoge leeftijd (†1626) de vrouw geweest zijn van 
Bernaert Cant, de notoire volgeling van het Calvinisme rond 1580? … … …   
In die onfrisse periode rond 1580 werd als onwettelijk hoogschepen van den Lande van Waes enen 
Bernaert Cant aangesteld, de greffier van Melsele … … …  
In 1589 verdwijnt Bernardus Cant als laatste onwettelijke hoogschepen van den Lande van Waes voor 
een wettelijke opvolger. Dat is enkele jaren na het grote Calvinistisch oproer van 1578 tot 1584 met de 
plaatselijke beeldenstormerijen in het Waasland.” 
 
We herinneren eraan dat de rubriek “Wat staat daar nu weer ???” in de eerste plaats bedoeld is om de 
lezer kennis te laten maken met oud schrift. Om zo vanuit de originele akten zelf verbanden te kunnen 

http://familienaam.be/
http://cbgfamilienamen.nl/
https://www.familiekunde-landvanwaas.be/publicaties/kronieken/fv-kroniek-lvw#2021
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leggen met persoonlijke genealogische gegevens. In deze rubriek gaan we niet verder dan die akten te 
tonen, te transcriberen en toe te lichten. De stap naar vergelijkingen met bestaande stambomen doen 
we hier bewust NIET. Dit neemt niet weg dat wie geïnteresseerd is in de familie Cant hier misschien 
interessante aanvullingen kan vinden. Daarom koppelen we er ook geen andere resultaten van eerder 
gepubliceerde artikels over de familie Cant aan vast. We denken dan aan schrijvers-historici als Vanden 
Bogaert, Siret of De Potter-Brouckaert in bijvoorbeeld de Annalen van de KOKW (Koninklijke 
Oudheidkundige Kring Waasland). Ongetwijfeld bestaan er nog andere studies over deze familie, maar 
wij beperken ons hier enkel tot het zoeken van fragmenten in originele akten en deze te interpreteren. 
 
Na wat opzoekingen in diverse originele akten van 1572 tot 1620 kwamen we zo weer wat meer te 
weten. 
 
Kan Elisabeth Smets de echtgenote geweest zijn van de Wase hoofdschepen Bernaert Cant? 
 
1572:  
De oudste vermeldingen van Bernaerdt Cant vonden we in 1572 bij de regeling van sterfhuizen in de 
Melseelse “State van goeye”. Dit is nog enige jaren vóór de Calvinistische opstanden (1577-1584). 
 

 
Afbeelding 1: “Item betaelt (aen) Bernaerdt Candt over Jan Andries van gheschote (voorschot) over 
d’helft van xx gr (schellingen)” (Sterfhuijs Amelbergha van Wale x Jan Volckerick 1572) 
 

 
Afbeelding 2: “Item beth(aelt) Bern(aer)t Cant van daete vanden vercoopdach xvj grooten” (Sterfhuijs 
Jan Hillegeert) 
 
1577-1580:  
Tussen maart en juni 1577 vinden we de eerste vermeldingen van Bernaert Cant als greffier van Melsele. 
De volgende jaren tot 1580 wordt hij telkens vermeld als schepen, wethouder en greffier van de 
“prochie” en/of “vierschaere” van Melsele.Dit zijn de succesjaren van de Calvinistisch opstand in het 
Land van Waas. De jaren nadien verdwijnt zijn naam weer.   
 

 
Afbeelding 3: “Aldus overghebrocht bijden voerschreven voechden en in vorme van state van goeye. 
Actum den xxvij martij anno xvC Lxxvij-tich onderteekent bij mij als greffier Bernaert Cant” (27 maart 
1577) 
 

 
Afbeelding4: “… Jan de Coc fs geerts ende Bern(aer)t Cant schepenen ende wethouders der prochie 
ende vierschare van Melcele … “(8 mei 1577) 
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Afbeelding 5: “… Mertijne sijn huijsvrouwe der weesen moedere midts noch Bernaert Cant ende Jan 
Bolcele als schepenen vande vierschare van (Melcele) …” (1 juni 1577)  
 

 
Afbeelding 6: “Actum desen iiij meye anno xvC xxix-tich mij present Bernaert Cant als schepene ende 
greffier der prochie van Melsele ende bij mij onderteekent “ (4 mei 1679) 
 

 
Afbeelding 7: “ter presentie van ene Merten Moenssens ende Bernaert Cant schepenen ende 
wethouderen der prochie ende vierschare van melcele desen xiiije julius 1580” (14 juli 1580)  
 
Wat met de kinderen van Elisabeth Smet: Jan, Bernaert, Michiel en Egidius Cant (baljuw)?  
 
1594:  
Vanaf 1594 vinden we Jan Cant fs Bernaerts en Bernaert Cant fs Bernaerts terug als eigenaars en hebben 
dan dus al de volwassen leeftijd. Jan en Bernaert waren twee zonen van de talrijke kinderen die -
volgens de eerder besproken overlijdensakte- voortsproten uit het huwelijk van Elisabeth Smets met 
Bernaert Cant de oude. Zo waren er nog Michael en Egidius de latere baljuw, maar ook enkele jonge 
overleden kinderen. 
 

 
Afbeelding 8: “Item aen Jan Cant fs Bernaerts over vier ghemeten landts in twee parscheelen over 
kersavont alsvoren 93 twee ponden grooten ij £ gr” (1594) 
 

 
Afbeelding 9:’Item noch aen Bernaert Cant fs Bernaerts over twee ghemeten in melcenbroeck over 
kerssavont 93 twintich schellinghen grooten” (1594) 
 
1595-1602:  
Vanaf 1595 wordt enen Jan Cant vermeld, eerst als schepen en vervolgens als greffier en sgraveman. 
Als schepen treedt hij daarbij ook op als oppervoogd namens de vierschaar van Melsele.  
Bij die akten staat echter nooit de toevoeging fs Bernaerts. Bijgevolg kunnen we hiermee nog niet met 
100% zekerheid stellen dat hij de zoon van Bernaert Cant was, het kan ook een broer geweest zijn. 
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Afbeelding 10: “… Spruyt midtsgaders aen ons Mathijs Volckerick ende Jan Cant schepenen vander 
vierscharen van Melcelle opde xviij meye1595” (18 mei 1595) 
 

 
Afbeelding 11: “… opden ije des jaers 1599 ende was onderteekent Mathijs Volcerick ende Jan Cant 
greffier.” (02 januari 1599) 
 

 
Afbeelding 12 “… joncxte weese vanden voornoemden Symoen midtsgaders Jan Cant, Pieter Verbraken 
sgravemannen vander vierscharen van Melcelle opden xxije december 1601” (22 december 1601) 
 
Uitvaarten Melsele (Catalogus seniorum defunctorum) 
 
1605:  
n een lijst met afrekeningen van uitvaartdiensten vinden we de naam Jan Cant ook terug. De ontvanger 
van deze bedragen, beperkt zich in die maanden in 1605 tot het noteren van het hoogst noodzakelijke: 
enkel de naam van de overledene, geen datum, geen leeftijd, geen status. Het overlijden staat wel 
tussen een akte van 12-06-1605 en 22-07-1605.  
In een lijst van de jaargetijden van 29 januari 1606 staat dezelfde Jan Cant als vijfde naam opgetekend. 
Kunnen we er van uitgaan dat het hier over de schepen en greffier Jan Cant fs Bernaerts gaat? 
 

 
Afbeelding 13: “… Jan Cant betaelt” (±17 juni 1605) 
 

 
Afbeelding 14: “… Jaergethijde Jan Cant“ (1606) 
 
1606: In het overlijdensregister van 1606 vinden we de overlijdensdatum van oud-greffier Bernaert Cant 
terug op een pagina waar het vocht enkele letters heeft weggevreten. De akte vermeldt geen leeftijd, 
maar wel dat hij greffier was. Elisabeth Smets bleef dus 20 jaar weduwe van 1606 tot 1626.   
De akte is doorgehaald, het teken dat het verschuldigd bedrag met pastoor en koster werd afgerekend. 
 

 
Afbeelding 15: “… (Ber)naert Cant scriba 12 januari 1606” (12 januari 1606) 
 
1609:  
Ook het doopregister van Melsele levert het bewijs van het overlijden van Bernaert Cant ‘de aude’ en 
dat op datum van 2 augustus 1609. Elisabeth Smets was dan bij de doop van haar kleinkind Elisabeth 
Anné al weduwe. 
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Afbeelding16: “ij augustus 1609 Bapt(isatus) est Elisabeth f(ili)a Joos Anné de Jonge et Tanneken Cants 
fa Jans susceptores: Pieter Hillegeer et Elisabeth Smets weduwe Bernaert Cant d’aude” (2 augustus 
1609) 
 
Besluit 
Met de vondst van deze akten mogen we er van uitgaan dat Elisabeth Smets de echtgenote was van 
Bernaert Cant, de Calvinistische hoofdschepen van het Land van Waes die op hetzelfde ogenblik greffier 
van Melsele was. Of de volgende Melseelse greffier Jan Cant hun zoon was, is helemaal niet bevestigd. 
Het kan ook een schoonbroer van haar geweest zijn met dezelfde voornaam. Elizabeth was wel de 
moeder en grootmoeder van de latere Melseelse baljuws Gillis Cant en zijn zoon Jan Cant.  
 
Wanneer men in de periode vóór de parochieregisters -dopen, huwelijken en begrafenissen- terecht 
komt, is het dus nog steeds mogelijk om uw stamboom aan te vullen met gegevens uit andere originele 
akten. In sommige parochies of vierscharen zijn er documenten van 1575 tot 1610 bewaard gebleven. 
 
Bron: Rijksarchief 
 
 

Agenda 
 

• Histories organiseert een ‘Meet & greet met rijksarchivaris Eddy Put’ (vanuit je kot)! 

Heb je prangende vragen over de juiste zoekstrategie voor jouw historisch 
onderzoek? Stel ze zélf aan een specialist van het Rijksarchief! 
 
Voor iedereen die onderzoek doet naar lokale geschiedenis, genealogie of 
cultuur van alledag is vroeger of later een bezoek aan het Rijksarchief 
aangewezen. In de veelheid van depots en bestanden, van papieren en 
gedigitaliseerde bronnen is het niet altijd gemakkelijk je weg te vinden. Hoe 
begin je je zoektocht naar de juiste bron? Wat zijn de aangewezen pistes voor 
jouw onderzoeksvragen? En hoe vind je nu die ene speld in de hooiberg? 
Tijdens deze meet & greet heeft elke ingeschrevene een kwartier om één-op-
één professioneel advies in te winnen. Rijksarchivaris van dienst is Eddy Put, 
waarnemend departementshoofd van de Vlaamse Rijksarchieven en 

diensthoofd van de dienst Digitalisering en Digitale Valorisatie. 
  
Wanneer? Dinsdag 30 maart 2021 en vrijdag 2 april 2021 tussen 14 en 17 u. Elke meet & greet 
duurt een kwartier. De meet & greet is gratis.  
Inschrijven: Contacteer Jan Geypen (jan.geypen@historiesvzw.be) voor uw afspraak met Eddy, er 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  
Doelgroep: Iedereen met vragen over archiefonderzoek in het Rijksarchief voor lokale geschiedenis, 
genealogie of cultuur van alledag. 
 
 

mailto:jan.geypen@historiesvzw.be
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• Op woensdag 7 april 2021 te 20u zal Luc Chalmet een webinar via zoom verzorgen  over “Werken 
met zorro®“. Na de uiteenzetting zullen ook vragen beantwoord worden. We schatten dat de sessie 
ongeveer een uur zal duren. Noteer alvast deze datum in de agenda. Dit webinar wordt 
georganiseerd door onze eigen vereniging Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas. 
Wie wenst deel te nemen moet  inschrijven door een mail te sturen naar gvanhouwe@gmail.com. 
De link voor het Webinar ontvangen de ingeschreven personen enkele dagen op voorhand. 
 

 

• Op donderdag 8 april 2021 te 20u vindt een presentatie van onze online publicatiewebsite (pro-gen 
en zorro®) plaats tijdens een webinar georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen regio 
Dendermonde. Inschrijven via info@familiekunde-dendermonde.be. 

 

 

• Op vrijdag 16 april 2021 vindt van 14u tot 16u30 via Microsoft Teams het eerste digitaal evenement 
‘Familiegeschiedenis vandaag en morgen’ plaats. Aanleiding is de vernieuwing van 
www.familiegeschiedenis.be, een project van Histories in samenwerking met Familiekunde 
Vlaanderen en het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) met medewerking van het 
Rijksarchief. Experten gaan dieper in op recente evoluties in het domein en lichten toe hoe 
familiegeschiedenis zich verhoudt tot wetenschap, digitale technologie en onze diverse 
samenleving. Het programma is als volgt: 

o Preview: een nieuwe genealogische zoekomgeving bij het Rijksarchief (Annelies Coenen)  
o De genetische revolutie in genealogie (Maarten Larmuseau)  
o Digitale restauratie van familiefoto’s dankzij AI (Peter Eyckerman)  
o Dochter van de dekolonisatie (Nadia Nsayi)  
o Op bewijs gebaseerde genealogiesoftware (Luc Chalmet)  
o Oeps … een vondeling in mijn stamboom! (Diane De Keyzer)  

Afsluitend stellen Thijs Dekeukeleire en Davy Verbeke de vernieuwde website 
Familiegeschiedenis.be voor en leggen ze uit hoe deze voor nieuwe en ervaren familiekundigen een 
hulp kan zijn. 
Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht via https://historiesvzw.be/agenda/online-
evenement-familiegeschiedenis-vandaag-en-morgen/. 

 

 

• Een aanrader: bezoek de tentoonstelling “De Atlas Maior van Blaeu, de mooiste atlas van de 
wereld”. Nog tot 25 april 2021 in het Mercatormuseum. Georganiseerd in samenwerking met The 
PHOEBUS Foundation en onze zustervereniging Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 
Waas (KOKW). 

 

• Op woensdag 2 juni 2021 te 20u organiseert onze vereniging Familiekunde Vlaanderen regio Land 
van Waas een webinar over het belang van oude familiefoto’s voor familiegeschiedenis. Aan de hand 
van concrete oude familiefoto’s zal spoorzoeker Peter Eyckerman in een debat inzicht verschaffen 
in het dateren en inpassen van oude familiefoto’s in je familieonderzoek. Peter is bestuurslid en 
webmaster van onze zustervereniging Familiekunde Vlaanderen regio Antwerpen. Inschrijven door 
een mail te sturen naar gvanhouwe@gmail.com. De link voor het Webinar ontvangen de 
ingeschreven personen enkele dagen op voorhand. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gvanhouwe@gmail.com
info@familiekunde-dendermonde.be
http://www.familiegeschiedenis.be/
https://historiesvzw.be/agenda/online-evenement-familiegeschiedenis-vandaag-en-morgen/
https://historiesvzw.be/agenda/online-evenement-familiegeschiedenis-vandaag-en-morgen/
https://spoorzoeker.petereyckerman.be/
https://www.familiekunderegioantwerpen.be/index.php?p=
mailto:gvanhouwe@gmail.com
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En nog dit 

 

• Onze vrijwilliger-indexeerder Jean-Marie schrijft: “Toch raar! Dat een man in Vlaanderen meer zou 
werken dan in Wallonië wordt hier misschien verklaard ;-)”. 

 

 
 
Voor wie het niet onmiddellijk snapt, zoek de datum… 

 
• Onze zorro® abonnee Dave De ruysscher, jurist en historicus, publiceerde een boek 

“Noordzeehandel en middeleeuws Vlaanderen” over de middeleeuwse geschiedenis van het Land 
van Waas met focus op Temse, Tielrode en Elversele. Daarin wordt de geschiedenis van de familie 
De Ruysscher verwerkt. Het boek dat werd gepubliceerd bij Skribis kan besteld worden aan 35 € op 
www.skribis.be en bij de standaard boekhandel; daar vind je ook een korte inhoudsbeschrijving. 

 

Publiceren in de Kroniek, iets voor u ? 

 
Een artikel in de Kroniek Land van Waas is typisch zo’n 2 tot 7 pagina’s, maar uitzonderingen zijn 
altijd mogelijk, en het is noodzakelijk dat er een genealogische dimensie in terug te vinden is. Artikels 
zijn boeiender naargelang er meer familiehistoriek met anekdotes kan aan gekoppeld worden, zodat 
we de pure afstamming verrijken met familiekunde. Ook artikels over meer algemene genealogische 
onderwerpen zijn zeer gewenst (bv. familie-emigraties, statistieken, anomalieën in akten, bewoners 
van bekende huizen, ervaringen met specifieke genealogie webservices of computerprogramma’s, 
enz.). Bij voorkeur teksten aanleveren in Word, zo foutvrij mogelijk, liefst met één lettertype, geen 
kleuren in teksten, en zo weinig mogelijk verschillende lettergroottes. Graag ook uw artikels 
opfleuren met foto’s en/of screenprints en/of grafische beelden (bv. kwartierstaat). Die beelden kan 
je best aanleveren in jpeg formaat. Altijd bronnen expliciet vermelden (best via een referentielijst 
achteraan) en privacy en auteursrechten van foto’s en teksten respecteren. Mocht de aangeleverde 
tekst al ooit elders gepubliceerd of ingediend zijn, dan moet u dat vermelden bij indiening van uw 
manuscript.  
 
Als auteur in onze Kroniek bent u volledig verantwoordelijk voor uw tekst, zowel voor de inhoud als 
voor de gebruikte foto’s en teksten. Het copyright blijft bij de auteur. U mag dan ook altijd over uw 
eigen teksten beschikken voor publicatie op andere media. 
  
Na ontvangst van een manuscript doen we er in de redactieraad alles aan om uw ingediende tekst snel 
te beoordelen en u, zo nodig, constructief te helpen om een publicatie mogelijk te maken. 
 
Stuur uw manuscripten naar redactie@publicatie-landvanwaas.be. 

https://www.skribis.be/nl/noordzeehandel-en-middeleeuws-vlaanderen-ca-1000-ca-1300.html
https://www.skribis.be/nl/noordzeehandel-en-middeleeuws-vlaanderen-ca-1000-ca-1300.html
https://www.standaardboekhandel.be/p/noordzeehandel-en-middeleeuws-vlaanderen-ca-1000-ca-1300-9789463969413
mailto:redactie@publicatie-landvanwaas.be
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Woordje van de voorzitter  
 

Stamboomonderzoek stond deze maand in de kijker dankzij het VTM-programma Erfgenaam gezocht. In 

dit programma wordt gepoogd om van onopgeëiste erfenissen de erfgenamen op te zoeken. Er staat 

momenteel voor meer dan € 500 miljoen aan nalatenschappen zonder erfgenamen op een rekening van 

de Belgische staat. In het programma gaat presentator Axel Daeseleire op zoek naar erfgenamen 

waardoor misschien de fortuinen nog bij hun rechtmatige eigenaar terecht komen. 

 

Aflevering 4 van deze reeks van 13 mei jl. heeft de Sint-Niklase burgemeester Lieven Dehandschutter 

een onverwachte erfenis van  ca. € 2.500  

opgeleverd. De burgemeester bleek één van 

de 72 nog levende erfgenamen van de in 

2004 overleden Achilles Dehandschutter en 

zijn vrouw Maria Vael. Achilles is de neef 

van wijlen Roger Dehandschutter, vader 

van de burgemeester.  

 

 

Patty De Meester, ons bestuurslid en 

archivaris van het stadsarchief van Sint-

Niklaas kon Axel Daeseleire verschillende 

akten laten inkijken op het stadsarchief van 

Sint-Niklaas waardoor de link van Achilles naar Lieven Dehandschutter kon bewezen worden. Patty was 

uitdrukkelijk en enthousiast aanwezig in deze aflevering en heeft stamboomonderzoek op deze manier 

zeker een boost gegeven. Proficiat!  

 

De afleveringen van deze reeks kunnen 

nog steeds bekeken worden op vtm go. 

 

En mocht je zelf interesse hebben om 

nalatenschappen op te zoeken, dan vul 

je in het veld ‘Woord(en) en tekst:’ 

“onbeheerde nalatenschap” in op de site 

van het staatsblad van de federale 

overheid. 

 

 

 

 

 

Op 2 juni gaan we in Webinar debat met Peter Eyckermans over oude foto’s: zowel technische aspecten 

als het belang ervan in familiegeschiedenis komen aan bod. Details vind je in onze agenda verder in 

deze Kroniek. Ben je nog niet ingeschreven? Doe het vandaag nog. 

 

Het ziet er naar uit dat we vanaf september elkaar terug fysiek zullen kunnen ontmoeten. We 

programmeren alvast enkele activiteiten dit najaar. Details hierover in onze volgende Kroniek. Het zal 

een blij weerzien worden! 

 

 

Axel Daeselaire op bezoek in het stadsarchief Sint-Niklaas (foto vtm) 

erfgenaam gezocht (foto vtm) 

https://vtm.be/vtmgo/erfgenaam-gezocht~p153e8f51-5f76-4f45-aa5a-8155de680293
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden april-mei 2021 

• Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.9.26). 

• Ons forum werd bijgewerkt naar de laatste versie van SMF (2.0.18). 

• Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.7.2). 

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be  
 

Op 21 april 2021 werd een mini-update van zorro® uitgevoerd. Deze 

bewerkingen zijn dus nu beschikbaar in zorro® maar nog niet in het Pro-Gen 

deel, dat is pas voor juli e.k. bij de grote update. Naast de nieuwe bewerkingen 

van het Land van Waas werden ook bewerkingen van Waaslanders die 

voorkomen in de akten van Roubaix toegevoegd (onder “alle gemeenten”). Met 

heel veel dank aan Liliane Lensens. 

 

De mini-update omvat volgende bewerkingen in de Burgerlijke Stand: 

Geboorten: 

- De Klinge 1851-1910 (Willy T; 4.320 akten) 

- Eksaarde 1842-1859 (Walter; 2.311 akten) 

- Stekene VI,VII-1888 (Willy T; 16.709 akten, 1889 (Willy T; 235 akten) en 1890-1900 (Willy T; 

3.021 akten) 

- Temse IV-VII (Willy T; 577 akten), 1851-1856 (Eric; 1.622 akten) 

Huwelijken: 

- Sint-Gillis-Waas 1921-1930 (Pascal; 499 akten) 

- Stekene 1921-1930 (Pascal; 819 akten) 

- Roubaix (Nord, F) 1881-1900 (Liliane; 520 akten met Waaslanders) 

Overlijdens: 

- De Klinge 1873-1900 (Etienne; 1.389 akten) 

- Kallo 1873-1900 (Etienne; 1.797 akten) 

- Kieldrecht 1873-1900 (Etienne; 2.269 akten) 

- Kruibeke 1833-1850 (Christel; correcties en FS-links; 1.616 akten) 

- Lokeren 1836-1839 (Geert en Gentil; 1.983 akten) en 1853-1860 (Geert en Gentil; 3.812 akten) 

- Sinaai 1872-1910 (Geert; 4.062 akten) 

- Roubaix (Nord, F) 1881-1900 (Liliane; 375 akten met Waaslanders) 

Bidprentjes en Rouwbrieven: 

21.107 beschrijvingen (Erik 346, Lily-Anne 2.513, Christiane 1.319, Monique 4.014, Marleen 4.848, 

Patrik 1.455, Christel 5.806 en Pascal 806) 

 

Bedankt aan alle vrijwilligers voor hun gerealiseerde bewerkingen, vooral dank aan de nieuwe 

indexeerders! En ook bedankt aan Hilaire en Patrik voor het inscannen van de beelden. 

  



58 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 3 mei-juni 2021 

 

De zoektocht naar de voorouders van Joannes Heirebout 
gehuwd met Maria Piessens 
door Regi De Meirsman 
 
Er is ooit een boek gepubliceerd over de afstammelingen van Heirbaut-Piessens getrouwd te Sint-Niklaas 
01.07.1696. De auteur wist enkel dat de toenmalige stamvader te Temse overleden was op 26.10.1743 
in de leeftijd van 80 jaar (publicatie door André Vandermeulen). 

 
 
Foto 1. De huwelijksakte van Joannes 
Heirebout en Maria Piessens huidige 
stamouders van de Familie Heirbaut. Het 
huwelijk werd ingezegend door pastoor J. Van 
Nieulande, oratoriaan, te Sint-Niklaas op 
01.07.1696  (bron Rijksarchief – 
search.arch.be). 
 
 
 
 
 

 
Toen ik merkte dat mijn schoonzus afstammeling was van de dochter Elisabeth geboren te Temse op 
23.03.1707 was mijn belangstelling gewekt om de voorouders op te zoeken van het vermelde echtpaar. 
Bij het screenen van de huwelijksgetuigen en de doopgetuigen van het echtpaar viel me op dat 
verschillende personen de achternaam Behiels of variant droegen. 

 
Joannes Herrebaut, geboren ±1663, overleden Temse 26.10.1743. 
Hij is getrouwd Sint-Niklaas 01.07.1696 (getuigen waren Andreas Behiels en Judocus 
Hoyvaert) met 
Maria Pierssens, geboren Belsele 03.12.1667, overleden Temse 19.03.1747, dochter van 
Carolus Piessens en Anna van Laere. 
Uit dit huwelijk: 

 
 1  Andreas Herrebaut, geboren Temse 17.09.1697, gedoopt aldaar 18.09.1697 

(doopgetuigen waren Andreas Beels en Anna van Laer), overleden Temse 
24.02.1776. 
Hij is getrouwd Sint-Niklaas 22.06.1726 (getuigen waren Mattheus Heirbaut en 
Mattheus van Hecke) (1) met Judoca Smet. 
Hij is getrouwd Tielrode 27.02.1729 (getuigen waren Petrus Erbaut en Catharina de 
Dauw) (2) met Petronella de Dauwe. 

 2  Mattheus Herbaut, geboren Temse 08.12.1699, gedoopt aldaar 09.12.1699 als 
Herremans ingeschreven! (doopgetuigen waren Mattheus van Hecke en Maria 
Geers), overleden Temse 07.07.1771. 
Hij is getrouwd Temse 29.01.1724 (getuigen waren Andreas Herebaut en Joannes 
van Roijen) (1) met Joanna Maria Janssens. 
Hij is getrouwd Nieuwkerken-Waas 03.02.1737 (getuigen waren Andreas Heirebaut 
en Joannes Heirebaut) (2) met Maria Anna van Hesche ook genaamd van Hessche. 
Hij is getrouwd Temse 16.02.1749 (getuigen waren Alexander Herbout en Mattheus 
Herbout) (3) met Elisabeth Madereels ook genaamd Modereels. 

 3  Joannes Franciscus Herbout, geboren Temse 02.03.1702, gedoopt aldaar 
02.03.1702 (doopgetuigen waren Franciscus Daen en Joanna Herbout), overleden 
Temse 25.04.1714. 

 4  Petrus Eirebaut, geboren Temse 16.11.1704, gedoopt aldaar 17.11.1704 
(doopgetuigen waren Petrus Verstappen en Catharina Piessens), overleden Temse 
13.01.1777. 
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Hij is getrouwd Temse 25.09.1735 (getuigen waren Andreas Herrebaut en Michael 
van Heijcke) met Joanna van Huffel. 

 5  Elizabetha Eerebaut, geboren Temse 23.03.1707, gedoopt aldaar 23.03.1707 
(doopgetuigen waren Petrus Behiels en Elizabetha Geers), overleden Temse 
24.12.1780. 
Zij is getrouwd Temse 02.02.1733 met Petrus Rombaut. 

 6  Augustinus Eerebaut ook genaamd Heirebaut, geboren Temse 15.10.1709, 
gedoopt aldaar 16.10.1709 (doopgetuigen waren Andreas Biels en Anna van der 
Wee), overleden Nieuwkerken-Waas 05.09.1778. 
Hij is getrouwd Nieuwkerken-Waas 10.11.1735 (getuigen waren Andreas Herrebaut 
en Petrus Herrebaut) (1) met Maria Anna Noens ook genaamd Maria Theresia en 
Maria. 
Hij is getrouwd Nieuwkerken-Waas 04.05.1751 (getuigen waren Joannes Baptista de 
Loose en Judoca de Potter) (2) met Elisabetha de Potter ook genaamd 
Elizabetha. 

 
Kader 1. De kinderen van het gezin Heirbaut – Piessens te Temse. Bemerk de verschillende varianten 
Heirbaut. Let vooral op de getuigen met een variant van de naam Behiels: Andreas Beels, Petrus 
Behiels, Andreas Biels en Joanna Herbout. 
 
Bij het opstellen van het gezinsrepertorium van Sint-Niklaas en het doornemen van de gepubliceerde 
Status Animarum van Sint-Niklaas uit 1687 (publicatie door Luc De Backer) noteerde ik Maria Behiels 
wwe Jan Herebaut wonende in de Bree Strate met een dochter Cecili. Al snel bleek uit de 
overlijdensakten dat er “loslopende” Heirbauts waren met name de devota’s of geestelijke dochters 
Joanna en Cecilia resp. overleden op 18.04.1750 en 16.03.1752 te Sint-Niklaas. Cecilia kon ik natuurlijk 
aan haar moeder Maria Behiels toewijzen. 
 
Het vermoeden rees natuurlijk dat Joannes Heirebout (X Maria Piessens) wel eens een zoon zou kunnen 
zijn van die Maria Behiels op basis van de vermelde doopgetuigen. En inderdaad kon ik alle Behiels-
getuigen koppelen aan het gezin waaruit ik vermoedde dat Maria Briels/Behiels afkomstig was. Het 
betrof het gezin Philips Behiels gehuwd op 01.05.1631 te Sint-Niklaas met Celia Cauwer. Met andere 
woorden ik vond voldoende aanwijzingen om voorouder Joannes Heirbaut (X Piessens) aan zijn moeder 
toe te wijzen. Van de vader Joannes Heirebout wisten we dus enkel dat ie ook Jan heette en gestorven 
was voor 1687. 

 
Philips Behiels ook genaamd Briels, fs. Pieter (bron LDB), geboren ±1590, overleden Sint-
Niklaas 31.10.1676. 
Hij was gehuwd (1) met 
Elizabetha Beleers, overleden Sint-Niklaas 10.10.1630, dochter van Adrianus de Beelde en 
Margriete van Schoote. 
Uit dit huwelijk: 
 

 1  Petrus Behiels, gedoopt Sint-Niklaas 21.05.1619 (doopgetuigen waren Jacop 
Vercauteren en Amelken s Bruynen), overleden Sint-Niklaas 08.02.1690 onzeker. 
Hij is getrouwd Waasmunster 05.07.1650 met Ludovica de Belie. 

 2  Joannes Behiels, gedoopt Sint-Niklaas 22.11.1620 (doopgetuigen waren Gillis de 
Beelleere en Catelyne Behiels). 

 3  Judoca Behiels, gedoopt Sint-Niklaas 05.10.1623 (doopgetuigen waren Judocus van 
Bogarde en Catharina Abbeels), overleden Elversele 15.01.1685.Zij is getrouwd Elversele 
17.09.1660 met Paulus Maes. 

 4  Anthonius Behiels, geboren Sint-Niklaas 02.02.1627 (doopgetuigen waren Anthonius de 
Beleere en Anna de Beleere), overleden Nieuwkerken-Waas 19.12.1708. 
Hij is getrouwd Sint-Niklaas 18.10.1654 (getuigen waren Philippus Behiels en Petrus) (1) 
met Elisabeth Parijs. 
Hij is getrouwd Sint-Niklaas 06.11.1661 (getuigen waren Philippus Brils en Guilelmus 
Puytray) (2) met Anna van Lent. 
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 5  Servatius Behiels, geboren Sint-Niklaas 29.11.1629, gedoopt aldaar 02.12.1629 

(doopgetuigen waren Servatius de Belie en Francisca Verwilgen), overleden Sint-Niklaas 
23.12.1629. 
 

Hij is getrouwd Sint-Niklaas 01.05.1631 (getuigen waren Anthonis Behiels en Joannes Behiels) 
(2) met Celia Cauwer ook genaamd Cauwers, gedoopt Sint-Niklaas 02.11.1608 
(doopgetuigen waren Phlips de Smet en Amelken Hermans), overleden Sint-Niklaas 
22.01.1678, dochter van Gillis Cauwer en Janneken Wuytacks. 
Uit dit huwelijk: 
 

 6  Elysabetha Behiels, geboren Sint-Niklaas 05.03.1632, gedoopt aldaar 07.03.1632 
(doopgetuigen waren Thomas Vercauteren en Maria Cauwers), overleden Belsele 
07.01.1700. 
Zij is getrouwd Sint-Niklaas 10.04.1657 (getuigen waren Daniel de Mey en Joannes de 
Mey) met Petrus de Meyere ook genaamd de Mayer. 

 7  Amelberga Behiels, geboren Sint-Niklaas 18.12.1633, gedoopt aldaar 21.12.1633 
(doopgetuigen waren Joannes Cauwer en Amelberga de Suttere). 

 8  Joanna Behiels, geboren Sint-Niklaas 14.12.1635, gedoopt aldaar 16.12.1635 
(doopgetuigen waren Joannes Verstraeten en Anna Vlamminckx), overleden Sint-Niklaas 
07.04.1693. 
Zij is getrouwd Sint-Niklaas 29.07.1664 (getuigen waren Judocus Vergauwen en 
Laurentius de Vlieger) met Laurentius d'Haen. 

 9  Judocus Briels ook genaamd Biels en Behiels, geboren Sint-Niklaas 10.07.1638, 
gedoopt aldaar 11.07.1638 (doopgetuigen waren Anthonius Briel en Susanna Cauwers), 
overleden Sint-Niklaas 14.06.1670. 
Hij is getrouwd Sint-Niklaas 21.11.1665 (getuigen waren Andreas Behiels en Joannes 
Bauwens) met Francisca Maes. 

 10  Andreas Brils ook genaamd Biels, Bril, Briel, Briels, Beils, Behiels en Melis, geboren 
Sint-Niklaas 15.03.1641, gedoopt aldaar 17.03.1641 (doopgetuigen waren Andreas de 
Graeve en Elizabeth Cants vidua Joannes Verbeke), overleden Sint-Niklaas 20.12.1721 
geen vrouw vermeld. 
Hij is getrouwd Sint-Niklaas 05.11.1661 (getuigen waren Philippus Melis en Petrus de 
Meyer) met Livina Vercauteren ook genaamd Ludovica van Cauteren. 

 11  Franciscus Briels ook genaamd Behils en Behiels, geboren Sint-Niklaas 18.10.1643, 
gedoopt aldaar 22.10.1643 (doopgetuigen waren Judocus Cauwers en Joanna 
Vercauteren), overleden Sint-Niklaas 15.04.1681 geen vrouw vermeld. 
Hij is getrouwd Sint-Niklaas 18.01.1670 (getuigen waren Paschasius Briels en Judocus 
Briels) met Catharina van Hove. 

 12  Maria Briels, geboren Sint-Niklaas 10.09.1646, gedoopt aldaar 13.09.1646 
(doopgetuigen waren Adrianus van Gase fs. Franciscus en Maria van Laere uxor Egidius 
Schelfhaut), overleden Sint-Niklaas 15.04.1701, pauper. 
Zij is getrouwd Hontenisse 11.08.1668 (getuigen waren Petrus Lauwaert en Cornelia 
Keuppels) met Joannes Herrebout, overleden v1687. 

 13  Anna Behiels, geboren Sint-Niklaas 13.06.1649, gedoopt aldaar 14.06.1649 
(doopgetuigen waren Petrus de Jonghe fs. Jacobus en Joanna Baerts), overleden 
Waasmunster 29.09.1680. 
Zij is getrouwd Waasmunster 11.04.1679 (getuigen waren Joannes de Beli en Petrus 
Poppe) met Jacobus de Belie. 

 14  Anthonia Briel, geboren Sint-Niklaas 25.07.1654, gedoopt aldaar 25.07.1654 
(doopgetuigen waren Gerardus de Mare fs. Judocus en Joanna de Mare), overleden Sint-
Niklaas 30.03.1655. 

 
Kader 2. De twee gezinnen van Philips Behiels zoon van Pieter te Sint-Niklaas. Bemerk vooral kind nr. 
12 Maria Briels dochter van Celia Cauwer en haar broer Andreas (kind nr. 10). Om de getuige Petrus 
Behiels te duiden uit kader 1: dit is de zoon van Petrus Behiels halfbroer van Maria (kind nr. 1). Deze is 
getrouwd in Sint-Niklaas 02.02.1695 met Joanna Van Poucke. 
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De zoektocht naar vader Jan verliep dan met horten en stoten. Geen enkele kandidaat in het Waasland. 
Waarom niet over de noordelijke grens gekeken, geen makkelijke opdracht. In Zeeuws-Vlaanderen is er 
namelijk heel wat verloren gegaan bij de brand van het Rijksarchief in Middelburg in W.O. II. Maar toch 
– na contact met René van Winsen – vond hij een huwelijk tussen een Heirbaut en Maria Briels te 
Hontenisse. Een hoopvol gegeven is het huwelijk op 11.08.1668 te Hontenisse.  
 

Recent kwam het gezin van Heirbaut-Behiels terug in de belangstelling.  Met behulp van de zoekmachine 
Zeeuwen Gezocht van het Zeeuws Archief (Rijksarchief van Middelburg) kwamen de kinderen van het 
echtpaar tevoorschijn: Joanna 06.09.1669 (Kruisdorp), Joannes 11.11.1670 (Kruisdorp), Joanna 
26.01.1672 (Kruisdorp), Egidius 19.03.1674 (Kruispolder), Cecilia 09.07.1676 (Hulst e.o.) allen gedoopt 
te Hontenisse op Cecilia na waarvan de plaats van geboorte en doop niet nader genoemd wordt. Je zou 
van minder een luchtsprong maken. 

 
Joannes Herrebout, overleden v1687. 
Hij is getrouwd Hontenisse 11.08.1668 (getuigen waren Petrus Lauwaert en Cornelia 
Keuppels) met 
Maria Briels, pauper, geboren Sint-Niklaas 10.09.1646, gedoopt aldaar 13.09.1646, overleden 
Sint-Niklaas 15.04.1701, dochter van Philips Behiels en Celia Cauwer. 
Uit dit huwelijk: 
 

 1  Joanna Heirbaut, geboren Kruisdorp 06.09.1669, gedoopt Hontenisse 08.09.1669 
(doopgetuigen waren Joannes Herbaut en Anna Hugens). 

 2  Joannes Heirebout, geboren Kruisdorp 11.11.1670, gedoopt aldaar 13.11.1670 
(doopgetuigen waren Judocus Goes en Anna Biels), overleden Temse 26.10.1743. 
Hij is getrouwd Sint-Niklaas 01.07.1696 (getuigen waren Andreas Behiels en Judocus 
Hoyvaert) met Maria Piessens. 

 3  Joanna Heirbaut, devota, geboren Kruisdorp 26.01.1672, gedoopt Hontenisse 
28.01.1672 (doopgetuigen waren Franciscus van Remoortel en Joanna Bauwens), 
overleden Sint-Niklaas 18.04.1750. 

 4  Egidius Herrebout, geboren Kruisdorp 19.03.1674 moeder noemt Janssen, gedoopt 
Hontenisse 23.03.1674 (doopgetuigen waren Egidius Steps en Maria Janssens). 

 5  Cecilia Heirbaut, devota, geboren Hulster Ambacht 09.07.1676, gedoopt aldaar 
10.07.1676 (doopgetuigen waren Gerardus Stoppelaer en Elisabeth Andriesen), overleden 
Sint-Niklaas 16.03.1752. 

 
Kader 3. Het gezin van Joannes Herbauts en Maria Briels te Kruisdorp in Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Na een nieuw contact met René van Winsen deelde hij mee dat hij ondertussen de ondertrouw akte 
gevonden had van “Jan Hellebouts en Maeijken Briels”. In een erbarmelijk schrift staat vermeld dat 
Jan afkomstig is van Moerbeecke en Maeijken van St Nicolays. Tevens vernemen we daaruit door de 
afkorting j:m: dat Joannes ongehuwd was. 
Een stap vooruit vooral omdat de doopgetuige bij het eerste kind van Jan en Maria Briels een Joannes 
Herbaut was. 

 

 

 
Foto 2. De ondertrouw akte d.d. 21.07.1668 te Hontenisse van Jan Hellebouts en Maeijken Briels. 
(bron Zeeuws Archief – foto René van Winsen). 
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In de index van dopen/geboorten van Moerbeke-Waas merkte ik een Joannes Herbauts op d.d. 
19.07.1637 zoon van Joannes en Maria Swemers. 
Met dit gegeven kwam ik terecht bij André De Schepper die momenteel de bewerking van de 
parochieregisters van Moerbeke-Waas op zich neemt. Het bleek dat deze Joannes Herbauts na het 
overlijden van Maria Sweemers hertrouwd was met Anna Vinck en na haar dood voor de derde maal 
huwde met Maria Waelebroeckx. 

 
Joannes Herbauts, overleden Moerbeke-Waas 03.10.1669, zoon van Adriaen Herebaut en 
Catharina Inghels. 
Hij is getrouwd Moerbeke-Waas 17.11.1633 (getuigen waren Joannes van Bake en Antonius 
Audenaerde) (1) met 
Maria Swemers, overleden Moerbeke-Waas 30.08.1641, begraven aldaar 31.08.1641. 
Uit dit huwelijk: 
 

 1  Adrianus Herebaut, geboren Moerbeke-Waas 14.09.1634, gedoopt aldaar 14.09.1634 
(doopgetuigen waren Jacobus Herbaut en Livina Baecke). 

 2  Jacobus Herebaut, geboren Moerbeke-Waas 25.10.1635, gedoopt aldaar 26.10.1635 
(doopgetuigen waren Livinus de Bock en Catarina Engels), begraven Moerbeke-Waas 
28.10.1635. 

 3  Joannes Herbauts, geboren Moerbeke-Waas 15.07.1637, gedoopt aldaar 19.07.1637 
(doopgetuigen waren Joannes Creve en Margarita Backers), overleden v1687. 
Hij is getrouwd Hontenisse 11.08.1668 (getuigen waren Petrus Lauwaert en Cornelia 
Keuppels) met Maria Briels, pauper, geboren Sint-Niklaas 10.09.1646, gedoopt aldaar 
13.09.1646 (doopgetuigen waren Adrianus van Gase fs. Franciscus en Maria van Laere 
uxor Egidius Schelfhaut), overleden Sint-Niklaas 15.04.1701, dochter van Philips Behiels, 
fs. Pieter (bron LDB) en Celia Cauwer. 

 4  Catharina Herebaut, geboren Moerbeke-Waas 17.02.1640, gedoopt aldaar 19.02.1640 
(doopgetuigen waren Antonis van Marcke en Joanna Backx). 
Zij is getrouwd Moerbeke-Waas 30.05.1665 met Petrus Raes. 
 
Hij is getrouwd Moerbeke-Waas 12.02.1643 (2) met 
 Anna Vincke, gedoopt Moerbeke-Waas 06.07.1615, dochter van Joannes Vinck en 
Catharina Stalins. 
Uit dit huwelijk: 

 5  Judocus Herebaut, geboren Moerbeke-Waas 20.04.1644, gedoopt aldaar 20.04.1644 
(doopgetuigen waren Judocus Back en Elisabeta Eerbauts). 

 6  Adrianus Herebaut, geboren Moerbeke-Waas 01.10.1648, gedoopt aldaar 01.10.1648 
(doopgetuigen waren Adrianus Schaut en Joanna van Damme). 

 7  Anna Herebaut, geboren Moerbeke-Waas 01.10.1648, gedoopt aldaar 01.10.1648 
(doopgetuigen waren Guillielmus Stalens en Anna Herrebauts), overleden n1669. 

 8  Livina Herrebaut, geboren Moerbeke-Waas 07.09.1650, gedoopt aldaar 11.09.1650 
(doopgetuigen waren Cornelius Lippens en Joanna Bens (?)). 

 
Hij is in ondertrouw gegaan Moerbeke-Waas 17.06.1653 (getuigen waren Joannes Bake 
en Joannes Creve) en getrouwd aldaar 06.07.1653 (getuigen waren Joannes Bake en 
Jacobus Herbaut) (3) met 
 Maria Waelebroeckx. 
 

Kader 4. De gezinnen van grootvader Joannes Herbauts te Moerbeke-Waas. 
 
Grootvader Joannes Herbauts stierf op 03.10.1669 te Moerbeke-Waas zoals blijkt uit de Staat van 
Goed van 22.10.1669. In het prohemium staat verder vermeld dat de “Staet ende Inventaris van 
goede” werd gemaakt door Jan Herbout Jans, Pieter Raes gehuwd met Catelyne Herbuts en Hanneken 
Herbout die 19 jaar oud was. Hanneken of Anna was de dochter van zijn tweede vrouw Anna Vinck. De 
voogd van Anna was Jaques Herbouts fs. Adriaens. De overledene wordt Jan Herbout fs. Adriaens 
genoemd. Het werd ons duidelijk dat Jaques en Jan gebroeders zijn. 
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Foto 3. Het prohemium van de Staat 
van Goed opgemaakt bij het 
overlijden van Jan Herbouts fs. 
Adriaens (bron Rijksarchief Gent 
Gemeentelijk Oud Archief 
Moerbeke-Waas nr. 149 fo. 432 vso 
d.d. 22.10.1669 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook André De Schepper zocht verder. Het bleek dat er een Staat van Goed was opgemaakt d.d. 
07.09.1629 van Adriaen Heerbaut saligher memorie. Catherine Inghels was blijkbaar de weduwe. In de 
Staat van Goed wordt meegedeeld dat er 6 kinderen waren waaronder 3 wezen die bij naam genoemd 
worden en 3 gehuwden. In Afbeelding 8 hebben we het gezin gereconstrueerd mét de naam van de 
aangetrouwden. 
 
Adriaen Herebaut, overleden Moerbeke-Waas v07.09.1629. 
Hij was gehuwd met 
Catharina Inghels, overleden n1635. 
Uit dit huwelijk: 
 

 1  Matthias Herebaut, geboren v1604, begraven Moerbeke-Waas 01.05.1629. 
Hij is getrouwd Moerbeke-Waas 09.02.1623 (getuigen waren Adrianus Herrebaut en 
Egidius Tyrens) (1) met Elisabetha Tyrens, begraven Moerbeke-Waas 19.12.1625. 
Hij is getrouwd Moerbeke-Waas 20.11.1627 (getuigen waren Adrianus Herebaut en 
Anthonius van Marcke) (2) met Francisca Rijckaert. 
(Zij is later getrouwd Moerbeke-Waas 03.11.1630 met Laurentius Meurichy.) 

 2  Anna Herebaut, geboren v1604. 
Zij is getrouwd Wachtebeke 01.10.1626 (getuigen waren Anthonius Kreve en Adrianus 
Herrebaut) met Joannes Creve. 

 3  Catherine Herebaut, geboren v1604, overleden v1629. 
Zij is getrouwd Moerbeke-Waas 30.04.1624 met Jan van Hove. 

 4  Jozynken Herebaut, geboren ±1606. 
 5  Joannes Herbauts, geboren ±1608, overleden Moerbeke-Waas 03.10.1669. 

Hij is getrouwd Moerbeke-Waas 17.11.1633 (getuigen waren Joannes van Bake en 
Antonius Audenaerde) (1) met Maria Swemers, overleden Moerbeke-Waas 30.08.1641, 
begraven aldaar 31.08.1641. 
Hij is getrouwd Moerbeke-Waas 12.02.1643 (2) met Anna Vincke, gedoopt Moerbeke-
Waas 06.07.1615, dochter van Joannes Vinck en Catharina Stalins. 
Hij is in ondertrouw gegaan Moerbeke-Waas 17.06.1653 (getuigen waren Joannes Bake 
en Joannes Creve) en getrouwd aldaar 06.07.1653 (getuigen waren Joannes Bake en 
Jacobus Herbaut) (3) met Maria Waelebroeckx. 
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6  Jacobus Herebaut, geboren ±1611. 

Hij is in ondertrouw gegaan Moerbeke-Waas 12.02.1647 (getuigen waren Livinus Bock en 
Joannes Creve) en getrouwd aldaar 05.03.1647 (getuigen waren Joannes Herrebaut en 
Marinus de Blieck) met Joanna van Damme. 

 
Kader 5. Reconstructie van het gezin Herebaut-Inghels door André De Schepper waarvan 3 gehuwden 
en 3 wezen in 1629 op basis van de Staat van Goed en de huwelijks- en doopgetuigen. 
 
Tenslotte delen we nog mee dat de vermelde Adriaen een broer en een zuster had. 
Deze waren Judoca Herrebaut, die getrouwd is op 03.11.1619 te Moerbeke-Waas met Thomas 
Auwenaerde, en Judocus Erebaut,die getrouwd is met Susanna Martens op 16.08.1614 te Moerbeke-
Waas. 
 
Bronnen: 
André Vandermeulen (1996) – Heirbaut, een Wase familie – Eigen beheer 
Bewerking Status Animarum 1687 door Luc De Backer 
Gezinsrepertorium Temse door Paul Blaton 
Gezinsrepertorium Sint-Niklaas (tweede versie) door Regi De Meirsman 
Gezinsrepertorium Moerbeke-Waas (in voorbereiding) door André De Schepper 
Zeeuwen Gezocht van het Zeeuws Archief 
Rijksarchief van België – search.arch.be 
Bewerking van de Staten van Goed van Moerbeke-Waas door J. De Laet – Bergmans 
 
Met dank aan René van Winsen, André De Schepper en Luc Chalmet 
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Belgian American Club of Chicago (BACC) 
door Georges Picavet 

 

In 1994 ben ik me gaan interesseren in de emigranten uit onze streek 
naar Amerika. Intussen heb ik vele duizenden Waaslanders in mijn 
bestand. Op een van mijn zoektochten naar deze emigranten en hun 
afstammelingen in Chicago heb ik rond 1995 Arnold Van Puymbroeck 
leren kennen. Arnold ziet het licht in Vrasene maar zijn vader is in 
Amerika geboren, evenals het meisje waarmee hij vanuit zijn 
geboortedorp naar Detroit trekt en aansluitend naar Chicago, waar hij 
het grote Vlaamse leger van janitors (conciërges van voornamelijk 
flatgebouwen) vervoegt. 
 
De Belgische janitors hebben zich reeds voor 1915 verenigd maar een 
echte club hebben ze in juli 1915 opgericht: de Belgian American 
Janitors Club (later Belgian American Club of Chicago, BACC). Arnold is 
onder meer voorzitter geworden van de Club en heeft die tot een 
ongekende bloei gebracht, met talrijke afdelingen zoals de Queen 
Elizabeth Club, the Belgian American Ladies Society, the Belgian Bow 
& Arrow Club, the Belgian American Coins and Stamp Club, Wooden Shoe Archery Club, Popinjay Archerly 
Club, Belgian American Athletic Club, en ze was ook nog geaffilieerd met de Ardennes Post #895. 
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Ter gelegenheid van Arnold’s tachtigste verjaardag die we uitbundig gevierd hebben in Chicago, 
publiceerde David Baeckelandt een boek “Arnold Van Puymbroeck, The First Eigthy Years … (1952- 2002) 
met heel wat informatie over Arnold en over de Club en haar afdelingen. Hieronder: de introductie op 
pagina 3. 
 

 

Daar in de jaren 1990 het oude concept van “janitor” economisch achterhaald is, en daarmee de reden 
van bestaan van de club, heeft hij ook de droeve taak van de BACC in 1995 te vereffenen. Dit is in de 
periode dat ik hem leerde kennen. 
 
Op een van zijn bezoeken aan België heeft Arnold een “valies” meegebracht met de “oude papieren” 
die hij van de club bewaard had, waaronder de toetredingsformulieren, de overlijdensberichten, etc.  
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Ik heb alle informatie die ik uit die documenten kon 
puren in een bestand verwerkt en om meer inzicht 
te verkrijgen in de samenstelling van deze groep 
mensen ben ik vorig jaar begonnen met het 
opzoeken van de gevonden personen in de websites 
van ancestry.com en familysearch.org. Voor de 
Belgische kant heb ik voornamelijk gebruik gemaakt 
van de sites www.publicatie-landvanwaas.be, 
www.vrijwilligersrab.be 
en www.familysearch.org 
 
 
Naast allerlei documenten zijn er ook wat brieven bewaard gebleven, zoals deze waarin Geraldine het 
overlijden meldt van haar man George Blommaert. De geadresseerde is George Noorts, afkomstig van 
Sint-Niklaas, die secretaris was van de Club. 
 

 

De herkomst van de leden evolueert enigszins in de loop der jaren, maar globaal zijn de 
geboorteplaatsen als volgt verdeeld: 
388 in het Waasland, van wie 65 Vrasene, 51 Sint-Niklaas, 41 De Klinge, 33 Kieldrecht, 27 Stekene, 26 
Sint-Gillis, etc. 
328 in andere plaatsen in Oost-Vlaanderen, waaronder 161 Gentenaren 
206 in de provincie Antwerpen, van wie 69 Antwerpen, 36 Merksem 
151 in West-Vlaanderen, van wie 16 in Brugge 
76 in Zeeuws-Vlaanderen, waaronder 30 in Clinge, 27 Sint Jansteen 
35 in de (oude) Belgische provincie Brabant 
26 in Waalse provincies 
 
De meeste van deze mensen zijn om den brode naar Amerika getrokken. De job van janitor is hard en 
ondankbaar en de BACC is er om hen en hun familie enigszins te ondersteunen in die nieuwe wereld. 
Nochtans willen zij zo snel mogelijk integreren, ze willen hun kinderen laten studeren en volwaardige 
Amerikanen worden. 
 
In de loop der jaren merkt men dat de Belgian American Club meer Amerikaans wordt. Van de leden die 
ik terugvind in de archieven zijn er maar liefst 672 in Illinois geboren, voornamelijk in Chicago. In de 
meeste gevallen gaat het hier om tweede generatie Belgen. Sommigen daarvan hebben nog een 
summiere kennis van het Vlaams, de meeste niet meer. Onder hen zijn er ook 102 die in Michigan 
geboren zijn, meer dan de helft ervan afkomstig van Dickinson County in de Upper Peninsula, waar rond 
de jaren 1900 ook heel wat Waaslanders neerstreken om in de mijnen te gaan werken. 

http://www.publicatie-landvanwaas.be/
http://www.vrijwilligersrab.be/
http://www.familysearch.org/
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In het nu door Familiekunde Vlaanderen – Land van Waas beschikbaar gestelde bestand worden enkel 
de basisdata gegeven. Over velen heb ik nog heel wat meer informatie verzameld, die voor George 
Blommaert bijvoorbeeld al een paar bladzijden beslaat. Wie meer informatie wenst over een van de 
leden van de Club kan steeds bij mij terecht. 
 
Het unieke van het ter beschikking gestelde bestand is wel dat er gebruik gemaakt wordt van een bron 
die niet publiekelijk toegankelijk is.  
 
Het is natuurlijk spijtig dat enkel de documenten van ongeveer 1945 tot 1995 bewaard zijn gebleven, 
maar al bij al hebben we toch informatie over bijna 2.750 leden. 
 
Als iemand zich geroepen voelt om dit werk verder te zetten: ik heb nog wel heel wat informatie over 
Vlamingen die in Chicago beland zijn, ook van janitors zonder dat ik kan aantonen dat zij lid waren 
van de BACC. Verder zijn er de censi van 1920, 1930 en 1940 waarin de beroepen worden 
weergegeven, en er is misschien ook nog het archief van de vakbond: de meeste leden waren ook lid 
van de SEIU Local #1. 
 
Kruibeke, maart 2021 
 
Contact met de auteur Georges Picavet via Email naar: 2016@picavet.be 
 
Het BACC bestand komt eerstdaags beschikbaar in het gratis deel van de publicatiewebsite 
www.publicatie-landvanwaas.be van onze vereniging. Met veel dank aan auteur Georges Picavet. 
 
Hou met het volgende rekening:  

- Bij vrouwen van wie de familienaam niet bekend is, werd haar getrouwde naam (familienaam 
van haar echtgenoot) tussen vierkante haakjes geplaatst 

- De voornamen van de mensen geboren na 1920 van wie geen sterfdatum bekend is, werd door 
“nn” vervangen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:2016@picavet.be
http://www.publicatie-landvanwaas.be/
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Van Rompu? Schuld van de onderpastoor 
door Wim Van Rompuy 

Hoe meer je in het Waasland naar het westen trekt, hoe vaker je op de familienaam Van Rompu stuit. 

De mijne dus, maar zonder y. Dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid: verloren zij ‘mijn’ laatste letter en 

zijn we dus nauw met elkaar verwant? Of splitsten de Van Rompu- en van Rompuy-twijgen zich 

afzonderlijk van de Van Rompaey-stam af?  

 

 

 

 

 

1717, Zaffelare 

Moerbeke, Eksaarde & Lokeren in het Waasland – en Wachtebeke, Zaffelare & Zeveneken ten westen 

daarvan: alleen daar vind je bij het begin van de achttiende eeuw Van Rompu’s. In de negentiende 

eeuw trekken ze ook noordelijker, Zeeland in: Koewacht, Zuiddorpe, Terneuzen, enzovoort. En zoekt 

een stam een beter leven in Noord-Frankrijk. 
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De Van Rompu-variant ontstaat op 31 januari 1717 in Zaffelare. Dan noteert onderpastoor Laurentius 

Franciscus Van Damme, in het doopregister van de parochie: 

“In het jaar 1717, op de 31ste dag van de maand januari, heeft ondergetekende gedoopt: petronella 

Elisabetha – dochter van Egidius van rompuë en clara minnebo, zijn echtgenote – die dag rond 9 uur ’s 

morgens geboren, met als doopheffers petrus van hecke en Elisabetha vilders. Laurentius Frans van 

Damme, vicepastor van Saffelaere” 

 

Van de schrijfwijze ‘van rompuë’ is de onderpastoor trouwens zelf blijkbaar nog niet helemaal zeker. 

Want de twee volgende kinderen van Gillis & Clara stuurt hij het christelijke leven in als Hubertus van 

rompüe (met trema op de u en niet op de e) en als Livinus rompù (zonder e maar met accent grave op 

de u). Bij die laatste geboorte was vader Gillis al een half jaar gestorven. Dat overlijden noteerde 

dezelfde onderpastoor dan weer als rompu̇ – met één puntje op de u.  

 

Eigenzinnige onderpastoor 

Gillis overlijdt dan wel met ‘≈pu̇’, maar is in 1685 in Eksaarde geboren als ‘≈poeij’. In 1711 trouwt hij 

met de Zaffelaarse Clara, nog altijd als van Rompoeij. Ook hun eerste twee kinderen worden daar door 

pastoor Du Bois gedoopt als Van Rompoeij(e). 

De zwierige aktes van pastoor Du Bois worden afgewisseld met die van onderpastoor Laurentius 

Franciscus van Damme. Hij heeft een moderner aanvoelend, strakker handschrift. En hij introduceert 

daarmee in 1717 op eigen houtje de nieuwe schrijfwijze met ‘≈pu’: op 31 januari doopt hij Petronella 

Elisabetha van rompuë. 
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Twee opeenvolgende Zaffelaarse doopaktes uit het begin van de achttiende eeuw: de eerste van 

pastoor Du Bois, de tweede van onderpastoor van Damme 

Gentse u? 

Waarom de Zaffelaarse onderpastoor in 1717 plots voor ‘≈puë’ in plaats van ‘≈poeij’ kiest? Mogelijk door 

een Oost-Vlaamse klinkerverschuiving. Zoals in ‘brood’ dat ‘bruued’ of ‘bruud’ wordt. Maar die discussie 

is voer voor linguïsten. 

Feit is dat vanaf 1717 de ‘≈pue’-uitgang in het Waasland de gebruikelijke wordt, waarbij vervolgens de 

eind-e wegvalt. Zo ontstaat Van Rompu, dat sindsdien de tand des tijds met glans doorstaat. De 

geleidelijke verschuiving van ‘≈poeij’ over ‘≈pue’ naar ‘≈pu’ merk je goed in de schrijfwijze van de 

doop-, huwelijks- en overlijdensaktes van de vijf kinderen van Gillis en Clara. Van hen overlijden er ook 

in de buurdorpen van Zaffelare, zoals Wachtebeke en Eksaarde, als ‘Van Rompu’. De nieuwe fonetische 

schrijfwijze strookt dus blijkbaar ook daar met de werkelijke uitspraak: 

• Livina van Rompoeije (°1712) – van rompû (+1788) 

• Petrus van Rompoeij (°1714) – van rompue (x1751) – van rompú (+1796) 

• Petronella Elisabetha van rompuë (°1717) – van rompue (x1743) 

• Hubertus van rompüe (°1719) – van rompüe (x1761) – van rompu (+1783) 

• Livinus rompù (°1722) – van rompu̇ (x1748) – Van rompu (+1801) 
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Van Rompu-Far West 

De jongste zoon van Gillis en Clara, Livinus rompù, overlijdt in Zaffelare op 9 Prairial van het jaar IX 

(Republikeinse kalender) als Lievin Van rompu. De ‘≈pu’ heeft het pleit dus definitief gewonnen! Want 

deze laatste akte komt niet uit de parochieregisters, maar uit de burgerlijke stand. En die biedt min of 

meer zekerheid voor de ‘naamsbescherming’ van Van Rompu. 

 

 

En inderdaad: de Van Rompu-schrijfwijze vindt gelijktijdig ingang bij alle nazaten van de drie zonen 

van Gillis (van) Rompoeij en Clara Minnebo: Petrus, Hubertus en Livinus. Zo wordt deze grensstreek van 

het Waasland de Van Rompu-Far West voor de Van Rompaey-oerstam uit de Kempen. 

En de ‘≈pu’-schrijfwijze ligt de betrokkenen blijkbaar wel. Livinus’ zoon, Bernardus Van Rompue (1756 

Zaffelare – 1794 Wachtebeke), tekent er eind achttiende eeuw al mee. Al is hij van de s aan het eind 

van zijn voornaam minder zeker. (Of wil hij rijmen? 🙂)  

 

 

En springt hij in die voornaam soms wat kwistig om met het trema op de u, mogelijk omdat hij zijn 

broer Ferdinandus na-aapt (zoals in 1785, Zaffelare), de vader van zijn petekind: 

 

  

 

Van Rompuy en Van Rompu 

Het antwoord op mijn aanvankelijke vraag ken ik nu: Van Rompu is géén afgeleide van Van Rompuy. 

Beide takken splitsten al eeuwen eerder van elkaar af. 

Wanneer Van Rompuy zelf dan ontstond, vraagt u? Pas tijdens en kort na de Franse annexatie, in enkele 

zuidelijke Antwerpse gemeentes en noordelijke Brabantse. Zoals in Begijnendijk (nabij Aarschot), waar 

ikzelf en de voormalige Voorzitter van de Europese Raad van  afstammen, Schriek en de Mechelse regio 

met Mechelen, Hever en Rumst. Mogelijk paste de ‘puy’ beter bij de Franse fonetiek. Een oudtante van 
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mijn vader hield trouwens bij hoog en bij laag vol dat onze ‘puy’ moest uitgesproken worden als in het 

Franse ‘depuis’. Al moet ik daarbij spontaan denken aan Hyacinth Bouquet/Bucket uit Schone Schijn 

(Keeping Up Appearances). 

Vóór 1800 vind je, zoals voor zoveel andere familienamen, een ratjetoe van meer dan 50 fonetische 

spellingswijzen, die exotischer worden naargelang de naamdragers ‘inwijkelingen’ in de besloten 

dorpsgemeenschappen zijn. Op www.vanromp.be vindt u duizenden Van RompXXX’en aan elkaar 

gelinkt. 

Van waar komt de Waasland-tak? 

Eén vraag blijft onbeantwoord: waar komt de Waaslandse Van Rompoeij/Van Rompu-tak dan 

oorspronkelijk vandaan?  

Dit is de voorouderreeks van Lieven (van) rompù: 

• Lieven rompù (1722 Zaffelare – 1801 Zaffelare) x (1748 Zaffelare) Livina Van Aerde (1722 

Zaffelare – 1778 Zaffelare) 

• Egidius Rompoeij (1685 Eksaarde, 1722 Zaffelare) x (1711 Zaffelare) Clara Minnebode (1680 

Zaffelare – 1760 Eksaarde) 

• Hubertus Rompoij (1657 Eksaarde – 1697 Eksaarde) x (1682 Eksaarde) Barbara Verdurme (? – ?) 

• Joannes Van Rompoije (1626 Stekene – ?) x (1657 Eksaarde) Maria Polfliet (1627 Eksaarde – 1676 

Eksaarde) 

• Hubertus van rampoije x3 (1626 Stekene) Elisabeth van vaernewijcke  

x2 (1610 Stekene) Elisabeth sGraven/De Grave +1625 Stekene) 

x1 (Stekene) Maeijken Vergauen 

 

Stekene, 1626: huijbrecht van rampoijen hertrouwt met elisabeth van (van) vaernewijck 

Bij Hubertus van Rampoije x Elisabeth van Vaernewijck loopt het spoor dood. Van waar zij afkomstig 

zijn, weet ik (nog) niet. Ze neigen in elk geval naar het Oosten (Zaffelare > Eksaarde > Stekene), waar 

de Van Rompaeys hun thuishaven hebben. En dat zou hun afstamming daarvan bevestigen. 

 

http://www.vanromp.be/


74 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 3 mei-juni 2021 

 

Daarom een vraag: 

Is er een lezer die een Hubertus van rampoije (van rompaeij) in zijn bestand heeft? Is er iemand die 

hem en een van zijn echtgenotes in een parochieregister of een andere bron tegenkwam? U vindt alle 

gegevens van Hubertus van rampoije en zijn gekende nazaten op www.vanromp.be/stekene.  

In het kort: 

• Hubertus trouwt op 16/09/1610 in Stekene met Elisabeth sGraven/De Grave, die er op 

27/10/1625 overlijdt. Met haar heeft hij 1 (nu al gekend) kind: °1611, Stekene: Jacob Van 

Rompoyen. 

• Hij hertrouwt op 13/01/1626 in Stekene met Elisabeth Van Vaernewijcke, met wie hij 5 

kinderen heeft (°1626 – 1638). 

• Hij was hoogstwaarschijnlijk in allereerste huwelijk getrouwd met Maeijken Vergauen, met 

twee kinderen in Stekene: 

° 28/07/1606, Stekene: Magdalena Van Rompoye (doopheffers Jacques De Grave & Elisabeth 

Borms) 

° 22/03/1609, Stekene: Maria Van Rompoyen (doopheffers Pieter De Blocq & Janneken Van 

Overloop) 

Kunt u mij een hint geven over de herkomst van Hubertus? Dan mag u me als de bliksem contacteren op 

wim@vanrompuy.com. Eeuwige dankbaarheid (of toch zo goed als) valt u dan te beurt. Dankbaarheid 

die sowieso al richting de onvolprezen Zorro-zoekmachine gaat, die mij het zoekwerk in deze voor mij 

genealogisch nieuwe streek aanzienlijk verlichtte. 

Referenties 

• Familiesite op www.vanromp.be & stamboom op www.vanromp.be/stamboom.  

• Fragment van de ‘Kaart van het Waasland, 1706’ op https://geheugen.delpher.nl. 

Prentmaker: Jacobus Harrewijn, uitgever: Eugene Henry Fricx. Onderdeel van een gebundelde 

verzameling van plannen van veldslagen en steden vermaard in de Spaanse Successieoorlog. 

• Zorro®-zoekmachine van Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas op www.publicatie-

landvanwaas.be/zorro  

• Aktes via Familysearch, een dienst van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 

Dagen op www.familysearch.org/search/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vanromp.be/stekene
mailto:wim@vanrompuy.com.
http://www.vanromp.be/
http://www.vanromp.be/stamboom
https://geheugen.delpher.nl/
https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro
https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro
http://www.familysearch.org/search/
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Wat staet daer nu weer ? 

Anno 1675:  “Corona” in Belsele !?  
door Luc Van Thienen 

In de parochieregisters vindt men naast namen en datums af en toe ook leuke details. Dat fleurt het 

zoekwerk wat op.  

Zo stoot je bij het vluchtig doorlezen van het begraafboek van Belsele in 1675 plots op het woordje:  

In deze Coronatijden springen deze 6 letters (eigenlijk 7 letters) onmiddellijk in het oog. Waarom 

schrijft de pastoor hier plots “corona” in zijn genitiefvorm coronae? 

De transcriptie van de ganse akte geeft ons meer inzicht. Hieruit blijkt namelijk dat in september 

van het jaar 1675 in het dorp plots een vreemdeling overleden is met name: Antonius N. 

 

24 7bris sepultus est Antonius  

N. faber ferrarius celebs qui 

Antwerpia Gandavum tendens 

morbo correptus 23 in popina 

sub signo coronae, hora 3 pome= 

rediana obijt confessus est et  

inunctus. Etatis suae 30 annorum  

exaequiae non sunt celebratae 

 pauper 

Op 24 september is begraven: Antonius  

N. een smid, een jonkman die  

van Antwerpen richting Gent trok, 

door ziekte geveld op de 23ste, in de kroeg 

onder het teken van een kroon. Om 3 uur 

’s namiddags stierf hij, gebiecht en  

gezalf. Zijn leeftijd was 30 jaar.  

Er is geen uitvaart gecelebreerd 

 een arme 

Het interessante aan deze akte is de zinsnede ‘in popina sub signo coronae’. Popina betekent keuken 

of kroeg. Signum betekent letterlijk: teken, kenteken, beeld, maar we kunnen het hier wellicht beter 

als uithangbord vertalen; dus ‘de herberg onder het uithangbord …’. Corona betekent kroon of krans. 

Volgens deze akte bestond er in 1675 in Belsele dus een herberg met de naam “De Kroon”. 
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Terzijde: het bijna anderhalf jaar woekerende Covid-19 virus, dankt zijn bijnaam ook aan het Latijnse 

corona. Dat virus is één van de coronavirussen, allen met een vorm die lijkt op een kroon. 

In begraafboeken of overlijdensregisters vindt men niet snel een precieze plaatsbeschrijving terug. 

Uitzondering worden echter gemaakt wanneer een passant overlijdt of een kind van een passant 

geboren wordt. “… natus est in horreo Bartholomei … /… geboren in de schuur van Bartholomeus …” 

of “… submersus in fossa custodis … / … verdronken in de gracht van de koster …”. Het voorval in 

Belsele kunnen we tot deze categorie rekenen. Het was in elk geval een arme sukkelaar, die ijzer- 

en/of hoefsmid was. We kunnen onze fantasie hier natuurlijk zijn gang laten gaan, maar wellicht is 

hij ziek en uitgeput binnen gedragen in de dichtstbijzijnde herberg aan de kerk van Belsele. De 

pastoor, die ernaast woonde, werd er snel bijgehaald en kon de ongelukkige nog ‘bedienen’. 

Bedienen betekende de laatste sacramenten toedienen, eerst de biecht afnemen -wat een ander 

sacrament was- en vervolgens de zalving met het Heilig Oliesel toedienen. Gewoonlijk vinden we 

hiervoor de terminologie ‘extremis ecclesiae sacramentis munitus’, ‘voorzien van de laatste 

sacramenten’.  

Eeuwenlang lag daar op die plaats herberg de Kroon. Rond 1700 wordt de Kroon bijvoorbeeld vermeld 

als gelegen naast de dreef van de pastorij en met Andries de Maere als eigenaar. 

Andries de Maere met het cleijn huijs de croone 

Aan de andere kant van de kerk lag herberg “de Swane”. Die bestond alleszins ook al in 1702 met als 

eigenaar d’heer Joannes Wuytens. We mogen aannemen dat de Swane er ook in 1675 al was. 

De naam De Maere zal nog vele jaren verbonden blijven aan de Kroon. Zo trouwt Amelbergha De 

Maere, de dochter van herbergier Pieter Augustinus de Maere in 1842 met Carolus Ludovicus 

Eeckelaert. Hij is slachter en zij herbergierster. Zij was de laatste De Maere in de Kroon. Amelbergha 

overlijdt vrij snel en Carolus Ludovicus Eeckelaert hertrouwt in 1852 met Maria Theresia Rotthier. 

Hij sterft in 1865 als herbergier op het Dorp. Zijn weduwe hertrouwt een jaar later in 1866 met 

Carolus Lucovicus Vander Bauwheden een veekoopman uit Nevele.  

Tussen 1881 en 1890 lag de Kroon op het adres Dorp 86. Er werd niet alleen bier, maar ook vlees en 

ellegoed verkocht. De dubbel-weduwe Maria Theresia Rotthier was nog steeds de herbergierster met 

haar drie dochters achter de toog en zoon Theofiel Corneel als slachter. In de 19de eeuw evolueerde 

de Kroon dus naar herberg met slagerij. 

Herberg de Kroon maakte pas in het 2de decennium van de 21ste eeuw plaats voor een nieuwbouw, 

nog maar enkele jaren geleden. De ligging kwam nog steeds overeen met de notities van 1702. De 

Oude Zwaan daarentegen bestaat nog wel en die herberg kan terug opengaan na … Corona. 

 

Foto: De Kroon op Google Maps (2013) 

Het spijtige aan dit verhaal van de naamloze smid Anthonius N. is, 

dat niemand van onze Kronieklezers, deze anekdote kan integreren 

in zijn stamboom. Maar dat is nu eenmaal het lot van onbekende 

‘stervelingen’. 
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De Leenheer, een vraag van een zorro® abonnee 
Email bericht van Paul De Leenheer 
 

Ik was in eerste instantie op zoek naar meer informatie, in het bijzonder foto’s of andere 
documenten, over mijn grootouders aan mijn vaders kant, van wie mij heel weinig bekend is, 
ook niet binnen mijn eigen familie. Mijn wens is om deze mensen een “gezicht” te geven, als 
een hommage. Een stamboom is voor mij van secundair belang, misschien later een (sociale) 
familiegeschiedenis van mijn eigen ouders, “if time permits”. 

  
Het gaat hierbij over  
  
DE LEENHEER Emile Theophile 
Geboren te Waasmunster (Ruiter) op 1 november 1889 
Overleden te Hamme (Sint-Anna) op 23 oktober 1933 
  
DE SMET Rachel Marie 
Geboren te Waasmunster (Ruiter) op 19 maart 1896 
Overleden te Hamme (Sint-Anna) op 22 september 1924 
  
In de bijlage stuur ik u een kopie van het trouwboekje. 
Interessant om te weten is dat de familie in 1916 is verhuisd van 
De Ruiter naar Sint-Anna, dat bijvoorbeeld de jongste zoon (Leon 
De Leenheer) is opgenomen bij de familie Martens te Sint-Anna -
die later drie kinderen hadden, waaronder de ereburger van 
Hamme, Antoine Martens-, dat mijn eigen vader is getrouwd met 
de zuster van de vader van Prof. Marc Van Uytfanghe uit Zele-
Durmen, dat ikzelf ben opgegroeid in Baasrode (de nieuwe zaat 
Van Damme, thans De Brandt), jarenlang bestuurslid ben geweest 

van het Scheepvaartmuseum (vanuit Amsterdam, ik ken de snelweg als geen ander).  
 

  
  
Mijn hoop op een foto van mijn grootvader is nu gevestigd op 
de registraties van het Belgische leger. Hij moet waarschijnlijk 
in dienst geweest zijn, of wellicht geregistreerd. Mijn 
grootmoeder wordt misschien nog moeilijker. Van mijn 
overgrootouders heb ik wel mooie foto’s. 
 

Wie kan helpen, neemt contact op via redactie@publicatie-landvanwaas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redactie@publicatie-landvanwaas.be
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Het legervicariaat 17de en 18de eeuw  
door Griet Van Houwe 

 

Ik ben op zoek naar mijn stamvader, gedoopt ergens in het leger tussen 1680-1704  en wist 
helemaal niet waar ik moest zoeken. 
Histories vzw organiseerde in april een  “meet & greet Eddy Put” (rijksarchivaris), waarbij we 
digitaal een kwartiertje vragen konden stellen en ideeën uitwisselen. Voor mij was dit de ideale 
gelegenheid om vragen te stellen over de plaatsen waar ik mijn voorvader zou kunnen vinden. 
Eddy zette me op de volgende zoekpiste. 
 
Bijna alle nota's van legeraalmoezeniers ten tijde van de parochieregisters zitten in 
het aartsbisdom Mechelen en werden er gedigitaliseerd door het Rijksarchief m.a.w. Het RAB 
heeft dus niet de originele documenten in handen en ze zijn niet beschikbaar op Familysearch. 
Jammer genoeg is er nog niets geïndexeerd. Werk aan de winkel voor vrijwilligers. 
 
Ze zijn dus te vinden in de Parochieregisters van de Provincie Antwerpen, onder Mechelen, 
parochie legervicariaat. Eerlijk gezegd, ik zou ze nooit onder parochieregisters gezocht 
hebben, en nog minder onder deze parochienaam. Men vindt er dopen (1598-1720), huwelijken 
(1601-1720) en overlijdens (1601-1720) in alle mogelijke plaatsen waar legioenen en cohorten 
passeerden in Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Wallonië...   
 
In Mechelen, parochie Militair Hospitaal, vindt men enkel overlijdens in het militair hospitaal 
tussen 1794 en 1796. 
 
Andere plaatsen waar legergegevens in de Parochieregisters te vinden zijn omvatten Brugge, 
parochie Aalmoezenier van het Spaans leger (1669-1672) en (1697-1706). Ook in de Provincie 
Namen, vindt men legerinformatie onder Namur, paroisse Chapelain des troupes du comte 
de Fallay et du Baron de Wintersfelt  (1690-1701). In de Provincie Henegouwen staat de info 
onder Mons, paroisse Aumonerie militaire (1778-1792) 
 
Als iemand nog weet heeft van andere plaatsen waar deze gegevens kunnen gevonden worden, 
graag een seintje aan redactie@publicatie-landvanwaas.be.  
 

 

Agenda 
 

• Op woensdag 7 april 2021 verzorgde Luc Chalmet een Webinar over “werken met zorro®”. Het 

Webinar kan herbekeken worden, en is ook beschikbaar in de homepagina van zorro®. 

 

• Op vrijdag 16 april 2021 verzorgde Historisch een eerste digitaal evenement 

‘Familiegeschiedenis vandaag en morgen’, gevolgd door ca. 250 deelnemers. Alle 

uiteenzettingen zijn te herbekijken. Een aanrader! 

 

• Op woensdag 2 juni 2021 te 20u organiseert onze vereniging Familiekunde Vlaanderen regio 

Land van Waas een Webinar over het belang van oude familiefoto’s voor familiegeschiedenis. 

Aan de hand van concrete oude familiefoto’s zal spoorzoeker Peter Eyckerman in een debat 

mailto:redactie@publicatie-landvanwaas.be
https://www.youtube.com/watch?v=pghfFvY2_kA
https://historiesvzw.be/nieuws/herbeleef-familiegeschiedenis-vandaag-en-morgen/
https://spoorzoeker.petereyckerman.be/
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inzicht verschaffen in het dateren en inpassen van 

oude familiefoto’s in je familieonderzoek. Aan 

bod komen: 

- Opeenvolgende generaties van fotografische 

portretten en fotoprocedures 

- Hoe kom je te weten wie er op oude foto’s staan? 

- Bewerkingen van oude foto’s: inkleuren, plooien 

verwijderen, verscherpen, beweging 

- Debat aan de hand van enkele aangebrachte 

foto’s 

- Antwoorden op vragen die in de chatbox gesteld 

worden 

 

Peter is bestuurslid en webmaster van onze 

zustervereniging Familiekunde Vlaanderen regio 

Antwerpen. Inschrijven door een mail te sturen naar secretariaat@familiekunde-

landvanwaas.be. De link voor het Webinar ontvangen de ingeschreven personen enkele dagen 

op voorhand. 

 

En dan nog dit 
 

Bericht van de makers van Aldfaer aan alle gebruikers van versies 9.0 en 9.1 

Aldfaer 9.1 (en ook 9.0) bevat een ernstige fout die tot gegevensverlies kan leiden. Dit 

gegevensverlies kan optreden: 

• als het privacy filter is ingeschakeld en er een GEDCOM-export wordt gemaakt. Het 

gemaakte GEDCOM-bestand kan dan onvolledig zijn. 

• als er vervolgens, zolang Aldfaer nog niet is afgesloten, gegevens worden gewijzigd of 

Bestand opschonen of Bestandscontrole en -reparatie wordt uitgevoerd. In dat geval 

kunnen er gegevens in het Aldfaer-bestand zelf verloren gaan. 

Om die reden is de versie sinds 12 maart 2021 offline gehaald. Het heeft onze absolute voorkeur 

dat niemand versie 9.0 of 9.1 blijft gebruiken. Installeer volgens de onderstaande beschrijving 

terug versie 8.1. Wij werken ondertussen door aan een nieuwe versie, waarbij we niet over één 

nacht ijs zullen gaan zodat het uitbrengen ervan wel even op zich zal laten wachten. 

Ons dringend advies aan iedereen met Aldaer 9.0 en 9.1 is om terug Aldfaer 8.1 te installeren. 

Deïnstalleer Aldfaer 9.0 of 9.1 door Uninstal.exe uit te voeren in de map waarin Aldfaer 9.0 of 

9.1 geïnstalleerd is. Haal vervolgens het installatieprogramma van Aldfaer 8.1 van onze 

website en voer het uit, waarbij u dezelfde installatiemap gebruikt als voor Aldfaer 9.0 of 9.1. 

Blijft u toch Aldfaer 9.0 of 9.1 gebruiken, maak dan onder geen enkel beding gebruik van het 

privacyfilter. Als het privacyfilter ingeschakeld is, schakel het dan onmiddellijk uit: menu Extra-

>Algemeen privacyfilter uitzetten. 

Omdat wij niet in het bezit zijn van emailadressen van al onze gebruikers verzoeken wij u om 

dit bericht te delen met mede-Aldfaer gebruikers waarvan u weet dat deze geen forum bezoeker 

zijn. 

De redactie ontvangt graag uw manuscripten ter publicatie. We verwijzen naar enkele richtlijnen 

in onze kroniek 2021-02 (maart 2021). 

Peter Eyckerman (foto eigendom van Peter) 

https://www.familiekunderegioantwerpen.be/index.php?p=
https://www.familiekunderegioantwerpen.be/index.php?p=
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
http://www.aldfaerforum.nl/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=35&sid=7719&url=aHR0cDovL2FsZGZhZXIubmV0L3NpdGVtYXAvL2luZGV4LnBocD9xPXdlYmZtX3NlbmQvMTg1
https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=kroniek-van-het-land-van-waas
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https://www.familiekunde-landvanwaas.be/publicaties/kronieken
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Woordje van de voorzitter  
 

Gestimuleerd door ons webinar met Peter Eyckerman heb ik deze zomer oude familiefoto’s (van de 

periode 1890 tot 1930) nog eens goed bekeken en georganiseerd. Ik werd ook nog verrast door een 

nieuwe ‘lading’ oude foto’s die een achterneef uit Moerbeke-Waas mij bezorgde. Hij wisselt een groter 

alleenstaand huis voor een kleiner appartement, en vond in mij een dankbare ontvanger voor al dit oud 

moois. Ik probeer plaatsen en personen op deze foto’s nauwkeurig te identificeren, dankzij de tips van 

Peter, en te verbinden aan mijn familiegeschiedenis. Het is een heerlijke puzzel voor regenachtige 

grijze zomerdagen (en zeker ook voor donkere winterdagen later dit jaar). 

 

 (eigen foto) 

 

De donkere foto in het midden kon ik niet thuisbrengen. Waar werd die foto genomen ? Eerst dacht ik 

dat dit gebeuren zich afspeelde in Zelzate (waar ik vandaan kom), maar waar precies ? En waarom was 

er zoveel toegestroomd volk, naar welke gebeurtenis verwijst deze foto? 

 

Via de Facebook groep « Ge Zijt van Moerbeke Als Ge Nog Weet Dat…. » leerde ik Maurice van de 

heemkundige kring Ercus Moerbeke-Waas kennen. Hij herkende de foto en de gebeurtenis. Locatie is de 

Opperstraat in Moerbeke ter hoogte van de Plaisantstraat en de Heidestraat waar mijn familie aan 

moeders kant toen woonde. En de gelegenheid, welja, daar had hij veel over te vertellen. Hij bezorgde 

mij een artikel over de terugbrenging van de lichamen van twee geëxecuteerde mannen (gebroeders 

Verschraegen) van Moerbeke-Waas. Wij mogen het herpubliceren en je vind het dan ook in deze Kroniek 

terug. Geert en Griet hebben er een genealogische kanttekening bij opgezocht. 

 

Hopelijk inspireert dit u ook om oude familiefoto’s te bewaren en te analyseren. Dankzij mijn contact 

met de heemkundige kring is weer een stukje familiegeschiedenis aangevuld. Dus is dit eigenlijk een 

pleidooi om contacten te leggen met lokale heemkundige kringen. 

 

Ik wens jullie nog een heel fijne zonnige nazomer, en hoop jullie te mogen verwelkomen op een van 

onze activiteiten dit najaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6hnSA_yyg
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden juli-augustus 2021 

• Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.10.1). 

• Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.8). 

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

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be  
 

Op 25 juli 2021 werd de tweede grote update van 2021 uitgevoerd. Een aantal 

van deze bewerkingen waren reeds beschikbaar sinds april in zorro®, maar zijn 

nu ook toegankelijk geworden via het Pro-Gen deel van onze 

publicatiewebsite. 

 

 

 

 

 

We vermelden hier de bijkomende bewerkingen sedert de mini-update van april.  

 

Burgerlijke stand 

 

Geboorten: 

- Rupelmonde V-1850 (Willy T; 4.997 akten), en 1853-1888 (Willy T; 3.920 akten) 

- Stekene 1901-1903 (Marc; 916 akten) 

- Temse 1829-1833 (Jean-Marie; 1.219 akten), 1857-1860 (Eric; 1.081 akten), 1889-1900 

(Stefaan; 5.194 akten) en herindexeringen 1901-1910 (Willy T; 4.657 akten) 

- Waasmunster 1911-1920 (Willy VB; 1.315 akten) 

 
Huwelijken: 

- Waasmunster 1921-1930 (Pascal 601 akten) 

 

Overlijdens: 

- Lokeren 1861-1870 (Geert en Gentil; 2.904 akten), 1871-1877 (Geert en Gentil; 3.756 akten), 

herindexeringen en correcties 1806-1832 (Geert; 11.453 akten) 

- Sint-Niklaas V-1852 (Griet; 26.909 akten) 

- Waasmunster 1911-1920 (Willy VB; 1.220 akten) 

 

Bidprentjes en Rouwbrieven: 

11.689 beschrijvingen (Christiane 1.345, Monique 1.000, Marleen 4.827, Patrik 1.455, Christel en 

Pascal 501, Anne 4.016) 

 

Staten van goed (STVG):  

Aanpassingen : Burcht (FS-links toevoegen), Haasdonk (lege records verwijderen) en Sinaai (toevoegen 

commentaar Regi bij register 97 en 98)  

 

Gezinsrepertoria (REP):  

Nieuw: Verrebroek 1300-1920 (Georges)  
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Migratie (MIGR) (nieuwe rubriek in Pro-Gen deel) 

- BACC (Georges, zie artikel in vorige Kroniek nr. 3 2021),  

- Waaslanders gehuwd te Roubaix 1881-1900 en Waaslanders overleden te Roubaix 1881-1900 

(Liliane), verplaatst uit rubriek XTRA.  

 

Bedankt aan alle vrijwilligers voor hun gerealiseerde bewerkingen, vooral dank aan de nieuwe 

indexeerders! En ook dank aan Hilaire en Patrik voor het inscannen van de beelden. 

 

Toevalsvondst in Leffrinckoucke (Nord, F) 
LEYN Pierre Jean François ° Waasmunster 24-08-1900, verzekeringsagent 

zv. François Cyrille en Marie Léonie Van Mele (+) 

X Leffrinckoucke 03-08-1932 (12) 

MARCUS Germaine Eugénie ° Rosendaël (Nord, F) 08-01-1913, borduurster 

dv. Maurice Gaston (+) en Germaine Hélène Eugénie Berteloot 

 

Bron: Archves Départementales du Nord, Leffrinckoucke M 1934 (?) [3 E 13181] 

https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/6b43d195cmgl/fc42eebc-c755-45d6-826e- 

94371468099e 

 

Pastoorswijsheden 
Kanttekeningen door Luc Van Thienen, gebaseerd op een bericht van Wouter Stevens, gelezen op 

Facebook: 

Wat baet het aen den mensch te leven hondert jaren 

 Den tijt die is voorbij gelijk eenen roock vervaeren 

Dit schreef een prozaïsche pastoor in Latijn en Vlaams onderaan een overlijdensakte van een (bijna) 

100-jarige eind 1774 te Orsmaal (Brabant).  

  

Transcriptie:  

quid prodest homini si centimo vixerit annis 

praeteriit tempus et velut umbra fugit 

  

 

 

 

 

Letterlijke vertaling van deze tekst: 

Wat voordeel geeft het aan een mens als hij een honderdtal van jaren leeft, 

De tijd gaat voorbij en vlucht gelijk een schaduw. 

 

Dichterlijke versie van de pastoor 

Wat baet het aen den mensch te leven hondert jaren 

Den tijt die is voorbij gelijk eenen roock vervaeren 

 

Centimus is eerder pastoorslatijn, bestond niet ten tijde 

van de Romeinen. 

Wel wat andere woorden met een betekenis van honderd 

begonnen met cent…. 

https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/6b43d195cmgl/fc42eebc-c755-45d6-826e-%20%2094371468099e
https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/6b43d195cmgl/fc42eebc-c755-45d6-826e-%20%2094371468099e
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Executie van de gebroeders Edmond en Karel Verschraegen, 
iets meer dan 100 jaar geleden 
Dit artikel werd ons aangeboden door Maurice Fruytier; het is een bewerking van een artikel 
oorspronkelijk geschreven door Paul Dubosch (verschenen in 1998). 
Een recente versie van dit artikel verscheen in het tijdschrift van Ercus, heemkundige kring Moerbeke-
Waas, Jaargang 26 nr. 1, maart 2018. Met dank voor deze samenwerkingsbijdrage.  

 
In onze jeugd keken wij met grote ogen op naar de oud-strijders - toen nog met velen - die ieder jaar 
op 11 november het einde van WOI herdachten. Wij hoorden vertellen over de Groote Oorlog maar wat 
besef hadden wij toen over deze gebeurtenissen? Zo ook de hedendaagse jeugd, zij weten weinig of 
niets over de twee oorlogen, en wat ze weten komt alleen uit de les geschiedenis, boeken, films en 
vertellingen.  
 
Maar nu terug naar WOI. Velen van ons kennen de Damstraat in Moerbeke-Waas; wij wandelen er, wij 
fietsen er, maar hoeveel hebben er reeds opgekeken naar het huis Damstraat nr. 117. Nochtans is er 
daar een stukje geschiedenis geschreven over WOI. Wat zou er daar te zien zijn? Ga maar even kijken 
boven de voordeur, daar is een gedenksteen aangebracht ter ere van de gebroeders Edmond en Charles 
Verschraegen. U komt wel eens op het kerkhof en ook daar staat nog een grafbeeld voor beide broeders, 
gefusilleerd enkele maanden voor het einde van WOI. 
 

 
AAN 

EDMOND EN KAREL VERSCHRAEGEN 
DOOR DE DUITSCHERS 

VOOR DEN KOP GESCHOTEN 
DEN 18 MEI 1918 

 
HET VADERLANDSCH VERBOND 

DER GEWEZEN POLITIEKE 
GEVANGENEN 

 
 
 
 
 
 

Herdenkingsteen boven de deur van Damstraat 117. 
 
Een derde gefusilleerde was een volksjongen van de Kruisstraat, namelijk Honoré David die op 12 
augustus 1918 werd doodgeschoten, slechts drie maand voor het einde van de oorlog. Maar daar heb ik 
spijtig genoeg weinig gegevens over, zijn graftombe staat naast dit van de gebroeders Verschraegen op 
het kerkhof. Mijn verhaal gaat nu meer over de gebroeders Verschraegen. 
 
Hoe begon het allemaal? De gebroeders Verschraegen hebben wel als "durvers" bekend gestaan en in die 
oorlogsjaren zijn ze langzaam gegroeid naar een vaste schakel in een spionagenetwerk. Om berichten 
en brieven, met het doen en laten van de Duitsers, over te smokkelen naar Nederland, voor rapporten, 
tot zelfs voor voedsel, hebben zij een enorm risico genomen. Soms werd er een woordje teveel gezegd, 
is men onvoorzichtig geweest, alles is zeker met de beste bedoelingen gedaan, maar het noodlot of 
verraad lag soms aan kleine dingen. Ze worden uiteindelijk toch opgepakt door de Duitsers en dan begon 
hun lijdensweg, ook voor de familie. Uit al wat hier volgt zult u zien hoe christelijk katholiek en 
vergevensgezind de gebroeders Verschraegen waren en wat ze allemaal gedaan hebben om vooral hun 
moeder en familie te troosten. Deze teksten zullen u zeker beroeren. Om de historie goed te begrijpen, 
geef ik een kleine opsomming van de gebeurde feiten. 
 

- De gebroeders Verschraegen worden verklikt door Eulalie Verschoore, in het najaar van 1917. 
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- Enige tijd nadien worden de gebroeders op 22 november aangehouden en opgesloten in cel 192 
van de Nieuwe wandeling Coupure te Gent. 

- Op 20 maart 1918 worden ze ter dood veroordeeld. 
- Op 18 mei 1918 worden ze gefusilleerd en begraven te Gent. 
- De stoffelijke overschotten worden na de oorlog overgebracht naar Moerbeke-Waas met een 

huldebetoon en alhier begraven (3 april 1919). 

                                           
 
 
Links: 
Charles (Karel), de jongste (27 
jaar) was muziekliefhebber en 
gekende zanger. 
 
Rechts: 
Edmond de oudste (29 jaar) was 
muziekliefhebber en schilder. 
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Volgende tekst is integraal overgenomen uit een eertijdse publicatie, uitgegeven door drukkerij 
A.Vlaminck - Claeys uit Lokeren. 
 
PLECHTIGE TERAARDEBESTELLING DER GEBROEDERS VERSCHRAEGEN. 

 
“Op donderdag 3 april werd het stoffelijk overschot van Edmond en Karel Verschraegen, de twee 
Moerbeeksche heldenjongens, naar hun geboorteplaats vanuit Gent overgebracht, en plechtig ter 
aarde besteld. Zonnig was de dag en de lucht zat vol nieuw leven, traag en treurig trok daardoor 
de stoet dragende in zich de geknakte hoop van twee frische jonge levens. Eene rouwende menigte 
bracht een indrukwekkende hulde aan de twee heldhaftige broeders die vielen als slachtoffer van 
hun vaderlandsliefde te Gent, den 18 mei 1918, door de Duitschers terecht gesteld. Bij de intrede 
van het dorp aan de spoorbarreel der Opperstraat, werden de lijken afgehaald en uit den lijkwagen 
geheven en stoetsgewijze naar de kerk en hun laatste rustplaats gedragen. Op gansch den 
doortocht was den toeloop van ontroerende vrienden en vereerders overgroot. De vlaggen hingen 
halftop.  
 

Na de gendarmen kwamen de vaandels 
der maatschappijen, ook dat der 
Leopoldisten van Lokeren voegde zich 
bij die der lokale vereenigingen, de 
schoolkinderen beiden van katholieke 
en gemeentescholen, de liberale 
fanfaren, de leden der maatschappijen, 
de katholieke fanfaren, waarna de 
geestelijkheid met de lijken der twee 
gebroeders, gedragen op de schouders 
hunner vrienden en strijdmakkers, die 
ook zullen blijven dragen in stille 
vereering het aandenken aan de 
offerwaardigheid en de gaven der twee 

gevallenen. Rond de kisten, bedekt met de Belgische en Engelse kleuren, bood een piket soldaten 
de laatste wapeneer. Het baarkleed werd gehouden door de heer dokter Blondeel, voorzitter van 
het inrichtend komiteit, kapitein Cuthbill, de Engelsche regeering vertegenwoordigde, de heren 
Raemdonck, Maurice Lippens, burgemeesters, Mr. J Van Garsse, E. Verwilghen, J. De Schepper, F. 
Denys en J. Verwulgen, volgen de beproefde familieleden, de gemeenteraad, een afvaardiging 
hunner medehelpers in hun vaderlandsch werk, de statie-bedienden en de douaniers in kleedij en 
een groote schare deelnemende dorpsgenooten en vereerders van het omliggende. 0nder het spelen 
van de slepende treurmarschen toog men naar de kerk, waar een plechtige dienst voor de zielerust 
der gebroeders werd opgedragen. Ook hier bleek, hoe gansch de bevolking van Moerbeke als 
kristenen hun gedenken won. 
 
Voor het open graf, van Edmond en Karel Verschraegen, vereerd tot in den dood, werden lijkreden 
uitgesproken door de heeren Jan Van Garsse en Henri Van Durme, die beide de kristene trouw en 
Vlaamsche vaderlandesliefde der heldenbroeders herdachten, de strijders voor het goede en het 
schoone, de duurbare vrienden die alles offerden voor hun plicht, het bloed der martelaren is zaad 
van leven, en zij zullen blijven leven onsterfelijk in onzer harten, en het eeuwige hierboven. De 
heer Van Den Broeck, van Sinaai, die met Edmond en Karel Verschraegen hun cel had gedeeld in 't 
gevang te Gent, roerde aller harten toen hij den heldendoode der beider broeders aanhaalde, hoe 
ze mekaar in kristene broederliefde steunden en opbeurden, ja anderen moed inspreekten en 
stichtten, hun laatste nacht doorbrachten in gebed en afscheidsbrieven aan hunne familie te 
sturen, hoe gesterkt door God zelve, ze manmoedig hunne laatste stonden tegemoet gingen, 
mekaar voor 't laatst omhelsden en vielen slachtoffers en zinnebeeld der alles opofferende liefde. 
 
Captain Cuthbill, legde op het graf een groote krans dragende in gouden letters " Hulde der 
Engelsche Regeering aan de gebroeders Verschraegen, gestorven voor hun vaderland". 
 
Nog nooit werd zoo'n ingetogene, diepgevoelde en algemeene deelneming beloond, troostend in 
hun rouw voor de beproefde familie, hun heldhaftige moeder en zuster, hun geachten broeder M. 
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Eugeen Verschraegen, aan wien we onze kristene en vaderlandsche gevoelens van deelneming 
aanbieden. 
 
Daar liggen uw lijken, als zaden in ’t zand. 
Hoop op de toekomst, o Vlaanderland! 
Dat zij rusten in Vrede!” 

 
Lijkrede uitgesproken door Mr. Jan Van Garsse, in naam van het dankbare Moerbeke: 
 

Mijnheeren, 
 
Het Duitsche leger had, zijn gegeven woord brekende, België overrompeld, overal dood en 
vernieling zaaiende, angst en kommer vervulde aller harten. De soldaten grepen de wapens ter 
verdediging van den geboortegrond. Doch niettegenstaand heldenmoed en onversaagdheid moest 
ons leger voor den overmachtigen vijand wijken, zoodat gansch België door den overweldiger werd 
bezet. Gansch afgesloten, kon onze legerleiding geen de minste berichten meer ontvangen, zoo 
noodzakelijk om met goed gevolg den vijand te wederstaan. In dit uiterst oogenblik, in dit uur van 
gevaar, klonk angstvol den oproep des Konings: het Vaderland in nood vraagt hulp aan zijner telgen 
en evenals weleer antwoordden de Belgen. Mannen uit alle standen der maatschappij stonden op 
ter verdediging van het Vaderland; een leger jonge helden bezield met leeuwenmoed, den dood 
trotseerende werd gevormd om de daden onzer vijanden na te gaan, hunne pogingen te verijdelen 
en onze legerleiding alle nuttige inlichtingen te verschaffen. Zij wisten nochtans wat hun te 
wachten stond, het verlies der vrijheid, lichamelijke en zedelijke folteringen, een martelaarschap, 
den dood. Doch de rampen die ons Vaderland teisterden, de onmeedogende behandeling onzer 
inwoners, de wegvoering onzer werklieden en burgers naar de gevangenkampen in Duitschland en 
naar het front, waar ze alle folteringen en ontbeeringen hadden te verduren, gaf hun de kracht en 
de moed alle gevaar te trotseeren. Onder deze helden mogen wij voorzeker bij de meest 
verdienstelijke rangschikken, deze wier stoffelijk overschot wij heden ten grave hebben gedragen, 
de heeren Edmond en Karel Verschraegen. 
 
Na langen tijd voor den Engelschen inlichtingdienst werkzaam geweest te zijn, en overgroote 
diensten aan het Vaderland te hebben bewezen, werden zij op zekeren dag verraden, gegrepen, in 
het gevang geworpen, voor den Pruisischen Bloedraad gesleept, onmeedoogend veroordeeld en na 
maanden gevangschap voor dag en dauw neergeschoten op een eenzame plaats. En dan werden 
hunne namen op de muren onzer gemeente aangeplakt met de meldingh: "Terechtgesteld wegens 
hoogverraad en aanspanning met den vijand". Wegens aanspanning met den vijand, zij die gevallen 
waren als slachtoffers hunner vaderlandsche liefde, die hun bloed hadden geofferd voor hun 
dierbaar volk, voor dezen die in 't ballingschap arbeidden aan de verlossing van 't Vaderland, of in 
de loopgraven aan den IJzer hun bloed vergoten ter verdediging van België's eer en recht. 
 
Ze pleegden hoogverraad, zoo betitelden de Duitschers hunne verknochtheid aan hetgeen hun als 
vurige vaderlanders boven alles heilig was, hun heldenmoed, hun zelfopoffering, hun deugd en hun 
adel. Ook tot het laatste bleven zij het Vaderland getrouw. Geen klacht ontsnapte hunner lippen, 
kalm en gelaten schreden zij de dood tegemoet, vol overgeving in den wil des Heeren, vergiffenis 
vragend aan vrienden en kennissen. Met een laatst vaarwel aan moeder, broeders en zusters gaan 
zij schier glimlachend ter strafplaats met opgeheven hoofd terwijl hun fiere blik hunne vijanden 
bewondering afdwingt. De liefde tot het vaderland heeft deze martelaren, gestaald in hun verzet 
tegen de verdrukker, gepantserd en gelouterd in hunne doodsverachting. Maar heden heeft het 
orkaan uitgewoeid, het vaderland is weder vrij en in staat ontelbare diensten onzer beide helden 
te waarderen en te beloonen. Zij die begraven waren, verre gescheiden van familie en vrienden, 
zijn nu heden zegepralend teruggebracht naar hun geboortedorp, begeleid door eene talrijke 
schaar vrienden en vereerders, gekomen van eind en ver, om hulde te brengen aan hen, wiens 
leven en streven, wiens lijden en sterven, tot voorbeeld zal gesteld worden aan de tegenwoordige 
en toekomende geslachten. En treft hun afsterven ons diep, ontvalt soms nog een traan ons oog, 
een zekere fierheid bezielt ons tevens nu het offer is volbracht. 
 
Rust zacht, dierbare vrienden, en ontvangt hierboven het loon van uw martelaarschap. 
 



89 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 4 juli-augustus 2021 

 

 
 

Lijkrede van den heer Hendrik Van Durme, in naam der Katholieke Vereeniging: 
 

Mevrouwen, Mijnheeren. 
Pas eenige maanden geleden waren wij hier rond dit aanpalend graf geschaard om aan Mr. den 
Notaris Vermeulen onze laatste hulde te brengen en ziet, reeds zijn wij terug in rouw gedompeld. 
Het geldt hier eene vernieuwing van het hertzeer en eene herinnering aan die droeve dagen, die 
de achtbare familie Verschraegen zoo bitter hebben doen lijden en ons allen zoo smartelijk hebben 
teneer geslagen. Het is reeds tien maanden dat wij de verschrikkelijke tijding vernamen der ter 
dood veroordeling der gebroeders Edmond en Charles Verschraegen. Niets van wat kon gedaan 
worden, door hun vrienden, Mr Vermeulen zaliger aan het hoofd, om hunne straf te doen 
verminderen, werd verwaarloosd, doch niets heeft kunnen baten, en de twee heldhaftige 
Vaderlanders werden onmeedoogend even als nog meer andere door de barbaarsche beulen terecht 
gesteld. Wij beweenen U, duurbare vrienden, doch wij voegen erbij dat het geschied is gelijk het 
Dien van Hierboven gewild heeft. Zijn Heilige Wil regelt ons leven van den stond onzer geboorte 
tot aan het graf. Doch hierin mogen de naastbestaanden zich troosten, "dat weinigen het geluk 
hebben zoo goed bereid te sterven". En voor hun zielerust wordt gebeden door talrijker vrienden 
als 't voor gelijk wien geschiedt. 
 
Edmond en Charles Verschraegen, het is in de naam der Katholieke Vereeniging dat ik U toeroep: 
Helden! Wij zijn fier op U en het mildert onze droefheid uw lichamen in ons midden te mogen 
bezitten; waart gij immers uit onze omgeving weggerukt, toch leefdet gij voort in onze gedachten 
en gesprekken, want vrienden zooals gij, kan men zoo gauw niet vergeten. Dat gij van elkeen 
geacht en bemind werd, dit getuigt de groote menigte die u eene laatste hulde en dank komt 
bewijzen vooral om wat gij gedaan hebt tot onze bevrijding en verlossing van het barbaarsch juk. 
Ja, vrienden Edmond en Karel, uwe daad van moed en het vergieten van uwe bloed zal in ons 
aandenken blijven leven. En niet zonder reden, want gij zijt gestorven als helden die de dood 
dierft trotseeren en den vijand in den ooge ziende, uw vonnis wildet zien ten uitvoer uitbrengen, 
zoo bewijzende dat uw gemoed rust was en zich niets had te verwijten, ja dat gij tevreden waart 
uw bloed te mogen vergieten voor God en Vaderland. Lieve vrienden, gij waart mannen, waar men 
niet teveel van kon verwachten, met betrouwen mocht opgebouwd worden. Niet een onzer 
maatschappijen of zij verliest in u een werkzaam en ieverig lid. Ja, dikwijls hebben wij reeds die 
leemte gewaar geworden. Geen vergadering of gij herleeft in onze gedachten, uw voorbeeld wordt 
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aangehaald: gij waart de echte strijders voor het goed. Het zou te lang zijn in bijzonderheden te 
treden, doch enkel dit nog: wat de werkzaamheid der gebroeders Verschraegen bewijst is de hoogte 
waarop zij hun persoonlijke instelling hebben weten te brengen. Laten wij om te sluiten onze 
innigste deelneming sturen aan de diep bedroefde Moeder en Familie Verschraegen. Allen hebben 
meegewerkt in het Vaderlandsch werk der gestorvenen. 
 
En nu beste vrienden Edmond en Karel, wij die u als broeders beminden, wij roepen u toe aan den 
boord van uw graf, in naam van al uw medegezellen en vrienden: vaartwel en tot wederziens 
Hierboven. Zij die begraven waren verre gescheiden van familie en vrienden, zijn nu heden 
zegepralend teruggebracht naar hun geboortedorp, begeleid door eene talrijke schaar vrienden en 
vereerders, gekomen van eind en ver, om hulde te brengen aan hen, wiens leven en streven, wiens 
lijden en sterven, tot voorbeeld zal gesteld worden aan de tegenwoordige en toekomende 
geslachten. En treft hun afsterven ons diep, ontvalt soms nog een traan ons oog, een zekere 
fierheid bezielt ons tevens nu het offer is volbracht. 
 
Rust zacht, dierbare vrienden, en ontvangt hierboven het loon van uw martelaarschap. 

 
Gedicht geschreven vanuit Cel 192 door Edmond Verschraegen. 
De afscheidsbrief die Edmond Verschraegen naar zijn naaste familie schreef op 30 april 1918 van uit zijn 
cel.  
 

Uit de celle 
 
Aan dezen van Buiten 
Liefste Moeder, Broeders, Zusters. 
 
O neen, Gij die daar buiten zijt, 
en om ons lijden zucht en lijdt, 
Ah, wanhoopt niet, ach wanhoopt niet, 
gedompeld in dees groot verdriet, 
Doch, dat uw blik, van ’t weenen rood, 
naar ’t kruisbeeld stare in dezen nood! 
 
En ziek, in ’t lang en bang gezicht 
bleef onzen blik op ’t kruis gericht, 
en als het woord, het wreede woord! 
door onze harten, werd gehoord, 
het eerlijk, aaklig woordje ((Dood)). 
wij vonden kracht in onze nood. 
 
Wij vinden kracht, we vinden moed, 
we vinden vrede als nooit zoo zoet, 
Omdat de christus-god, die lijdt, 
Ons mens der smarte sterk verblijdt, 
met zorgen teer, met liefde groot, 
met medelijn in onze nood. 
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En dan…we laten niet een traan 
ons harte soms eens buiten gaan. 
We vinden zusters ginds en broeder (1) 
en ook, onze allerliefste Moeder! 
Waardoor ons lijden wel vergroot; 
U ziende, lievens, in den nood. 
Doch neen! O, neen! Zij sterk getroost. 
O, Moeder, beef niet voor uw kroost, 
maar, op ons vurige kinderbede, 
breng Jezus in uw hart den vrede, 
die moed, de loop die vaak gebood 
aan grootes pijn en banger nood! 
 
Ach, met uw broeders, met uw kind 
Zingt allen mede, vroom gezind, 
Het smeekgezang, het liefdelied, 
tot God, die ons is in ’t leven liet, 
Die ’t leven wil, maar niet den dood, 
Die redden zal in dezen nood! 
 
Dan zal ’t een eeuwgen lofzang zijn, 
Van nieuwe vreugd, vervlogen zijn.  
Van dank aan God die redding bracht, 
’t zal deugd en vreugd zijn, mild en zacht. 
Omdat de Heer ons redding bood, 
in ’t toppunt van den grootten nood! 
 
Gegroet, Gij die daar buiten zijt, 
en nu ons lijden zucht en lijdt; 
Maar, zoo ge lijdt met ons, zoo zeer, 
Hoop ook met ons op God, den Heer, 
En richt den blik, van weenen rood, 
Op Jezus, redding in den nood! 
 
Gent den 30-4-18 E.V.  

 
 

 
Lijkrede, uitgesproken door Mr. Van den Broeck uit Sinaai: 
(Arthur Van Den Broeck was een medegevangene) 
 

Mijnheren. 
Dat is nu pas een jaar geleden dat ze beide, onze lieve vrienden Edmond en Karel Verschraegen te 
Gent werden ter dood veroordeeld. Onze dankbaarheid en achting kon niet dulden dat ze zouden 
rusten in het graf hen door den vijand gegeven, en met groote smart en liefde staan we hier rond 
hunne nieuwe graven, dichter bij hun thuis, waar verwant en vriend beter zal kunnen godvruchtig 
komen neerknielen, waar frisscher de bloemen van het aandenken zullen kunnen bloeien, en zoet 
en duurbaar is het aandenken dier beste dapperen. Want het waren mannen van plicht. Edmond 
en Charles Verschraegen hebben hun vaderlandsche plicht begrepen en volbracht, en voor dien 
vaderlandsche plicht zijn zij gevallen. Ook is er volk opgekomen, om aan deze droeve plechtigheid 
deel te nemen, en ieder die opkwam wil bewijzen dat hij hen acht en lief heeft die vielen voor 
den plicht. 0, haddet gij ze gezien op die dagen! 
 
Zie, 't is pas een jaar geleden, op 20 maart zaten wij voor den krijgsraad en Edmond en Charles 
zaten zijde aan zijde. Eén voor één waren we beschuldigd geworden; thans zat elk roerloos, bleek 
te wachten op het oordeel. Diepschokkend, eenlijk klonk hun naam en na dien naam het ijselijk,"ter 
dood"! Met diep medelijden en smart keek ik hen aan, doch kalm bleef hun gelaat. Ze keken 
malkander aan diep in de oogen, staarden op hun kruisbeeldeken dat lag in hunne handen en ... 
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bleven sterk. Nochtans een oogenblik weende groot lijden in hunne oogen en in hunne stem en op 
't einde dier zitting stond Edmond plots recht na met zijn broeder heel stil te hebben gesproken, 
kwam vooruit en "Rechters", sprak hij,"moeten wij beiden dan ter dood? Kan er dan niet één gered 
worden? Denkt er aan dat wij de twee jongste zonen zijn eener oude weduwe ..." 
Om wille hunner moeder smeekten zij om genade: maar toen de onmenschelijke Duitscher spottend 
die bede verwierp was 't uit. Met edel, sterk gemoed droegen zij dien zwaren last, tot aan het 
graf. De liefde was 't die hen sterkte. Wanneer we dan de gerechtszaal verlieten kwam ik naar hen 
beide gesneld, om een troostwoord te geven dat ik mijner ontroering bijna niet vond, en zie, zij 
zelf kwamen tot mij, en 't klonk zoo sober-diepgevoeld uit hun mond: "Wij hebben veel gedaan 
voor ons land, we zullen er voor veel te lijden hebben!" 

 
 
Dat lijden hebben ze gedragen, dat hebben ze acht weken 
gedragen, en hun levenslust groeide aan hoe meer ze den 
laatsten dag naderden: omdat de liefde het lijden licht 
maakt. En nochtans, het lijden was bijna 
bovenmenschelijk: men telde die dagen met zooveel 
gejaagdheid, men trachtte zoozeer de geliefden van thuis 
te zien, en men voelde zich zoo eenzaam, men vreesde 
zoozeer dat moeder, dat zusters, dat allen erg droef 
zouden zijn; hun laatste brief zegt het zoo roerend: 
"Beminden, bedroeft u niet te veel..." Men dacht aan de 
blijde levensvreugd van vroeger, de droomen voor de 
toekomst...dat alles voorbij. Maar hun gelaat bleef kalm, 
lachend, omdat ze geen kommervol gelaat wilden toonen 
aan den vijand! Of, kwam het leed te sterk opdringen, dan 
nam men den rozenkrans, en men bad. 
 
Zoo kwam voor hen den dag, de 18 mei, waarop ze zouden 
vallen, de dag waarop ze naar hun eigen woord" aan God 
hunne zielen, aan 't Vaderland hunne bloed zouden 
schenken." Den heelen nacht voor dien laatsten stond 
brachten ze door in gebed en schrijven naar hunne Moeder 
en geliefden. Wanneer dan de morgenschemering kwam 
aan 't venster beven, voor 't laatst werd de cel geopend 

waarin ze zoo lang hadden geleden. Ze gingen. Godvruchtig knielden ze zijde aan zijde voor 't heilig 
altaar waar ze voor 't laatst het heilig misoffer bijwoonden. Daar hebben ze het laatste uur van 
hun jong schoon leven doorgebracht in gebede, daar hebben ze gesmeekt voor hunne moeder, voor 
hunne broers en zusters, voor ons allen, voor ons land. Voor ons offerden ze zich zelf daar op met 
't goddelijk offer mee. En toen de priester sprak: "Agnus Dei" Lam Gods ... heb medelijden met ons 
... geef ons den vrede". Zij ook baden vurig om dien vrede, dien vrede en dien vrijheid waaraan ze 
hun bestaan hadden gewijd. Bovenmenschelijk kloek stonden ze op dan: want in hun hart was God 
zelf gedaald. En toen het "Ite Missa Est" weerklonk, ze gingen, het offer was volbracht. Het offer 
van hun leven. Dat offer, ze hadden het gebracht in liefde en onbaatzuchtig, met Vlaamsch 
onwankelbaren godsdienstzin, voor 't heilig recht. Die kloekmoedigheid heeft zelfs hunne vijanden, 
die hen moorden, getroffen, wanneer ze daar stonden, hand in hand aan den muur, het kruisken 
in den hand. "Wat verlangt ge nog voor ge valt te zeggen?” vroeg de Duitsche rechter bij de 
terechtstelling aanwezig. "We willen, spraken zij, malkander nog eens omhelzen!" vlogen in 
malkanders armen en ... zijn gevallen. Vereenigd waren zij in werk en lijden, vereenigd zullen zij 
blijven in het loon. Thans, dat wij staan rond hun graf, gedenken wij dat ze zijn gevallen in strijd, 
onderdrukking en onheil en dat ze reeds begraven worden onder de heerlijke zon van zegepraal. 
We treuren erom, dat hun jonge krachten ons zijn ontnomen: doch, weze 't ons een troost te weten 
dat hun naam en hun werk onsterfelijk is! Hun werk? Is 't niet uit den vloed dier tranen, uit de 
stroomen van hun bloed dat is geboren de sterke, onweerstaanbare liefde die 't onrecht overwon? 
Was 't ook niet daar, waar ze vielen, dat zij ons ook hebben voorbereid den dag van zegepraal 
waarvan de blijheid ons in de aderen siddert? Heel België, heel Vlaanderen heeft er zulke geleverd, 
van die martelaren wiens leed ons schonk de vreugde. Moerbeke schonk er ook en, Moerbeke moge 
er fier op gaan! '' Ge zijt vrij “Ge hebt de zege!" roepen ons de wimpels en de vlaggen toe in alle 
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steden, in alle straten. Doch dat zij ons ook iets meer verhalen. Dat het zwart in onze driekleur 
ons doe gedenken de donker lijdensdagen onzer koelbloedige strijders, dat het rood ons herinnere 
aan de stroomen van bloed vergoten tot bekomen van dien zegepraal, dat het geluw-goud ons voor 
ooge brenge de rijke liefde en onbaatzuchtige offers onzer helden, als waren een Edmond en Karel 
Verschraegen. Mijn duurbare vrienden, hier sta ik nu met van weemoed zwellend hart aan uwe 
graven, en herinner me den dag toen we gingen zij aan zij, hier, door de streke ... en, we spraken 
van het werk, het edel, gevaarlijk, lastig werk. Opeens in uw zingende opgetogenheid wierpt ge al 
het leed, de lasten, en de vrees verre weg en zegdet “als de dag zal daar zijn, dat de onzen, onze 
soldaten, zegepralend zullen terug komen, dan zal al den last vergeten zijn, en ’t hoofd omhoog 
zullen we mogen stappen naast de zege brengende soldaten, omdat ook wij er iets zullen voor 
gedaan hebben!" 
 
Edmond, Charles, duurbare helden, die dag is gekomen: de zegepraal heeft geluid op alle torens 
van ons land, onder het blij stappen onzer krijgers langs de bevrijde gewesten. Die dag is gekomen, 
en gij, ge zijt gedragen geworden door uw dorp dat erkent dat ook gij hebt geleden en zijt 
gestorven voor dat recht: er is veel volk opgekomen om u te zien langs de straten, om u te 
vergezellen tot aan dit graf dat ze zullen toonen aan de kinderen van ons land, die in u ware, 
grootmoedige liefde voor het goede zullen bewonderen en leeren. En zoo er tranen wellen uit onze 
oogen omdat ge niet meer zijt, we weten toch dat ge daarboven wacht. .. 0 mijn vrienden.  

 
Deze aangrijpende getuigenis behoeft geen verdere uitleg.  
 
 
In de nasleep van de oorlog werden er vele zaken duidelijker. Zo hebben we de geschiedschrijving. In 
het "Etappenleven te Gent" van Heinrich Wandt, deel 2, uit 1921 lezen we volgende (vertaling): 
 
Karel en Edmond Verschraegen waren flink begaafde jongens die hun land beminden en in 1916 aan 't 
hoofd stonden van den Belgischen en Engelschen inlichtingsdienst. Het waren de aanwervers en de 
koeriers en zij waren het die voor het komiteit van Lokeren, Hamme enz., het brood aanbrachten aan 
de Hollandsche grens. Toen zij met hun broodkar aan de grens stonden, sprak op zekeren dag een 
Duitsche officier; "Moest ik weten dat gij behoordet tot den spionnendienst, ik doorschoot u beiden op 
den stond! " 
 
Verscheidene personen zijn door hen aangeworven1: Frans De Mol van Exaarde, Achiel Hanselaere van 
Zele, F. en E. Geerinck van Lokeren, Cl. Heirman van Lokeren-Nieupoort, Arthur Van den Bossche van 
Sinay, René Van Garsse van Moerbeke, Edm. De Blieck en Dr. Martens van Wachtebeke, Eerw. Heer Baert 
destijds onderpastoor te Hamme, A. De Bock, Sidonie Dhont, Louis Haeck en Lux van Lokeren. Ook hunne 
zuster Maria behoorde tot den dienst. Deze heeft groote geestkracht betoond en heeft hare zware taak 
betoond met een ware geest van liefde en opoffering voor haar land. 
 
Anderhalf jaar hebben Karel en Edmond Verschraegen nuttig werk verricht. Duizende rapporten zijn 
door hen naar Holland overgebracht: inlichtingen van vliegtuigen, forten en legers. Edmond zelf had al 
de plannen gemaakt van de forten in de streek tusschen Brugge en Antwerpen. Door verklikking zijn ze 
aangehouden ten huize. Tijdens de gevangzitting moest Maria gedurende drij weken alle dagen verhoor 
ondergaan. Zij werd geestelijk afgemat, bedreigd, beschimpt en toch hield zij zich kalm en fier. Geen 
woord over den dienst ontsnapte haar mond. Karel en Edmond werden geslagen, zelfs gemarteld. Zoo 
gebeurde het eens dat Edmond zich te weer stelde en den Duitschen officier tot bloedens toe sloeg in 
zijne cel! In overleg hadden de gebroeders besloten het lied van "Het heldengraf" te fluiten, telkens een 
van beiden van het verhoor terugkwam. Dit was het teeken om zich in acht te nemen. De muziek ervan 
was getoondicht door hun zuster Maria, die zoo moedig meehielp aan den dienst en 's avonds hoffelijk 
moest zijn voor de Duitsche officieren welke ten haren huize ingekwartierd waren. Men zong, men 
redeneerde, en zoo kwam men belangrijke zaken te weten. Zekeren dag dat Maria op den koer was van 
het gevang te Gent, zag zij een aantal vliegers hoog in de lucht. De Duitsche post geraakte bij dit zicht 
in geestdrift, begon den parademarsch en zong het "Heimatlied". Maria voelde ook den drang om haar 

 
1 N.v.d.r.: Nieuwe inzichten en onderzoek in 2017 in de spionage dossiers in het archief van het legermuseum van Brussel (De 
Moskoufiles) en de UCL, tonen aan dat de gebroeders Verschraegen niet al deze mensen hebben aangeworven. Hoofd van 
het spionage netwerk was notaris Clement Heirman van Lokeren. 
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hart lucht te geven uit liefde voor haar land en zong een Vlaamsch lied dat wijd weerklonk. De Duitscher 
bleef verstomd luisteren en koesterde bewondering voor den moed van dat meisje. Het proces duurde 
ongeveer vier maand. Karel en Edmond zijn ter dood veroordeeld op 18 maart 1918. Als aanwervers 
konden zij geen genade verkrijgen. Kalm en moedig aanhoorden zij hun vonnis. De dagen volgend op 
hunne veroordeling brachten zij door in de beoefening der kunst: Karel met muziek te schrijven en 

schetsen te teekenen; Edmond met schilderen. Samen 
zaten zij in eene cel met Achiel Hanselaer, uit Zele. 
Den 17 Mei werden zij verwittigd dat zij 's 
anderendaags moesten sterven. Toch bleven zij moedig 
en schreven roerende brieven aan moeder en 
verwanten. De Duitsche aalmoezenier bewonderde 
vooral hun diep kristen geloof en hij vroeg hen of zij 
nog zouden herbeginnen: ja, antwoordden de twee 
helden, nog even als tevoren. Op de schietbaan te Gent 
zijn ze gevallen op 18 mei 1918. Aan een der vijf palen 
werd elk der drie veroordeelden gebonden en Karel en 
Edmond hielden de handen in elkaar gestrengeld tot 
den dood! Hun laatste woorden waren: "Aan God, onze 
ziel; aan 't Vaderland, ons bloed! " 
 
De executie van Karel en Edmond bleek voor de 
bezetter niet voldoende. Kort na de terechtstelling 
werd de familie Verschraegen opgepakt en verwijderd 
uit het grensgebied. Zij moesten zich te Lokeren 
vestigen onder strenge bepalingen, dit werd vooral 
gedaan om verdere spionageactiviteiten te voorkomen. 
Het volgend bericht, dat aan de bevolking van 
Moerbeke-Waas ter kennis werd gegeven, diende als 
waarschuwing en afschrikking. 
 
Een ander feit uit de nadagen van WOI vinden we in de 
verslaggeving in de kranten van die tijd. Ze geven ons 
een goed beeld van het verloop van de rechtszaak 

tegen de verklikster Eulalie Verschoore. (Krant "Landwacht" 17,18 en 19 maart 1920, letterlijk 
overgenomen ) 
 
GERECHTSZAKEN 
Assisenhof van Oost-Vlaanderen. 
Verklikster van twee gefusilleerden. 
17 Maart 1920. 
 

Dinsdag werd de zaak opgeroepen ten laste van Eulalie Verschoore, echtgenoote van Alfons 
Waumans, oud 17 jaar, afkomstig van Koewacht (Zeeland), herbergierster, wonende te Moerbeke, 
thans aangehouden, beschuldigd van: 
  
a) In den loop van 1917, met kwaad opzet, voorwerpen, plans schriften, bescheiden of berichten, 
waarvan de geheimhouding tegenover den vijand voor het belang der verdediging van het 
grondgebied of der veiligheid van den Staat gebonden was, aan eene vijandelijke macht of aan 
eenen persoon, namelijk aan Duitsche overheden of soldaten in handen te hebben gesteld of 
medegedeeld tenminste zulks gepoogd te hebben, het voornemen van deze misdaad gebleken 
zijnde door uitwendige bedrijven, die een begin van pleging der misdaad uitmaken en die 
alleenlijk opgehouden zijn geweest of hun uitwerksel hebben gemist door omstandigheden van 
daders wil onafhankelijk. 
 
b) sedert den 8 april 1917 met kwaad door het aanklagen van een werkelijk of ingebeeld feit, 
Emilie Braecke te hebben blootgesteld aan opzoekingen, vervolgingen of gestrengheden van wege 
den vijand. met gevolg van eene beroving van vrijheid van meer dan eene maand. 
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c) sedert April 1917 met kwaad opzet door het aanklagen van een werkelijk of ingebeeld feit, de 
gebroeders Edmond en Karel Verschraegen te hebben blootgesteld aan opzoekingen, vervolgingen 
of gestrengheden van wege den vijand te hebben blootgesteld, met het gevolg dat de 
aangeklaagden door den vijand ter dood werden gebracht. 
 
Ziehier de feiten vervat in den akt van beschuldiging: 
In 1917 was de genaamde Aloïs Haeck van Wachtebeke gelast met het vervoer der brieven, 
bestemd voor de kommandantuur van Ertvelde. Op zekeren dag bracht Bertha Creve, nu 
overleden, eenen brief aan den commandant van Ertvelde gericht, haar door beschuldigde 
afgegeven. 
 
Daar deze brief niet genoegzaam gefrankeerd was, deed de vrouw Haeck hem open; hij was 
geteekend Eulalie Waumans en bevatte aanklachten tegen een twintigtal personen, aangeklaagd 
om granen en eetwaren te bezitten, hij bevatte ook inlichtingen nopens den spioendienst der 
verbodene legers, de schrijfster verklaarde namelijk dat in eenen muur onlangs gebouwd, eenen 
telefoondraad was verborgen, zij noemde de personen die soldaten over de grens geholpen 
hadden, zij zegde dat men de inwoners van Kruisstraat moest doen verhuizen. Zij zegde nog dat 
zij van Hollandsche afkomst was, dat ze honger had en dat men haar beschuldigde van de 
aanhouding van een persoon; zij roemde er zich op reeds verscheidene personen te hebben 
verklikt; zij vroeg een paspoort om in verschillige gemeenten te mogen verkeeren, voorwendende 
dat zij aldus nieuwe verklikkingen zou kunnen doen hebben. Haeck toonde den brief aan 
verscheidene personen en namelijk aan den heer Alfons Bauwens, gemeentesecretaris van 
Wachtebeke, deze om aan zijn medeburgers moeilijkheden te sparen, verbrandde hem. 
 
In Oktober 1917 werd de beschuldigde door de Duitschers aangehouden en in het gevang 
opgesloten. Zij was gezien geweest met Bertha Goossens, die de brieven en onderrichtingen der 
verbondenen overmaakte aan de gebroeders Verschraegen, handelde voor den spioendienst der 
verbondenen. Gedurende hare gevangenzitting verklikte beschuldigde aan den vijand, de 
genaamde Emilie Braecke en de gebroeders Edmond en Karel Verschraegen, die alsdan reeds 
aangehouden waren, de verdachte maakte kenbaar aan de Duitschers, met het onderzoek gelast, 
dat Emilie Braecke en de gebroeders Verschraegen in betrekking waren met den dienst der 
verbondenen en voor hen brieven smokkelden. De gebroeders Verschraegen werden ter dood 
veroordeeld en zijn beiden te Gent gefusilleerd geworden, terwijl Emilie Braecke eene 
gevangzitting van elf maanden ondergaan heeft. De beschuldigde loochent de feiten ten hare 
laste gelegd. 
 
Na de samenstelling van de jury, werd door den greffier lezing gegeven van den akt der 
beschuldiging, waarin de feiten voorkomen, hierboven vermeld. Vervolgens werd overgegaan tot 
de ondervraging van de beschuldigde Eulalie Verschoore, die zonder schaamte en zonder de 
minste ontroering op al de vragen haar door den voorzitter van het hof gesteld, antwoordt. Zij 
loochent hardnekkig de feiten haar ten laste gelegd, zij houdt staande dat zij nooit een brief 
geschreven heeft aan den officier van de kommandantuur waarin zij personen van de Kruisstraat 
te Moerbeke zou hebben verklikt. De brief zegt de heer de voorzitter, heeft bestaan, hij droeg 
eene handteekening en de heer sekretaris van Wachtebeke heeft hem verbrand, opdat hij bang 
was voor eene huiszoeking van wege de Duitschers en het geschrift erge gevolgen zou gehad 
hebben, voor die lieden door u in den brief aangeduid. 
De beschuldigde antwoordt daarop dat de brief nooit bestaan heeft. Men zou wel een middel 
gevonden hebben om den brief te verbergen, om hem dan later tegen mij te gebruiken, maar die 
brief heeft nooit bestaan, en dat men die brief heeft verbrand, dat is volkomen onwaar. Wanneer 
de voorzitter de beschuldigde doet opmerken dat er wel vijftien getuigen zijn, die zulks ter 
zitting zullen komen verklaren, antwoordt zij doodeenvoudig: de getuigen kunnen verklaren wat 
zij willen, ik zeg nogmaals: nooit heb ik een brief geschreven en daar men het bewijs niet kan 
voorbrengen, geloof ik daar niets van. 
 
Na de verklaring afgelegd door den heer onderzoeksrechter, die een omstandig verhaal doet van 
het onderzoek door hem gedaan en van al de getuigen die hij onderhoort heeft, waarbij allen 
onder eed hebben verklaard dat de beschuldigde zich plichtig heeft gemaakt aan verraad en 
verklikking wordt de zitting om 1 ure geheven. Om 2,5 ure werd de zitting hernomen.  
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45 getuigen waren gedagvaard. De getuigen zijn het allen eens om te verklaren dat Eulalie 
Verschoore plichtig is aan de feiten haar ten laste gelegd. De beschuldigde die goed ter tong is, 
onderbreekt de getuigen en snauwt hen toe dat alles wat zij verklaren onwaar is. Het 
getuigenverhoor wordt heden woensdag voortgezet. 

 
ASSISENHOF VAN OOST VLAANDEREN. 
Verklikster van de gefusilleerde gebroeders Verschraegen van Moerbeke. 
18 Maart 1920. 
 

Woensdag werd het getuigenverhoor voortgezet. Onder dezen bevinden zich Marie Goossens van 
Wachtebeke, door de betichte Eulalie Verschoore verklikt en die verwezen werd tot 10 jaar 
gevang en Marie Verschraegen, zuster van de twee helden-martelaars Karel en Edmond 
Verschraegen. 
 
Marie Goossens verklaart dat de betichte Eulalie Verschoore met haar bij Emilie Braecke is 
geweest, waar zij de gebroeders Verschraegen ontmoette, die haar de rapporten komende van 
Holland en in betrekking op den spioendienst, overhandigde. 
Getuige zegt dat Eulalie Verschoore wel wist dat de ongelukkige gebroeders Verschraegen 
spioenendienst verrichtten. In het gevang ontmoette zij Eulalie Verschoore, nauwelijks daar 
aangekomen werd zij bij den Duitschen onderzoeksrechter ontboden, die haar zegde alles te 
verklaren wat zij wist nopens de gebroeders Verschraegen, die spioenneerden, daar Eulalie 
Verschoore alles verklikt en bekend had. 
 
Marie Verschraegen, zuster van de gefusilleerden, komt verklaren dat Eulalie Verschoore als 
verklikster in de gemeente bekend stond. Evenals hare broeders werd zij aangehouden, in het 
gevang spoorde de onderzoeksrechter haar aan alles te bekennen, daar Eulalie Verschoore, alles 
nopens den spioendienst verklikt had. Eugeen Verschraegen, broeder van voorgaande getuige, 
heeft Eulalie Verschoore na haar invrijheidstelling door de Duitschers te Moerbeke ontmoet. Zij 
sprak hem aan en zegde: "’t is spijtig, ik heb alles moeten bekennen van uwe broeders, maar ik 
zal geen rust meer hebben!" De beschuldigde loochent ooit die woorden te hebben gesproken. 
Getuige verklaart dat hij zulk belang hechtte 
aan die woorden dat hij ze heeft 
opgeschreven. Nog een aantal getuigen 
verklaren verder dat Eulalie Verschoore als 
verklikster bekend stond, getuigen ten 
ontlaste doen niets bijzonders kennen. 
Na het getuigenverhoor werd het woord 
verleend aan het orgaan van het openbaar 
ministerie, die in zijn krachtig en 
indrukwekkend rekwisitorium, de feiten door 
de beschuldigde gepleegd, aanhaalde en 
schandvlekte en eene strenge straf vroeg voor 
de vrouw, door wiens schuld zoovele 
menschen van Moerbeke en omtrek erg 
hebben te lijden gehad en die ook de oorzaak 
was dat twee jongelingen, die zich ten 
dienste van de bondgenooten hadden gesteld, 
door de Duitschers werden gefusilleerd. 
 

ASSISENHOF VAN OOSTVLAANDEREN. 
Verklikster van twee gefusilleerden. 
19 Maart 1920. 
 

Moeder Verschraegen, heeft woensdagnamiddag ter zitting verklaard dat wanneer zij enkele uren 
voor de terechtstelling harer twee zonen door de Duitschers bij hen in de cel was toegelaten, zij 
aan hare zoon Charles gevraagd heeft: "kind wie heeft u beiden verklikt" 
Haar zoon zegde: "Moeder het is Eulalie Verschoore, maar vergeef en vergeet" 
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Deze verklaring maakte diepen indruk. De heer voorzitter rechtstaande, bracht hulde aan de 
familie Verschraegen en aan die twee helden martelaars die hun leven voor hun geliefd vaderland 
hebben geofferd en ook aan den heer sekretaris, die dezen brief geschreven door de beschuldigde, 
waarin zij een aantal personen verklikt, heeft verbrand opdat deze niet in de handen van de 
vijand zou vallen. Eulalie Verschoore wordt veroordeeld tot 25 jaar buitengewone opsluiting. 
 
De stoffelijke overschottten van de gebroeders Verschraegen werden op 3 april 1919 naar 
Moerbeke overgebracht en plechtig begraven. Hun familie mocht na verloop van tijd nog enkele 
eretekens ontvangen als blijk van erkenning. Daarbij was er ook een van de "Britisch Military 
Commission. 
 

 
 
Met dank aan de familie Verschraegen voor het ter beschikking stellen van documenten uit het 
familiearchief. 
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Genealogische kanttekeningen bij de gebroeders Verschraegen 
door Griet Van Houwe en Geert Hoste 

 

Aansluitend op bovenstaand artikel ontwikkelde Griet Van Houwe en Greet Hoste een genealogisch beeld 

van de geëxecuteerden Edmond en Charles Verschraegen. In Kroniek van het Land van Waas, jaargang 

47 nr. 5, 2019 kwam de naam Verschraegen al voor in een artikel van Geert Hoste over Gabriël 

Verschraegen, componist en orgelist van Eksaarde Doorslaar. De kwartierstaat van Gabriël is gekoppeld 

aan de kwartierstaat van de gebroeders Verschraegen. 

 

PARENTEEL 

 

1 Joannes Verschraegen is geboren op 29-06-1849 in Zaffelare, zoon van Jan Francies 
Verschraegen en Dominica Niessens, Nissens. Joannes is overleden op 30-12-1910 in Moerbeke-

Waas, 61 jaar oud. Joannes trouwde, 25 jaar oud, op 03-04-1875 in Moerbeke-Waas met Maria 
Catharina De Bruyne, 25 jaar oud. Maria is geboren op 22-10-1849 in Moerbeke-Waas, dochter 

van Dominicus De Bruyne en Joanna Theresia Gillis. Maria is overleden.  

 
Kinderen van Joannes en Maria: 

 
1 Eugène François Verschraegen [1.1], geboren op 24-12-1875 in Moerbeke-Waas. Eugène is 

overleden op 28-10-1877 in Moerbeke-Waas, 1 jaar oud.  
2 Marie Augusta Verschraegen [1.2], geboren op 01-02-1877 in Moerbeke-Waas. Marie is 

overleden op 05-10-1955 in Moerbeke-Waas, 78 jaar oud.  
3 Élise Marie Verschraegen [1.3], geboren op 05-07-1878 in Moerbeke-Waas. Élise is overleden.  

4 Eugène François Casimir Verschraegen [1.4], geboren op 19-07-1880 in Moerbeke-Waas. 

Eugène is overleden op 05-10-1958 in Sint-Niklaas, 78 jaar oud.  
5 Rachel Mathilde Verschraegen [1.5], geboren op 26-08-1882 in Moerbeke-Waas. Rachel is 

overleden.  
6 Maurice Petrus Verschraegen [1.6], geboren op 22-01-1884 in Moerbeke-Waas. Maurice is 

overleden op 22-05-1884 in Moerbeke-Waas, 4 maanden oud.  
7 Clémence Marie Verschraegen [1.7], geboren op 14-02-1885 in Moerbeke-Waas. Clémence is 

overleden.  
8 Irma Philomena Verschraegen [1.8], geboren op 18-11-1887 in Moerbeke-Waas. Irma is 

overleden op 19-07-1894 in Moerbeke-Waas, 6 jaar oud.  

9 Edmond Auguste Verschraegen [1.9], geboren op 02-02-1889 in Moerbeke-Waas. Edmond is 
overleden op 18-05-1918 in Gent, 29 jaar oud.  

10 Charles Joseph Marie Verschraegen [1.10], geboren op 15-12-1891 in Moerbeke-Waas. 
Charles is overleden op 18-05-1918 in Gent, 26 jaar oud.  

11 Laura Barbara Theodora Verschraegen [1.11], geboren op 05-12-1892 in Moerbeke-Waas. 
Laura is overleden op 20-01-1893 in Moerbeke-Waas, 1 maand oud.  
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KWARTIERSTAAT 

 

Generatie 1 (proband) 
1 Edmond Auguste Verschraegen, geboren op 02-02-1889 en Charles Joseph Marie 
Verschraegen geboren op 15-12-1891, beide geboren te Moerbeke-Waas Edmond en Charles 

Joseph werden gefusilleerd op 18-05-1918 in Gent.  

Generatie 2 (ouders) 
2 Joannes Verschraegen, geboren op 29-06-1849 in Zaffelare. Joannes is overleden op 30-12-

1910 in Moerbeke-Waas, 61 jaar oud.  

Hij trouwde, 25 jaar oud, op 03-04-1875 in Moerbeke-Waas met de 25-jarige 
3 Maria Catharina De Bruyne, geboren op 22-10-1849 in Moerbeke-Waas. Maria is overleden.  

Generatie 3 (grootouders) 
4 Joannes Franciscus Verschraegen, geboren op 12-11-1811 in Zeveneken. Joannes is 
overleden op 25-01-1842 in Zaffelare, 30 jaar oud.  

Hij trouwde, 30 jaar oud, op 25-01-1842 in Zaffelare met de 25-jarige 
5 Dominica Niessens, Nissens, geboren op 17-12-1816 in Zeveneken. Dominica is overleden op 

19-06-1899 in Zaffelare, 82 jaar oud.  

 
6 Dominicus De Bruyne, geboren op 10-11-1814 in Moerbeke-Waas. Dominicus is overleden op 

25-09-1873 in Moerbeke-Waas, 58 jaar oud. Dominicus trouwde (2), 35 jaar oud, op 28-10-1850 in 
Moerbeke-Waas met Maria Theresia Mannens (1825-1881), 25 jaar oud.  

Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 10-05-1842 in Wachtebeke met de 30-jarige 
7 Joanna Theresia Gillis, geboren op 19-04-1812 in Wachtebeke. Joanna is overleden één week 

na de geboorte van haar laatste kind op 29-10-1849 in Moerbeke-Waas, 37 jaar oud.  

Generatie 4 (overgrootouders) 
8 Laurentius Verschraegen, geboren op 08-12-1781 in Lokeren. Laurentius is overleden op 27-

10-1841 in Zeveneken, 59 jaar oud.  

Hij trouwde, 21 jaar oud, op 20-09-1803 in Zeveneken met de 23-jarige 
9 Joanna Maria Raes, geboren op 16-11-1779 in Zeveneken. Joanna is overleden op 16-08-1814 

in Zeveneken, 34 jaar oud.  
 

10 Guilielmus Nissens, geboren op 16-05-1774 in Lokeren nieupoorte. Guilielmus is overleden op 
05-04-1836 in Zeveneken, 61 jaar oud. 

Hij trouwde met 
11 Joanna Livina Bauwens, geboren op 09-10-1774 in Zeveneken. Joanna is overleden op 09-02-

1825 in Eksaarde Hoekstraete, 50 jaar oud.  

 
12 Petrus Livinus De Bruyne, geboren op 22-10-1766 in Moerbeke-Waas. Petrus is overleden op 

01-12-1818 in Moerbeke-Waas, 52 jaar oud.  
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 29-07-1800 in Moerbeke-Waas met de 19-jarige 

13 Antonia Buysse, geboren op 15-01-1781 in Moerbeke-Waas. Antonia is overleden op 06-09-
1826 in Moerbeke-Waas, 45 jaar oud.  

 
14 Joannes Gillis, geboren omstreeks 1773. Joannes is overleden.  

Hij trouwde met 

15 Agatha De Caussemaeker, geboren omstreeks 1776. Agatha is overleden op 27-02-1816 in 
Wachtebeke, ongeveer 40 jaar oud.  

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 
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17 Isabella Jacoba Baert, geboren op 12-04-1752 in Lokeren. Isabella is overleden op 02-02-

1844 in Lokeren, 91 jaar oud.  
 

18 Franciscus Joannes Raes, geboren op 26-05-1749 in Lochristi. Franciscus is overleden op 10-

08-1782 in Zeveneken, 33 jaar oud.  
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 30-09-1779 in Zeveneken met de 24-jarige 

19 Maria Carolina Bonne, geboren op 19-07-1755 in Zeveneken. Zij is gedoopt op 20-07-1755 in 
Zeveneken. Maria is overleden. Maria trouwde (2), 27 of 28 jaar oud, in 1783 met Andreas 

Nimmegeers.  
 

20 Antonius Nissens, geboren op 06-05-1735 in Lebbeke. Antonius is overleden op 08-01-1801 in 
Lokeren nieupoorte, 65 jaar oud.  

Hij trouwde, 37 jaar oud, op 20-03-1773 in Lokeren met de 25-jarige 

21 Maria Anna Van Peteghem, geboren op 08-04-1747 in Lokeren. Maria is overleden op 19-02-
1785 in Lokeren, 37 jaar oud.  

 
22 Mathias Bauwens, geboren op 20-12-1744 in Desteldonk. Mathias is overleden.  

Hij trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1772 in Zaffelare met de 21-jarige 
23 Maria Anna Bracke, geboren op 15-05-1750 in Zeveneken. Maria is overleden.  

 
24 Judocus De Bruyne, geboren in Lokeren. Judocus is overleden op 15-03-1782 in Moerbeke-

Waas.  

Hij trouwde op 21-09-1765 in Moerbeke-Waas met de 32-jarige Joanna Margareta Van Rumste. 
Judocus en Joanna gingen op 07-07-1765 in Moerbeke-Waas in ondertrouw. 

25 Joanna Margareta Van Rumste, geboren op 22-01-1733 in Moerbeke-Waas. Joanna is 
overleden op 04-06-1804 in Moerbeke-Waas, 71 jaar oud. Joanna trouwde (2), 50 jaar oud, op 03-

06-1783 in Moerbeke-Waas met Franciscus Somaeijs.  
 

26 Franciscus Buysse, geboren op 14-06-1733 in Assenede. Franciscus is overleden op 22-02-
1795 in Moerbeke-Waas, 61 jaar oud.  

Hij trouwde met 

27 Maria Thorens, geboren op 21-12-1739 in Assenede. Maria is overleden op 07-11-1819 in 
Moerbeke-Waas, 79 jaar oud.  

 
30 Franciscus De Caussemaeker. 

Generatie 6 (oudouders) 
32 Laurentius Verschraegen, geboren op 13-05-1711 in Zeveneken. Laurentius is overleden op 
23-09-1745 in Zaffelare, 34 jaar oud.  

Hij trouwde, 20 jaar oud, op 23-09-1731 in Zeveneken met de 26-jarige 

33 Elisabeth Rogiers, geboren op 27-05-1705 in Zeveneken. Zij is gedoopt op 27-05-1705 in 
Zeveneken. Elisabeth is overleden op 14-05-1752 in Zeveneken, 46 jaar oud. Elisabeth trouwde (2), 

46 jaar oud, op 14-05-1752 in Zeveneken met Petrus De Laeter (1714-1793), 37 of 38 jaar oud.  
 

34 Petrus 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 Raes, geboren op 29-06-1714 in Lochristi. Livinus is overleden op 07-02-1761 in 
Lochristi, 46 jaar oud.  

Hij trouwde, 20 jaar oud, op 01-05-1735 met de 29-jarige 
37 Jacoba Verschueren, geboren op 16-04-1706 in Lochristi. Jacoba is overleden op 08-03-1759 

in Lochristi, 52 jaar oud.  
 

38 Petrus Bonne, geboren op 07-08-1712 in Lochristi. Petrus is overleden op 28-06-1792 in 

Zeveneken, 79 jaar oud.  
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 11-07-1737 in Oostakker met de 26-jarige 
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39 Anna van de Velde, geboren op 10-02-1711 in Oostakker. Anna is overleden op 26-01-1780 in 

Zeveneken, 68 jaar oud.  
 

40 Paulus Nissens, geboren op 27-01-1708 in Lebbeke. Paulus is overleden op 24-12-1774 in 

Lebbeke, 66 jaar oud.  
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 25-06-1729 in Lebbeke met de ongeveer 19-jarige 

41 Elisabeth Cooreman, geboren omstreeks 1710. Elisabeth is overleden op 17-07-1782 in 
Lebbeke, ongeveer 72 jaar oud.  

 
42 Judocus Van Peteghem, geboren op 15-02-1720 in Lokeren. Judocus is overleden op 15-02-

1808 in Lokeren nieupoorte, 88 jaar oud.  
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 15-03-1747 in Lokeren met de 27-jarige 

43 Catharina Walters, geboren op 20-03-1719 in Laarne. Catharina is overleden op 14-12-1791 in 

Lokeren, 72 jaar oud.  
 

44 Paulus Bauwens, geboren op 07-03-1707 in Lochristi. Paulus is overleden.  
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 06-10-1739 in Lochristi met de 24-jarige Jacoba Theys. Paulus en 

Jacoba gingen op 27-09-1739 in Lochristi in ondertrouw. 
45 Jacoba Theys, geboren op 29-01-1715 in Moerbeke-Waas. Jacoba is overleden op 17-02-1793 

in Zaffelare, 78 jaar oud.  
 

46 Joannes Bracke, geboren op 12-10-1719 in Zeveneken. Joannes is overleden. 

Hij trouwde, 28 jaar oud, op 24-07-1748 in Zeveneken met de 27-jarige 
47 Joanna Hillaert, geboren op 02-12-1720 in Zeveneken. Joanna is overleden.  

 
50 Adrianus Van Rumste. Adrianus is overleden.  

Hij trouwde op 27-04-1732 in Moerbeke-Waas met de 25-jarige 
51 Joanna Maria Peteghems, geboren op 15-01-1707 in Moerbeke-Waas. Joanna is overleden in 

Moerbeke-Waas.  

Generatie 7 (oudgrootouders) 
64 Livinus Verschraegen, geboren op 07-11-1681 in Zeveneken. Livinus is overleden op 26-04-
1735 in Zeveneken, 53 jaar oud.  

Hij trouwde, 22 jaar oud, op 08-12-1703 in Zeveneken met de 28 of 29-jarige 
65 Maria Van Laere, geboren in 1674. Maria is overleden op 26-02-1726 in Zeveneken, 51 of 52 

jaar oud.  
 

66 Carolus Rogiers. Carolus is overleden.  
Hij trouwde op 19-05-1704 in Zeveneken met 

67 Catharina Aerssens. Catharina is overleden.  

 
68 Servaes Baert, geboren omstreeks 1698. Servaes is overleden op 03-02-1742 in Lokeren, 

ongeveer 44 jaar oud. Servaes trouwde (2), ongeveer 31 jaar oud, op 26-06-1729 in Lokeren met 
Judoca Bontinck.  

Hij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, in 1719 in Lokeren met de 20 of 21-jarige 
69 Elisabeth Van Laere, geboren op 20-01-1698 in Lokeren. Elisabeth is overleden op 02-05-1729 

in Lokeren, 31 jaar oud.  
 

70 Jacobus De Wilde, geboren op 31-03-1697 in Lokeren. Jacobus is overleden op 15-05-1771 in 

Lokeren, 74 jaar oud.  
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1722 in Lokeren met de 28-jarige 

71 Petronella Hiele, geboren op 11-08-1693 in Lokeren. Petronella is overleden op 14-01-1748 in 
Lokeren, 54 jaar oud.  

72 Andreas Raes, geboren op 14-03-1664 in Lochristi. Andreas is overleden op 22-10-1732 in 
Lochristi, 68 jaar oud.  

Hij trouwde, 31 jaar oud, op 22-10-1695 met de 21 of 22-jarige 
73 Catharina De Neve, geboren in 1673. Catharina is overleden op 06-03-1744 in Lochristi, 70 of 

71 jaar oud.  
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74 Jacobus Verschueren, geboren in 1665. Jacobus is overleden op 05-10-1735 in Lochristi, 69 of 

70 jaar oud.  
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 28-09-1690 met de 22-jarige 

75 Catharina de Weerdt, geboren op 18-09-1668 in Lochristi. Catharina is overleden op 27-07-

1724 in Lochristi, 55 jaar oud.  
 

76 Georgius Bonne, geboren op 28-05-1661 in Lochristi. Georgius is overleden op 26-04-1723 in 
Lochristi, 61 jaar oud. 

Hij trouwde, 50 jaar oud, op 06-10-1711 in Lochristi met de 29 of 30-jarige 
77 Joanna Bruggeman, geboren in 1681. Joanna is overleden op 26-12-1741 in Lochristi, 59 of 60 

jaar oud.  
 

78 Judocus van de Velde. Judocus is overleden.  

Hij trouwde op 29-11-1704 met 
79 Joanna De Rycke. Joanna is overleden.  

 
80 Laurentius Nissens. 

Hij begon een relatie met 
81 Margareta van den Breen. 

 
84 Jacobus Van Peteghem, geboren op 16-01-1688 in Lokers Zeveneken. Jacobus is overleden op 

01-03-1763 in Lokeren, 75 jaar oud.  

Hij trouwde, 29 jaar oud, op 25-11-1717 in Lokeren met de 31-jarige 
85 Joanna Castiaen (Christiaens), geboren op 19-06-1686 in Lokeren. Joanna is overleden op 

20-10-1730 in Lokeren, 44 jaar oud.  
 

86 Petrus Walters, geboren omstreeks 1664. Petrus is overleden op 22-01-1713 in Lochristi, 
ongeveer 49 jaar oud.  

Hij trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op 06-04-1713 in Laarne met de ongeveer 33-jarige 
87 Judoca Vlaeminck, geboren omstreeks 1680. Judoca is overleden op 27-09-1720 in Laarne, 

ongeveer 40 jaar oud.  

 
88 Petrus Bauwens, geboren omstreeks 1664. Petrus is overleden op 22-01-1713 in Lochristi, 

ongeveer 49 jaar oud.  
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 02-06-1691 in Lochristi met de ongeveer 27-jarige 

89 Elisabeth Van Laere, geboren omstreeks 1664. Elisabeth is overleden op 29-04-1731 in 
Lochristi, ongeveer 67 jaar oud.  

 
90 Petrus Theys trouwde met 

91 Catharina Van Poecke. 

 
92 Petrus Bracke, geboren omstreeks 1683. Petrus is overleden op 08-03-1763 in Zeveneken, 

ongeveer 80 jaar oud.  
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 28-07-1714 in Eksaarde met de ongeveer 31-jarige Jacoba 

Tollenaere. Petrus en Jacoba gingen op 14-07-1714 in Lochristi in ondertrouw. 
93 Jacoba Tollenaere, geboren omstreeks 1683. Jacoba is overleden op 02-01-1756 in 

Zeveneken, ongeveer 73 jaar oud.  
 

94 Petrus Hillaert, geboren omstreeks 1686. Petrus is overleden op 31-03-1752, ongeveer 66 jaar 

oud. 
Hij trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1717 met de ten hoogste 27-jarige 

95 Jacoba Buyst, geboren omstreeks 1690. Jacoba is overleden op 06-03-1768 in Zeveneken, 
ongeveer 78 jaar oud.  

 
102 Petrus Van Peteghem.  

Hij trouwde op 07-02-1702 in Moerbeke-Waas met 
103 Joanna De Sweemer. Joanna is overleden.  
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Picavet DNA Project 
Door Georges Picavet, meer uitleg op https://picavetdna.com 
 
De doelstelling van dit project is te achterhalen in hoeverre wij DNA gemeenschappelijk hebben. 

Hiervoor stel ik 100 gratis testkits ter beschikking. Indien u de familienaam Picavet draagt of een 

afstammeling van een Picavet bent, lees dan verder. 

 

 
 
Hierboven mijn kwartierstaat met in het rood aangeduid voorouders die ik deel met (verre) nichten of neven die 
ook een dna-test gedaan hebben. Helemaal links onderaan heb ik de namen laten staan van Meester Heyndrick 
Picavet en zijn vrouw Susanna Smeyers, die een belangrijke rol spelen in dit project. 

 
De eerste Picavet die naar het Waasland gekomen is, is Reverendus Dominus Augustinus Picavet STBF, 
pastoor in Verrebroek van 1658 tot 1665, nadien pastoor-deken in Lokeren. 
 
In 1662 begon Pastoor Picavet drie nieuwe registers, een voor de dopen, een voor de huwelijken en een 

voor de overlijdens in zijn parochie. Hier het prohemium van 
het nieuwe doopregister in zijn prachtige handschrift. 
 
De vele naamgenoten in het Waasland, in de Vier Ambachten, 
in en “achter” Antwerpen, in de provincie Luxemburg, in de 
Champagnestreek en in de VS stammen echter af van zijn 
broer meester chirurgyn Heyndrick Picavet en diens vrouw 
Susanna Smeyers, beiden geboren in Antwerpen in 1638, die 
zich na hun trouw in 1664 in Verrebroek vestigen. Hun 
afstammelingen die hun naam niet dragen zijn 
vanzelfsprekend nog talrijker. 
 
In augustus 1968, dat is intussen 53 jaar geleden, ben ik met 
“onze stamboom” begonnen op basis van sporen op papier 
gepend en in graniet gebeiteld. Maar we erven op drie 
verschillende maar vaak gelijklopende manieren: materieel, 
cultureel en genetisch. Het genetische komt sinds enkele 
jaren meer aan bod en zal in de toekomst aan belang winnen. 
Daarom heb ik in 2020 een extra dimensie toegevoegd aan 
ons stamboomonderzoek door het zoeken naar de sporen die 
mijn en uw voorouders in uw en mijn DNA hebben 
achtergelaten. 
 

https://picavetdna.com/
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Door dit DNA-onderzoek heb ik al met vele (verre) nichten en kozijns contact kunnen leggen. Soms zijn 
de resultaten verrrassend en verwarrend – papier verhult soms de waarheid – maar ze zijn altijd 
verrijkend en ik zou die ervaring graag uitbreiden. Vinden we nog onbekende nichten en kozijns en in 
hoeverre zijn wij effectief verwant? 
 
Een boeiende bijdrage over dit onderwerp is hier te 
vinden: https://journals.sagepub.com/…/10.1177/0363199020906853. Als je die in het Nederlands wil 
lezen kan je gebruik maken van https://translate.google.com/ 
 
Ook het Centraal Bureau voor Genealogie brengt een uitgebreide tekst over het 
onderwerp https://cbg.nl/kennis/themas/dna-en-familiegeschiedenis/ 
 
Een bondige tekst van Prof. Dr. Maarten 
Larmuseau: https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/dna 
 
In het Frans Généalogie génétique 
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogie_g%C3%A9n%C3%A9tique 
http://genealogie-genetique.fr/ 
 
Graag wil ik nu een project opzetten bij de familie Picavet dat DNA-onderzoek centraal stelt. Draagt u 
de naam Picavet of stamt u af van een Picavet, uiteindelijk teruggaand tot meester Heyndrick, dan hoor 
ik het graag. Ik ben van plan 100 testkits gratis ter beschikking te stellen. De uitdrukkelijke voorwaarde 
is dat betrokkene, met meester Heyndrick Picavet en Susanna Smeyers in zijn/haar stamboom, die test 
ook effectief doet. 

 
Reeds in de vierde generatie hebben de afstammelingen van Meester Heyndrick Picavet en Susanna 
Smeyers een grote diversiteit aan familienamen: CL;EMENT, VAN (H)AELST, VAN DEN BAER, LEYS, 
PICAVET, DE PA(E)PE, DE ROP, D’HONDT, FRANSSENS. Met elke verdere generatie groeit die diversiteit. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjournals.sagepub.com%2Fdoi%2Ffull%2F10.1177%2F0363199020906853%3Ffbclid%3DIwAR00LD3GrjoEjCs_fan2oRa84qoTRxlD3bLN0GNz37O8Ai4gYY2UuOlFY7Q&h=AT1Z4xjOUQGeUupxDDC_Qi3D0k4EZEbaJ5KPlaJHyGM9uDOhprRzGmDdXapZzRiBeopOfpFESSoepU4IfKP5EVNbRT_Z0p_v_Wdqht_0VCNWP4Kp2v7eOI0cQA0WBA09-PopkDm_7g&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0YXtOBT8s7jlZtNAv98JO4uOJIZQpCt0d5opNISXaz_s9a8FlUqGhXlLRAxlwZBGxXgATUEsVGiDmphjKP8zZRMKoB1GDau-6e2dyK9bbLLG6p9zKFNSRIRlNx-XJngVYx8Zx1GqEZu6gzsnhg2BVIN1Doq133ysHcDSQnj7ZQIQzY4lRgO-8qp6MqmhmKGRz5IyenxupJq8a39w
https://translate.google.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcbg.nl%2Fkennis%2Fthemas%2Fdna-en-familiegeschiedenis%2F%3Ffbclid%3DIwAR36YMIfa5Eyn_6CbAj9lsWx8y-LnqAOtiuq8xyRRz3ScRCMeBvG_fC66ok&h=AT1pMhWvfOPP3b5OOWmdsGLBAGMZTSG3EZflDetI-wnnj-qtXzm_CTGMj750lYLUjFZy6ec_PyGJImyVLc2GhLbAKzU9yYOR54MDOIcP7Og1ysiO46SL_-jtZLFRNYljsXmG3tzr_Q&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0YXtOBT8s7jlZtNAv98JO4uOJIZQpCt0d5opNISXaz_s9a8FlUqGhXlLRAxlwZBGxXgATUEsVGiDmphjKP8zZRMKoB1GDau-6e2dyK9bbLLG6p9zKFNSRIRlNx-XJngVYx8Zx1GqEZu6gzsnhg2BVIN1Doq133ysHcDSQnj7ZQIQzY4lRgO-8qp6MqmhmKGRz5IyenxupJq8a39w
https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/dna
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogie_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://genealogie-genetique.fr/
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Voor deze tests is het interessant dat men niet al te veel generaties van het voorouderpaar meester 
Heyndrick Picavet en Susanna Smeyers verwijderd is. Als je 50% van je genen erft van je ouders, is dat 
grosso modo 25% van je grootouders, 12,5% van je overgrootouders, etc. In de bovenstaande 
kwartierstaat kan je nagaan dat ik theoretisch nog 0,39% van de genen van meester Heyndrick en zijn 
vrouw erf en het is zeer goed mogelijk dat daarvan geen enkel spoor meer in mijn DNA te vinden is. Bij 
mijn kleinkinderen zal het theoretische percentage slechts 0,098 bedragen. 
 

Ik geef dus de voorkeur aan “oudere” deelnemers. 😀 
 
Anderzijds zullen we in vele gevallen recentere voorouders gemeenschappelijk hebben, zodat we meer 
DNA gemeenschappelijk hebben. 
 
Het is vanzelfsprekend belangrijk dat ik je gegevens in onze stamboom terugvind. Daarvoor zal je me 
misschien de namen van je ouders of grootouders moeten bezorgen, zodat ik gegevens heb die teruggaan 
tot voor 1920. Vanaf dan zijn de gegevens openbaar en kan ik zelf op zoek. 
 
Afhankelijk van de respons kan ik de voorwaarden bijstellen. 
 
Ik hoop hiervoor ook wetenschappelijke ondersteuning te vinden, bij voorkeur in België of Nederland, 
waar de meeste afstammelingen te vinden zijn. Misschien is er een student die nog een beurs kan 
gebruiken? 
 
Wat denkt u van dit project? Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom. 
Met vriendelijke groet 
 
Georges Picavet, picavet(at)picavet.be 
 

Forum Latijnse teksten: uit het doopregister van Lokeren 
1730. Een late aanvulling en rechtzetting  
Email reactie van Roger De Moerloose 

In FV-Kroniek van het Land van Waas, 
46ste jaargang, nr. 3, mei-juni 2018, blz. 
50-52 werd deze akte uit het doopregister 
van Lokeren, 1730 ontcijferd.  
 
De familienamen van de moeder, van de 
peter en van de persoon die het 
“extractum” had afgeleverd waren 
moeilijk te lezen en er werden twee 
mogelijke doch uiteenlopende 
interpretaties gegeven. Ook over een 
aantal afkortingen was er onenigheid. 
 
Met de toegenomen opzoekmogelijkheden 
qua genealogie op internet heb ik een 

extra inspanning gedaan om tot een niet voor interpretatie vatbare oplossing te komen. 
 
Eerst heb ik op de website van het Stadsarchief van Rotterdam de persoon “Cammaert Joannes Baptista” 
opgezocht, hetgeen mij leerde dat ik hem moest gaan zoeken in een doop- en trouwregister van de 
Rooms-Katholieke parochie aan het Steiger. 
 
Een volgende opzoeking op de website van Familysearch (“de Mormonen”) in een doop- en trouwregister 
van de Rooms-Katholieke parochie aan het Steiger in Rotterdam leverde volgende duidelijk leesbare 
doopakte (film nr. 005852597 beeld 768 van 826): 
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Of getranscibeerd: “22 (februari 1730) bapt(isata) Godeliva filia Jo(ann)is Baptistæ Cammaert et Mariæ 
Annæ Vaentiens. Suscep(tores) Barbara Van Wittershoven et Jo(ann)es Saen.” 
 
Wat Jan Baptist Cammaert en zijn vrouw in Rotterdam in 1730 verloren hadden komen we niet te weten, 
maar hun dochter Godeliva Cammaert wordt er geboren en gedoopt op 22 februari 1730 in Het Steiger, 
thans een rooms-katholieke parochiekerk in de binnenstad van Rotterdam met aangrenzend 
dominicanenklooster. 
De bedienaars van deze parochie behoorden tot de Orde der Predikbroeders (later ook Predikheren en 
ook Dominicanen genoemd). Ze deden missionariswerk in het Calvinistische Noorden, waar het 
uitoefenen van het katholieke geloof bij wet verboden was, maar in de praktijk getolereerd werd. 
 
Het “extractum” werd afgeleverd door de persoon die Godeliva Cammaert heeft gedoopt. Alleen in 
geen enkele doop- of trouwakte in dit register wordt de naam van de bedienaar vermeld. Maar op de 
laatste bladzijde vinden we toevallig (film nr. 005852597 beeld 804 van 826): 
 

 
 
Of getranscribeerd: “hac 31 august(i) clausit extremum diem r(everen)dus adm(odum) p(ater) 
mission(arius) Dominicus Van Ophoven 1738. Finis.” 
 
Of vertaald: “deze 31 augustus 1738 sloot zeer eerwaarde pater missionaris Dominicus Van Ophoven als 
laatste dag af. Einde.” 
 
Joannes Baptista Cammaert kreeg van Dominicus Van Ophoven, die zijn dochtertje had gedoopt, een 
bewijsbriefje van die doop mee om bij zijn thuiskomst in Lokeren af te geven aan zijn eigen pastoor 
Dominicus Van Lare. 
En of deze het briefje van zijn collega uit Rotterdam foutloos kon lezen, dat laten we in het midden. 
 
Nu kunnen we de doopakte van Godeliva Cammaert correct transcriberen: 
 
“Extractum 
Infrascriptus attestor 22 februarij 1730, a  
me baptizatam esse Godelivam filiam 
Joannis Baptistae Cammaert et Mariæ Annae 
Vanties [VAENTIENS] c(onju)gum. Susceptores Barbara Van 
Wittershoven et Joannes Saen absens 
et signatum erat datum Rotterdam 22 
februarij 1730 F(rater) Dominicus (…..)hoven [VAN OPHOVEN] s(acri) ord(inis) 
ffum (= fratrum) praed(icatorum) missionarius apostolicus. Concor= 
= dantiam attestor hac 7 aprilis 1730 
Dominicus van Lare 
pastor in Lokeren” 
 
of naar het Nederlands vertaald: 
“Uittreksel 
Ondergetekende attesteert dat op 22 februari 1730 door mij Godeliva is gedoopt, dochter van het 
echtpaar Joannes Baptista Cammaert en Maria Anna Vanties [Vaentiens]. Doopheffers waren Barbara 
Van Wittershoven en Joannes Saen afwezig en was getekend gegeven te Rotterdam op 22 februari 
1730, broeder Dominicus Van Ophoven van de religieuze orde der predikbroeders, apostolisch 
missionaris. Ik attesteer de gelijkvormigheid deze 7 april 1730 
(getekend) Dominicus van Lare pastor in Lokeren 1730” 
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Agenda 
 

• Op woensdag 2 juni 2021 te 20u organiseerde onze 

vereniging Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas een 

Webinar over het belang van oude familiefoto’s voor 

familiegeschiedenis. Aan de hand van concrete oude 

familiefoto’s verschafte spoorzoeker Peter Eyckerman in een 

debat inzicht in het dateren en inpassen van oude 

familiefoto’s in je familieonderzoek. Bekijk een opname van 

het webinar hier.  

 

 

 

• Contactmomenten (deelname gratis) – met naleving van de 

coronamaatregelen van de ontmoetingsplaats (bibliotheek). 

o Contactavond ‘knopen’ op 7 oktober 2021 om 20u : Luc Van Thienen heeft het over 

Kwartierverlies. Locatie : bibliotheek Sint-Niklaas. 

inschrijven via website of secretariaat. 

 

o Contactnamiddag 25 november 2021 om 14u : Geert Hoste heeft het over erfenisakten 

19de eeuw. Locatie : Bibliotheek Sint-Niklaas. inschrijven via website of secretariaat. 

 

o Onderwerpen in voorbereiding voor contactmomenten in het voorjaar 2022 :  

▪ Zin en onzin op online genealogie sites (Geneanet, MyHeritage)  

▪ Genealogisch belang van Landboeken 

 

• Cursus oud schrift 

Luc Van Thienen verzorgt opnieuw deze cursus die zal doorgaan op volgende data in de 

bibliotheek van Sint-Niklaas.  

o 21 oktober,4 en 18 november, 2 en 16 december 2021 

o Deelnameprijs : 30 € voor leden FV en/of abonnees van de online publicatie van FV-

Land van Waas; 50 € in andere gevallen. 

o Inschrijven zal kunnen vanaf medio september op onze website of secretariaat. 

 

  

Peter Eyckerman (foto eigendom van 
Peter) 

https://spoorzoeker.petereyckerman.be/
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6hnSA_yyg
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6hnSA_yyg
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
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En dan nog dit 
Aldfaer 10 gelanceerd. 

De lancering van Aldfaer 9 eerder dit jaar was niet succesvol. Daarom werd snel een vernieuwde 

versie 10 ontwikkeld en gelanceerd op 10 augustus 2021. 

 

Een minidiploma Genealogie 

In het Het Nieuwsblad van 1 juli 2021 lezen we: “DRIE UNIVERSITEITEN STARTEN MET MINIDIPLOMA’S 

GENEALOGIE”. 

Afstuderen aan een hogeschool of universiteit, om daarna nooit meer de binnenkant van een leslokaal 

te zien: zo gaat dat voor veel mensen. 

De VUB, UGent en UAntwerpen bundelen de krachten om daar iets aan te doen. Op 30 juni 2021 

stelden ze samen de Nova Academy voor, een online platform waar hun gemeenschappelijke 

postgraduaten, lessenreeksen en lezingen gebundeld staan.  

Als eersten in Belgie ̈ lanceren de drie ook opleidingen die je een zogenaamde microcredential 

opleveren. Het gaat om kleine lespakketten rond een bepaald thema, met soms vakken uit 

verschillende bachelor- of masteropleidingen uit de verschillende universiteiten.  

Eén daarvan is “Voorouders en nakomelingen”. Hier leer je dingen over genetica en sociale 

geschiedenis, bijvoorbeeld om een stamboom te maken. Op het einde van de rit krijg je daarvoor 

een ‘microcredential’ of minidiploma dat in binnen- en buitenland erkend wordt en dat je ook op je 

c.v. kan zetten!  

De KU Leuven wordt niet betrokken in het project. Het lijkt er op dat de drie hun voet willen zetten 

naast Leuven, de grootste universiteit van Vlaanderen.  

bron: Brugse Stam en Maarten Larmuseau. 

 

Er beweegt wat in online genealogieland 

MyHeritage werd al in april eerder dit jaar overgenomen door een private equity firma ‘Francisco 

Partners’, een investeringsmaatschappij. Zie hierover de MyHeritage Blog. De vraag is en blijft wat 

een investeringsmaatschappij triggert om een online genealogie service provider te kopen. 

2 augustus 2021 

MyHeritage neemt FILAE over. We lezen: “Filae is in 1994 opgericht en was voorheen bekend onder 

de namen NotreFamille.com en Genealogie.com. Het bedrijf is in 2016 omgedoopt tot Filae.com en 

wijdt zich aan het gemakkelijker en toegankelijker maken van genealogisch onderzoek. Daarvoor 

stelt Filae innovatieve technologieën en exclusieve collecties gedigitaliseerde Franse historische 

gegevens ter beschikking, inclusief transcripties. De basis voor de warme relatie tussen MyHeritage 

en Filae werd gevormd door gedeelde waarden op het gebied van gebruiksgemak, toegankelijkheid 

en innovatie en door een grote gedeelde passie voor genealogische gegevens. De oprichters van beide 

bedrijven zagen een bundeling van krachten als de natuurlijke volgende stap in deze relatie.”  

31 augustus 2021 

Geneanet heeft gisteren gemeld dat zij overgenomen zijn door Ancestry. Geneanet zal momenteel 

nog apart blijven bestaan met huidige werkwijze en lidgeld, maar natuurlijk weet niemand hoe het 

in de toekomst zal lopen (zoals bij alle overnames). Al vroeger waarschuwden we (zie artikel 

Stamboomprogramma’s) voor dergelijke overnames. Niemand weet wat er met de geüploade data 

en beelden gaat gebeuren. Er is heel veel kritiek en onrust op Facebook over deze transactie. De 

https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/voorouders-en-nakomelingen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Larmuseau
https://blog.myheritage.nl/2021/04/myheritage-overgenomen-door-toonaangevende-private-equity-firma-francisco-partners/
https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=stamboomprogramma-s
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lidgelden bij Ancestry zijn veel hoger, maar dan met toegang tot de Amerikaanse archieven. Deze 

nieuwe fusie is een gevolg van de fusie van My Heritage met de grootste Franse groep Filae. Geneanet 

vreesde blijkbaar dat de concurrentie te groot ging worden. 

 

“In haar voetsporen”, op zoek naar onze voormoeders, door Maarten Larmuseau en Maité De 

Beukelaar, nieuw boek uitgegeven door Sterck & De Vreese (€ 24.90) 

We delen graag volgende toelichting over dit boek: 

Familiegeschiedenis wordt nog vaak geschreven vanuit een mannelijk 
standpunt; vrouwen spelen hierin meestal slechts een bijrol. De 
vrouwelijke variant van een voorvader – ‘voormoeder’ – veroverde pas 
sinds kort eenplaats in het woordenboek. Toch bestaan ervoldoende 
bronnen om het leven van onze voormoeders te reconstrueren: 
familieverhalen, archiefdocumenten, erfstukken, DNA … Als bewijs 
nemen we je mee op onze zoektocht naar enkele gewone voormoeders, 
die allen op hun eigen manier juist buitengewoon blijken te zijn. We 
vertrekken met enkel een foto van een 
missiezuster zonder naam, een volksverhaal over een vermeende heks, 
of een vage herinnering aan een tante die kant verkocht tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Samen met hun nakomelingen 

trekken we naar het archief, en reconstrueren zo hun boeiende levensverhalen. Wil je zelf op 
zoek gaan naar je eigen voormoeders? In dit boek delen we talloze tips voor startende en 
ervaren genealogen, voor een inspirerende duik in je vrouwelijke familiegeschiedenis. 
 
Maite De Beukeleer is historica en vooral geïnteresseerd in de kleine geschiedenis van 
alledag. Maarten Larmuseau is genetisch genealoog en doet academisch onderzoek naar 
stambomen en DNA. Voor dit boek duiken ze samen in de archieven op zoek naar sporen van 
voormoeders. Ze worden hierin bijgestaan door historica Lise Hellemans. 
We kijken uit naar een recentie van dit boek: wie neemt de draad op? 

 

Boek met titel: “De voorouders van Willy VAN BRANDE” 

Willy Van Brande, zeer actieve vrijwilliger 

van onze vereniging schrijft ons dat hij “zijn 

eerste boek!” in augustus 2021 heeft 

afgewerkt. 

Het boek is niet in de handel beschikbaar 

maar wie interesse heeft kan hem 

contacteren via ons email adres: 

secretariaat. 

 

 

 

 

 

De redactie ontvangt graag uw manuscripten ter publicatie. We verwijzen naar enkele richtlijnen 

in onze kroniek 2021-02 (maart 2021). 

mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=kroniek-van-het-land-van-waas
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Woordje van de voorzitter  
 

“Winter is coming”, een cruciale zinsnede uit “Game of Thrones”. Na de overgang naar het winteruur 

zou je die reeks kunnen (her)bekijken. Niet alleen een boeiende (en ook wel bloedige) serie, maar ook 

een over families en hun banden, over hun 

afstamming en relaties. Of je kan ook 

gewoon eens al die andere bezigheden een 

tijdje ‘op hold’ zetten om aan je eigen 

afstamming te werken. Ik heb hier dozen 

vol met oude documenten en foto’s die ik 

onlangs ontving van een verre neef en waar 

ik dringend moet in snuffelen. Ze zijn 

georganiseerd per familietak en smeken al 

maanden om mijn aandacht, zodat ze hun 

plaatsje kunnen innemen in mijn 

familiegeschiedenis. Hun roep is zo luid dat 

ik er maar eens echt moet aan beginnen… 

 

Enkele weken geleden hebben we voor het 

eerst sedert begin 2020 weer een contactavond georganiseerd in de bibliotheek van Sint-Niklaas. Luc 

Van Thienen had het over kwartierstaatverlies en gerelateerde onderwerpen. Eindelijk elkaar eens terug 

zien, dat deed deugd. Denkend aan mijn kwartierstaat brengt mij dit bij Geneanet en MyHeritage, want 

met mijn premium abonnement krijg ik regelmatig suggesties van mogelijke voorouders van mezelf. Ik 

weet maar al te goed dat als er eenmaal een foutieve relatie wordt opgeladen in Geneanet of 

MyHeritage, dat die fout dan meermaals klakkeloos wordt overgenomen door anderen en dat daardoor 

de waan ontstaat dat die foutieve relatie toch correct zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo, je mag relaties 

op die online genealogieservices nooit zomaar als juist aanzien; je moet ze altijd checken door de akten 

te gaan opzoeken en kritisch te bekijken. En toch ben ik niet tegen Geneanet of MyHeritage want ik heb 

zo toch al veel voorouders kunnen bevestigen en dus als aanwinst in lege vakjes van mijn kwartierstaat 

kunnen invullen. Er zaten ook foutieve relaties bij die suggesties, wat dacht je? ’t Is maar hoe je’t 

gebruikt, maar blijf waakzaam! 

Herfst met regen,wind en vallende bruine bladeren kunnen ons doen mijmeren over hoe het was, en 

over onze overleden dierbaren. Een tiental dagen geleden bereikte ons het droeve bericht dat onze 

vorige voorzitter, Luc De Backer is overleden. Samen met Jean-Pierre†, Pascal, Hilaire en anderen 

stuurde hij de vereniging in de richting van digitalisering. We zijn verdrietig om dit verlies en ook 

dankbaar voor wat hij voor de genealogen en de vereniging heeft achtergelaten. In een In Memoriam 

gaan we wat dieper in op zijn verwezenlijkingen.  

Het staat mooi verwoord op de rouwbrief: 

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden 

Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan 

Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden 

Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan 
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In Memoriam Luc De Backer 

 
 

Op 15 oktober 2021 overleed onze ere-voorzitter Luc De Backer, omringd door zijn kinderen. 
Hij was voorzitter van onze regionale afdeling tot 2016. Het bestuur en de leden van de algemene 
vergadering bieden aan de familie hun oprechte deelneming aan. 
 
We verliezen aan Luc een top genealoog, een leider van de vereniging gedurende tientallen jaren en 
een vriend van velen. Zoals Georgette het schrijft : “.. er werd niet enkel over genealogie gepraat, 
maar ook over reizen, kinderen en kleinkinderen… Luc was een heel fijne man met een enorme passie 
voor genealogie en de vereniging; vandaar dat Jean-Pierre en Luc zo goed met elkaar konden 
samenwerken, ze deelden dezelfde passie, maar ze waren ook vrienden. Luc was ook een heel aimabel 
en intelligent man.” 
 
Luc De Backer was al heel vroeg actief in onze vereniging en bleef actief zolang het kon. Met spijt nam 
hij afscheid van “zijn” vereniging in 2016 en met spijt moeten we nu afscheid nemen van iemand die 
voor altijd zal herinnerd worden voor zijn immense inzet voor de vereniging. Getuige daarvan zijn vele 
mandaten en verwezenlijkingen : 
 
1974-1982 secretaris Vereniging Voor Familiekunde (VVF) Land van Waas 
1978  organisatie 13e nationaal congres te Sint-Niklaas 
1981-2017 bestuurder FVV en later Familiekunde Vlaanderen (FV) (koepel) 
1982-2016 voorzitter van VVF en later FV afdeling Land van Waas 
2005  start website www.vvflandvanwaas.be later www.familiekunde-landvanwaas.be 
2008  organisatie erfgoeddag “Wordt verwacht” – Wat doet de VVF voor de toekomst? 
2009  organisatie erfgoeddag “Uit Vriendschap !?” – Familie- en vriendschapsbanden 
2009  organisatie 44e nationaal congres te Sint-Niklaas “Terug naar de bronnen” 
2010 persconferentie Huwelijksdatabase van het Land van Waas (212.710 Wase huwelijken PR 

& BS te raadplegen op een site) 
2010 organisatie erfgoeddag “Fake?” – Reiken de wortels van jouw familiestamboom ook tot 

in de 16e eeuw? 
2011-2017 ondervoorzitter Familiekunde Vlaanderen (koepel) 
2011-2014 secretaris Familiekunde Vlaanderen (koepel) 
2012  organisatie erfgoeddag “Helden” – Gesneuvelden Land van Waas WO I 
2012  organisatie 28e Oost-Vlaamse ontmoetingsdag te Beveren 
2015  organisatie erfgoeddag “Erf!” – Erfenissen door de eeuwen heen 
 
Voordrachten (“Wat is familiekunde?”, “Dorpsgeschiedenis”) en cursussen (“Genealogie voor beginners” 
en “Oud schrift (paleografie)”) 
 

http://www.vvflandvanwaas.be/
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Luc De Backer zorgde ook voor een samenwerking met het Rijksarchief te Beveren, waarbij we de 
toelating kregen om alle Staten van Goed van de vierscharen van het Land van Waas te fotograferen. 
Deze beelden zullen door het Rijksarchief online worden geplaatst vanaf 2022.  
 
Het was ook Luc De Backer die in de beginjaren van ons project “Bidprentjes & rouwbrieven” de scans 
verzorgde van de collecties die ons werden toevertrouwd door KOKW, Yves Cools, archief Temse, archief 
Sint-Niklaas en vele anderen. 
 
Hij was cruciaal in het indexeringswerk waar onze vereniging nog altijd in uitblinkt. Onder zijn impuls 
waren alle huwelijken in het Waasland (Parochieregisters en Burgerlijke Stand) geïndexeerd in 2010. 
Zijn visie op gedigitaliseerd werk heeft geleid tot waar wij nu staan. Geen enkele andere regio heeft 
20 jaar indexeringswerk achter de rug, en geen enkele andere regio in Vlaanderen heeft een digitaal 
aanbod zoals wij. Bedankt Luc voor die visie op de toekomst van genealogisch onderzoek. Willy VB 
schrijft ons dat Luc De Backer en Jean-Pierre Vaneygen hem uitdaagden bij de indexering van alle BS 
akten van Sint-Niklaas, alsof het een onmogelijke taak was. Dankzij die push zit Willy nu al akten van 
1920 (geboorten) en 1926 (overlijdens) te indexeren. 
 
Naast deze verwezenlijkingen heeft Luc De Backer een rijke reeks genealogisch zeer waardevolle werken 
geproduceerd. We geven een overzicht: 
 
Bibliografie 

- Sint-Niklaas, Status animarum 1732 (1979) 
- Sint-Niklaas: Status animarum 1739  (1979) 
- Nieuwkerken-Waas: huwelijken 1587-1996 en dopen 1587-1650 (1984) 
- De inwoners van Sint-Niklaas in 1640 (1989) 
- Sint-Niklaas: XXe en Ve penning (1991) 
- De bevolking van Sint-Niklaas einde 16de tot begin 17e eeuw (1992) 
- De bevolking van Sint-Niklaas in 1803 (1995) 
- Sint-Niklaas: kohieren van de 100e penning van de keure A° 1569 en de 20e penning van het 

Beverse A° 1571 (1996) 
- De twintigste penning te Sint-Pauwels 1571 (1998) 
- De tiende penning te Sint-Pauwels 1574 (1999) 
- De vijfde penning te Temse in 1577 (2000) 
- De vijfde penning te Kemzeke in 1584 (2001) 
- De vijfde penning te Kemzeke in 1577 (2002)  
- De bevolking van Lokeren in 1805 (2004) 
- De bevolking van Lokeren in 1814 (2004) 
- Genealogie Romba(o)ut (2004) 
- De vijfde penning te Stekene in 1584 (2005) 
- De bevolking van Kemzeke in 1774 (2007) 
- Parenteel van Nicolaes Rombaut/Rombout (°c. 1539) (2007) 
- Gezinsrepertorium van Belsele 1586-1800 (2008) 
- Huwelijken te Lokeren 1586-1796 en Daknam 1612-1808 (2008) 
- Overlijdens Sint-Niklaas Franse tijd 1796-1805 (2010) 
- Daknam : penningkohieren 1571-1575-1577 (2013) 
- Kruibeke PR & BS, Penningkohieren (2014) 
- De penningkohieren van Kruibeke 1571-1572-1577-1584-1586 (2014) 
- De penningkohieren van Lokeren 1577 met het kohier van het Beverse 1572 (2014) 
- De vijfde penning te Sint-Pauwels in 1586 (2015) 
- De vijfde penning te Waasmunster in 1586 (2015) 
- De vijfde penning te Belsele in 1586 (2017) 

 
Genealogie 
Hierna geven we nog de kwartierstaat van Luc De Backer, opgesteld door hemzelf. Hij ging prat op zijn 
kwartierstaat die in alle voorouderrichtingen meer dan 10 generaties ver was uitgewerkt tot in detail. 
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden september-oktober 2021 

• Onze website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Joomla (3.10.3). 

• Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.8.1). 

 

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be en zorro® 
 

In de periode tussen upgrades werd gewerkt aan een koepel zorro® functie. 

Hierbij zal het mogelijk worden om over de verschillende registers heen te 

zoeken. Daarmee zal je resultaten vinden van vermeldingen van een persoon 

in alle geïndexeerde registers (geboorten, huwelijken, overlijdens, 

bidprentjes) in één resultaatscherm. 

 

Er werd ook gewerkt aan een finalisering van onze zorro® datastructuren en 

sjablonen waarmee de indexeerders werken, zodanig dat alles op elkaar is 

afgestemd. 

 

Op zaterdag 23 oktober werd in Gent aan de koepelvereniging en aan alle voorzitters van regionale 

verenigingen de zorro® zoekfunctie getoond. Een prototype van een zorro® koepelzoekfunctie die in 

verschillende online databases kan gaan snuffelen werd ook voorgesteld. Dit was het resultaat van een 

zomerproject met medewerking van regionale afdelingen van Aalst, Dendermonde en Vlaamse 

Ardennen, met steun van de provinciale vereniging FV en met instemming van de koepel van 

Familiekunde Vlaanderen. 

 

Het bestuursorgaan van Familiekunde Vlaanderen heeft besloten om de ontwikkeling van de zorro® 

koepelfunctie te steunen en de geschiktheid ervan te evalueren voor gebruik over heel Vlaanderen. 

Hiervoor zal een werkgroep worden opgericht.  
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Wat staet daer nu weer? 
door Luc Van Thienen 

 

Om een nieuw genealogisch artikel in de Kroniek te schrijven moet je een beetje geluk hebben. 

Er liggen genoeg interessante teksten in archieven opgeslagen. Talloze zelfs, die nooit één mens nog 

leest en die nooit één mens allemaal gelezen krijgt. 

 

Zelfs in parochieregisters vind je af en toe -tussen de akten door- interessante nota’s van de pastoor. 

Die tussendoortjes vallen al snel op tussen de standaard doop-, huwelijks- of overlijdensakten, maar 

zijn niet altijd zo snel te ontcijferen en te begrijpen. En een juiste vertaling is niet altijd eenvoudig. 

Normale akten in zo’n register stelde de pastoor in de eerste plaats voor zichzelf op en voor zijn 

tijdgenoten om de kerkelijke administratie perfect draaiende te houden. Hij deed het alleszins niet 

voor ons. Het leuke gevolg is wel, dat genealogen er eeuwen later nog iets van kunnen opsteken en er 

ijverig blijven in zoeken. 

 

De speciale nota’s die er soms tussen staan zijn hierop uitzonderingen. De pastoors wilden af en toe de 

toekomstige generaties inlichten over bijzondere feiten en gebeurtenissen. Dat het dan over niet-

alledaagse dingen ging, is evident.  

 

Zo kwamen we enige tijd geleden bij opzoekingen naar de Melseelse baljuwfamilie Cant terecht in de 

parochieregisters van Haasdonk en stootten we er in 1583 op een bijzondere citaat van hun pastoor. Het 

was een erg roerige tijd, waar wel eens iets speciaals mocht over geschreven worden. Dat vinden wij 

ook, mijnheer de paster!  

 

Uit de eerste regel van volgend fragment blijkt duidelijk dat hij een stukje geschiedenis voor ons wilde 

neerschrijven: “…, candide lector, invenies …” 

 

Joannes de Roije, de Haasdonckse ketterse bedienaer van 1581 tot 1583 

Link : Familysearch Haasdonk Geb-Huw-Ovl 1580  

 

 

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYMQ-4ZL?i=21&cat=1928759
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYMQ-4ZL?i=21&cat=1928759
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Transcriptie 

Nomina quae ab hoc loco, candide lector, 

invenies incerta multorum  

infantium nomina, quae ab haeretico 

ministro Joane de Roije  

suo tempore (quod duravit 28 

aut 29 menses a festo sancti  

Trinitatis 81, usque ad 26 octobris 

83) baptizati (sunt), denuo ad cepta 

sunt delati ut exorcizaretur  

et ut ea quae per-concepta  

omissa et neglecta fuerunt 

supplerent et perficerent 

 

Vrije vertaling 

Tussen de namen die gij -beste lezer- op deze plaats  

zult vinden, zitten een aantal namen van kinderen, 

die door de ketterse bedienaar Joannes de Roije,  

in zijn ambtsperiode (die 28 of 29 maanden duurde  

vanaf het feest van de Heilige 

Drievuldigheid [15]81 tot de 26e october 

[15]83) gedoopt werden. En nog eens opnieuw 

aanvaard zijn om bezworen te worden,  

en opdat zij bij het uitspreken van de bezwering 

vergeten of veronachtzaamd waren 

en (hier) vervolledigd en voltooid zijn. 

 

De betrokkenen in deze akte 

Deze akte dateert uit het laatste jaar van een roerige periode in het Land van Waas, toen de Gentse 

Republiek onze parochies overspoelde en deels verwoestte. De Gentse Calvinisten brachten met geweld 

het protestantisme naar onze contreien en verdreven de pastoors uit hun kerken. Een deel van de 

gelovigen volgden de nieuwe religie, maar de meeste katholieke Waaslanders waren niet erg geneigd 

om erin mee te gaan. Vanaf 1583 keerden de krijgskansen en werd het oude geloof overal in ere hersteld.  

 

In Haasdonk -zo blijkt uit deze pastoorsnota- was er een zekere Joannes de Roije, bedienaar of minister 

van de nieuwe gereformeerde “gemeente”1. Hij bleef er maar iets meer dan twee jaar. 

Volgens bovenstaande akte gebeurde zijn afzetting op 26 oktober 1583. Laat dit nu net de dag zijn dat 

Alexander Farnese, de hertog van Parma een voorlopig verdrag sluit met het Land van Waas en meteen 

daarna enkele Wase versterkingen inneemt. Het zat er al aan te komen. Die week had de Wase 

hoogbaljuw Servaes van Steelant 2  andermaal zijn kar gekeerd en zich opnieuw openlijk bij de 

Spanjaarden en bij het katholicisme aangesloten. Met ‘Parma’3 voor de poorten van het Waasland zal 

de Haasdonkse voorganger Joannes de Roije de bui al zien hangen hebben, koos hij het zekere voor het 

onzekere en week hij wellicht tijdig uit om niet afgezet te worden. 

 

De vorige pastoor zet bij zijn heraanstelling de puntjes op de “i” en voegt dus een verduidelijking toe 

in zijn parochieregister. Hij legt uit wat er in de voorbije jaren gebeurd is en wil vooral aangeven dat 

 
1 Een “gemeente” moet hier gelezen worden als de omschrijving van hun geloofsgemeenschap, wat overeenkwam met een 
parochie. Deze gemeenten konden zich destijds wel over meerdere parochies uitstrekken. 
2 “Kiezen zonder te verliezen -Hoogbaljuw Servaas Van Steelant en het Land van Waas”, René Vermeir en Sylvie De Smet 
3 ‘Parma’: de afgekorte naam van Alessandro Farnese de Hertog van Parma, die het beleg van Antwerpen voerde. 
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er een en ander is misgelopen bij het dopen tijdens de Calvinistische jaren. Helemaal duidelijk is het 

niet, maar we vermoeden uit deze tekst dat hij een aantal dopen heeft tenietgedaan door de kinderen 

te herdopen volgens de katholieke leer. 

 

In zijn nota vinden we ook het woord exorcizaretur, waarin we het woord exorcist herkennen. Ervaren 

genealogen zullen zeker in oude doopakten al ergens een tekst als “baptisatus et exorcisatus est” 

tegengekomen zijn. Het is minder bekend en weinig voorkomend, maar in sommige perioden maakte de 

duiveluitdrijving of -bezwering een beperkt stukje uit van het doopritueel. Dit had alles te maken met 

de erfzonde. De uitdrijving gebeurde net vóór de eigenlijke doop. Kinderen die door Joannes de Roije 

gedoopt waren hadden immers een ketterse (haereticus) doop gehad en dat voldeed niet voor een 

katholieke dopeling. 

 

Het is verleidelijk te denken dat Jan “de Roije” deel uitmaakte van de familie Van Royen, die destijds 

veel voorkwam in Melsele, Beveren, Bazel, Kruibeke en Haasdonk. Maar er zijn andere mogelijkheden, 

denk maar aan de mogelijke haarkleur van één van zijn voorvaders. We gaan er hier dan ook geen 

uitspraken over doen, maar er wel van uitgaan dat hij wellicht van elders kwam. 

Het valt ook te betwijfelen of hij later afstammelingen4 of familie had in Haasdonk. De eerste de Roije 

wordt in Haasdonk pas op 27-12-1627 geboren.  

 

De akte zelf 

De nota bevat ons inziens een aantal eigenaardigheden wat betreft de vervoegingen van de Latijnse 

werkwoorden. Vooral op het einde van de tekst is de 3de persoon praesens verwarrend en moeilijk te 

vertalen. Deze vertaling gebeurde dus naar de geest en niet naar de letter.  

 

Hierna een beperkt vocabularium voor deze tekst: 

Invenire  : vinden, aantreffen 

accipere  : aannemen, niet afwijzen 

denuo   : opnieuw, nog eens 

delabi   : ontvallen, ontglippen, ontsnappen 

ἐξορκιζειν   : bezweren (Latijn afgeleid uit het Grieks) 

concipere  : een formule uitspreken, een eed afleggen 

omittere  : weglaten 

neglegere  : veronachtzamen, verwaarlozen 

supplere  : vervolledigen, weer goed maken 

perficire  : voltooien, afmaken 

Sancta Trinitate valt 56 dagen na Pasen op de zondag na Pinksteren. In 1581 wellicht half juni. 

 

In de volgende Kroniek behandelen we enkele andere interessante nota’s van dezelfde pastoor van 

Haasdonk, akten van vóór en na dit fragment uit de 16de eeuw. 

 

  

 
4 “Op de Calvinistische toer” - Het Land van Waas tijdens de overheersing van het revolutionaire Gent, 1578-1583 door 

Johan Decavele  Predikant Jan de Roije zou deel uitgemaakt hebben van een Vlaams vluchtelingengezin dat naar Norwich 

was uitgeweken. Hij werd door de gereformeerde gemeente van Axel terug naar onze streken gehaald en koos voor een 

bediening van de gemeente Haasdonk. Volgens deze auteru vertrok Jan de Roye in 1583 terug naar Norwich. 
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Staten van Goed van Voorde en Zwavenaarde 
Aanvullingen door Regi De Meirsman op 18.10.2021 
 

Naar W. VAN HILLE Vlaamse Stam (1973), p. 333-335. In dit artikel voorziet Regi De Meersman de 
oorspronkelijke rubrieken (in donker herhaald in dit artikel) van bijkomende familiegegevens.  
 
Noot: In het oorspronkelijke artikel werd verwezen naar Zwanenaarde, maar na nauwkeurige analyse 
van de tekst blijkt het om Zwavenaarde te gaan (met dank aan Luc Van Thienen voor dit inzicht). 
 
De heerlijkheid Voorde en Zwavenaarde, gelegen te Sinaai en Stekene, was gehouden van de 
burggravie van Gent. Zij was eigendom van de familie Lanchals en ging dan over, door erfenis, tot 
aan het einde van het ancien regime, op de familie van Pottelsberghe dela Potterie. Zij had alle 
burgerlijke en strafrechtsmacht, een volle bank schepenen, baljuw, griffier, enz. Dus ook staten 
van goed. Zij was weinig bevolkt, feitelijk enige families van landbouwers; een eiland in het land 
van Waas. Men zou nooit denken dat men voor bepaalde mensen, wonende in die gemeenten, en 
waarvan men geen staten van goed vindt in de fondsen Sinaai of Stekene, daar die akten te vinden. 
Het archief van deze heerlijkheid bleef in bezit van de familie van de laatste heren en werd door 
hun afstammelingen geschonken aan het Rijksarchief Gent (Familiefonds, Registers 2920, 2923, 
2924 en 2925. Staten vermengd met andere stukken). Wij hebben ze geïnventariseerd. 

 
Register 2920 
— Staat bij overlijden van Jan van de Velde fs Gillis, als blijver ten sterfhuijse van Maria Theresia Triest, † 
Sinaai 27 juli 1791, nalatend Emmanuel 6 j. (Zie register 2925 F° 244. Zij was dus hertrouwd). 
INFO: 

Petrus Joannes VAN DE VELDE, geboren Lokeren 16.12.1753, zoon van Egidius VAN DE VELDE en Judoca DE 
BOODT. 
Hij is getrouwd Sinaai 10.07.1792 met 
Maria Theresia TRIEST, geboren Moerzeke 08.01.1745, overleden Sinaai 26.07.1791, dochter van Livinus 
TRIEST en Maria Aldegonda HUYGENS. 
 

Register 2923 
— F° 8. St. v. Joos van Peteghem x Elisabeth Rubbens † 1684, nalatend een kind van vier jaar, niet verder 
geïdentificeerd V. Jan van Peteghem en Maryn Meuleman. (Zie ook rekeningen F° 45 v° en 58 v°.) 
INFO: 

Judocus VAN PETEGEM, geboren Sinaai 14.01.1650, overleden Sinaai 26.02.1684, zoon van Joannes VAN 
PETEGHEM en Margareta DE BLIECK. 
Hij is getrouwd Sinaai 10.07.1673 
Elisabetha RUBBENS, geboren Stekene 07.07.1649, overleden Sinaai 30.11.1690, dochter van Judocus 
RUBBENS en Jacquemyne BURM 

 
— F° 11. St. v. Maryn de Langle xx Catharina van Peteghem, nalatend Jan, 1 . jaar. 
INFO: 

Marinus DE LANGHE, geboren Waasmunster 14.01.1652, overleden Sinaai 17.12.1683 (als de Lansheer 
genoteerd), zoon van Paulus DE LANGHE en Anna VAN DEN BRANDE. 
Hij is getrouwd Sinaai 14.01.1681 met 
Catharina VAN PETEGHEM, geboren Sinaai 25.08.1645, overleden Sinaai 20.01.1725, dochter van Joannes 
VAN PETEGHEM en Margareta DE BLIECK. 

 
— F° 16. St. v. Gillis van Goethem fs Gillis x Amelberga Heyvaert † Stekene15 juli 1684, nalatend: Jan, 
meerderjarig; Huybrecht, 22 j.; Marie, 16 j.; Jacobus, 12 j. (Zie rekening F° 52, a° 1697.) 
INFO: 

Gillis VAN GOETHEM, gedoopt 22.06.1619, overleden Stekene 15.07.1684, begraven Stekene 17.07.1684 
in de kerk, zoon van Egidius VAN GOETHEM en Judoca HOOFT. 
Hij is getrouwd Zele 12.04.1656 met 
Amelberga HEYVAERTS, geboren Zele 31.12.1629, overleden Stekene 11.04.1698, begraven Stekene 
13.04.1698 in de kerk, dochter van Joannes HEYVAERT en Joanna VERCAUTEREN. 

 
— F° 36. St. v. Gheeraert Bontinck x Adrienne van Damme, nalatend kinderen, niet verder aangeduid. 
INFO: 

Gerardus Bontinck, geboren Eksaarde 15.12.1649, overleden Sinaai 22.12.1687, zoon van Petrus 
BONTINCK en Anna OLLEMANS. 
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Hij is getrouwd Lokeren 30.09.1679 met 
Andrea VAN DAMME, geboren Daknam 17.08.1656, overleden Sinaai 03.12.1728, dochter van Lucas VAN 
DAMME en Catharina VAN GRIMBERGHE. 

 
— St. v. Maria Meuleman, t Sinaai 1698, x Suzanna Rubbens, nalatend: Jacquemine, 19 j.; Marguerite, 15 j. 
6 m.; Andries, 13 j.; Lucas, 8 j.; Pieter, 5 j. en Jan, 3 j. 
INFO: 

Marinus MEULEMANS, geboren Lokeren 03.05.1657, overleden Sinaai 01.04.1698, zoon van Petrus 
MEULEMAN en Magriete PAUWELS. 
Hij is getrouwd Sinaai 03.05.1679 met 
Susanna RUBBENS, geboren Stekene 09.07.1657, overleden Sinaai 20.11.1709, dochter van Judocus 
RUBBENS en Jacquemyne BURM. 

 
— F° 69. St. v. Lucas de Vos, † Sinaai 5 april 1698, x Jossine Meuleman, nalatend: Jan, 11 ].; Marinus, 8 j.; 
Jacobus, 4 j. en Anna, 11 m. (Zie F° 73: augmentatie staet bij † Pieter Meuleman en Margareta Pauwels.) 
INFO: 

Lucas DE VOS, geboren Sinaai 22.10.1664, overleden Sinaai 05.04.1698, zoon van Joannes DE VOS en 
Amelberga COSTERS. 
Hij is getrouwd Sinaai 29.05.1687 met 
Judoca MEULEMANS, geboren Lokeren 24.11.1664, overleden Sinaai 20.01.1722, dochter van Petrus 
MEULEMAN en Magriete PAUWELS. 

 
— F° 87. St. v. Marie Laere fa Laurens x Jan de Cleene, nalatend: Laurens, 8 j. en Catharina, 5 j. (1705). 
INFO: 

Joannes DE CLEENE, geboren Lokeren 02.12.1660, overleden Sinaai 06.06.1722, zoon van Laurentius DE 
CLEENE en Catharina VAN HECKE. 
Hij is getrouwd Sinaai 27.11.1694 met 
Maria VAN LAEREN, geboren Sinaai 14.05.1672; overleden Sinaai 05.04.1705, dochter van Laureys VAN 
LAER en Catharina VAN PETEGHEM. 

 
Register 2924 
— F° 1. Augmentatie staet v. Marinus Meuleman en Suzanne Rubbens, bij † Suzanna Rubbens 1710. (Zie ook 
rekeningen P 26, F° 34, v°, F" 48 en F° 89.) 
INFO: 

Zie hoger 
 
— F° 7. St. v. Andries Vervaet x Jeanne Ravet, † Sinaai 19 april 1710, nalatend: Catharina, 10 j.; Pieter, 5 j. 
en Anneke, 1 j. 
INFO: 

Andreas VERVAET, geboren ±1666, overleden Sinaai 20.04.1710. 
Hij is getrouwd Sinaai 21.04.1697 met 
Joanna BAERT. 

 
— F° 10 v°. St. v. Catharina van de Walle x Jan Cappaert, † 30 maart 1712, nalatend: Judocus, Marinus, 
Isabella, Pieter, Gillis en Joannes (leeftijd niet vermeld). 
INFO: 

Joannes CAPPAERT, geboren Belsele 07.02.1675, zoon van Judocus CAPPAERT en Catharina VAN 
DRIESSCHE. 
Hij is getrouwd Belsele 31.01.1696 met 
Catarina VAN DE WALLE, geboren Sinaai 22.03.1674, overleden Sinaai 01.04.1712, dochter van Joannes 
VAN WALLE en Joanna CLAPDURPS. 

 
— F° 15. St. v. Petronella Ghysbaert fa Jan en Anna Crayman, x Jan van Goethem, † Stekene 1706, 
nalatend: Gillis ° 11 april 1700; Livineke ° 30 december 1701 en Anna-Maria ° 16 januari 1705. 
INFO: 

Joannes VAN GOETHEM, geboren Stekene 27.11.1673, overleden Stekene 21.10.1748, zoon van Gillis 
VAN GOETHEM en Amelberga HEYVAERTS. 
Hij is getrouwd Stekene 06.11.1698 met 
Petronella TIJSBAERT, geboren Stekene 04.02.1682, overleden Stekene 10.05.1706, begraven Stekene 
11.05.1706 in de kerk, dochter van Joannes THUYSBAERT en Anna TRUYMAN. 

 
— F° 38. St. v. Pieter Noppe x Audevyne Meuleman, † Stekene in 1716, nalatend: Antonius, 5 j. en 
Annemieke, 2 j. 
INFO: 
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Petrus Jacobus POPPE, geboren Sinaai 07.06.1682, overleden Sinaai 05.08.1715, zoon van Egidius POPPE 
en Maria VAN DE WALLE. 
Hij is getrouwd Sinaai 05.11.1707 met 
Andrea (ook Adriana) MEULEMANS, geboren Lokeren 23.09.1684, overleden Sinaai 05.12.1746, dochter 
van Marinus MEULEMANS en Susanna RUBBENS. 

 
— F° 59. St. v. Jossine van den Berghe, weduwe Andries van Hoye, † Sinaai 1716, nalatend vijf kinderen, 
niet verder geidentificeerd. 
INFO: 

Andreas VAN HOYE, geboren Sinaai 02.08.1669, overleden Sinaai 10.11.1717, zoon van Petrus VAN HOYE 
en Livina VAN DAMME. 
Hij is getrouwd Sinaai 30.10.1704 met 
Judoca VAN DEN BERGEN, geboren Sinaai 12.06.1676, overleden Sinaai 03.03.1733, dochter van Martinus 
VAN DEN BERGHE en Elisabetha VERTENTEN. 

 
— F° 33. St. v. Parie Stuyck x Pieter Goddaert, † Stekene 11 januari 1719, nalatend: Pieter, 12 j. en 
Antoinetta, 5 j. 
INFO: 

Petrus GODDAERT, geboren ±1673, overleden Stekene 31.01.1719. 
Hij is getrouwd Stekene 01.09.1705 met 
Maria STUYCK, geboren ±1679, overleden Stekene 08.04.1744. 

 
— F° 93. St. V. Joanna van Laere x Adriaen Arens, † Sinaai 1722, nalatend drie kinderen (geen andere 
aanduidingen). 
INFO: 

Adrianus ARENTS, geboren Lokeren 13.03.1668, overleden Sinaai 28.01.1727, zoon van Marinus AERENS 
en Catharina POPS. 
Hij is getrouwd Sinaai 29.04.1698 met 
Joanna VAN LARE, geboren Belsele 17.09.1673, overleden Sinaai 21.03.1722, dochter van Andreas VAN 
LAERE en Catharina DE DIJCKER. 

 
— F° 122. St. v. Joseph Verberckmoes fs Martinus, x Anna de Ruel fa Jan, nalatend: Joanna Catharina ° 15 
mei 1714, Anna Maria ° 23 december 1717, Jossine ° 6 april 1719, Joos ° 11 december 1720 en Augustinus 
° 16 september 1722 (akte van 1724). 
INFO: 

Josephus VERBERCKMOES, geboren Sinaai 23.01.1685, overleden 11.01.1724, zoon van Martinus 
VERBERCKMOES en Joanna GELDOF. 
Hij is getrouwd Sinaai 07.02.1713 met 
Anna DE BEUL, geboren ±1691, overleden Sinaai 13.03.1755. 

 
Dit register geschreven door Jan van Wynsberghe, griffier. 
 
Register 2925 
— F° 5. St. v. Catharina de Strooper fs Jacobus, x Pieter van Laere fs Adriaen, † Stekene 1729, nalatend: 
Jan, 4 j. 
INFO: 

Petrus VAN LAERE, geboren Sinaai 17.12.1695, overleden Sinaai 30.08.1763, zoon van Andreas VAN 
LAEREN en Elisabetha VAN PETEGHEM. 
Hij is getrouwd Sinaai 09.05.1720 met 
Catharina DE STROOPER, geboren Lokeren 27.05.1696, overleden Sinaai 20.07.1729, dochter van 
Joannes DE STROOPER en Maria RUBBENS. 

 
— F° 14. St. v. Josse Verlent fs Gillis, kleinzoon van Gillis, x Joanna Waelput fa Jan, † 1739, nalatend: 
Joanna Catharina, 4 j. en Maria Catharina, 1 j. 
INFO: 
 
— F° 23. St. v. Jossine Pope fa Jan, x Philippus Ryckaert fs Jacobus, † 1741, nalatend: Jacobus, 20 j.; 
Joannes, 18 j.; Gillis, 16 j.; Judocus, 13 j.; Brigitta, 6 j. en Judoca, 3 j. (V. Jan Ryckaert fs Jacobus) 1741. 
INFO: 

Philippus Carolus RIJCKAERT, geboren Waasmunster 16.11.1702, overleden Sinaai 08.03.1741, zoon van 
Jacobus RIJCKAERT en Anna DE BRABANDER. 
Hij is getrouwd Sinaai 14.04.1720 met 
Judoca POPPE, geboren Sinaai 06.02.1698, overleden 13.03.1744, dochter van Joannes POPPE en Joanna 
VERSCHELDEN. 
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— F° 26. St. v. Pieter de Witte fs Laurens, x Adrienna Meuleman, † 1742, nalatend: Elisabeth, 23 j.; Jan, 18 
j. en Marie, 15 j. 
INFO: 

Petrus DE WITTE, geboren ±1686, overleden Sinaai 04.03.1741, zoon van Laurentius DE WITTE. 
Hij was gehuwd met 
Andrea (ook Adriana) MEULEMANS, geboren Lokeren 23.09.1684, overleden Sinaai 05.12.1746, dochter 
van Marinus MEULEMANS en Susanna RUBBENS. 

 
— F° 31. St. v. Jossine Pope fa Jan, xx Pieter Heydens, (in x Philippus Ryckaert, zie hierboven), † 1744. 
Geen kinderen uit xx. 
INFO: 

Petrus Franciscus HEYENS, geboren Sinaai 14.02.1717, overleden Sinaai 12.12.1776, zoon van Joannes 
Jacobus HEYENS en Catharina VAN HECKE. 
Hij is getrouwd Sinaai 27.07.1741 met 
Judoca POPPE, geboren Sinaai 06.02.1698, overleden 13.03.1744, dochter van Joannes POPPE en Joanna 
VERSCHELDEN. 

 
— F° 36. Likwidatie Sterfhuijs Marie Stuyck x Andries Annaert; xx Pieter Godderis ( 1716). 
INFO: 

Maria STUYCK, geboren ±1679, overleden Stekene 08.04.1744. 
Zij was gehuwd (1) met 
Andreas ANNAERT, overleden Stekene 08.06.1705. 
Zij is getrouwd Stekene 01.09.1705 (2) met 
Petrus GODDAERT, geboren ±1673, overleden Stekene 31.01.1719. 

 
— F° 42. St. v. Andresina Meuleman fa Maryn, † 1746, x Pieter Poppe fs Gillis; xx Pieter de Witte; nalatend: 
ex x: Johanna Maria Poppe (V. Pieter van Puyvelde). 
INFO: 

Andrea (ook Adriana) MEULEMANS, geboren Lokeren 23.09.1684, overleden Sinaai 05.12.1746, dochter 
van Marinus MEULEMANS en Susanna RUBBENS. 
Zij is getrouwd Sinaai 05.11.1707 (1) met 
Petrus Jacobus POPPE, geboren Sinaai 07.06.1682, overleden Sinaai 05.08.1715, zoon van Egidius POPPE 
en Maria VAN DE WALLE. 
Zij was gehuwd (2) met 
Petrus DE WITTE, geboren ±1686, overleden Sinaai 04.03.1741, zoon van Laurentius DE WITTE. 

 
— F° 44. St. v. Elisabeth de Witte x Maryn Verlent, nalatend: Jan, ontvoogd; Anna, 20 j. (1747). 
INFO: 

Marinus VERLENT, geboren Sinaai 31.05.1710, overleden Lokeren 13.11.1749, zoon van Egidius VERLENT 
en Petronilla HULSTAERT. 
Hij is getrouwd Sinaai 02.11.1745 met 
Elisabetha DE WITTE, geboren Sinaai 07.10.1718, overleden Lokeren 07.07.1751, dochter van Petrus DE 
WITTE en Andrea MEULEMANS. 

 
— F° 46. Akte over de kinderen van Frans Annaert en Cornelia Dhanis (1747 - zie ook P 66 v°). 
INFO: 

Franciscus ANNAERT, geboren ±1691, overleden Stekene 20.09.1741, zoon van Andreas ANNAERT en 
Maria STUYCK. 
Hij is getrouwd Stekene 27.11.1732 met 
Cornelia DAENENS, geboren Stekene 07.03.1705, overleden Stekene 16.02.1747, dochter van Petrus 
DHANIS en Catharina DE WOLF. 

 
— F° 50 v°. St. v. Gillis van Goethem fa Jan en Petronella Thuysbaert, † Stekene 1749, x Elisabeth van 
Gaevere fa Passchier, nalatend zeven kinderen in leven (op tien): Joanna Catharina, 19 j.; Livina, 17 j.; 
Gillis Frans, 15 j.; Jan Judocus, 13 j.; Adriaen, 12 j.; Isabella, 9 j. en Jan Frans, I i. 
INFO: 

Egidius VAN GOETHEM, geboren Stekene 02.04.1700, overleden Stekene 22.06.1749, zoon van Joannes 
VAN GOETHEM en Petronella TIJSBAERT. 
Hij is getrouwd Sint-Pauwels 08.01.1730 met 
Elisabeth VAN GAVERE, geboren Sint-Pauwels 14.12.1707, overleden Stekene 06.04.1790, dochter van 
Paschasius Mattheus VAN GAVERE en Catharina HEYNDRICX. 
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— F° 70. St. v. Elisabeth van Stuyne fa Frans, ° te Leuven, † Sinaai 1754, x Pieter Huyens fs Jan. Hebben: 
Elisabeth 9 j. (V. Jan de Wilde, schepen van de heerlijkheid; Alexis Vermeulen, baljuw van de heerlijkheid).  
Zie F° 95, augmentatie van staet. 
INFO: 

Petrus Franciscus HEYENS, geboren Sinaai 14.02.1717, overleden Sinaai 12.12.1776, zoon van Joannes 
Jacobus HEYENS en Elisabetha van STEUN. 
Hij is getrouwd Sinaai 04.07.1744 met 
Elisabetha VAN STEUN, geboren Leuven ±1705, overleden Sinaai 21.04.1754, dochter van Franciscus VAN 
STUYNE en Margareta VAN DE ROECK. 

 
— F° 100. St. v. Joannes Bekaert fs Andries en Beatrix Oudenaert, † Sinaai 1760, x Frans Raes fs Andries, 
nalatend: Pieter Frans, 18 j.; Adriaen, 14 j.; Maria, 12 j.; Isabella, 8 j. en Matheus, 5 j. (V. Jan van 
Vlieberghe fs Pieter en Matheus Raes fs Andries). 
INFO: 

Franciscus RAES, geboren Waasmunster 04.08.1716, zoon van Andreas RAES en Elisabeth VAN DE 
VOORDE. 
Hij is getrouwd Waasmunster 27.08.1739 met 
Joanna Catharina BEKAERT, geboren Waasmunster 01.05.1719, overleden Sinaai 02.08.1760, dochter van 
Andreas BEKAERT en Beatrix ANNAERT 

 
— F° 108. St. v. Joanna Maria Derkinderen fa Jan, † Sinaai 1762, x Jan Noppe fs Jan, nalatend: Jan 
Josephus, 5 j. en Joanna Catharina, 3 j. 
INFO: 

Joannes NOPPE, geboren Sinaai 12.05.1726, overleden Sinaai 21.06.1773, zoon van Joannes NOPPE en 
Elisabeth RUBBENS. 
Hij is getrouwd Lokeren 30.06.1757 met 
Joanna Maria Francisca DER KINDEREN, geboren Lokeren 17.11.1730, overleden Sinaai 21.08.1762 
dochter van Joannes DER KINDEREN en Antonia Judoca BONTINCK. 

 
— F° 120. Augmentatie St. bij † Elisabeth Talle en † Maria van Stuyne (Stekene 1769). Zie ook F° 123 
Rekwest. Het gaat volgens ons over akte hierboven F° 70. 
 
— F° 132. Augmentatie St. v. Noppe bij † Antoinette Bontick fa Jan, weduwe Jan der Kinderen, 
grootmoeder, (zie hierboven, F° 108). 
 
— F° 135 v°. St. v. Catharina Vercruyssen fa Adriaen, x Joannes Pieter Tombu fs Pieter, nalatend: 
Bonaventura, 4 j. (V. Pieter Vercruysse en Bonifacius Tombu, 1770). 
INFO: 

Joannes TOMBU, geboren Hamme 11.03.1727, overleden Stekene 06.10.1798, zoon van Petrus TOMBU en 
Anna Maria IJSEWIJN. 
Hij is getrouwd Sint-Pauwels 28.04.1765 met 
Catharina VERCRUYSSEN, geboren Nieuwkerken-Waas 23.10.1730, overleden Stekene 08.08.1769, 
dochter van Adrianus VERCRUYSSEN en Joanna Maria VAN PUYENBROECK. 

 
— F° 136 v°. St. v. Pieter Verbrugghe, † Stekene 1771, x Joanna de Smet, nalatend: Pieter Jan, 16 j. en 
Anthonis, 14 j. 
INFO: 

Petrus VERBRUGGHEN, geboren Stekene 17.02.1706, overleden Stekene 10.04.1771, zoon van Joannes 
VERBRUGGHE en Margareta BREYS. 
Hij is getrouwd Stekene 23.01.1754 met 
Joanna DE SMET, geboren Stekene 21.03.1715, overleden Stekene 09.01.1796, dochter van Adrianus 
SMEDT en Dymphna VAN DALE. 

 
— F° 147 v°. St. v. Jan Noppe, t Sinaai 1773. Zie hoger P 108 en 132. 
 
— F° 165. Akte over Joannes Philippus Heye, gesproten uit het derde huwelijk van Pieter ( † ) en Catharina 
Smet (1777). 
INFO: 

Petrus Franciscus HEYENS, geboren Sinaai 14.02.1717, overleden Sinaai 12.12.1776, zoon van Joannes 
Jacobus HEYENS en Catharina VAN HECKE. 
Hij is getrouwd Sinaai 02.07.1754 met 
Catharina DE SMET, geboren Lokeren 31.03.1714, overleden Sinaai 28.04.1781, dochter van Joannes DE 
SMET en Anna DENIJS. 
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— F° 180. St. v. Pieter Heyen, † Sinaai 12 december 1776, x Laurentia de Cock; xx Elisabeth van Steyne; 
xxx Catharina Smet fa Jan en Catharina de Mys, te voren weduwe van ... Hij heeft uit xx: Ignatius Lucas; uit 
xxx, zie F° 165. 
INFO: 

Petrus Franciscus HEYENS, geboren Sinaai 14.02.1717, overleden Sinaai 12.12.1776, zoon van Joannes 
Jacobus HEYENS en Catharina VAN HECKE. 
Hij is getrouwd Sinaai 27.07.1741 (1) met 
Judoca POPPE, geboren Sinaai 06.02.1698, overleden Sinaai 13.03.1744, dochter van Joannes POPPE en 
Joanna VERSCHELDEN. 
Hij is getrouwd Sinaai 04.07.1744 (2) met 
Elisabetha VAN STEUN, geboren Leuven ±1705, overleden Sinaai 21.04.1754, dochter van Franciscus VAN 
STUYNE en Margareta VAN DE ROECK. 
Hij is getrouwd Sinaai 02.07.1754 (3) met 
Catharina DE SMET, geboren Lokeren 31.03.1714, overleden Sinaai 28.04.1781, dochter van Joannes DE 
SMET en Anna DENIJS. 

 
— F° 171. St. v. Joanna van den Heede fa Pieter, † Sinaai 1778, x Jan de Witte fs Pieter, nalatend een zoon 
en een dochter, meerderjarig, en Josephus, 19 j. 
INFO: 

Joannes DE WITTE, geboren Sinaai 18.11.1723, zoon van Petrus DE WITTE en Andrea MEULEMANS. 
Hij is getrouwd Sinaai 08.04.1750 met 
Joanna VAN HEEDE, geboren Waasmunster 11.05.1725, overleden Sinaai 22.06.1778, Petrus VAN HEEDE 
en Maria VERCAUTEREN. 

 
— F° 205. Augmentatie St. van de kinderen van Jan Noppe en Joanna Maria der Kinderen, (zie F° 120), bij 
overlijden van Amelberga Noppe fa Jan en Judoca Meuleman, weduwe Jan Bracke, † Lokeren, 78 j., moeye 
paterneel. 
INFO: 

 
 

— F° 215. St. van ≪eersaeme≫ Josephus Verbrugghe fs Jacobus en Catharina Willaert, schepen en leenman 
van de heerlijkheid, t Stekene 1782, x Cornelia Vincke fa Laurens en Maria de Witte, nalatend: Frederic, 15 
j. 
INFO: 

Judocus VERBRUGGHEN, geboren Stekene 19.11.1725, overleden Stekene 20.11.1782, zoon van Jacobus 
VERBRUGGHEN en Catharina Clara WULLAERT. 
Hij is getrouwd Stekene 20.04.1762 met 
Cornelia VINCKE, geboren Stekene 29.03.1727, overleden Stekene 26.03.1788, dochter van Laurentius 
VINCKE en Maria DE WITTE. 

 
— F° 235 v°. St. v. Catharina Heirman fa Gillis en Jossina Vermeulen, † Sinaai 1783, 49 j., x Jan van der 
Heyden fs Gillis, nalatend: Maria Judoca, 17 j.; Pieter Augustus, 15 j.; Paulus Frans, 13 j.; Pieter Frans, 11 
j. en Petronella Theresia, 8 j. 
INFO: 

Joannes VAN DER HEYDEN, geboren Sinaai 13.04.1742, overleden Sinaai 20.09.1788, zoon van Egidius 
VAN DER HEYDEN en Judoca VAN HOYE. 
Hij is getrouwd Sinaai 25.11.1766 met 
Anna Catharina HERMAN, geboren Lokeren 27.07.1735, overleden Sinaai 27.10.1783, dochter van Egidius 
HEIRMAN en Judoca VERMEULEN. 

 
— F° 244. St. v. Joannes Verbeke fa Michiel en Petronella Maes, † Sinaai 1785, x Maria Theresia Triest (° 
Moerseke) fa Lieven en Maria Anna Huyge, nalatend: Francies Verbeke, 3 . j. (V. Pieter Frans 
Verberckmoes, baljuw van de heerlijkheid en notaris te Stekene). Zie ook F° 251, augmentatie van deze 
staet bij † te Kemseke in 1785 van Joanna Catharina Verbeke fa Michiel, x Jan Baptiste Schoenmackers.  
INFO: 

Joannes VERBEKE, geboren Sinaai 19.11.1719, overleden Sinaai 23.01.1785, zoon van Michael VERBEKE 
en Petronilla MAES. 
Hij is getrouwd Belsele 19.05.1776 
Maria Theresia TRIEST, geboren Moerzeke 08.01.1745, overleden Sinaai 26.07.1791, dochter van Livinus 
TRIEST en Maria Aldegonda HUYGENS. 

 
Op 17 maart 1789 wordt door Jr Jan Baptist van Pottelsberghe de la Potterie, heer van Voorde en 
Zwanenaarde, J.B. Rogiers benoemd als baljuw. Hij doet zijn eed op 16 april 1789. Op 27 maart 1789 
benoemt hij Philippus Augustus Verberckmoes, schepen. 
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Addendum:  
Voor de “INFO” werd geput uit volgende bewerkingen en gezinsrepertoria: 

- Belsele – Luc De Backer 
- Daknam – Geert Hoste 
- Eksaarde - Pieters 
- Hamme – André De Waele 
- Lokeren – Geert Hoste 
- Moerzeke – Rony Bijl 
- Nieuwkerken-Waas – Regi De Meirsman 
- Sinaai – Rony Bijl 
- Sint-Pauwels – Marriette Van den Broeck en Paul Jacobs 
- Stekene – Marriette Van den Broeck en Paul Jacobs 
- Waasmunster – Liliane Lenssens en Pascal Janssens 
- Zele – André De Waele 

 
 

Diminutieven van enkele courante voornamen in Vlaanderen, 
15de en 16de eeuw 
door Laurent Inghelbrecht 

 
Namen lezen in teksten uit de 14de, 15de, 16de en zelfs 17de eeuw kan soms ingewikkeld zijn. Recent was 
er in een familiekundig facebookgroepje discussie over hoe je een naam als ‘Lipkin’ moet noteren in je 
stamboom. Sommigen mensen meenden dat je een naam moet noteren in je stamboom zoals je die 
vindt. De variatie die je in de oorspronkelijke tekst vindt typeert volgens hen die tijd. Maar wat als je 
een persoon in tekst A terugvind als Laukin en in tekst B van 20 jaar later als Laureijns en in tekst C van 
nog een paar decennia later als Lauwers? Laukin, Laureijns en Lauwers zijn drie vormen van één en 
dezelfde naam die je in de parochieregisters terugvind als Laurentius of in Franstalige teksten als 
Laurent. Mensen die in de 16de eeuw Laurent heetten werden afhankelijk van de levensfase waarin ze 
zich bevonden anders aangesproken. Jongetjes werden Laukin genoemd, de volwassen mannen Laureijns 
en de bejaarden Lauwers. Laukin is een voorbeeld van een ‘diminutief’ of verkleinvorm. Niet helemaal 
toevallig zijn uit de drie vormen van die ene voornaam drie familienamen ontstaan. Op zich is dat niet 
uniek. Denk ook aan voornaam Roeland met de familienamen Roelkens, Roelandts en Roelens/Roels. 
Het kon nog verder gaan. Denk aan de voornaam Filip en de er uit ontstane familienamen Lipkens, 
Philips/Phlips, Lippens … en Serlippens. Die ‘ser’ komt oorspronkelijk van “ ’s Heer”. Je vindt ook 
Serpieters, lang geleden geschreven als sHeerPieters, en Servranckx, afgeleid van sHeerVrancx, met 
Vranke als een middeleeuwse vorm van Frank en Frans.  
 
Je vindt vaak diminutieven terug in bronnen als wezerij-akten, wettelijke passeringen en leenregisters. 
In de wezerij-akten van het Brugse Vrije is er een duidelijke chronologie. In de wezerij-akten van de 
15de eeuw werd de naam van de moeder niet vermeld, zelfs niet als de wezerij-akte werd opgesteld 
naar aanleiding van moeders eigen overlijden. Vanaf ongeveer 1530 werd moeders voornaam genoteerd, 
al dan niet in diminutief of verkleinvorm. In de 17de eeuw werd voor de schrijfwijze van de namen van 
de moeders steeds meer afgestapt van de verkleinvorm. Nog later in de 18de eeuw werd ook voor de 
dochters in die wezerij-akten afgestapt van de diminutief. 
 
Hieronder zie je een fragment van een wezerij-akte uit 1472, opgesteld naar aanleiding van moeders 
overlijden, waarin enkele de wezen, hun vader en grootvader bij name werden vermeld: 
 

Andriesekin, Copkin, Olivierkin en[de] Callekin, lib[rij] Reynart f Cl[ais] Ricquaerts hebben 
in erfve de helt va[n] xxviij g[hemeten] landts cu[m] pat[re] ghemeene en[de] noch 
gh[eene] cateyle de morte matris. Voochden Andries f Gill[is] Gillis [mortuus] en[de] 
Jac[ob] f Jans Inghelbrechts. Scab[ini] [H]ancke et Blanck[aer]t, actu[m] xiije in 
nove[m]bre ao Lxxij […]    
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In een wezerij-akte uit 1535 zie je dat de moeders naam wél al vermeld werd en in dit voorbeeld niet 
eens in verkleinvorm:  
 

Pauken, Laukin,, Jannekin ende Centinekin, libr[i] Jacop Inghelbrecht by Cateline filia 
Melchior van Ogierlande z[i]n wyf,  hebben In erve de helft van x lynen lands coop/erve,  
de helft van xxvij g[emeten] lands matrimonie metten advenan[te] vande huusen en[de] 
bo[omen] [daer]up [staende] metter mo[eder] ghemeene ende in catheilen verthien 
ponden drie  scell[inghen]vier pen[ninghen] groo[ten]. 
 

Onderstaande aanhef van een wezerij-akte uit het jaar 1600 toont dat het toen nog voorkwam om de 
moedersnaam in diminutief te schrijven: 
 

Pierkin, 6 jaren, Mayken [+] 12 jaren, Janneken 10 jaren al of daer ontrent de kynd(eren] 
van Rycquaert Ynghelbrecht fs Jooris by Callekin filia Jooris Gheldolf zyn tweede wijf. 

 
In een staat van goed die dateert uit 1705 lezen we nog voor de overleden moeder en haar dochters 
diminutieven, terwijl voor de zoontjes géén diminutieven werden gebruikt: 
 

Pieter oudt neghenthien iaeren, Anthone, seventhiene, Cornelis vijfthiene, Jan derthiene, 
Carel elfve, Jaecquemintie thiene, ende Joanne seven iaren, de seven kijnderen van 
Pieter fs Cornelis Ingelbrecht, Vrijlaet in Ichteghem die hij binnen huuwelicke heeft 
verweckt by Jaequemintie vanden Plassche, overleden ter selven prochie op den 1e 
december 1705. 

 
Op het einde van het Ancien Regime was het gebruik van diminutieven zo goed als verdwenen. In een 
wezerij-akte van 1790 zie je dus ook voor de moeder geen diminutief meer:  
 

Joannes oudt beth dan 22 jaeren, Leo 19 jaeren ende Carel 18 jaeren, de drij alsnogh 
minderjaerighe kinderen van Jacob Ingelbrecht fs Elias by Isabelle Ketele die hy tsynen 
tweeden huywelycke heeft verweckt by Anna Josepha Cappelle fa Rogier by Joanna 
vanden Driessche. Swoeren vooghden Bernardus Ingelbrecht, s’weesens broeder ende 
Pieter 
Ignaes Cappelle, s’weesens oom materneel tot Ghits. 

 

 
 
Onderstaande foto’s komen allemaal uit een leenregister van het leenhof de Burg van Brugge dat dateert 

uit 1501, en dat bewaard wordt in het Rijksarchief te Brugge.5 Per item in dat leenregister staat 
bovenaan in het groot de naam van de leenman (vazal). Dat kon ook een vrouw of een kind zijn. 
Rechtsonder stond dat wat het leen inhield, bv. een heerlijkheid, een boerderij, een perceel grond, een 
rente, een ammanschap of deurwaarderschap enz. Linksonder stonden de achtereenvolgende 
leenmannen die doorheen de tijd de oorspronkelijke leenman waren opgevolgd.  
De namen van de leenmannen in dat register illustreren de variatie die er toen was. Zo lees je hierna:  
 

 
5 Rijksarchief Brugge, Leenhof Burg van Brugge, nr. 65.  
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“Lipkin f Phelips van Aertrycke”. Lipkin was de diminutief of verkleinvorm van Filip, de 
letter f stond voor (hier) voor filius: zoon van. Phelips was een toenmalige schrijfwijze 
voor Filip. Van Aertrycke was hun familienaam. De naam van de leenman zou hertaald 
naar 21ste eeuws Nederlands kunnen worden als “Filiptje, zoon van Filip Van Aertrycke”.  

 

 
 
 
 

 
Rycxkin in bovenstaand voorbeeld zorgt voor wat verwarring. Het kan gaan om ‘kleine Rycquaert’ 
(Richard), maar even goed over ‘kleine Frederik’. Bemerk ook hier de genealogische waarde van 
leenregisters, met onder Rycxkins naam zijn opvolgers Willekin, Loijs, Loijs, Cathelijne en nog een Loijs. 
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In sommige documenten, ook uit de 15de eeuw, zie je dat naast vaders naam ook grootvaders naam 
genoteerd is. In het voorbeeld hierboven gaat het over Corneilkin (‘Korneeltje’), zoon van Adriaen en 
kleinzoon van Anthone Lauwers. 
 
In onderstaand voorbeeld is er sprake van Jan van der Banc f Jans. De leenman hier was een volwassen 
man want er staat Jan. Zijn vader heette eveneens Jan. Omdat vaders naam (ook patroniem genoemd) 
in de genitief geschreven is, is er een -s toegevoegd, vandaar dat er Jans staat.  
 

 
 
De diminutief van Jan was Hannekin… of toch meestal. Ook de versie Hanskin kwam voor. Hannekin was 
vroeger dus een jongensnaam. De diminutief voor de meisjesnaam Johanna was Janneken.  
 

 

 
 



132 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 5 september-oktober 2021 

 

In het voorbeeld van Hannekin f Roegiers van den Damme zie je een afkorting. Er is ‘Dame’ geschreven 
met een soort van streepje er boven (∞), wat aangeeft dat het om een afkorting gaat.  
Voorts zien we dat van heel wat leenmannen en van hun vaders ook titels zijn weergegeven, zowel 
feodale, universitaire als kerkelijke titels. In het voorbeeld hieronder is de leenvrouw Ysabeele 
jonkvrouw (joncvrauwe) en haar vader Jan ridder (gezien er mer voor zijn naam staat). 
 

 
 
Ook de vader Pauwels (Paul) van Adriaenkin in onderstaand voorbeeld was ridder, want hij werd mer 
Pauwels genoemd.  
 

 
 
In onderstaand voorbeeld van leenman Jan Adourne staat voor zijn naam dat hij meester was, 
waarschijnlijk meester in de theologie, vermits achter zijn familienaam ‘pbre’ staat, de afkorting voor 
‘presbyter’ of priester. Ook hier is de afkorting aangeduid met een streep er boven.  
 

 
 
In onderstaand voorbeeld van Jan Alaert zie je dat hij zelf geen titels had, maar wel zijn vader Gautier. 
Hij was meester.  

 
 
In het voorbeeld hieronder heette de leenman Renier de Donckere gheseit Saillant. Hij had een 
meesterstitel. Het gebeurde wel vaker dat voor edelen hun familienaam verward werd met de naam 
van hun voornaamste heerlijkheid. Zo heette in 1523 de burgemeester van de commune van het Brugse 
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Vrije jonker Willem de Saillant. De Saillant was niet zijn familienaam en hij was ook geen familie van 
Renier de Donckere gezegd Saillant. Saillant was de naam van de heerlijkheid waarvan hij heer was. 
Zijn familienaam was Hugonet.  
 

 
 
Het kan nooit kwaad om in je eigen stamboom aandacht te hebben voor de keuze van de voornamen. 
Die keuze was niet alleen tijdsgebonden, maar ook bepaald door sociaaleconomische en plaatselijke 
factoren. Denk aan de opkomst tijdens de Renaissance van voornamen zoals Hector en Hercules. In 
gezagsgetrouwe (adellijke) families werden in de 16de en 18de eeuw veel jongens Charles/Carel, Philips, 
Lodewijck/Loys of Maximiliaen genoemd en werden dochters wel eens met een voornaam als Margriete, 
(Marie-)Elisabeth of zelfs Isabella Eugenia Clara bedacht.  
 
Tabel met voornamen: Latijnse, Franse en Vlaamse vormen en diminutieven. 

 

Latijn Franse vorm Vlaamse vorm diminutief 

Andreas André Andries Driesekin 

Anna Anne Tanneken Tanneken 

Arnoldina Andrée Aernodijne Aernodijncken 

Arnoldus Arnaud Aernout A(e]rnekin 

Adrianus Adrien Adriaen Adriaenken-Ariken 

Barbara Barbe Baerbele Baerbelken 

Boudewijn Baudouin Boidin Boukin-Boidekin 

Carolus Charles Karel-Kaerle Carleken 

Catharina Catherine Kateline Calleken 

Christianus Chrétien - Christian Christiaen Kerstkin 

Clara Claire Claerkin Claerkin 

Cornelia Cornelie Neelken Neelken 

Cornelius Corneille Cornelis Connekin 

Egidius Gilles Gillis Gillekin 

Elisabeth Elisabeth Lysbette Betkin 

Francisca Françoise Franchijncken Franchijncken 

Gerardus Gerard Geeraert Geenkin-gillekin 

Giselenus Ghislain Gheleyn leenkin 

Isabella Isabelle Isabeau Beelekin 

Jacoba Jacqueline Jacquemijne Mineken 

Jacobus Jacques Jacob-Jaeques Copkin 

Joanna Jeanne Janneken Janneken 

Joannes Jean Jan Hanneken 
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Judoca Josine Jo(o]s(s]ijne Joosijncken 

Judocus Josse Joos Jooskin 

Georgius Georges Jooris Joorkin 

Guilielmus Guillaume Guill(aem]e-Gillam Willekin 

Laurentius Laurent Laureijns Laukin 

Leonardus Leonard Lenaert leenkin 

Lucas Luc Luuck Luuc(k]xen 

Ludovicus Louis Lodewijck-Loys Loykin 

Margareta Marguerite (Mar]griete grietkin 

Maria Marie Mayken Mayken 

Martinus Martin Maerten Martkin 

Mathias Mathieu Mathijs Thijskin 

Michael Michel Michiel Michielken 

Nicolasius  Nicolas Claei(j]s Claeijken 

Oliverus Olivier Ollevier Fie(r.]kin 

Paulus Paul Pauwel(s] Paukin 

Paulina Pauline Pauwelijne Pauwelijcken 

Petronella Petronelle Perijne Perijncken 

Petrus Pierre Pieter Pierkin 

Philippus Philippe Phlype-Phelyps Lipkin 

Richardus Richard Rijcquaert Rijckxen 

Stephanus Etienne Stevin ? 

Theodoricus Didier Dierijck Tierkin 

Vincentius Vincent Vincent Feinskin 

 
 

 

Agenda 
 

Familiekunde Vlaanderen Land van Waas vzw 

- Contactmomenten (deelname gratis) – met naleving van de coronamaatregelen van het moment 

van de ontmoetingsplaats (bibliotheek). 

o Contactnamiddag 25 november 2021 om 14u : Geert Hoste heeft het over de erfenisakten 

uit de 19de eeuw in het Waasland, bewaard in het Rijksarchief te Gent. Er is ook de 

mogelijkheid tot suggesties en hulp tot het oplossen van vastgelopen onderzoekingen van 

vooraf gestelde vragen van de aanwezigen. Locatie : Bibliotheek Sint-Niklaas. Inschrijven 

en onderzoeksvragen via website of secretariaat. 

o Onderwerpen in voorbereiding voor contactmomenten in het voorjaar 2022 :  

▪ Zin en onzin op online genealogie sites (Geneanet, MyHeritage)  

▪ Genealogisch belang van Landboeken 

Het volledige programma 2022 zal in de volgende Kroniek opgenomen worden 

 

Wie specifieke wensen heeft voor opleidingen of onderwerpen, of wie zelf wel eens aan bod wil 

komen op een bijeenkomst, neemt best eens contact op met het secretariaat 

 

mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
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55ste Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen 2022 Lier 

 

 

Civitates Orbis Terrarum (Georg Braun en Frans Hogenberg)  

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN vzw organiseert  
in samenwerking met FV REGIO MECHELEN vzw haar 

55ste NATIONAAL CONGRES 

DE GROTEN VAN LIER 
Zaterdag 19 maart 2022 in Lier 

Na drie jaar is het eindelijk weer zo ver: we kunnen een nationaal congres inrichten waarop we elkaar 

opnieuw in alle vrijheid kunnen ontmoeten. Omdat het de beurt is aan de provincie Antwerpen om de 

organisatie op zich te nemen, koos het bestuur voor samenwerking met onze regionale afdeling 

Mechelen en de stad Lier als congreslocatie. 

Het congres is gepland op zaterdag 19 maart 2022 in de mooie provinciestad Lier met als leidraad De 

Groten van Lier. Wie kent niet schrijver Felix Timmermans, klokkenmaker Louis Zimmer en schilder 

baron Isidoor Opsomer, om er maar enkelen te noemen? Bovendien speelde Lier een niet onbelangrijke 

rol in onze Bourgondische en Habsburgse geschiedenis. 

We kozen voor echte historische locaties: de zaal Vredeberg, een voormalige kloosterkerk, voor de 

voordrachten. 

In het vlakbij gelegen hotel-restaurant Hof van Aragon vinden het onthaal en de standen een plaats. 

Hier brachten Filips de Schone en Joanna van Castilië, de ouders van keizer Karel V, hun huwelijksnacht 

door. Voordien waren ze in de monumentale Sint-Gummaruskerk getrouwd. 

 
Congresprogramma 

9.00 u. - 10.00 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en versnapering in Hof van Aragon 

10.00 u.: Openingsceremonie congres in CC Vredeberg  

https://familiekunde-vlaanderen.be/Congres_2022_Lier
https://familiekunde-vlaanderen.be/Congres_2022_Lier
https://familiekunde-vlaanderen.be/Congres_2022_Lier
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• Wilfried Devoldere, voorzitter Familiekunde Vlaanderen 

• Philippe Van den Eynde, voorzitter FV Regio Mechelen 

• Ivo Andries, schepen van cultuur 

10.30 u.: eerste voordracht: De Groten van Lier door historicus Luc Ceulemans, voorzitter van 

het Liers Genootschap voor Geschiedenis 

11.30 u.: tweede voordracht, eerste deel: Het Lierse stadsarchief door archivaris Els 

Michielsen 

12.00 u.: tweede voordracht, tweede deel: Een gerechtelijke dwaling: Cathelyne van den Bulcke als 

heks veroordeeld, door Jef Verscuren 

12.30 u. – 14.00 u.: middagpauze met broodjeslunch in Hof van Aragon en in de cafetaria van CC 

Vredeberg (buiten op de binnenplaats bij goed weer) 

14.00 u.: derde voordracht: Het Bourgondisch-Habsburgse Lier door Luk Van den Berghe 

15.00 u.: uitreiking ereplaketten en sluiting congres door de voorzitter 

Nadien vrij standenbezoek (tot 17.00 u.) en/of vrij stadsbezoek 

17.00 u. – 18.00: ontvangst en receptie in het stadhuis met overhandiging van zijn kwartierstaat 

aan burgemeester Rik Verwaest. 

In het stadhuis zijn om veiligheidsredenen max. 150 personen toegelaten; indien meer: receptie 

gedeeltelijk in cafetaria CC Vredeberg. 

18.30 u – 22.30 u.: banket in Hof van Aragon voor de ingeschrevenen 

In de zaal Vredeberg is slechts plaats voor een 245-tal personen. Tijdig inschrijven is dus de boodschap. 

Koninklijke Oudheidkundige Kring Waasland 

Tentoonstelling ‘De geschiedenis van België in 100 oude kaarten’ van 30 oktober tot 19 december 

2021, Mercatormuseum, Zamanstraat 490, Sint-Niklaas. 

En dan nog dit 

Pro-Gen en Windows 11 

Pro-Gen 3.50 heeft een klein probleempje met de nieuwste versie 11 van Windows. Daarom gaat er 

heel binnenkort een PG 3.51 versie van Pro-Gen uitkomen. Die aangepaste versie is al in testfase. 

Maarten Slembrouck, onze externe ICT hulp bij de ontwikkelingen van zorro®, heeft zijn 

doctoraatsverdediging met succes afgelegd op 20 oktober 2021 aan de UGent. Proficiat! 

Family Search (FS) 

FS heeft zijn project om 2,4 miljoen micro filmrollen te digitaliseren afgerond. De gedigitaliseerde 

filmen zijn op www.familysearch.org gratis raadpleegbaar, mits registratie. Het fotograferen op 

microfilmen werd in 1938 aangevat. De transitie naar een volledig digitaal aanbod liep tussen 1998 en 

nu. Op bepaalde momenten waren 30 werknemers ermee bezig gebruik makend van 26 scanners. Er 

worden nog steeds nieuwe beelden gemaakt van originele documenten, maar dan rechtstreeks in 

digitaal formaat.   

Naast filmrollen heeft FS ook nog een heel archief microfiches die momenteel gedigitaliseerd worden, 

en dat gaat nog enkele jaren in beslag nemen. 

Publiceren in onze Kroniek 

De redactie ontvangt graag uw manuscripten ter publicatie. We verwijzen naar enkele richtlijnen in 

onze kroniek 2021-02 (maart 2021). 

https://familiekunde-vlaanderen.be/Inschrijvingsformulier_Bezoekers
http://www.familysearch.org/
https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=kroniek-van-het-land-van-waas
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https://www.familiekunde-landvanwaas.be/publicaties/kronieken
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Woordje van de voorzitter 
Misschien verschiet je wel. Het is inderdaad nog maar enkele weken geleden dat we onze vorige Kroniek 

van het Land van Waas uitbrachten. Maar we zaten heel wat achter op het geplande schema, en met de 

timing van uitgave van  deze editie zitten we bijna weer helemaal goed, en klaar voor alweer een nieuw 

jaar. Dat nieuwe jaar 2022 is een feestjaar voor de kroniek want dan bestaat dit tijdschrift 50 jaar.  

 

Genealogie of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met 

voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie. Daarbij worden in eerste instantie namen 

gezocht van voorouders en daarna ook afstammingen van die voorouders. Vroeger was er bij veel 

families een parate kennis aanwezig over de voorouders of over hun familie, zonder dat dit het resultaat 

was van opzoekingen. Bij het opzoeken van voorouders en afstammingen van mijn echtgenote stelde ik 

deze merkwaardige overlevering vast.  

 

Zij was in de volksmond (buren, bewoners van het dorp) gekend als “Lief van Jef van Roos van ’t Jong 

van Trees”. Een mondje vol dus. Maar, hoe zat dat dan in elkaar? Een kwartierstaat brengt duidelijkheid. 

Haar vader is Petrus, maar werd Jef (van Jozef) 

genoemd. Logisch is anders, maar zo is het nu 

eenmaal. Diens moeder was Roos (Rosalia) 

Vandael en Jef’s grootvader was de zoon (“’t 

jong”) van Trees (Theresia) Maes. 

 

Zo werden vijf generaties in één adem genoemd. 

Alleen was het verrassend om vast te stellen dat 

de lijn naar Trees zigzag door de kwartierstaat 

liep. Dat had ik niet verwacht. 

 

Als resultaat van de opzoekingen die ik toen nog 

in het gemeentehuis kon doen in de jaren 80 van 

de vorige eeuw heb ik gezinsbladen van families 

met haar familienaam opgesteld. Het waren er 

wel honderd. De familienaam (Lijnen) komt daar veel voor. Maar welk van die gezinnen behoorde tot 

haar familie? Ik ging met die gezinsbladen naar haar vader (Jef dus) en bij elk familieblad van een gezin 

met ouders minder dan honderd jaar oud op dat ogenblik, zei hij onomwonden: “da’s van ’t volk” of 

“deze zijn niet van ’t volk”! De quote “’t volk” verwees naar de familieband. Ongelovig ging ik achteraf 

natrekken waar in de geschiedenis de “volking” zich had voltrokken. En geloof het of niet, bij de 

gezinsbladen met label “van ’t volk” kon ik de familieband met Jef bijna steeds bewijzen, en bij de 

anderen niet! Bepaalde gezinsbladen kon ik terugbrengen tot gemeenschappelijke voorouders in de 

eerste helft van de 18de eeuw! De wetenschap dat een gezin tot een familie behoorde of niet werd dus 

tot soms meer dan tweehonderd jaar meegedragen. Ik sta hiervan nog steeds versteld.   

 

Het boeit ons om te weten of er in jullie families ook dergelijke overlevering terug te vinden is, 

namenreeksen of “volk”-inzichten, en ik vraag mij af of hier al ooit onderzoek is naar gebeurd door 

historici.   

 

Mochten jullie hierover een eigen verhaal hebben, laat het ons weten. En ondertussen kunnen we 

beginnen denken aan de kerstverlichting. Mag die nu al voor Sinterklaas uitgehangen worden, of moet 

die kerstboom toch maar wachten tot na 6 december? 

 

Geniet in deze kouder wordende dagen van de sfeervolle gezelligheid thuis en spit die onontgonnen tak 

van je familie toch maar eens wat verder uit.  
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Onze website www.familiekunde-landvanwaas.be 

Nieuwigheden november-december 2021 

• Onze helden-website werd bijgewerkt naar de laatste versie van Wordpress (5.8.2). 

 

Onze website www.publicatie-landvanwaas.be en zorro® 
De volgende upgrade is gepland voor begin januari 2022. Details zullen in de volgende editie van de 

Kroniek beschreven worden. 

 

Van Stappen in Nieuwkerken-Waas einde 16de, begin 17de eeuw 
Marc Van Stappen 

 

Het gezin van Lambertus Van Stappen 

Lambertus of Lambrecht (°voor 1565, †Nieuwkerken 16371) huwde rond 1585 met Elisabeth Truymans 

(†circa 1595) van wie er drie kinderen bekend zijn, allen geboren te Nieuwkerken: 

 

• Elisabeth (°2.12.1587, p/m2 Martinus Truijman, Elisabeth Impens (=vrouw van Jacobus Truijman) 

• Petrus (°3.6.1590, Petrus Van Landeghem, Gudula van Ecken) 

• Amelberga (°4.4.1593, Joannes van Gijsele, Catharina Inghels) 

 

Zoals gebruikelijk in die tijd hertrouwt de jonge weduwnaar rond 1595 met Elisabeth Van Cleemputte 

(† voor 1628). Er worden twee kinderen te Nieuwkerken geboren: 

 

• Catharina (°26.12.1599)3 

• Jacobus (°9.2.1603) 

 

Lambertus huwt tenslotte nog een derde maal te Nieuwkerken op 6.3.1628 (getuigen: Jacobus Van 

Stappen(=zoon), Joannes Peertsman (=schoonzoon, zie verder) met Maria (Maeyken) De Weert (†na 

1632). Er volgen nog twee kinderen, nog steeds in Nieuwkerken: 

 

• Joannes (°1.2.1629, †na 1640) 

• Egidius (°18.3.1632) 

 

We kunnen dus concluderen dat Lambertus en zijn familie in deze periode te Nieuwkerken woonde. Hij 

is vermoedelijk een eind in de 70 geworden.  Bij de kinderen uit zijn eerste huwelijken treden er geen 

familieleden van hem op als doopgetuigen.4 Lambertus is ook een eerder unieke voornaam.  

 

Noch Lambertus, noch één van zijn drie echtgenotes worden genoemd in de hoofdcijnsboeken van het 

Land van Waas, wat dus betekent dat ze niet van een vrije moeder afstamden. Dit vrij zijn betekende 

het vrijgesteld zijn van het grafelijke recht op het beste hoofd (=beste stuk) bij een overlijden.5  

 

 
1 Overlijdensregisters Nieuwkerken starten pas 1649. 
2 p=dooppeter, m=doopmeter 
3 Voor de geboorten in het tweede en derde huwelijk noteert de pastoor geen namen van doopgetuigen. 
4 Het is ook mogelijk dat er voor 1587 nog enkele kinderen geboren werden: de doopregisters werden pas vanaf 1587 
bijgehouden en voor 1583 waren er zelfs protestantse doopboeken. 
5 Dit oude middeleeuwse recht werd in vrouwelijke lijn doorgegeven door vrije moeders. Hun zonen waren ook vrij, maar 
niet diens verder nageslacht, tenzij ze zelf opnieuw huwden met vrije vrouwen. 
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We zullen verder in deze bijdrage zowel wat de hoofdcijnsboeken betreft, als wat betreft het noteren 

van doopgetuigen, toch voorzichtigheid moeten zijn bij mogelijke interpretaties. 

 

De kinderen van Lambertus 

Vermoedelijk zijn de twee oudste kinderen Elisabeth en Petrus vroeg overleden.  

 

Amelberga (°1593, †Sint-Niklaas 7.6.1669, ‘weduwe’), huwt te Sint-Niklaas op 19.6.1616 met Joannes 

Daelman (†voor 1669, zoon van Egidius). Ze krijgen er negen kinderen6: 

 

• Egidius (°16.3.1617, Jacobus van Fruyleghem, Elisabeth -). Huwde te Sint-Niklaas op 3.2.1642 

met Elisabeth Van Landeghem.7 

• Margaretha (°5.9.1618, Petrus van Goethem, Margaretha Van Stappen (=tante van Amelberga, 

zie verder) 

• Joannes (°13.2.1620, †14.12.1678, Joannes de Suttere, Neyken Dullaerts) 

• Petrus (°13.2.1622, Egidus Van Dale, Judoca Van Landeghem) 

• Amelberga (°30.11.1623, Joannes Rombaut, Andresina Van Goethem) 

• Christianus (°25.12.1625, †Sint-Niklaas 3.1.1626, Joannes Persmans (=oom8), Elisabeth Haumans) 

• Catharina (°28.10.1627, Egidius Daelman, Catharina Van Goethem) 

• Elisabeth (°8.10.1629, Matthias Rombaut, Catharina Van Houcke) 

• Maria (°11.7.1632, Paschasius Daelman, Maria Van Goethem) 

 

Opmerkelijk is dat Lambertus Van Stappen als grootvader nergens vermeld wordt bij de doopgetuigen. 

Enkel Joannes Peertsman die zal huwen met Catharina, de halfzus van Amelberga, wordt genoemd. We 

onthouden hier ook nog de naam van Margaretha Van Stappen als doopmeter van het tweede kind. 

 

Het gezin van Amelberga wordt nog in 1640 vermeld in een bevolkingslijst van Sint-Niklaas.9 

 

Catharina (°1599, †Beveren 23.12.1646, ‘echtgenote’) huwt te Nieuwkerken op 22.11.1625 met Joannes 

Peertsman (†na 1646) met als huwelijksgetuigen Judocus Peertsman en Joannes Maes. Joannes 

Peertsman is zelf ook getuige bij het derde huwelijk van zijn schoonvader Lambertus en is doopgetuige 

bij een kind van zijn schoonzus Amelberga. 

 

In het gezin van Catharina Van Stappen en Joannes Peertsman worden te Nieuwkerken zes kinderen 

geboren: 

 

• Elisabeth (°28.2.1627, Matthias Rombaut, … Maes) 

• Joanna (°9.11.1628, Judocus Vergauwen, Antonijne Maes) 

• Anna (°6.12.1630, Jacobus Van Stappen (=oom), Lauwerijn Smets (XJudocus Peertsman) 

• Catharina (°10.2.1633, Joannes De Cock (=oom van Catharina, zie verder), Catharina Vergauwen) 

• Amelberga (°19.11.1634, Joannes Crap, Amelberga Van Stappen (=tante)) 

• Egidius (°28.11.1637, Egidius Rouwels, Anna Maes) 

 

Ook hier treedt grootvader Lambertus Van Stappen niet op als doopgetuige bij zijn kleinkinderen. Het 

gezin woont in Nieuwkerken, mogelijk wonen ze nadien in Beveren. 

 
6 Volgens Marcel Van de Cnocke (bericht 26.2.2007 op yahoogroups Oost-Vlaanderen) zou er ook een zoon Andreas Daelman 
zijn (†Nieuwkerken 19.5.1691), gehuwd te Haasdonk op 12.10.1647 met Catharina Vercauteren (†Nieuwkerken 13.4.1678). 
Hiervan is een kind bekend: Joannes (°Nieuwkerken 11.10.1648). 
7 Elisabeth Van Landeghem (°Sint-Niklaas 1.10.1605) werd moeder van vijf kinderen, uit Geneanet, Paul Daeleman. 
8 Een vermelding oom of tante bij de doopgetuigen duidt op een oom/tante relatie t.o.v. het kind. Wanneer het gaat om een 
oom of tante van een van de ouders, wordt dit er bij vermeld. 
9 L. De Backer, De inwoners van Sint-Niklaas in 1640. Bij Amelberga staat ‘dochter van Lambrecht’ genoteerd. 
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Jacobus (°1603, †1645) huwt te Sint-Niklaas 1626 met Maria Peertsman (†1667) met als getuigen 

Joannes De Cock (=oom) en vader Lambertus Van Stappen. Bij hun enige kind Judocus (°1637) zijn de 

doopgetuigen Joannes Maes en Amelberga Maes. Dit gezin woont in Sint-Niklaas in 1640, de jongere 

halfbroer van Jacobus, namelijk Joannes (°1629) is er inwonend.10 Mogelijk is Maria Peertsman, een 

zuster van Joannes Peertsman. De Joannes De Cock die bij beide gezinnen genoemd wordt als getuige, 

is ook de voogd paterneel van het enige kind van Jacobus wanneer de staten van goed worden 

opgemaakt. 

 

Over de twee jongste zonen van Lambertus, Joannes en Egidius, kunnen we het volgende zeggen: 

 

• ze leven nog in 1637 en ze overlijden niet te Nieuwkerken 

• er worden twee overlijdens te Kieldrecht genoteerd van een Egidius Van Stappen op 19.5.1675 

(‘at 42’, waarschijnlijk ongehuwd) en Joannes Van Stappen in 1680 (‘at 52’, gehuwd met 

Magdalena Doms) 

• daar hun leeftijdsgenoot Paulus Van Stappen (X Elisabeth van Swaelennen) er ook verblijft -zie 

verder-, en deze een kleinzoon is van Petrus Van Stappen (X Elisabeth tsCorten), en dus ook een 

achterneef is van de jongste zonen van Lambertus, is het aannemelijk dat beide broers vanuit 

Nieuwkerken ook naar Kieldrecht zijn getrokken. 

 

Geen enkele van de kinderen van Lambertus wordt nog vermeld in de hoofdcijnsboeken: ze stamden 

immers niet af van een vrije moeder en huwden zelf ook niet een vrije vrouw. 

 

Noch Lambertus, noch een van zijn drie echtgenotes, worden als doopgetuige genoemd bij een van hun 

kleinkinderen. Er wordt wel in deze periode in plaats van op grootouders opvallend  vaak beroep gedaan 

op ooms en tantes van de ouders. Dit is een fenomeen dat we hier later nog zullen tegenkomen.11 

 

Staat van goed bij het overlijden van Lambertus12 

Op 28 april 1637 wordt te Nieuwkerken voor de schepenen Dierick Varendoncq13 en Jan Baert14 een staat 

van goed opgemaakt. Hierbij zijn zijn weduwe Maria De Weert, zijn zoon Jacobus en zijn schoonzoon 

Joannes Peertsman aanwezig. Er wordt een regeling getroffen voor de verdere opvang van de twee 

jongste wezen van Lambertus, met name Hansken en Gilleken. De weduwe zal instaan voor het jongste 

kind, terwijl de andere hoirs voor Hansken zullen zorgen tot dat hij de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt. 

De weduwe en de hoirs komen verder overeen dat de helft van de huysinghen vercocht bij de voorn. w. 

(=weduwe) ende hoirs aen steven van heerweeghen de w. competeirde de deurgaende helft ende inde 

gronden de helft ter bijlevinghe datse alleenelijck sal proffiteren den vierden penninck. De akte wordt 

ondertekend door de beide schepenen en door Jacobus Van Stappen. De weduwe Maria De Weert en 

Joannes Peertsman zetten hun merkteken (=een kruisje) en opmerkelijk is dat ook een zekere Petrus 

(Pieter) Claus nog zijn merkteken zet. Het is nog onduidelijk wie deze laatste persoon is.15 

 

 

 
10 L. De Backer, De inwoners van Sint-Niklaas in 1640. 
11 In latere periodes treden grootouders bijna systematisch op als doopgetuigen bij de oudste kinderen. 
12 Weesboeken Nieuwkerken N°2, f°123. Men belooft de wezen te onderhauden van aete ende drancke cleeden ende reeden. 
De afspraken over de verdeling van de eigendommen vraagt nog verdere verduidelijking. De weduwe wordt enerzijds voor de 
helft als eigenaar beschouwd wat er op wijst dat dit een eigendom is die tijdens haar huwelijk met Lambertus is aangekocht. 
De andere helft zou dan de twee weeskinderen toekomen (met hierop dan vruchtgebruik voor de weduwe). Anderzijds zijn 
de kinderen uit Lambertus zijn tweede huwelijk hier ook betrokken partij bij de verkoop van eigendommen. Verwerven zij 
eigendomsrechten in ruil voor het opvangen van de oudste wees Joannes? 
13 Dierick Varendoncq was voor 1619 gehuwd met Anna Bolsens. In: Huwelijken van Nieuwkerken-Waas 1587-1796. 
14 Vermoedelijk combineerde Jan Baert de functies van schepen en meier. 
15 Uit de omschrijving in de staten van goed lijkt het erop dat deze Pieter Claus ook een van de erfgenamen is. 
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Andere familierelaties van Lambertus: zijn broer Gillis 

In 1606 verkoopt een zekere Egidius (Gillis) Van Stappen de helft van een hofstede en de helft van een 

stuk land aan Lambertus.  Vermoedelijk wijst dit op een nauwe familierelatie waarbij ze beiden de helft 

van een eigendom geërfd hebben, en Egidius zijn stuk dan verkoopt aan zijn broer. 

 

De enige Egidius16 die te Nieuwkerken rond dezelfde periode daarvoor in aanmerking komt is Egidius of 

Gillis Van Stappen (°voor 1570, †Nieuwkerken 1627), huwt rond 1592 met Jacomina Van Laere 

(†Nieuwkerken 1620). Te Nieuwkerken worden volgende kinderen geboren17: 

 

• Anna (°24.5.1593, m= Gudula of Goele van Roest18) 

• Paulus (°28.7.1594, Joannes Nijs, Judoca Verbraeken) 

• Anthonius (°6.3.1599) 

• Thomas (°30.10.1601) 

• Petrus (°15.2.1604) 

• Anthonia (°11.11.1605) 

• Judocus (°1.10.1606) 

• Catharina (°27.9.1612) 

• Theodorus (°27.4.1614) 

 

Bij het overlijden van beide ouders zijn er nog minderjarige kinderen en worden er staten van goed19 

opgemaakt. In 1627 tekenen de  oudste zonen Anthonius en Thomas de boedelbeschrijving, naast 

Hubertus Van Royen die namens zijn echtgenote Anna Van Stappen tekent. En er is naast Catharina, nog 

sprake van de overleden wezen Dierick en Pieter. Deze laatste twee moeten dus overleden zijn voor 

1627, de niet vermelde kinderen Paulus, Anthonia en Judocus moeten dan wellicht op jongere leeftijd 

al overleden zijn. Bij de staten van goed van 1620 worden als voogden vermeld: Joannes de Cocq (=oom) 

en Judocus Van Laere. 

 

Het gezin van Egidius Van Stappen en Jacomina Van Laere wordt niet in de hoofdcijnsboeken vermeld: 

beiden stammen dus niet af van een vrije moeder.20 

 

De oudste dochter Anna Van Stappen (†Bazel 9.3.1625) was te Nieuwkerken op 26.11.1617 gehuwd met 

Hubertus Van Royen. Zij krijgen te Bazel drie kinderen: Nicolaes (°7.10.1618), Petrus (°24.1.1621) en 

Paschasius (°19.2.1625). Hun moeder overlijdt kort na de geboorte van het jongste kind. Haar 

echtgenoot huwt nadien nog drie maal.21 Er wordt te Bazel op 9.4.1625 een staat van goed opgemaakt 

voor de drie wezen. Als voogden treden Servatius van Royen en Paulus Van Stappen (=neef van de 

moeder) op. Nadien volgen er nog aktes in 1628 en 1632 waarin melding wordt gemaakt van de goederen 

die de wezen erfden na het overlijden van de nog jonge ooms Pieter en Dierick, respectievelijk hun 

tante Catharina.22 

 

 
16 Egidius is een minder voorkomende voornaam. 
17 De doopgetuigen bij de jongste kinderen worden weer niet vermeld door de pastoor. Vermoedelijk zijn er nog kinderen 
geboren in dit gezin.  
18 Over deze Gudula van Roest hebben we het later nog in deze bijdrage. 
19 Weesboek Nieuwkerken  12.10.1627 (f°31v°) en weesboek Sint-Niklaas 2.1.1620 (f°285v°). Mogelijk heeft het gezin een 
tijdje in Sint-Niklaas gewoond.  In 1620 is er sprake van vijf wezen. Vermoedelijk zijn dit Anthonius, Thomas, Petrus, 
Catharina en Theodorus. De twee oudste kinderen zijn dan meerderjarig. 
20 Zoals we verder zullen opmerken, is Egidius wel genoteerd als zoon van een vrije moeder. 
21 Hubertus of Huijbrecht van Royen (†Bazel 8.61673), griffier van de baronnie Wissekerke, was de zoon van Petrus en van 
Elisabeth De Laet. Hij hertrouwt te Bazel 20.7.1627 met Maria Francq, nadien met Elisabeth Truymans (†26.11.1657) en te 
Bazel op 23.6.1658 met Barbara van Eynatten. Bij zijn overlijden wordt een staat van goed opgemaakt (11.10.1673) waarin er 
zelfs sprake is van vijf huwelijken.  Zijn goederen worden verdeeld over zes staken 
22 Weesboeken Bazel 25.1.1628 en 28.2.1632. 
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De jongere zuster van Anna Van Stappen was Catharina (†Nieuwkerken 7.1.1631). Zij was te 

Nieuwkerken gehuwd op 30.5.1630 (getuigen Petrus Seghers en Petrus Van Goethem) met Petrus Van 

Goethem. Dit huwelijk bleef kinderloos. 

 

Na het overlijden van hun vader Egidius in 1627 is er nog sprake van twee zonen: Anthonius en Thomas. 

 

Thomas huwt met Egidia Raes en samen krijgen ze te Nieuwkerken acht kinderen. Daarvan zijn er 

momenteel nog altijd nakomelingen.23 

 

Anthonius Van Stappen (°1599, †voor 1651), zoon van Egidius, huwde voor 1626 met Anna Hagenberge24 

(†na 1657). Er werden in dit gezin twee dochters geboren: Maria en Anna (°Nieuwkerken 23.8.1626). 

Anna Hagenberge stamde af van een  vrije moeder.25 

 

De oudste dochter van Anthonius, Maria Van Stappen, huwt met Joannes Versluys, griffier. Haar zuster 

Anna (†Sint-Gillis26 28.4.1657) huwt te Sint-Gillis op 24.7.1648 met Joannes Van Hove, chirurgijn van 

beroep.27 Ze krijgen samen drie kinderen, Anna, Catharina en Petrus.28 

 

Bij het overlijden van Anna Van Stappen in 1657 wordt een staat van goed opgemaakt met als voogd 

Petrus Van Hove en Joannes Versluys, ooms van de enige wees, Anna.29 Tijdens het huwelijk met Joannes 

Van Hove was er een stuk cap bos gekocht en diverse geldsommen uitgeleend waarop ze bezette renten 

ontvingen. Een van die leningen was aan Nicolaes Perman, de tweede echtgenoot van zijn schoonmoeder 

Anna Hagenberge.30 Joannes Van Hove had als houder van het sterfhuis zelf een zesde deel geërfd in 

het sterfhuis van zijn vader. 

 

Anna Van Stappen had zelf nog gronden geërfd na het kinderloos overlijden van haar tante Catharina 

(XPetrus Van Goethem). En er waren nog gronden en renten uit de erfenis van haar vader:31 een stuk 

grond in Sint-Gillis achter de schuur van de hofstede de Swane,32 en een bezette rente op een behuisde 

hofstede.33  

 
23 Genealogie Van Stappen op www.stap-brug.be. In diverse parentelen zijn op deze website meer dan 5.000 namen te 
consulteren, voornamelijk rond de namen van mijn ouders, Van Stappen en De Dobbelaer, die al sinds de 17de eeuw 
voorkwamen in het Waasland. 
24 Anna Hagenberghe hertrouwt op 1.2.1651 met Nicolaes Permans (tot Bornem). 
25 Vermeld in de Wase hoofdcijnsboeken (bewerking Roggeman, deel VI, Par 3). Vermoedelijk was Jacobus de Huylle die 
naast haar naam vermeld wordt, haar eerste echtgenoot. Er worden immers nog twee gehuwde vrije dochters vermeld 
(Francisca en Leonora Theresia Huylle). 
26 Met Sint-Gillis wordt de huidige gemeente Sint-Gillis-Waas bedoeld. 
27 Joannes Van Hove hertrouwt te Sint-Niklaas op 26.11.1661 met Maria Alonso. Zelf overlijdt hij te Sint-Gillis-Waas op 
1.10.1670 (‘at 45’). Grafschrift aan kerk Sint-Gillis-Waas (koor): sepulture van eersamen M. Jan Van Hove, fs Jans, gesworen 
curusyn van lande van Waes, in hauwelyck gehadt hebbende de eerbare Anna Van Stappen, f. Antoni, sterft den 1 octobre 
1670. In: AOKLVW, deel 5, P.161. 
28 Dopen te Sint-Gillis-Waas: Anna (°28.5.1649, p/m Joannes Van Hove (=grootvader), Joanna Hendrix), Catharina 
(°24.9.1650, Joannes Hiel, Cornelia Verbraken), Petrus (°11.3.1656, Marinus vanden Brem nom Petrus Van Hove (=oom), 
Maria Van Stappen (=tante)). Anna Van Hove (†Temse 17.1.1686) huwde met Egidius Van Acker op 9.1.1677 (info Geneanet, 
Yvo Van Acker). 
29 Staten van goed Vrasene-Sint-Gillis, nr 2268, f°1, dd19.1.1658 (bewerking G. Roggeman, 1575-1661).  Joannes Versluys 
wordt hier griffier van Beveren genoemd. 
30 Er wordt in de staten van goed nog vermeld dat Nicolaes Perman in gebreke was gebleven met het terugbetalen van de 
lening en dat dit te maken had met zijn nieuwe brouwerij de Swaene die in 1645-1646 verwoest was geworden door het 
krijgsvolk van de verenigde Nederlanden. 
31 Moeder Anna Hagenberge had hierop blijkbaar geen recht van bijleving meer ten regarde van uitkoop. (in tochte gehouden 
door Petrus Van Goethem uitenhoofde van wijlen Catharina Van Stappen). 
32 Als omschrijving van dit stuk grond staat er: Z Ripstraat, W hoirs Philippus de Ruysscher, N hunselfs. Vermoedelijk wordt 
hier dus een stuk grond bedoeld dat grenst in het noorden aan de hofstede van Joannes Van Hove en Anna Van Stappen. Ten 
zuiden ligt de Ripstraat. Het stuk grenst ook aan de Swaene, waar Nicolaes Perman in 1645-46 zijn herberg had. 
33 De hofstede is gelegen op de kant van Sinte broeck bij de Groote Swane en de bezette rente is onverdeeld met heer 
Versluysen, griffier van Sint-Gillis. Vermoedelijk is dit de oom van de wezen, Joannes Versluys, die ook al griffier van 
Beveren en/of het Beverse in Sint-Niklaas genoemd werd. De voogden van de wezen eisen hier nog eens duidelijk de helft op. 
Vermoedelijk was de andere helft dus voor Maria Van Stappen, Anna’s zuster. 

http://www.stap-brug.be/
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Wanneer in 1671 Joannes Van Hove overlijdt, wordt er eveneens een staat van goed opgemaakt.34 Er 

waren nu drie wezen uit zijn tweede huwelijk met Maria Alonso. Als voogden treden terug op Joannes 

Versluys, griffier van het Beverse in Sint-Niklaas, waarbij Petrus Van Hove, procureur in de Raad van 

Vlaanderen, eerder al was overleden. Ook Joannes Maes en Jacobus Alonso worden als voogden 

genoemd.35 Er wordt gesproken over vaderlijk goed (o.a. land en behuisde hofstede te Temse en land 

te Sint-Niklaas). Tijdens zijn huwelijk met Maria Alonso is ook de helft verworven van de hofstede de 

Groote Swaene.36 Van zijn ouders Joannes Van Hove (XCatharina Verbraeken) had hij drie huizen geërfd, 

twee in Temse en een in Nieuwkerken. Er was ook nog een af te betalen schuld aan Margaretha Van 

Westergem, weduwe van zijn broer Petrus Van Hove, transport hebbende van Anna Hagenberghe, 

weduwe van Nicolaes Perremans over verschenen loop van tochte. Maria Alonso had tenslotte nog haar 

deel in een gederfd goed. Normaal zal Anna, de dochter uit het eerste huwelijk met Anna Van Stappen 

nog haar deel krijgen uit de goederen die 100% eigendom waren van haar vader. 

 

Andere familierelaties van Lambertus: zijn broer Petrus 

Petrus Van Stappen (°voor 1565) huwt te Nieuwkerken op 12.11.1588 Elisabeth tsCorten (ex Stekene). 

Ze krijgen er twee kinderen: Anna (°15.10.1589, p/m Rolandus Hendricx, Gudula van den Roost) en 

Paulus (°26.2.1591, Petrus Stuer en Elisabeth tsCorten).  De naam Gudula van den Roost als meter bij 

het oudste kind waren we ook al tegengekomen bij het gezin van zijn broer Gillis, wellicht is dit de 

moeder van Petrus en Gillis?37 Het gezin van Petrus is niet in de hoofdcijnsboeken vermeld. 

 

Dochter Anna (†na 1634) huwt te Nieuwkerken 25.2.1618 Anthonius De Cock. Ze krijgen er 10 kinderen: 

 

• Egidius (°3.8.1620, jong overleden) 

• Anna (°12.9.1621) 

• Anthonius (°7.2.1623, Egidius Voet, Catharina Van Stappen (=nicht van Anna)) 

• Anthonia (°1.6.1624, Cornelius de Cocq, Elisabeth Vergauwen) 

• Paulus (°11.1.1626, Michael Brouckman (=oom van Anna, zie verder), Elisabeth sCocx) 

• Egidius (°20.6.1627) 

• Catharina (°24.1.1629) 

• Elisabeth (°12.10.1630, Petrus Van Goethem (=man van Anna’s nicht Catharina Van Stappen)), 

Elisabeth Smets (=vrouw van Paulus De Cock, neef van Anna) 

• Joanna (°19.9.1632) 

• Judocus (°16.5.1634, Judocus Rotthier, Elisabeth Verelst (=tante)) 

 

Anthonius De Cock overlijdt rond 1647 en er wordt een staat van goed opgemaakt, waarin sprake is van 

zeven wezen en twee hoirs (=vermoedelijk Anna en Anthonius).38 

 

De broer van Anna Van Stappen, Paulus huwt te Nieuwkerken op 3.11.1616 met Elisabeth Verelst, 

dochter van Jacobus en Christina De Dycker.  Ze krijgen er negen kinderen: 

 

• Anna (°30.7.1617) 

• Petrus (°16.7.1619) 

 
34 Staten van goed Vrasene-Sint-Gillis, dd 4.3.1671, f°271 (bewerking G. Roggeman). 
35 Joannes Versluys en Petrus Van Hove waren al in 1657 ook genoemd bij het overlijden van Anna Van Stappen. Zij treden nu 
op over oudste wezen, dus vermoedelijk waken ze over de rechten van Anna’s kinderen. Joannes Maes en Jacobus Alonso 
worden genoemd als voogd over de nakinderen, dus uit het tweede huwelijk van Joannes Van Hove.  
36 Daarin Anna Hagenberge de andere helft pretendeert. 
37 We zullen verder aantonen dat dit mogelijk een tante van Petrus was. 
38 Weesboeken Nieuwkerken, dd 14.1.1647. Op Geneanet (Harry Truyman) wordt Anthonius De Cock als zoon van Egidius en 
Jacoba Truyman genoemd, met een broer Matthias en een zuster Digna. Verschillende auteurs wijzen Anna Van Stappen aan 
als oudste dochter van Egidius en Jacomina Van Laere, wat niet correct is. 
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• Jacobus (°26.9.1621) 

• Maria (°10.12.1623, p/m Egidius Maes, Anna Van Voorde) 

• Elisabeth (°19.3.1626, Michael Brouckman (oom van Paulus), Anna Van Puyenbroeck) 

• Amelberga (°19.8.1628, Thomas Van Stappen (=neef van Paulus)), Amelberga sConinx) 

• Paulus (°8.1.1631, Judocus Wenxes, Barbara Smets) 

• Maria (°24.10.1633, Paulus De Bock, Maria Puylaerts) 

• Catharina (°29.5.1637, Petrus Van Goethem (=man van Paulus’ nicht Catharina Van Stappen), 

Egidia Raes (=vrouw Thomas Van Stappen)) 

 

De vermelding van Petrus Van Goethem (XCatharina Van Stappen) en Thomas Van Stappen (XEgidia Raes) 

als doopgetuigen wijst er wellicht op dat de ouders van Anna en Paulus Van Stappen vroeg overleden 

zijn en dat ze wellicht in het gezin van hun oom Egidius (XJacomina Van Laere) zijn grootgebracht. Een 

andere verklaring kan ook weer zijn dat er geen beroep op de grootouders werd gedaan als doopgetuige 

bij de kleinkinderen. 

 

Wanneer Paulus te Nieuwkerken in 1646 overlijdt wordt er een staat van goed opgemaakt.39 Hij heeft 

dan twee meerderjarige kinderen, Anna die ondertussen gehuwd is en Petrus. Er worden dan nog vijf 

weeskinderen genoemd. Het dochtertje Maria (°1623) moet wellicht al op jonge leeftijd zijn overleden. 

Voogden zijn Wouter Verelst (=oom langs moeders kant) en Anthonius de Cock (=oom). 

 

De oudste dochter van Paulus, Anna Van Stappen huwt te Nieuwkerken op 23.7.1644 (getuigen Joannes 

Speelman, Henricus de Jode) met Judocus Speelman. Ze krijgen samen te Nieuwkerken twee kinderen: 

Paulus (°8.2.1645) en Petrus (°4.6.1646, p/m Petrus Van Stappen (=oom) en Margaretha Spelmans). 

 

De oudste zoon van Paulus, Petrus Van Stappen (°1619) huwt te Stekene in 1649 met Maria Eeckmans. 

Via hun zoon Judocus (XJudoca Verlee) is er een verdere afstamming tot in de 18de eeuw). Een jongere 

broer van Petrus, Paulus (°1631, †Kieldrecht 29.8.1687, ‘at 60 ann’)40 sticht te Kieldrecht een gezin: hij 

huwt met Elisabeth van Swaelenne (†Kieldrecht 10.3.1679) en samen krijgen ze een dochter Digna. Nog 

te Stekene op 28.5.1650 huwt hun zuster Elisabeth (°1626) met Joannes Vanackere.41 

 

De jongste dochter van Paulus, Catharina Van Stappen (°1637) huwt te Stekene op 23.11.1660 met 

Judocus Clemens.42 Ze krijgen te Stekene volgende kinderen: Stephanus (°ca 1665, †ca 1728), Petrus 

(°5.4.1667, p/m Petrus …eijt, Maria Blommaert), Elisabeth (°11.12.1670, Petus Claussens ex nomine 

Judocus van Diest, Elisabeth Corneel), Paulus (°30.4.1673, Paulus Van Stappen (=oom), Elisabeth 

Vancauteren), Judocus (10.10.1675, Judocus Van Stappen (=neef van Catharina)), Joanna de Corte), 

Jacobus (°30.12.1661, Joannes Baptist Wijts noe Jacobus Baert, Judoca de Mayer), Jacobus (°3.6.1669, 

Petrus Clasens, Elisabeth vande suauele (=tante)). Moeder Catharina Van Stappen overlijdt te Stekene 

op 19.4.1678.43 

 

Andere familierelaties van Lambertus:  zijn zuster Margaretha Van Stappen 

Margaretha (°voor 1565) Van Stappen trouwt te Nieuwkerken rond 1587 met Egidius Van Gremberge. Ze 

krijgen er negen kinderen44: 

 

 
39 Weesboeken Nieuwkerken 13.4.1646 (f°323v°) 
40 Het is deze Paulus die rond dezelfde periode in Kieldrecht verblijft als zijn achterneven Joannes en Egidius, de kinderen 
van Lambertus Van Stappen. 
41 Dat enkele familieleden plots naar Stekene trekken, heeft mogelijk te maken met de herkomst van hun grootmoeder 
Elisabeth tsCorten uit deze gemeente. 
42 Judocus Clemens hertrouwt met Anna Vanderwaerde, van wie verschillende kinderen. 
43 Staat van goed Stekene dd 10.7.1678 waarin vijf kinderen vermeld worden: Steven, Pieter, Elisabette, Pauls en Joos.  De 
twee zoontjes Jacobus moeten dus vroeg overleden zijn. 
44 Er lijkt een leemte in de doopregisters te zijn rond 1595, en mogelijk zijn er kinderen geboren voor 1588. 
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• Catharina (°13.3.1588, p/m Sigerus Buijtas, Gudula van den Roost) 

• Anna (°5.11.1589, Petrus Stuer, Elisabeth tsCorten (=tante)) 

• Magdalena (°13.1.1591, Joannes Rotthier) 

• Anna (°1.4.1593, Egidius Van Stappen (=oom), Catharina Van Stappen (=tante)) 

• Paulus (°25.1.1597, Joannes Van Goethem, Elisabeth Van Gremberge) 

• Anthonia (°3.10.1599) 

• Judoca (°17.1.1602) 

• Maria 

• Egidia 

 

Opvallend is weer de vermelding van Gudula van den Roost bij een van de oudste kinderen. In eerste 

instantie denken we hier weer dat dit de moeder van Margaretha is, we zullen later zien dat Margaretha 

in de hoofdcijnsboeken vermeld is als de dochter van een Paulus en Anna Rotthier. We leiden hier 

voorlopig uit af dat deze Gudula van den Roost dan hier een tante van Margaretha moet zijn. Deze 

Margaretha treedt ook op als doopmeter bij een kind van Lambertus. De moeder van Margaretha, Anna 

Rotthier, moet dan mogelijk meter geweest van een kind geboren voor 1588. Een andere verklaring op 

basis ook van het vermelden van doopgetuige zoals we het tot nu toe al een paar keer gezien hebben, 

is dat men in plaats van de grootouders van de kinderen eerder een tante of oom van de ouders kiest. 

Zo is ook haar broer Joannes Rotthier  dooppeter in 1591. 

 

Egidius Van Gremberge overlijdt te Sint-Pauwels rond 1619 en laat twee wezen achter, zijn jongste 

kinderen Judoca en Maria 45 . Zijn weduwe hertrouwt te Sint-Pauwels op 26.2.1623 met Michael 

Brouckman (getuigen Petrus Van Osselaer en Joannes de Jonghe)46 en krijgt er de hoede over een groot 

gezin.  Margaretha zelf zal in Sint-Pauwels overlijden op 17.10.1641, zij moet dan een eind in de 70 

geweest zijn. Michael Brouckman moet al eerder rond 1638 overleden zijn.47 Michael Brouckman is dan 

weer dooppeter van een kind van Paulus (XElisabeth Verelst), de zoon van Margaretha’s  jong overleden 

broer Petrus (X Elisabeth tsCorten). Hij is ook dooppeter bij een kind van Anna (X Anthonius De Cock), 

de zuster van Paulus. 

 

Verschillende kinderen van Margaretha zullen huwen: Catharina met Judocus de Caluwe, Magdalena met 

Andreas Van de Velde, Anthonia met Judocus Stoop, Judoca met Judocus de Potter, Maria met Joannes 

de Zwerte.48 

 

Andere familierelaties van Lambertus:  zijn zuster Catharina Van Stappen 

Ook Catharina Van Stappen wordt als zuster van Margaretha vermeld in de Wase hoofdcijnsboeken. Zij 

staat er als gehuwd met Joannes De Cock en als moeder van Anna De Cock. Deze laatste is gehuwd met 

Egidius de Vrient en samen hebben ze vijf kinderen: Mercq, Gillis, Katelijne, Johanna en Rogier. Tot 

nog toe hebben we niet kunnen achterhalen waar het gezin van Anna De Cock en Egidius de Vrient juist 

woonde. Wel konden we het huwelijk te Nieuwkerken op 7.6.1633 van haar zoon Egidius de Vrient met 

Catharina de Munck terugvinden (getuigen Rogerius en Paulus De Cock). Dit betekent dus dat het 

huwelijk van zijn ouders Anna De Cock (°voor 1593) en Adrianus de Vrient voor 1613 moet hebben 

 
45 Staten van goed Kemzeke-Sint-Pauwels, dd 24.9.1619. voogden zijn Petrus Wuijtack en Judocus Stoop fs Joannes 
(=schoonzoon). 
46 Weesboeken Nieuwkerken dd 22.7.1622, staat van goed opgemaakt na het overlijden van Joanna van Osselaer met als 
voogden Petrus van Osselaer en Adrianus Talboom. Er zijn ook deelvoogden: Michael van de Vijvere en Wauter Verelst. En 
den vaeder heeft van nu voortaen de voornoemde zeven weezen ghenomen thauwen… 
47 Weesboeken Nieuwkerken dd 22.4.1638, staat van goed opgemaakt bij zijn overlijden. Michael Brouckman was weduwnaar 
van Joanna van Osselaer, van wie er zeven wezen waren.  Hun zoon Petrus (°Nieuwkerken 1602) huwde met Catharina 
Rotthier. Bij de geboorte van hun kind te Nieuwkerken op 12.8.1637 is Margaretha nog de doopmeter. 
48 Het huwelijk van Maria Van Grimbergen met Joannes de Swerte heeft plaats te Nieuwkerken op 4.7.1627, ze krijgen samen 
zes kinderen en Maria zal overlijden te Haasdonk op 4.7.1646. (info Geneanet, Hermine Van den Bulcke). 
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plaatsgevonden en dus dat van zijn grootouders Catharina Van Stappen (°voor 1573) met Joannes De 

Cock voor 1593. 

 

Opmerkelijk waren de namen van de getuigen bij het huwelijk van Catharina de Munck en Egidius de 

Vrient: Paulus De Cock en Rogerius De Cock moeten bijna zeker ooms zijn van Egidius de Vrient en dus 

broers van zijn moeder Anna De Cock. En wat blijkt: we vonden een geboorte te Sint-Gillis op 28.9.1603 

van Paulus De Cock als zoon van Joannes en Catharina Van Stappen (doopgetuigen Paulus van 

Lembergen, Joanna Pauwels). Deze Paulus De Cock huwde er op 24.10.1627 met Elisabeth Smet en 

samen kregen ze er negen kinderen: 

 

• Joannes (21.8.1628, p/m Joannes Baert, Joanna Pauwels) 

• Adrianus (28.12.1629, Joannes van Duijse, Catharina Limberch) 

• Petrus (15.7.1631, Rogerius De Cock (=oom), Elisabeth van Goethem) 

• Paulus (19.7.1633, Paulus Van Stappen49, Joanna Verbraken) 

• Catharina (23.5.1636, Mathias de Smedt, Amelberga Verbraeken (=tante)) 

• Egidius (12.10.1638, Egidius de Vrient (=oom), Egidia Smet) 

• Maria (22.1.1641, Theodorus Smet, Andresina Baerts) 

• Anna (12.12.1642, Jacobus van Remoortele, Anna Van Stappen) 

• Jacobus (31.12.1645, Jacobus Henrickx, Joanna Henrickx) 

 

Rogerius De Cock (°voor 1600, †ca 163850), broer van Anna en Paulus, huwde voor 1620 met Amelberga 

Verbraeken van wie acht kinderen51: 

 

• Catharina (°19.7.1620, Joannes de Weerde, Joanna Baerts) 

• Anna (°6.1.1622, Matthias Voet, Margaretha Pauwels) 

• Judoca (12.6.1625, Egidius De Cock, Elisabeth Verbraeken) 

• Joannes (21.1.1628) 

• Joanna (21.3.1630) 

• Petrus (17.10.1632) 

• Elisabeth (28.4.1635) 

• Andreas (4.4.1638) 

 

Alvast kunnen we hier weer vaststellen dat de grootouders Joannes De Cock en Catharina Van Stappen 

nergens als doopgetuigen bij hun kleinkinderen genoemd worden. We hebben nochtans vastgesteld dat 

Joannes De Cock verschillende keren wel als getuige en als voogd genoemd wordt bij de familie van zijn 

vrouw Catharina52. Ook opmerkelijk is dat in de hoofdcijnsboeken enkel Anna De Cock genoemd wordt 

als dochter van een vrije moeder. Haar broers Rogerius en Paulus worden er evenwel niet vermeld! 

Normaal zijn ze ook zonen van een vrije moeder en zelf vrij zolang er voor hen de cijns betaald werd. 

Dit werd op een gegeven moment gestopt, waarschijnlijk toen ze zelf huwden. 

 

Paulus Van Stappen en Anna Rotthier als stamouders te Nieuwkerken 

We hebben deze namen hier al een paar keer vermeld doordat Anna Rotthier, als dochter van Elisabeth 

Verbraeken en Paulus Rotthier, vermeld wordt in de hoofdcijnsboeken. Enigszins verwarrend was dat er 

enkel als kinderen de gehuwde Margaretha (X Egidius Van Gremberghe) en Catharina (XJoannes De Cock) 

vermeld werden, naast Egidius, Anthonius en Judoca. Egidius moet dan later gehuwd zijn met Jacomina 

 
49 Vermoedelijk zijn Paulus en Anna (in 1642) Van Stappen, neef en nicht van Paulus De Cock. 
50 Bij het overlijden van Rogerius De Cock wordt een staat van goed opgemaakt (Weesboeken Nieuwkerken dd 24.12.1638) 
51 De jongste drie kinderen werden nog te Sint-Gillis geboren, de andere kinderen in Nieuwkerken. 
52 Joannes De Cock wordt in 1626, 1633, 1645 vermeld bij Lambertus zijn familie, en in 1620 bij Egidius (XJacomina Van 
Laere) zijn familie. 
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Van Laere en ook Lambertus en Petrus moeten kinderen zijn van Paulus en Anna Rotthier. We hebben 

eerder al opgemerkt dat niet alle kinderen van een vrije moeder in de hoofdcijnsboeken vermeld 

werden.  Vermoedelijk stopte het betalen van de hoofdcijns dus voor hen van zodra ze huwden. 

 

We kunnen hier dus eindelijk samenvatten dat Paulus Van Stappen (°voor 1545) met Anna Rotthier 

huwde en samen volgende kinderen kregen: Lambertus, Petrus, Egidius, Anthonius, Margaretha, 

Catharina, Judoca. Van Anthonius en Judoca veronderstellen we dat deze vroeg overleden zijn.  Bij de 

kleinkinderen valt het op dat er bijna overal een Anna en een Paulus zijn, uitgezonderd dus bij 

Lambertus. 

 

Blijkbaar moet Paulus Van Stappen voor 1589 overleden zijn en is zijn weduwe Anna Rotthier te 

Nieuwkerken op 3.6.1589 hertrouwd met Petrus Stuer.  Deze laatste wordt een paar keer als 

stiefgrootvader vermeld als doopgetuige bij  de kleinkinderen van Anna Rotthier.  Heel opvallend is dat 

zijzelf nergens genoemd wordt als doopgetuige, iets wat in die periode dus blijkbaar nog gebeurde. En 

wat vreemd is dat dan wel een Gudula van Roest genoemd wordt als doopgetuige, die vermoedelijk 

gehuwd was met een broer van Paulus Van Stappen. Anna Rotthier wordt maar één keer vermeld als 

doopgetuige, namelijk in 158953 bij een kind van Petrus Van Stappen en Amelberga Puijenbroeck.   

 

Onderstaand schema geeft nog eens het gezin van de Nieuwkerkse stamouders Van Stappen-Rotthier. 

We hebben ondanks de soms schaarse gegevens in de parochieregisters toch voldoende familiebanden 

kunnen leggen (via de namen  Petrus Stuer, Gudula van den Roost, Michael Brouckman, Joannes De 

Cock). Verschillende kinderen vestigen zich eveneens in Nieuwkerken. Bij de kleinkinderen zien we ook 

gezinnen ontstaan in de naburige dorpen (Sint-Niklaas, Sint-Gillis) maar ook verderop (Kieldrecht, Bazel, 

Stekene). 

 

 
 

Het gezin van Paulus Van Stappen en Anna Rotthier te Nieuwkerken. De meeste van zijn kinderen 

stichten een groot gezin en blijven er wonen. Via een zoon van Lambertus en een zoon van Egidius zijn 

er heden nog afstammelingen. 

 

Er rest ons nog te melden dat naast Paulus Van Stappen en zijn nakomelingen er nog heel wat andere 

naamdragers Van Stappen in het Waasland zijn terug te vinden. Zo begint er begin 17de eeuw een tak 

met een Cornelius Van Stappen te Vrasene. Er zijn dan ook nog andere families Van Stappen te 

Nieuwkerken met  Petrus Van Stappen (XElisabeth Weyn) en te Haasdonk/Sint-Niklaas met terug een 

 
53 Doopgetuigen worden in Nieuwkerken enkel bij de oudste dopen genoteerd (vanaf 1587 tot ongeveer 1596). Vermoedelijk 
is Anna Rotthier dus weer een tante van deze Petrus Van Stappen. 
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Petrus Van Stappen (XJudoca Vellemans). Al deze stamvaders hebben thans nog levende 

afstammelingen.54 

 

Lambertus Van Stappen en zijn familie komen nog uitgebreid aan bod in de penningkohieren en bij het 

aankopen en verkopen van gronden. Zeker zijn broer Gillis wordt hierbij vaak genoemd.55 

 

Wat staet daer nu weer? 
Luc Van Thienen 

 

In vorige Kroniek behandelden we een nota van de pastoor van Haasdonk, die hij opstelde in zijn 

doopregister anno 1583. Deze notitie ging over de periode, toen hij zijn parochie noodgedwongen in de 

steek moest laten voor Jan de Roije, de nieuwe geestelijke leider van Calvinistische strekking.  

 

De pagina’s vóór en na dat fragment zijn al even moeilijk leesbaar, maar bevatten zeer interessante 

info over de periode 1577-1584. Dit zijn precies de jaren waarin de Calvinistische Gentse Republiek het 

Waasland op zijn kop zette. We kopiëren hier enkele extracten, maken er -voor zover leesbaar- de 

transcriptie van en trachten ze zo correct mogelijk naar letter en geest te vertalen. 

 

Volgende fragmenten zijn uit de periode, wanneer de pastoor zijn ambt weer heeft opgenomen. 

 

Pastoorsnota over de periode beginnend vanaf 15 maart 1584 

 
FS-link scan 21v 

        
 

Vrije vertaling: ”hierna volgen de namen van gedoopte kinderen van na het herstel van het land1 en 

mijn wederaanstelling in mijn vroegere standplaats (Haasdonk), beginnende bij het weer in voegen 

brengen van het dopen vanaf het feest van Sint-Matthias 1584 (hij2 is [1584] vanuit Holland naar zijn 

vorige standplaats teruggekeerd)” 

 

Situering: van 15 maart tot 14 mei 1584 bij zijn terugkeer begint de pastoor zelf opnieuw zijn nieuwe 

geboorten in te schrijven. Daarna pas staat het bewuste citaat over zijn Calvinistische voorganger 

Joannes de Roije en diens verblijf in Haasdonk (zie vorige Kroniek 2021-05). Vervolgens somt de pastoor 

vanaf 13 juni de dopen opnieuw één-voor-één op, waarvan vele kinderen die reeds door Joannes de 

Roije gedoopt waren. Hij doopt of herdoopt ze, maar uiteraard volgens de katholieke ritus. 

 
54 Zie voor verdere info op www.stap-brug.be. Oudere gegevens zijn beschikbaar en dienen nog verwerkt te worden.  
Vermoedelijk dient de regio rond Nieuwkerken zich aan als een kerngebied voor het geslacht Van Stappen. Andere 
familietakken stammen af van Joannes Verstappen (Hamme), Adrianus Van Stappen (X Maria Carolina Castro, 18de eeuw, 
Antwerpen, Dendermonde). Daarnaast zijn er nog tal van korte genealogische fragmenten die voorlopig nergens aan te 
sluiten zijn. 
55 Nieuwkerken einde 16de-begin 17de eeuw, www.stap-brug.be. 
1 (patria=vaderland) 
2 Hij: Hiermee kan moeilijk iemand anders bedoeld worden dan de afgetreden bedienaar ‘Joannes de Roije’. 

1584 sequitur puerorum nomina 

post reductione patriae  

mei in pristina statione resti- 

tutionem, baptizatorum a 

festo ? Mathiae 84 (quo 84 ex 

Hollandia ad pristina stat[ionem] 

reversus fuit) incipiendo  

15 martij anno 1584 Stylo novo 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYMQ-4RL?i=19&cat=1928759
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYMQ-4RL?i=19&cat=1928759
http://www.stap-brug.be/
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“incipiendo 15 martij anno 1584 Stylo novo”. De vermelding “nieuwe stijl” is hier niet onbelangrijk. Dit 

wijst naar het gebruik van de nieuwe Gregoriaanse kalender. Die kalender werd even daarvoor in 1582 

aangepast met een datumcorrectie3, die evenwel niet overal4 gelijktijdig werd ingevoerd. 

 

‘in festo .?. Mathiae 84’ stelt ons nog voor een open vraag. In plaats van “St” lijkt er een “O” of “D” te 

staan. Nochtans is de interpretatie “op de feestdag van Sint-Mathias” de meest logische, omdat die 

feestdag op 24 februari5 valt.  

 

Meer akten onder de loep. 

 

Vanaf 13 juni volgen de dopen elkaar snel op met talrijke verwijzingen naar een eerdere Calvinistische 

doop van kinderen door zijn voorganger Joannes de Roije. 

 

        
FS-link scan 22v 

 

- 13 juni : infantes van Michiel Vercouteren en Elizabeth Cocx, namelijk Joannes en Michael “alter natus 

annos 4”. We kunnen niet anders besluiten dan dat het tweede kind al vier jaar oud was. Men zou 

kunnen denken dat het hier over een tweeling gaat. Ze zijn samen gedoopt, maar blijkbaar nog niet 

eerder door de Calvinistische bedienaar. De ouders hadden dus één van de twee kinderen nog niet 

laten dopen, de leeftijd van het kind Joannes is niet gekend. Mogelijks was dit een pasgeborene. 

- 14 juni : Elizabeth dv Petrus van Remoorter x Barbara Praets peter en meter: Laurentius Naeijens en  

Elizabeth van Remoortere. 

- eodem die (dezelfde dag): “Margarita ab heretico nata annos 3” reeds gedoopt door de hereticus6 

Joannes de Roije rond 1581. 

 

- op Maria Visitatie7 (rechts) werden meerdere kinderen gelijktijdig gedoopt. Volgens de pastoor met 

enig uitstel, het waren er zeven in totaal en al een keer gedoopt ’per heretico’. 

 

 
 

- 16 september “Judocus ab heretico natus unorum annorum”. Judocus één jaar en door de ketter. 

- dezelfde dag: Petrus zv. Aegidus Varendonc en Amelberge van Wouwe ‘baptisata ab heretico’ 

 

 
3 Paus Gregorius XIII kondigde in 1582 een kalendercorrectie aan, waarbij enkele dagen werden ‘ingehaald’ 
4 In de Habsburgse Nederlanden  
5 In een schrikkeljaar viel Sint-Matthias op 25 februari 
6 Letterlijk staat er: ketter 
7 De kerkelijke feestdag van Maria Visitatie viel oorspronkelijk op 2 juli. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYMQ-4ZL?i=21&cat=1928759
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYMQ-4ZL?i=21&cat=1928759
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FS-link scan 23v 

- 14 oktober 1584: Joannes zoon van Petrus de Hont ‘ex Schooris prope Aldenardis’8 en Juliana tsBems(?) 

gedoopt in het huis van Sebastiaan Gio (sic). Getuigen: Joos van Pré en Anna Vergauwen.  

 

     
 

Het jaar 1585 begint met een doop op Epiphania9  

 

 - 6 januari 1585 : “Infans duorum annorum per schismatico baptizatus”,  het tweejarig kind (m/v) van 

Joannes de Witte, door de schismatieker. 

- 13 februari 1585: Petra (of Petrus) het kind van een vagabond, gedoopt in het huis van de zonen en 

daarvoor van Anthonius Verelst zelf. Peter en meter Petrus de Blare en Catharina Verelst dv Anthonius. 

 

De akten met vermeldingen van een Calvinistische doop komen daarna regelmatig voor tot eind 1585. 

 

Terminologie met betrekking tot zijn voorganger. 

 

Aan het woordgebruik van de pastoor van Haasdonk valt te merken, dat hij niet altijd hoog opliep met 

zijn hervormde tegenhanger. 

 

Even het rijtje overlopen: heriticus (ketter), sectarinus (voorganger van een secte), schismaticus 

(schismatieker), minister (bedienaar), Calvinistus (volger van Calvijn). Het valt ook op dat hij de echte 

naam en voornaam van Joannes de Roije niet over zijn lippen krijgt. 

De wonden van de godsdienststrijd zaten hem blijkbaar nog diep. 

Slechts eenmaal gebruikt hij de neutrale term ‘a Calvinisto’. 

 

 
21 maart 1585: ‘baptizata a Calvinisto’, door de Calvinist. 

 

 
23 april 1585: ‘per heretico’, door de ketter. 

 

 
23 april 1585: ‘baptizata per sectarinus’, door de sectariër. 

 
8 “Schooris bij Oudenaarde” : Schorisse deelgemeente van Maarkedal in de Vlaamse Ardennen 
9 Epiphania: Driekoningen komt van het Griekse επιφάνειά (verschijning, het zich laten zien). 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYMQ-4Y5?i=22&cat=1928759
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19 october 1585: ‘baptizatus a schismatico’, door de schismatieker10. 

 

 
9 november 1585 : ‘baptizatus a ministro’, door de bedienaar. 

 

Deze verwijzingen eindigen naar het einde van het jaar 1585 toe. Op 8 december 1585 vinden we nog 

eens: “a schismatico baptizatus” 

 

Bijzondere akte 1: het moment van het herstel van het sacrament van de doop 

 

 
FS Haasdonk Geb 1580 scan 21r 

 

Akte van 26 februari 1584: deze akte loont de moeite om volledig getranscribeerd te worden. 

“26 februari 1584 baptizavi prole post reditu orns xma (?), parentes erant Joannes Pijck ex Mellaer 

prope Assche et Anthonia Matthijs nomine Anna / Petrus van Roije / Catharina de Muelenaire” 

Niet zozeer het feit dat de ouders van het kindje Anna Pijck uit Mellaer bij Assche kwamen, trok onze 

aandacht, maar wel de woorden op het einde van de eerste en de afkortingen aan het begin van de 

tweede regel. Het is verleidelijk om het tweede woord van de tweede regel te lezen als ‘prima’ (eerste) 

of ‘Xma’, zijnde ‘decima’ (tiende).  

We menen echter dit als volgt te moeten ontcijferen: “post reditu ornamentis chrisma”. Deze tekst krijgt 

dan een betekenis, want lees je: “na de teruggave van de ornamenten van het chrisma”. Het Heilig 

Chrisma was namelijk een door de Bisschop gewijde olie, die in de parochies bewaard werd in een 

‘olievaatje’. En elke oud-misdienaar (wat de auteur van dit artikel trouwens zelf nooit geweest is), weet 

dat chrisma gebruikt werd bij het zalvingsritueel zowel tijdens de doop, als tijdens het vormsel. 

 

Met deze vier belangrijke woordjes komen we te weten wanneer er weer echt gedoopt kon worden, 

want zonder de teruggave van deze kerksieraden -ook kerkvaten genoemd- voor het Chrisma kon de 

pastoor niet plechtig dopen. In elk geval hechtte hij er blijkbaar belang aan. 

 

Bijzondere akte 2: een nooddoop zonder tussenkomst van de minister 

 

 
10 Schisma komt van het Griekse σχίζειν: (afscheuren) en σχίσμα (afscheuring) 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYMQ-WGC?i=20&cat=1928759
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- 7 mei 1585 : “eodem die filius Joannis de Dijcker et Elisabeth Varendonck nomine Petrus ab avia ipsis 

et obstetrice baptizatus (est) (in) tempore heretico”. 

 

Het kind Petrus de Dijcker werd dus inderhaast door zijn grootmoeder en de vroedvrouw gedoopt tijdens 

de ‘ketterse’ jaren. We mogen dit zeker beschouwen als een Rooms doopsel, zonder tussenkomst van 

de Calvinistische bedienaar. Terwijl de pastoor op 7 mei 1585 de nooddoop nog eens ‘sub conditione’ 

overdeed, bevestigde met deze akte meteen de geldigheid van de eerdere doop door de grootmoeder. 

 

De pastoor en zijn meid. 

 

 
 

De echte naam van de Haasdonkse pastoor, wiens pastoraat wellicht met geen enkele van zijn opvolgers 

te vergelijken valt, zijn we nog nergens expliciet tegengekomen. Maar wat niet is, kan nog komen. 

In elk geval vinden we in bovenstaande akte van 31 januari 1585 wel de naam van zijn meid: “Maria 

ancilla mea”. Zij is samen met Jacobus Walravens meter-en-peter van Wilmpke (Guillielmus) zoon van 

Maillardus Hulstaert en Marie Lijceloos.  

 

Of toch ? 

 

 
 

Wanneer we enkele akten terug gaan naar 20 januari 1585 valt het op dat in de marge vóór de naam 

van de peter, “Ego” (ik) werd toegevoegd. Zou onze Haasdonkse pastoor-geschiedschrijver dan 

misschien Joannes Walraves geheten hebben? Het is wel niet logisch, dat hij als pastoor-doopheer in 

zijn eigen parochie als peter optreedt. Tenzij … de moeder van Anna Voutkens, de zuster was van de 

pastoor. We vinden van haar geen voornaam, wel een achternaam … en die was Walraves.  

 

Wordt in volgende Kroniek verder gezet met de pastoorsnotities uit de periode vóór 1580. 

 

Wij verwachten uiteraard graag aanvullingen en verbeteringen van lezers op deze transcripties. 
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Mini-vocabularium: 

 

reductio : herstellen, weer op de troon plaatsen 

pristinus : vroeger, voormalig 

reverti  : terugkeren (semi-deponens ww. enkel in voltooide tijd) 

incipiendo : gerundium van incipere beginnen 

ancilla  : meid, dienstmeisje 

 

 

 

Een heuglijke dag voor Joannes Merckx uit Stekene 
Luc Van Thienen 

 

Op datum van 10 november 1825 vinden we in de registers van de burgerlijke stand1 van Stekene de 

geboorteakte van Joannes Merckx terug, ‘een kind van het mannelijk geslacht’. Hij was de zoon van 

Charel Merckx en Maria Catharina Blendeman. Die latere snotneus was de vorige nacht geboren -op 9 

november 1825 om 12 uur s’nachts- en zijn geboorteakte draagt nummer 140. 

 

Burgemeester Josephus Truyman maakt -als officier van de burgerlijke stand- zelfs tijd voor de jonge 

vader ‘Kaerel Lodewijck’ Merckx, -landbouwer en 24 jaar oud- wanneer die zijn kind komt aangeven. 

Charel moet met zijn beste sjees naar het gemeentehuis gekomen zijn, want hij heeft op die bewuste 

10de november de boreling zelf persoonlijk ‘getoond’. Zo lezen we toch tenminste 2 . En dat in 

aanwezigheid van familieleden en … van de champetter. 

 

 
 
Link naar deze akte 140 op FamilySearch 

 

Wat er die dag precies gebeurd is in Stekene zullen we nooit achterhalen, maar feiten zijn feiten. 

 
1 Tijdens het Hollandse Tijdvak onder Willem I, tussen de Franse Republiek en de Belgische opstand van 1830. 
2 Dat het kind getoond werd aan de ambtenaren is een vaste formule in de B.S. Registers. Of dit ook altijd effectief gebeurde is niet zeker. 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN5-9WW6?i=120
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Mogelijkheid 1: heel het gezelschap was al vóór de aangifte de heuglijke gebeurtenis gaan vieren in 

staminé “den Anker” rechtover het gemeentehuis. Maar normaliter doen plichtsbewuste ambtenaren 

dit pas achteraf. Per definitie sluiten we deze mogelijkheid dus uit. 

Mogelijkheid 2: De vader had thuis niet goed gekeken of wééral niet goed geluisterd naar wat zijn Marie- 

Katrien hem had opgedragen. Maar ook champetter Augustinus David was die dag niet goed uitgeslapen. 

 

Feit is dat … de toen nog strak ingebakerde Joannes, later vaststelde, dat hij niet alle attributen bezat 

om een jongetje te zijn. Hij kreeg hiermee nogal wat praktische problemen, bijvoorbeeld wanneer hij 

in Stekene … naar de kermis ging. Als meisje was het niet eenvoudig om daar uw mannelijk Stekens 

testosteron te etaleren. Ten einde raad stapt Joannes er 31 jaar later, toch maar mee naar het 

Vredegerecht van Sint-Gillis-Waas om daar één en ander … openbaar te maken. Ze geven Joannes daar 

géén ongelijk -integendeel zelfs-, “er klopte daar iets niet in Stekene”. Maar diplomatisch verwijzen 

ze hem voor de eindbeslissing toch liever door naar Dendermonde. In Sint-Gillis hebben ze wellicht 

gedacht, dat het beter was om goeie vriendjes met de buren van Stekene te blijven. Kwestie van er óók 

veilig naar de kermis3 te kunnen gaan. 

 

Wat ze in Dendermonde met dit geval gedaan hebben, lezen we in het geboorteregister van Stekene 

van 1856. Tussen andere akten door is het eindverdict uit Dendermonde opgenomen onder de plechtige 

titel: ‘Jugement de requête du 17 avril 1856’.  

 

Op 17 april 1856 heeft daar immers over deze vervelende affaire een grondig onderzoek in eerste aanleg 

plaats gevonden door rechter Mulkens mét een uitvoerig verslag. Hij stelde pertinent vast, wat ze in 

Stekene al lang wisten. Hij wou de zaak eerst grondig bekijken, maar had het al in één oogopslag gezien: 

“Ja, … die Joannes zag eruit als een redelijk aantrekkelijke boerendochter”. Gevolg: van de éne dag 

op de andere mocht Joannes zich nu officiëel Joanna noemen en verder zonder problemen ‘haar’ 

boezeroen inwisselen voor een mooie blouse, rok en mutse. 

 

Ongetwijfeld zal dat hem/haar het leven ook wat gemakkelijker gemaakt hebben, alleen al omdat zij 

nu als Joanna eindelijk in de mogelijkheid was om te trouwen. Als man was het toen namelijk nog erg 

moeilijk om te huwen met een andere vent. 

 

Het uitvoerig verslag werd aldus in het Frans overgeschreven in het geboorteregister van de burgerlijke 

stand van Stekene tussen akte n°50 (24-04-1856 na 11 uur) en akte n°52 (25-04-1856 vóór 9 uur). 

Waarschijnlijk heeft men dus op 24 april in de namiddag het juridisch vonnis in de boeken van Stekene 

neergeschreven onder akte n° 51. Opmerkelijk is wel dat de ambtenaar niet deze datum gebruikt, maar 

in de marge “november 1825 n° 140” schrijft.  

 

In dat verslag staat in het kort samengevat:  

- Joanna is in 1856 naar Sint-Gillis getrokken en heeft er een aanvraag ingediend tot naams- en 

geslachtswijziging. 

- Dendermonde beaamt de wijziging, na verhoor van getuigen en ‘Jean’ heet voortaan ‘Jeanne’. 

- De griffier moet de beslissing overmaken aan de uitvoeringsrechtbank. 

- De burgemeester moet de uitspraak opnemen in de registers van de burgerlijke stand en bij de originele 

geboorteakte deze verbetering in de marge toevoegen. 

 

De rechterlijke beslissing zelf werd minutieus genoteerd, maar de wijziging moest ook in de marge van 

de geboorteakte bijgeschreven worden. Dat laatste echter hadden ze in Stekene zó niet begrepen. “De 

vergissing van de burgemeester, de secretaris, de champetter én vader Charel in die geboorteakte van 

 
3 Hiermede willen we die Stekense fierheid “Moeder, mijn mes en mijn prée” nog eens onder de aandacht brengen (vóór de jongeren er 

naar de kermis trokken). 



157 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 6 november-december 2021 

 

1825 nu nog rechtzetten … na 31 jaren? Nog in geen 100 jaar, zelfs niet voor … Dendermonde!”: dát 

dachten ze er toen in Stekene over. (Alhoewel het nooit te laat is voor de 21-eeuwse vroede vaderen 

van Stekene om dit foutje nog recht te zetten). 

 

Hierna volgt een deel van het arrest4 zoals het werd genoteerd in het geboorteregister van Stekene in 

1856:   

 

 
 
link naar de volledige rechtzetting, akte n° 51 van 1856 

 

“Le tribunal sur le rapport de Monsieur le juge Mulkens ordonne que l’erreur commise dans l’acte de 

l’exposante dressé par l’officier de l’Etat civil de la commune de Stekene, le dix novembre mil huit 

cent vingt cinq où elle se trouve sous le nom de Jean Merckx du sexe masculin au lieu de Jeanne du 

sexe féminin sera rectifié dans ce dernier sens. Ordonne au consequence à l’officier de l’Etat civil de 

la dite commune et d’en faire mention en marge de l’article rectifié aussitôt que l’expédition lui aura 

été remise”. 

Het moet de heuglijkste dag uit het leven van Joanna Merckx geweest zijn, eens dit allemaal zwart-op-

wit in de Stekense registers genoteerd stond. 

 

Eindelijk een normaal leven voor Joanna Merckx. 

 

Hierboven zagen we dat het gerechtelijk vonnis in Stekene toekwam op 24 april 1856. Reeds twee weken 

later op 7 mei 1856 treedt Joanna Merckx in het huwelijk met Ludovicus de Blieck, jongman van dertig 

jaar uit Stekene. En geloof het of niet, weer slaagt een Stekense ambtenaar5 erin een fout te schrijven, 

nu in de naam van de bruidegom. Een fout die hij gelukkig onmiddellijk merkt en herstelt : “… zijn 

verschenen Ludovicus Merckx, zegge 6  Ludovicus De Blieck …”. Schrappen in een akte was niet 

toegestaan, een verbeterde tekst toevoegen wel achter de woorden ‘zegge …’ of ‘leeze …’. 

Het was bovendien allemaal ineens bliksemsnel gegaan: “Welke comparanten ons hebben aenzocht 

overtegaen tot de voltrekking van het huwelijk onder hen beraemd (ook dat nog) en waervan de 

afkondigingen zijn gedaen voor den voornaemsten ingang van het Gemeentehuis alhier, op de zondagen 

van den zevenentwintigsten april en vierden mei, jongstleden, telkens om elf uren voormiddag”. 

Bij de gegevens van de bruid Joanna Merckx wordt geen woord meer gerept over het verkeerde geslacht 

bij haar geboorte in 1825 : “… jarige7 dochter oud dertig jaren, landbouwster, wonende te Stekene, 

 
4 Naamswijziging en geslachtswijziging van Joannes Merckx door de Rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde op 

17-04-1856. 

5 Verder in de akte vinden we : Livin Thuysbaert, secretaris dezer gemeente / François Peeters, schrijver 
6 Een fout in een akte van de BS, die men opmerkte, werd verbeterd, door er ‘zegge’ of ‘leeze’ bij te vermelden met de juiste tekst.  
7 Bedoeld wordt: meerderjarige 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-CZT?i=397
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aldaer geboren den tienden november vijfentwintig zoo bewijst de register van Geboorte dezer 

Gemeente …”.  
Link naar de FS-Huwelijkakte n°12 

 

De waarheid achter het verhaal dat we hierboven opdisten, zal dus wel enigszins anders geweest zijn 

dan we het uit de doeken deden. De arme Joanna, die van kindsbeen af als meisje door het leven ging, 

is waarschijnlijk pas in de lente van 1856, toen zij met haar aanstaande Louis voor de ondertrouw op 

het gemeentehuis kwam, te weten gekomen dat het feestje om administratieve redenen niet kon 

doorgaan. In allerijl trok ze naar Sint-Gillis-Waas en diende een verzoekschrift tot naams- en 

geslachtswijziging in. De vrederechter moest dit laten bekrachtigen door een hogere rechtbank. Het 

dossier van haar aanvraag gaat daarom naar Dendermonde, waar het openbaar ministerie eerst advies 

moest geven. Rechter Mulkens moest er verslag over uitbrengen in openbare zitting. De procureur des 

Konings gaat er aanstonds mee akkoord en de uitspraak wordt op 17 april 1856 bekrachtigd en op 22 

april geregistreerd. 

 

Joanna Merckx kon nu haar talenten als moeder onbezorgd uitspelen. Het koppel laat er geen gras over 

groeien, want nipt negen maanden later op 26 februari 1857 zou de eerste spruit er al geweest zijn.  

 

We gebruiken hier de voorwaardelijke wijs “zou”, want het lijkt er stilaan op of de duivel ermee 

gemoeid is en dat die het niet op Joanna Merckx begrepen had. We wilden -na al het voorgaande- die 

geboorteakte ook wel eens even inzien, kwestie van zeker te zijn. Maar zowel in de beelden van 

FamilySearch als het Rijksarchief ontbreekt net het beeld van de pagina met het aktenummer 27, 

waarop de geboorte van hun eerste kind Maria staat.  

 

Hoe we dit dan wel weten? Voorlopig enkel via onze eigen Zorro©. Maar ook daar verwijst het bijhorende 

beeld evenmin naar de originele akte, maar enkel naar de klapper van het jaar 1857. Wat een 

onderzoeker lijden kan! 

 
Link naar de geïndexeerde Zorro-gegevens  

 

 
Link naar de BS-klapper geboorten 1857 

 

Er komen 5 kinderen in het gezin De Blieck: Maria (1857), Charles (1858), Clementina (1860), Carolus 

(1861) en Anna Judoca (1863). Vermits er in 1861 een tweede ‘Charel’ met de naam Carolus geboren 

werd, mogen we er van uitgaan dat het eerste kind met die naam al overleden was. Wat zoekwerk 

bevestigt dit, Charles I overleed op 1 april 1859. Maar ook Clementina (†1863) en Carolus (†1866) stierven 

op jonge leeftijd. Mannelijke afstammelingen waren er dus niet meer. 

 

Joanna zelf overlijdt op de leeftijd van zevenendertig jaar op 29 september 1863. Ze “blijft in het 

kinderbedde” van haar jongste kind Anna Judoca (°29-09-1863). Het kind zelf overleeft. Volgens de akte 

gebeurde het drama “in hare wooning staende alhier wijk Hellestraet”. 
Link naar FS-akte Ovl 1863 n°110 

 

Hiermede eindigt het leven van Joanna Merckx op een even bijzondere manier als het in 1825 begonnen 

was. Zowel over haar akten van geboorte, huwelijk als overlijden viel er iets te vertellen. 

 

https://www.familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20311-36007-9
https://www.publicatie-landvanwaas.be/zorro/details_geboorte.php?id=1509146&reg=bs
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-HF6?i=500
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DCFS-H3K?i=198
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DCFS-H3K?i=198
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Weduwnaar Ludovicus De Blieck ziet met drie kleine kinderen op het erf geen andere oplossing dan een 

half jaar later op 11 mei 1864 te hertrouwen met de Stekense jonge dochter en landbouwster Rosalia 

De Smedt. 

 

Enkele nakomelingen 

 

Joanna’s jongste kind Anna Judoca De Blieck trouwde in Stekene op 6 oktober 1886 wanneer ze 

tweeëntwintig is, met landbouwer Petrus Jacobus Persoon. Haar moeder had ze nooit gekend en haar 

vader Louis De Blieck was drie jaar eerder overleden in 1883. Zelfs op die leeftijd moest zij toendertijd 

de goedkeuring krijgen van haar ouders om te huwen, in haar situatie moest dus een ander familielid 

die toestemming geven. Haar huwelijksakte vertelt het ons dat heel precies: “… bijgestaan door haren 

grootvader langs moederlijke zijde hier tegenwoordig en toestemmende in dit huwelijk …” 
Link naar FS-akte Huwelijken 1886 n°45 

 

Onze al stokoude Chaerles Lodewijck Merckx leefde nog en keek -over de rug van de ambtenaar heen- 

argwanend mee of het allemaal wel juist genoteerd werd. En op het bruiloftsfeest achteraf op de 

hofstede hebben ze allemaal nog eens hartelijk gelachen, toen grootvader Charel voor de zoveelste keer 

wéér ons moest kunnen vertellen over vroeger. Die keer in 1825 toen hij zich zo miskeken had bij de 

geboorte van zijn eerste kind. Hij gniffelde eens en lurkte extra hard aan zijn pijp, zodat iedereen het 

zeker zou horen. 

 

‘Charles Lodewijck’ zag uit dat huwelijk nog drie achterkleinkinderen Persoons geboren worden: 

Franciscus (1886), Emilia Francisca (1888) en Karolus Franciscus (1890).  

 

Hij sleet zijn laatste dagen in Stekene aan de Kiekenhaag op het erf van zijn dochter Pharailde en 

schoonzoon Charles Louis van Gaever. Hij bleef er jong tussen hún 6 snotneuzen. Veel tijd om terug te 

denken aan vroeger, had hij er wel: aan zijn kinderjaren toen Napoleon nog keizer was, aan de 

Hollanders in zijn jongmansjaren en … aan die aangifte van zijn eerste kind in 1825 bij burgemeester 

Truyman. “Mens toch, waar is die tijd!” 

 

Op 1 augustus 1891 was het genoeg geweest en vroeg hij aan één van de kleindochters om zijn pijp voor 

de allerlaatste keer in het rekje te hangen. Het was “… om acht ure des avonds …”. Het was hoogzomer 

en de deur van de hofstede aan de Kiekenhaag stond wijd open. Hij had nog net kunnen zien hoe het 

mansvolk de karren vol korenschoven binnenreed. Het werk was nu voor de volgende generaties, want 

zijn oogst was definitief binnen. 
Link naar FS-akte Overlijden 1891 n°126 

 

Toemaatje 

 

Uit nieuwsgierigheid gingen we tenslotte op zoek naar de kranige grootvader zijn geboorteakte uit 1801. 

Zou de maire of adjoint-maire het toen wel foutloos opgeschreven hebben? 

 

“du cinquieme jour du mois de nivôse l’an dix de la republique francaise 

Acte de naissance de Charles Louis Merckx né le cinq du mois de nivôse a cinq heures apres midi, fils 

de Joan et de Joanne Verbeke de profession journalier demeurant a Stekene, mariés 

Le sexe de l’enfant a ete reconnu etre d’un garcon.  

Premiere temoin Gillis van Guyse age quarante ans demeurant a Stekene, second temoin Pierre 

Michielsen agè de quarante quatre ans profession cultivateur demeurant a Stekene. 

Sur la declaration a moi faite par le pere et ont signé Joannes Merckx 

Le deux temoin declare point savoir signé. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD9-4FP?i=673
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P67-H2S?i=122&cc=2138513&cat=12908
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Constate suivant La Loi par moi Jacques Bussens maire de Stekene faisant les fonctions d’officier public 

de l’Etat civil  J. Bussens”  

 

Aan ontbrekende accenten was er in de akte geen gebrek. 

Zijn geboortedatum was dus tweede kerstdag 26 december 1801, Charel Louis werd bijna 90 jaar. 
Link naar FS-Akte Geboorten 1801 

 

Opzoekingen doen in de burgerlijke stand van Quebec, Canada 
Luc Chalmet 

Vrije bewerking met aanvullingen van een artikel van Marciel Fournier, historicus en genealoog. 

 

In vele familietakken in Vlaanderen vinden we emigraties naar Amerika, soms zelfs hele families. De 

periode waarin dit gebeurde situeert zich vooral tussen 1870 en 1930. Maar ze gingen niet allemaal naar 

de Verenigde Staten; heel wat emigranten gingen naar Canada, met daar Montréal of Québec city als 

vertrekpunt van hun Amerikaans leven. Met Frans als voertaal was de overgang gemakkelijker dan naar 

het Engelstalige gebied want het Frans werd in die tijd veel gebruikt in Vlaanderen. Om de 

familiegeschiedenis van die Franstalige Canadese tak 

te kunnen opmaken moet je in de registers van de 

huidige Canadese provincie Québec op zoek. In dit 

artikel belichten we wat aan  parochieregisters en 

burgerlijke stand van deze provincie beschikbaar is. 

Er zijn ook andere belangrijke bronnen (zoals 

volkstellingen (“census”), maar die registreren 

normaliter geen “vital records”, dus geen 

“levensgebeurtenissen”, zoals dopen (geboorten), 

huwelijken en begrafenissen (overlijdens). 

 

Op 24 oktober 1621 (400 jaar geleden) werd de 

“burgerlijke stand” ingevoerd in Nieuw-Frankrijk 

(Nouvelle-France, zie kaart hiernaast), waartoe het 

huidige Quebec behoorde. Op die dag doopte 

eerwaarde Joseph Denis, pastoor van Notre-Dame de 

Québec, Eustache Martin, zoon van Marguerite 

Langlois en Abraham Martin van Schotse afkomst. De 

registratie van levensgebeurtenissen werd zo in de 

Franse kolonie opgedragen aan de kerkelijke autoriteiten door de burgerlijke overheden, zoals dat toen 

ook in Frankrijk al gebeurde. Er werd ook opgelegd dat er dubbele registers moesten worden aangelegd, 

waarbij één exemplaar in de parochie moest bewaard worden, het andere bij de lokale rechtbank. 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNR-PM7?i=204
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
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Family Search link (Canada, Quebec Catholic Parish Registers 1621-1979, Notre-Dame-de-Québec, 

Baptêmes, marriages, sépultures) 

 Vanaf 1703 gebeurden de registraties volgens de voorschriften van het bisdom van Quebec. Toen Nieuw-

Frankrijk officieel afgestaan werd aan Engeland (verdrag van Parijs 1763) behielden de koloniale 

overheden de oude Franse wetten voor wat betreft de registraties van levensgebeurtenissen van de 

onderdanen. In 1774 bevestigde de Akte van Quebec de rechten van de katholieken onder het Engels 

bewind, en bevestigde tevens dat het de verantwoordelijkheid was van de kerkgemeenschappen, 

katholiek en protestants, om parochieregisters te blijven onderhouden. 

 

In 1760 werd begonnen met Engels protestantse registers 

onder de Britse overheersing. Protestantse huwelijken 

werden bezegeld in lijn met de Britse Huwelijkenwet van 

1754. De eerste registers hiervan zijn deze van de Engelse 

Garrison kerk in Montréal, die de periode van 1760 tot 1764 

dekt. Tussen 1764 en 1770 werden meerdere protestantse 

parochies gesticht in Montréal, Québec (stad), Trois-Rivières 

en Sorel. 

  

Family Search link (Canada, Non-Catholic Church Registers 1763-

1967) van eerst registratie van “kerstening” 

. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G993-F93X-T?i=26&wc=HCT2-829%3A17585101%2C19508101%2C19508102%3Fcc%3D1321742&cc=1321742&cat=242176
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSVP-CJD?i=237&cc=1929561&cat=561778
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In 1795 bevestigde een wet van het parlement van de 

provincie ‘Lower Canada’ (Bas-Canada) de toepassing van de 

Franse instructies in de nieuwe situatie van het land. Lower 

Canada omvatte de streek rond de Sint-Laurensrivier en de 

kustlijn. Het correspondeert vandaag met het zuidelijke deel 

van de provincie Québec. Tijdens de twee eeuwen die daarop 

volgden werden nauwelijks wijzigingen aangebracht op het 

registratiesysteem. 

 

Pas sinds 1968 kunnen huwelijken ook bezegeld worden in de 

rechtszalen en andere officiële plaatsen. Het systeem van 

registratie  (burgerlijk en clericaal) werd echter onhoudbaar 

door de vele nieuw gecreëerde registers. Een nieuw burgerlijk 

wetboek in 1991 besliste over de registratie van 

levensgebeurtenissen. In 1994 werd een modern gecentraliseerd registratiesysteem voor burgerlijke 

stand ingevoerd. De wettelijke verantwoordelijkheid voor registraties van geboorten, huwelijken en 

overlijdens ligt sindsdien bij de provincie en niet meer bij de kerkgemeenschappen en parochies. 

 

Tussen 1621 en 1800 werden 690.000 registraties verricht door priesters van 159 katholieke parochies 

in Quebec. De protestantse registers in die periode tellen er enkele duizenden.  Tussen 1800 en 1900 

waren er 7 miljoen registraties, om in de periode 1901 tot 2000 te groeien tot 17 miljoen. Het archief 

van Quebec omvat nu ca. 25 miljoen registraties die vier eeuwen omspannen. 

  

De parochieregisters van Québec (registraties van dopen, huwelijken, begrafenissen volgens de 

katholieke ritus) zijn cruciaal voor genealogische opzoekingen voor velen onder ons die familieleden 

hebben afstammend van de migratie naar Noord-Amerika in de tweede helft van de 19de en de eerste 

helft van de 20ste eeuw. De kwaliteit ervan is zeer goed en ze hebben de eeuwen overleefd met zeer 

weinig lacunes. 

 

Tot 1994 waren deze parochieregisters toegankelijk voor onderzoekers, maar met de opkomende eisen 

van privacy werden ze ook gaandeweg minder toegankelijk, zoals hier.  

 

De beelden kan je vinden op FamilySearch, zoals we hebben getoond. Wie ook 

bewerkingen/indexeringen zoekt van parochieregisters, volkstellingen en nog meer in Québec kan 

terecht bij  Généalogie Québec. Let wel op: dit is niet gratis en ook duurder dan ons zorro®-abonnement 

($100 Canadese dollars/jaar, met een limiet op het aantal beelden per week).   

 

Lezers schrijven: aanvullingen Van Lijsebettens, Van 
Lysebettens, Lijsebeth’s 
Johan Van Lysebettens 

 

Benedictus van Lijsebetten, °te Hamme op 21 maart 1713 en er gedoopt 22 maart 1713, sub 

conditione1, met als doopgetuigen Petrus van Heck en Maria van {..nijsen},  † aldaar op 29 december 

1789, hij X te Hamme op 8 juli 1737, met als getuigen Egidius van Lijsebetten, vader, en Joannes van 

Lijsebetten, broer, (1) Judoca De Clercq, ° en gedoopt te Hamme op 16 november 1704, met als 

doopgetuigen Egidius Goossens en Judoca {C..},  † aldaar op 11 november 1740, dochter van Franciscus 

De Clercq en Anna De Strooper.  Uit dit huwelijk: 

 

 
1 Nooddoop door de vroedvrouw 

https://www.genealogiequebec.com/en/tools
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1. Anna Catharina van Lijsebetten, ook genaamd van Lijssebetten, dagwerkster, ° en gedoopt te 

Hamme op 27 mei 1738, met als doopgetuigen Egidius van Lijsebetten en Anna de Strooper, † 

aldaar, wijk Kaelendries, de 6de Frimaire jaar VII, (26 november 1798), 61 jaar oud, weduwe van 

Franciscus Lammi. Zij huwden op 25.juni 1767 te Sint-Niklaas, met als getuigen Nicolaus de 

Resme en Petrus Soetens, Joannes Franciscus Lamijs, ook genaamd Lomijs, Lamys en Franciscus 

Lammi, Lami en Lemmi, geboren in 1736 (?), volgens de huwelijksakte afkomstig uit de parochie 

Gesti, Sancti joannis, hoogstwaarschijnlijk gaat het om Sint-Jans-Geest (Geest-Saint-Jean, Waals 

Brabant), waar een Joannes Franciscus Lamis werd teruggevonden,° en gedoopt aldaar op 1 

oktober 1738, met als doopgetuigen joannes tiloi en petronille pireux 2 , † voor 1798 (niet 

teruggevonden te Sint-Niklaas en te Hamme ?), zoon van Joannes Franciscus Lami en Maria Tiloi. 

 
 

Daarnaast vond ik ook de volgende data : 

Joanna Catharina Leijsebeth, ook genaamd Van Lysebete Jeanne Cathérine, geboren en gedoopt te 

Beveren-Waas op 3 juli 1763 met als doopgetuigen Buijtaert Joannes en Claes Catharina, † te Vrasene 

op 7 januari 1838, gestorven in het armhuys, dochter van Van Lysebeth Pieter (overleden te Vrasene) 

en Buytaert Isabella (overleden te Vrasene).  Hieruit: 

 

• Jean Van Lysebeth, maréchal de logis au premier régiment d’artillerie 

(en garnison de Mons), conducteur d’artillerie à la fonderie de 

“canons” te Luik, °te Vrasene ten huize van Pierre Van Lysebeth, op 7 

Ventöse jaar IX (26 februari 1801), getuigen waren frédéric voet en 

pierre de greys, † te Luik op 23 april 1866. Hij trouwde met 

o (1) Marie Josephe Marin, ° te Sint-Gillis ca 1796, † te Bergen (Mons BE) op 11 mei 1840 

in de kazerne, rue des trois boudins, 44 jaar  

o (2) Wilhelmina Schreurs, ook genaamd Guillemine Schreurs, huisvrouw, °te Venlo (NL) 

op 13 juli 1821,  † te Luik op 19 maart 1880, dochter van Joannes Schreurs en Petronella 

Terpoorten. Woonachtig te Luik Faubourg Saint Leonard Marc, n° 265, later n° 28. Uit dit 

huwelijk : 

 
2 Zie DE MEIRSMAN Regi – Gezinnen uit Sint-Niklaas  - Genealogisch Repertorium  - Waasse stamboom – Uit dit huwelijk : 

1 Jacobus Alexander Lami, ° te Sint-Niklaas op 06 november 1767 Sint-Niklaas, en er gedoopt op 7 november 
(doopgetuigen waren Jacobus de Cock en Susanna de Haet). Laatste doopgetuige waarschijnlijk te lezen als 
“Susanna de Hon(d)t” 
2 Benedictus Lemmi, ° te Sint-Niklaas op 22 maart 1769 Sint-Niklaas en er gedoopt op 23 maart 1769 (doopgetuigen 
waren Benedictus van Lijsebetten en Maria Francisca van Lijssebetten). 
3 Guilielmus Lami, °te Sint-Niklaas op 10 februari 1771 en er gedoopt op 11 februari 1771  (doopgetuigen waren 
Guilielmus Huys en Elisabetha van Lijsebetten) 
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▪ Catherine Guillemine Van Lysebeth, dagloonster (journalière) ° te Luik op 23 

april 1850, † aldaar op 10 september 1878, 28 jaar oud, trouwde te Luik op 7 

augustus 1875 met Maria Godefridus Franciscus Vandersmissen, magazijnier, °te 

Hasselt op 2 april 1848. Uit dit huwelijk Maria Paulina Guilelmina Vandersmissen, 

° te Luik op 28 november 1877 

▪ Julienne, Hubertine Van Lysebeth, dagloonster (journalière), woonachtig te Luik 

in de quai Saint Léonard n° 20, in de Rue Saint Léonard nr. 106, °te Luik op 12 

juni 1852. Zij is bevallen: 

•  te Luik van Séraphine Eugenie Julienne Van Lysebeth op, °te Luik op  30 

maart 1883 

• te Luik in de rue des Carnes van Georges François Vanlysebeth, en 

van Laurent Julien Vanlysebeth, tweelingbroer, °te Luik op 24 april 1886,  

▪ Pierre Corneille Van Lysebeth, °te Luik op 19 mei 1855 (zie hieronder) 

▪ Jean Baptiste Engelebert Van Lysebeth, °te Luik op 7 november 1857 

▪ Marie Louise Van Lysebeth, °te Luik op 11 maart 1863 

 

Pierre Corneille Van Lysebeth, ook genaamd Petrus Cornelius Van Lysebeth, politieagent, bediende, 

politiebrigadier, °te Luik op 19 mei 1855, gehuwd met Amelia Antonetta/ Amelie Antoinette Vallaeys, ° 

ca 1861, waarvan minstens de volgende kinderen. In 1880 woonde het 

koppel te Luik in de rue de l’Etat Tiers, nr. 4. In 1889 woonden zij te 

Gent in de Rasphuisstraat, in 1893 in de Kortijksesteenweg, in 1894 in 

de Schepenhuisstraat, in 1896 in Bennesteeg. Uit dit huwelijk: 

• Van Lysebeth, Julienne, Amandine, Guilielmine, Amélie, °te Luik op 2 juni 1880. Zij huwde te 

Charleroi op 21 mei 1904 Henri Leopold Chomé, “facteur de station”, °te Brussel op 30 november 

1857, † te Ukkel op 27 januari 1916, zoon van Pierre François Chomé en Virginie Lanselaer. Hij 

was voorheen gehuwd met Rosalie Tinsy, °te ’s Gravenbrakel (Braine-le-Comte) op 6 december 

1852, † te Marcinelle op 10 maart 1901. 

• Van Lysebeth Georges François Louis Marie Pierre, °te Luik op 26 januari 1882.  

• Van Lysebeth, Blanche, Marie, Adolphine, Antoinette, Pierre, Jean, {Nette} ° « né en la 

demeure » te Gent op 15 juli 1886 (akte nr. 2510). Zij trouwde te Nogent-le-Retrou, 

département Eure-et-Loire (FR), met Henri Wattebled, °te Cuincy, dép. du Nord, rue Clovis 

Fodin nr. 4 (FR), op 4 december 1892, † te Noeux-les-Mines, dép. du Nord (FR), zoon van Henri 

Wattebled en Philomène Wion 

• Van Lysebeth, Leo, Joannes, Franciscus, Maria, °te Gent op 16 maart 1889 

• Van Lysebeth, Ernestes, Petrus, Paulus, Victor, Alphonsus, °te Gent op 4 april 1891 

• Van Lysebeth, Emilius, Maria, Adolphus, Adhemar, Richardus, Julius, Petrus, °te Gent op 13 

maart 1893 

• Van Lysebeth, Joanna, Fernanda, Amelia, Sidonia, Prosper, Petrus, Helena, °te Gent op 8 

oktober 1894 

• Van Lysebeth, Ernestina, Lambertina, Victorina, Irma, Bertha, Ludovica, °te Gent op 23 

september 1896 

  



165 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 6 november-december 2021 

 

Agenda 

Familiekunde Vlaanderen Land van Waas vzw 

Contactmomenten (deelname gratis) – met naleving van de coronamaatregelen van het moment van de 

ontmoetingsplaats (bibliotheek). 

• Contactnamiddag 25 november 2021 van 14u tot 16u.  De geplande uiteenzetting werd gewijzigd 

door onbeschikbaarheid van de voorziene spreker. Als alternatief is er nu een voordracht over 

stamboomprogramma’s. Eerst geeft Luc Chalmet inzicht en overzicht over 

stamboomprogramma’s, daarna gaat Ivan Burggraeve een introductie van het populaire 

nederlandse programma Aldfaer geven.  Locatie : Bibliotheek Sint-Niklaas. Inschrijven via 

website of secretariaat. 

 

Opleidingen. Momenteel is de cursus 

‘Oud Schrift’ over halfweg. Luc Van 

Thienen maakt het allemaal kristalhelder 

aan de 14 deelnemers in de bibliotheek 

van Sint-Niklaas met inachtname van 

corona maatregelen. Bedankt Luc!  

 

Programma 2022 

Locatie: bibliotheek Sint-Niklaas 

• Contactavonden/namiddagen en 

thema’s (onder voorbehoud) 

o 10 februari 2022: inleiding tot andere bronnen: staten van goed, erven en onterven, 

penningcohieren, landboeken, etc. (Luc Van Thienen) 

o 19 mei 2022: DNA onderzoek: zin of onzin in genealogisch onderzoek 

o 15 september 2022: cijnsboeken 

o 3 november 2022: 50 jaar Kroniek met bezoek aan het nieuwe stadsarchief te Sint-Niklaas 

• Erfgoeddag: zondag 24 april 2022 met thema ‘school’ 

• Opleidingen: 

o Cursus beginners stamboomonderzoek. 4 avondsessies op 3, 10, 17 en 24 maart 2022. 

o Cursus oud schrift. 5 avondsessies op 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november 

2022. 

Wie specifieke wensen heeft voor opleidingen of onderwerpen, of wie zelf wel eens aan bod wil komen 

op een bijeenkomst, neemt best eens contact op met het secretariaat 

 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 

• Tot 19 december 2021: Tentoonstelling ‘Geschiedenis van België in 100 oude kaarten’ in 

Mercatormuseum. 

• Dinsdag 30 november 2021 om 20u.: Lezing ‘De Belgische transport- en communicatierevolutie 

zeven ‘oude’ kaarten (19de-20ste eeuw)’ door Guy Vanthemsche in SteM. 

• Zondag 5 december 2021 om 14u.: Gegidste rondleiding in tentoonstelling ‘Geschiedenis van 

België in 100 kaarten’ door Eddy Maes. 

• Dinsdag 7 december 2021 om 20u.: Lezing ‘19de-eeuwse cartografische omwentelingen’ door 

Philippe De Maeyer in SteM. 

• Dinsdag 14 december 2021 om 20u.: Lezing ‘Honderd oude kaarten in en uit hun context’ door 

Bram Vannieuwenhuyze in SteM. 

• Zaterdag 8 januari 2022: Opening reizende fototentoonstelling ‘50 jaar bouwkundige realisaties 

Waaslandhaven’ in SteM te Sint-Niklaas. 

mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
mailto:secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be
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En dan nog dit 

 

Publiceren in onze Kroniek 

Voor 2022 hebben we enkele thema’s voorzien. In deze themanummers kan een bepaald onderwerp via 

een langer artikel aan bod komen. 

 

2022-02 (maart) : artikels over scholen, schoolmeesters (erfgoeddag thema) 

2022-05 (september): 50 jaar Kroniek 

2022-06 (november): 100 jaar geboorte Marc Sleen (Neels): kwartierstaat en bespreking 

 

De redactie ontvangt graag uw manuscripten ter publicatie. We verwijzen naar enkele richtlijnen in 

onze kroniek 2021-02 (maart 2021). 

 

MamaMito: eerste resultaten van MamaMito op Dag van de Wetenschap 

Op de ‘Dag van de Wetenschap’ presenteert prof. dr. Maarten Larmuseau voor het eerst 

onderzoeksresultaten van MamaMito. Het project levert nieuwe inzichten en inspiratie op voor 

genealogen en DNA-deskundigen. Wat leren we bijvoorbeeld uit een moederlijke stamlijn? Welke 

archiefbronnen geven informatie over wie onze voormoeders waren? En wat brengt de toekomst door 

stambomen met DNA te combineren? Je leert het op de Dag van de Wetenschap. 

  

De MamaMito-lezing maakt deel uit van een doorlopende lezingenreeks, met onder meer bijdragen van 

prof. dr. Johan Neyts, prof. dr. Marc Van Ranst, prof. dr. Johan Swinnen, prof. dr. Peter Claes en prof. 

dr. Lode Godderis. Aansluitend op de MamaMito-lezing is er ruimte voor vraag en antwoord. 

  

Praktisch:  

Datum en tijdstip: zondag 28 november 2021 om 15:00 (einde voorzien omstreeks 16:30). 

Locatie: GA2 (04.14), campus Gasthuisberg, KU Leuven (Herestraat 49, 3000 Leuven). 

De toegang is gratis, maar inschrijven via www.dagvandewetenschap.be is verplicht en kan tot en met 24 

november 2021. Vlug inschrijven is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt tot 474. 

 

Overlijden 

Op 29 oktober 2021 is te Sint-Niklaas Marcel 

Thyssen overleden, hij was 79 jaar oud. Marcel 

was een heel actieve genealoog. We delen ons 

medeleven met de familie. Marcel liet een groot 

bestand na met al zijn opzoekingen. We 

proberen zijn nalatenschap digitaal beschikbaar 

te stellen op onze online publicatie website. 

Foto: Marcel (rechts) aan het werk, samen met 

vrijwilliger Eddy. 

 

https://www.publicatie-landvanwaas.be/index.php?p=kroniek-van-het-land-van-waas
https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/ku-leuven-lezing-door-prof-dr-maarten-larmuseau-voormoeders-moederlijnen-en-mitochondriaal-dna-resultaten-van-het-citizen-science-project-mamamito-op-locatie
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