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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


40 

 

FV-Kroniek van het Land van Waas, 49ste jaargang, nr. 2 maart-april 2021 

 

    
 

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

