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VOORWOORD

Beste leden van de KOKW

Vandaag kan ik alleen maar blij zijn, en eigenlijk ook 
een beetje zwijgen. Toen het Huis Janssens in 1911 
het museum van de stad werd, vrijwillig uitgebaat door 
bestuursleden en medewerkers van de u geliefde ver-
eniging, had dit huis al 33 jaren de hele familie Alfons 
Janssens en Colette de Schrijver achter de rug. Het was 
de vijfde locatie van het stedelijk museum, dat reeds 
bestond in 1861. Het waren en zijn de doelstellingen van 
de KOKW om over het Waasland te publiceren, te verza-
melen en te tonen. En we hebben verzameld hoor (we 
zijn dat trouwens nog niet beu, voel u zeker aangespro-
ken om iets te deponeren) en we hebben getoond hoor: 
alles tegen de muren, in de grote kasten en vitrines, de 
globes van Mercator, onbeschermd op een tafel, enfin … 
nu een schande, maar toen reeds een publiekstrekker in 
Vlaanderen. De verslagen in de jaarboeken verraden een 
fierheid bij de bestuurders.

In het dubbel feestjaar 1961-1962 mochten we een 
nieuwe stap vooruit zetten. De zeer waardevolle Mer-
catorcollectie kwam nu eindelijk in het juiste museum-
spotlicht. Het was het begin van een mooi nieuw verhaal 
tussen KOKW en de stad. Ook de vernieuwing na de 
Mercatorjaren 1994 en 2012 werd erg gesmaakt, en er 
zijn inderdaad plannen om in 2025 tot een hip totaal-
concept te komen, waar de kaartencollectie de bron van 
velerlei hedendaagse (digitaal, artistiek) ontwikkelingen 
zal zijn.

In 2008 mogen we de opening meemaken van het 
SteM, waarbij drie verhalenlijnen ons meenemen in de 
Wase geschiedenis. De archeologische collecties en vele 
andere 3D-voorwerpen, behorende tot de Kring, komen 
hier aan bod. En u heeft ongetwijfeld ook genoten van 
de dubbeltentoonstelling bij 800 jaar stad en parochie, 
waarbij – eindelijk – een stevige samenwerking tot 
stand kwam met het stadsarchief en de museumploeg.

Laten we dus vandaag even zwijgen (het is me niet ge-
lukt) en gewoon verwonderd de ogen uitkijken in de lege 
kamers van het Huis Janssens. Het is echt wel genieten 

OPROEP

Ontvangt u nog een papieren versie 
van deze nieuwsbrief?

Graag hadden wij uw e-mail- adres 
ontvangen op info@kokw.be, zodat u 
voortaan deze nieuwsbrief digitaal kan 
ontvangen. Bedankt hiervoor.



van restauratievakmanschap (vele stielvrouwen mee in-
begrepen). U komt toch ook op 9 september, want onze 
leden willen wij blijven koesteren. Of 11 september, op 
open monumentendag!
 
En voor ik het helemaal vergeet, we vieren dit jaar het 
125ste jaarboek, met een dubbel verjaardagsfeest (23 
oktober & 19 november). ‘ASTEMBLIEF – DANK U WEL 
!!’.
 
Een zeer tevreden voorzitter

Chris De Beer

KRINGNIEUWS

GELEID BEZOEK VOOR KOKW-LEDEN AAN 
DE TENTOONSTELLING ‘RECHT DOOR ZEE. 
NAVIGEREN VAN 1500 TOT VANDAAG’ OP 
DONDERDAG 1 SEPTEMBER OM 20U. IN 
STEM ZWIJGERSHOEK / MERCATORMUSEUM

Heeft u nog geen bezoek kunnen brengen aan de pres-
tigieuze tentoonstelling ‘Recht door zee. Navigeren van 
1500 tot vandaag’? Geen probleem. Op donderdag 1 
september om 20u. organiseert de KOKW voor haar 
leden een geleid bezoek aan deze tentoonstelling, die 
opgesteld staat in het SteM en het Mercatormuseum. De 
rondleiding start in het SteM, Zwijgershoek 14 te Sint-
Niklaas. Gelieve in te schrijven tegen uiterlijk 30 augus-
tus via info@kokw.be. 

Al in de prehistorie zoekt de mens zijn weg op het water. 
Tussen de eerste kustvaart en het gebruik van de mo-
derne GPS ligt een zee van tijd en een route bezaaid 
met hindernissen. Maar voor elk probleem bedachten 
zeevaarders een creatieve oplossing. Tientallen navi-
gatie-instrumenten, atlassen en kaarten illustreren de 
eeuwenlange zoektocht over oceanen. De expo brengt 
een mix van historische verhalen en exacte wetenschap. 
Via computeranimaties kom je meer te weten over de 
ambitie, ideeën en innovaties binnen de zeevaart en 
de ontmoeting tussen culturen die hieruit voortkwam. 
Filmopnames aan boord van een fregat en een patrouil-
leschip geven je zeebenen.

Voor deze expo, die te bezichtigen is tot zondag 11 sep-
tember, werkt het SteM samen met de Belgische Ma-
rine, de Hogere Zeevaartschool, de Universiteit Gent, de 
Phoebus Foundation en een aantal belangrijke private en 
institutionele bruikleengevers.
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OPENDEUR HUIS JANSSENS NA BINNEN-
RESTAURATIE – PREVIEW VOOR LEDEN OP 
VRIJDAG 9 SEPTEMBER OM 20U. – OOK TE 
BEZOEKEN OP OPEN MONUMENTENDAG OP 
ZONDAG 11 SEPTEMBER TUSSEN 10 EN 18U.

We hebben er met veel geduld lang op gewacht, maar 
eindelijk mogen we aankondigen dat de deur(en) van 
het Huis Janssens eventjes weer geopend worden voor 
het publiek, en dat het toekomstig museum in een 
nieuwe gedaante de weerspiegeling zal zijn van het 
woonhuis Janssens van destijds. 

Op 9 september 2022 om 20u. krijgt u, als lid van de 
KOKW, de kans om het gebouw in preview te bezoeken.

U zult er, onmiddellijk na het beeindigen van de res-
tauratiewerkzaamheden, kunnen kennis maken met de 
diverse lokalen nog voor ze worden ingericht: het gelijk-
vloers en de eerste verdieping als het nieuwe museum 
van de stad, de tweede en derde verdieping als thuisba-
sis voor de KOKW.

Wij verwachten u voor de preview op vrijdag 9 septem-
ber om 20u., Huis Janssens, Zamanstraat 49, 9100 Sint-
Niklaas (ingang via het park). Graag uw aanwezigheid 
bevestigen via e-mail aan reservatiemusea@sint-niklaas.
be. 

Op zondag 11 september 2022 tijdens de Open Monu-
mentendag is het gebouw eveneens toegankelijk voor 
het grote publiek. Iedereen is dan welkom voor een 
inkijk van dit unieke gebouw, zetel van onze Kring. De 
regiobrochure i.v.m. Open Monumentendag met activi-
teiten in het Waasland kunt u downloaden via: 
http://www.erfpunt.be/open-monumentendag-in-het-
waasland-3/. U komt toch ook!!

ONTHULLING LINDEBOOM IN WAASMUN-
STER N.A.V. DE VIERING VAN DE FAMILIE 
DE NEVE DE RODEN  – ZONDAG 25 SEPTEM-
BER 2022 OM 15U. OP HET TERREIN VOOR 
HET SOCIAAL HUIS, MOLENSTRAAT 41 TE 
WAASMUNSTER

Het bestuur van de Koninklijke Oudheidkundige Kring 
van het Land van Waas, heemkring Het Sireentje en 
de gemeente Waasmunster nodigen u uit op zondag 25 
september 2022 om 15u. voor de inhuldiging van de 
lindeboom op het terrein voor het Sociaal Huis, Mo-
lenstraat 41 te Waasmunster. Het Sociaal Huis zal het 
nieuwe museum van Waasmunster worden onder de 
naam Waeseum.

Deze twaalfde linde wordt door de KOKW geschonken 
aan de inwoners van Waasmunster n.a.v. de viering van 
de familie de Neve de Roden. De onthulling zal plaats-
vinden om 15u. in aanwezigheid van de familie de Neve 
de Roden. Aansluitend om 16u. zal in de O.L.V.-kerk van 
Waasmunster de voorstelling van het boek ‘Zeven eeu-
wen in Vlaanderen. De familie de Neve de Roden. Het le-
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UITNODIGING 

K.O.K.W. vzw 
Zamanstraat 49 B  
9100 Sint-Niklaas 

Info@kokw.be  - www.kokw.be 

Onthulling van een Lindeboom  
in Waasmunster 

Het bestuur van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het 
Land van Waas, heemkring Het Sireentje en de gemeente 
Waasmunster nodigen u uit op zondag 25 september 2022 om 
15u. voor de inhuldiging van de lindeboom op het terrein voor het 
Sociaal Huis, Molenstraat 41 te Waasmunster.  
 
Het Sociaal Huis zal het nieuwe museum van Waasmunster worden 
onder de naam Waeseum.  

Gelieve uw aanwezigheid tegen uiterlijk 
22 september a.s. te bevestigen via  

info@kokw.be 

Foto : Genomen door Verbeeck, Mieke op 01-10-2006  
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ven en streven van een landelijk Waas geslacht’ starten. 
Meer info over het boek vindt u verder in de nieuwsbrief 
onder de rubriek ‘Varia’.

Gelieve uw aanwezigheid tegen uiterlijk 22 september 
a.s. te bevestigen via info@kokw.be. 

VOORSTELLING ANNALEN 2022 (DEEL 125) 
– ZONDAG 23 OKTOBER 2022 OM 10.30U. IN 
ZAAL ‘T EY, KOUTERMOLENSTRAAT 6B TE 
BELSELE

Het bestuur van de Koninklijke Oudheidkundige Kring 
van het Land van Waas nodigt u uit op de voorstel-
ling van de Annalen (deel 125 – 2022), die doorgaat op 
zondag 23 oktober 2022 om 10.30u. in zaal ‘t Ey, Kou-
termolenstraat 6b te Belsele. De gelegenheidstoespraak 
wordt gehouden door François Van Gehuchten, voorzit-
ter van de heemkundige kring van het Kempense Veerle-
Laakdal en auteur van historische bijdragen over de 
bokkenrijders en de Boerenkrijg. Gelieve in te schrijven 
via info@kokw.be.

INHOUD ANNALEN DEEL 125 (2022)

• Verslag over de werking van de Koninklijke Oudheid-
kundige Kring van het Land van Waas tijden het jaar 
2021 

• Steunende leden 2021 
• BJÖRN RZOSKA, Nuance, die moeten wij brengen 
• MARC DE WREE,  De burggravij in Waas, relict van 

het 13de eeuws domein van de Burggraaf van Gent 
• LUDO COLLIN, Inventarissen van archieven van ker-

ken en parochies in het bisdom Gent 
• THEO VEREECKEN, De laat-middeleeuwse grof-kera-

mische proto-industriële nijverheid van Stekene.Deel 
II De impact van de Stekense keramische nijverheid 
op de ‘verstening’ van Gent en Hulst – een kwantita-
tieve analyse 

• MARC STEELS, Het landhuis in Sint-Niklaas. Voor-
malige zetel van het hoofdcollege van het Land van 
Waas 

• LUC VAN THIENEN, Staatse en Franse legers in 
Lokeren en het Land van Waas omstreeks 1645 in 3 
authentieke lokale bronnen 

• NICO VAN CAMPENHOUT, Een derde boek van Alain 
Debbaut over de geschiedenis van het Lokerse Sint-
Lodewijkscollege 

• RUDI DE CLERQ EN JAN VAN SLYCKEN, Landbouw-
kundig ingenieur André Van Slycken schiep de Waas-
lander 

• FRANS-JOS VERDOODT, De Vlaamse beweging in 
Lokeren 

• ALAIN DEBBAUT, Sint-Niklase Vredesprijs voor oud-
politica Nelly Maes 

• NICO VAN CAMPENHOUT, Herman Van  Moeseke 
(1944-2022), De Moeze(n), peetvader van de Loker-
se en de Fonnefeesten 

• JAN BLOMME, Historische en actuele beschouwingen 
over de Waaslandhaven 

• Biografie van de auteurs 
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BOEK ‘FRANTZ VAN DORPE (1906-1990): 
ONDERNEMER, POLITICUS EN ZO VEEL 
MEER. ACTA VAN HET COLLOQUIUM VAN 12 
JUNI 2021’ – TE KOOP

Op zaterdag 4 juni stelden de KOKW en het Archief voor 
nationale bewegingen (ADVN) de acta van het colloqui-
um ‘Frantz Van Dorpe’ voor in de conferentiezaal van de 
stedelijke bibliotheek van Sint-Niklaas. 

Geïnteresseerde leden kunnen dit boek bestellen bij de 
KOKW. Ook tijdens de opendeur van Huis Janssens op 
de Open Monumentendag zal het boek aangekocht kun-
nen worden.

De kostprijs van het boek bedraagt 15 euro voor leden 
+ 5 euro (verzending), te storten op rekeningnummer 
IBAN BE 50 8508 3519 1418 van K.O.K.W, Postbus 144, 
9100 Sint-Niklaas (met vermelding boek Frantz Van 
Dorpe).

FOTOTENTOONSTELLING : 50 JAAR BOUW-
KUNDIGE REALISATIES IN DE WAASLAND-
HAVEN 

Als een perfect geprogrammeerde trein – en zo zijn er 
de laatste tijd niet veel meer – liep de reizende foto-
tentoonstelling “50 jaar bouwkundige realisaties in de 
Waaslandhaven” doorheen het centrale en noord-oos-
telijke deel van het Waasland. Om ons eraan te herin-
neren dat 50 jaar geleden begonnen werd met de uit-
bouw van de Waaslandhaven, die werkgelegenheid en 
welvaart bracht in onze regio. Ook al behoorde je niet 
tot degenen die tijdens de demontage in Stekene op 16 
augustus nog snel eens kwamen kijken, helaas te laat. 
Voor hen en degenen die tentoonstelling dan toch heb-
ben gemist, er komt nog een herkansing in maart en 
april 2023, negen zondagen op rij in het gebouw van de 
Heemkundige Kring Wissekerke (Bazel). Bovendien heeft 
deze Heemkundige Kring een gezellig oeroud cafeetje op 
dezelfde verdieping. Ook al de moeite voor een gecom-
bineerd bezoek.
En wie weet, zijn er nog andere Wase gemeenten die 
belangstellng hebben voor de groeipool van het Waas-
land.

Curator Herbert Smitz, KOKW
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BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM 
GESLOTEN OP ZATERDAGVOORMIDDAG 
VOOR ONBEPAALDE DUUR

Als gevolg van de restauratiewerken aan het Huis Jans-
sens is de leeszaal voor onbepaalde duur gesloten. Tot 
onze spijt kunnen we gedurende deze periode geen 
bezoekers in de leeszaal ontvangen.

Gelieve voor dringende opzoekingen/vragen een af-
spraak te maken via info@kokw.be. Dan wordt bekeken 
of wij u digitaal alsnog kunnen verder helpen. Alvast 
bedankt voor uw begrip.

SCHENKINGEN AAN DE K.O.K.W.

Heb je documenten, foto’s, filmmateriaal of voorwerpen, 
waarvan je denkt dat die voor onze Oudheidkundige 
Kring of voor de inwoners van het Waasland interessant 
zijn of zelfs van onschatbare historische waarde? Heb je 
zelf niet de ruimte of heb je zelf geen mogelijkheid om 
het bij te houden en wil je toch dat het bewaard blijft 
voor het nageslacht? Dan zijn wij steeds zeer dankbaar 
voor het vertrouwen dat in onze Kring gesteld wordt om 
dit in jouw plaats te doen.
Indien je een schenking wil doen, kan je ons contacte-
ren via een bestuurslid of via info@kokw.be. We contac-
teren je dan zo snel mogelijk om concreet af te spreken.

Sint-Gillis-Waas: De Route en Bibliotheek 
10 mei-30 juni 2022

Stekene: H. Kruiskerk 
7 juli-15 augustus 2022

Volgend jaar 2023 maart / 
april in Kruibeke 



ACTIVITEITEN STEDELIJKE MUSEA

DE ERFGOEDPIKUUR – NAJAARSLEZINGEN 
STEM

Dit najaar halen wij onze witte schort van zolder om 
jullie te voorzien van een stevige pikuur erfgoedcultuur. 
Een uur lang bezorgen we je gratis en voor niks een 
superbooster erfgoed van de bovenste plank zonder on-
gewenste bijwerkingen. Thema’s zoals beladen erfgoed 
in vloeibare tijden, de restauratie/renovatie van het Huis 
Janssens en geschiedenis van stads- en gemeentear-
chieven in de 19de eeuw en meer komen aan bod. 

De lezingen gaan steeds door op een dinsdag in okto-
ber, november en december en zijn gratis bij te wonen 
mits reservatie via www.museasintniklaas.be of via het 
onthaal van het SteM (Zwijgershoek 14). De exacte data 
en meer informatie over de lezingen vinden jullie in de 
volgende nieuwsbrief.

VARIA

HISTORISCHE LEZING VAN LUC DEVOLDERE 
– WOENSDAG 5 OKTOBER 2022 OM 20U. IN 
CULTUREEL CENTRUM LOKEREN

Op woensdag 5 oktober spreekt classicus en essayist 
Luc Devoldere over “Roman Wall Blues. Een reis langs 
de grenzen van het Romeinse imperium”. De spreker 
wandelt al een tijdje langs de grenzen van wat ooit het 
Romeinse rijk was en bekijkt wat ervan overgebleven is, 
materieel maar vooral cultureel. Volgend jaar publiceert 
hij een boek over de ervaringen en indrukken die hij 
daarbij opdeed.

Een voorproefje: “Ik zou de grenzen van het Rijk afrei-
zen en noteren wat ik zag. Van de muur van Hadrianus 
in Schotland, langs de Rijn en de Donau naar de Zwarte 
Zee. Door Turkije, Syrië, Irak, Jordanië, Egypte, Libië, 
Tunesië, Algerije naar Marokko. (…) Het zou dus een 
boek worden over grenzen die bepalen en beperken, die 
identiteit geven en uitsluiten, beschermen en hypothe-
keren. In het beste geval wordt het ook een alternatief 
boek over Europa: geschreven vanuit één van de oudste 
mallen die ooit aan het continent vorm heeft gegeven, 
vanuit een droom die, sinds het trage uiteenvallen van 
de Rijk, Europa blijft beheksen. (…) In dat Europa, dat 
intussen meer en meer zichzelf overleeft, als een safa-
ripark voor cultuurtoeristen, bestaan wij. (…) Het lijdt 
aan zijn grenzen. Maar we moeten het er blijvende over 
hebben. Nu, meer dan ooit”.

De lezing wordt georganiseerd door de Lokerse afde-
ling van het Masereelfonds in Lokaal D van het Cultureel 
Centrum van Lokeren (Kerkplein). Toegangsprijs: 5 euro 
(4 euro voor leden van het Masereelfonds). Inschrijven 
kan tot en met zondag 2 oktober bij: Koen De Visscher 
(Voermanstraat 12 - 9160 Lokeren, lokeren@mase-
reelfonds.be, 0477/230498).
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Castellum Qasr Bshr, een woestijnfort 
in Jordanië uit de tijd van Diocletianus 
(ca. 300) (© Hildegard Van Cauter)
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NIEUW BOEK ‘ZEVEN EEUWEN IN VLAAN-
DEREN. DE FAMILIE DE NEVE DE RODEN. 
HET LEVEN EN STREVEN VAN EEN LANDE-
LIJK WAAS GESLACHT’ VAN THIERRY DE 
NEVE DE RODEN

Zeven eeuwen geschiedenis van een mensenfamilie is 
uitzonderlijk. Keizers- en koningshuizen, waarover veel 
geschreven werd, houden het nooit zo lang vol. De so-
ciale positie en rijkdom van de de Neves werd hen niet 
in hun schoot geworpen. Hard werken, pijn en verdriet 
dragen, hebben ze ervoor over gehad. Hoe zag die ru-
rale leefwereld er nu precies uit en welke samenleving 
trof men er indertijd aan? Welke strategieën gebruik-
ten de de Neves om zich te positioneren in de lokale 
gemeenschap en welke motieven en ideeën speelden 
daarbij een rol? Welke rol speelde de uitbouw van kas-
telen en parken zoals Blauwendael in Waasmunster? 
Om op deze vragen een antwoord te formuleren, be-
handelt dit boek in rijk geïllustreerde hoofdstukken tal 
van onderwerpen en thema’s, gaande van sociaaleco-
nomische, bestuurlijke of cultuurhistorische ontwik-
kelingen tot erg concrete aspecten waaronder politieke 
correspondentie of publieke festiviteiten, zoals huwe-
lijken of begrafenissen. Het boek toont de de Neves 
onder meer als pachtheer, grootgrondbezitter, politicus, 
bouw- en kasteelheer en als mecenas van verschillende 
verenigingen en organisaties. Een dergelijk veelzijdig 
verhaal laat zich lezen als een sociale, politieke, eco-
nomische en culturele geschiedenis, die in hoofdzaak 
vanuit een lokaal-historisch perspectief is onderzocht, 
maar telkens weer wordt geplaatst tegen en verklaard 
vanuit een regionale of algemenere context. Een niet te 
missen boek van een unieke historische waarde. 

“Door het af en toe lezen van familiegenealogieën 
kreeg ik geleidelijk het verlangen om de persoonlijk-
heid van mijn voorouders te leren kennen, om erachter 
te komen wat de titels, waarmee ze zich versierden, 
bedekten. Als landheren voerden ze 700 jaar lang oor-
log in rang en bekleedden ze een aantal lokale posten 
in het Land van Waes of in Gent, zonder veel hoger te 
mikken. Hoe hebben ze het volgehouden? Wat betreft 
de jonge mensen van de familie, die zich afvroegen 
wat hun afkomst was, spoorden ze me aan om de op-
pervlakte van onze droge genealogieën te krassen en 
hun - in moderne taal - het leven, de deugden en de 
ondeugden, de successen en mislukkingen van de de 
Neves van weleer weer te geven. Dit is wat dit boek 
probeert te doen. Maar men kan de oorlog niet begrij-
pen zonder te weten waarom hij wordt gevoerd, noch 
de perikelen van een magistraat volgen zonder een 
goed idee te hebben van zijn functie, noch genieten 
van een toneelstuk zonder een glimp op te vangen van 
zijn omgeving! Ook behandelt het terloops feiten uit de 
geschiedenis van het Land van Waes, het graafschap 
Vlaanderen, het voormalige Nederland, het moderne 
België en tenslotte heel Europa...”.
Baron Thierry de Neve de Roden (9de baron) (1912-
2006), Doctor in de Rechten – Baccalaureus in de 
filosofie – K.U.L. 



Het luxeboek met harde omslag in een A4 formaat telt 
meer dan 400 bladzijden, waarvan 100 bladzijden met 
gekleurde illustraties en wordt in beperkte oplage ge-
drukt. 

Het boek wordt op 25 september 2022 om 16u. voorge-
steld in de O.L.V.-kerk te Waasmunster. Tot 1 september 
loopt de voorintekenactie die het boek aanbiedt aan 
een prijs van 40 € tegen de normale verkoopprijs van 
45 € die vanaf 1 september 2022 geldt. De personen 
die voorintekenen ontvangen een door Baron de Neve 
gesigneerd exemplaar en ze worden persoonlijk uitge-
nodigd op de boekvoorstelling op zondag 25 september 
2022. 

Voorintekenen gebeurt enkel door overschrijving: stort 
40 € per boek op het rekeningnummer IBAN BE50 4440 
5939 6118 van de Heemkundige Kring ’t Sireentje, met 
vermelding “boek”, naam en email adres. Wil je het 
boek toegestuurd krijgen, stort dan 10 euro extra bij de 
voorintekening. Indien meerdere exemplaren gewenst 
per persoon, gelieve dit in de vermelding op te nemen. 
Na de boekvoorstelling kan het boek afgehaald wor-
den door de voorintekenaars. Info en contactgegevens: 
www.sireentje.be/boek.
V.U. Rudy Montigny, Patotterijstraat 20, 9250 Waasmun-
ster.

NIEUW BOEK ‘GESCHIEDENIS EN GENEA-
LOGIE VAN DE FAMILIE VAN DER BURCH 
IN VLAANDEREN (1286–1630)’ VAN PIETER 
DONCHE

In  dit  boek  wordt de geschiedenis van de Vlaamse 
familie van der Burch beschreven, vanaf de verst ge-
kende zekere voorouders in 1286 tot circa 1630. Hun 
oorsprong lag in het kleine, thans verdwenen, dorpje 
St.-Rijkers. Daar bezat de familie in de middeleeuwen 
een hoge stenen woontoren. Deze toren, de Burg van 
St.-Rijkers was het centrum van een grote heerlijkheid 
met vele achterlenen. Aan deze burchttoren ontleende 
de familie haar naam.
 
In de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd telden 
zij talrijke lokale bestuursleden: schepenen-keurheren of 
landhouder van de kasselrij Veurne, schepen en/of bur-
gemeester van de stad Veurne of het stadje Lo, poort-
baljuw van de stad Veurne of baljuw van de stad en 
kasselrij Veurne. In wettige afstamming stierf de familie 
uit eind 16de eeuw, maar de naam en het wapen zet-
ten zich verder in een bastaardtak. Dezen bouwden een 
eigen feodaal patrimonium op en werden, na uitwijking 
naar Brugge ook actief in het bestuur van het Brugse 
Vrije als schepen of burgemeester. Na enkele generaties 
had de bastaardtak de oorspronkelijke familie ingehaald 
en in de volgende generaties staken zij die nog een heel 
eind voorbij.
 
Vanuit Brugge verspreiden zij zich over de Nederlanden: 
in Mechelen (een voorzitter-raadsheer van de Grote 
Raad, lid van de Raad van State), in Utrecht (een deken 
van de domkerk, een griffier bij het Hof van Utrecht), in 
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Brussel (een voorzitter van de Geheime Raad), Kamerijk 
(Cambrai, een aartsbisschop-hertog) en Ecaussinnes-
Lalaing (als plaatsvervangend baljuw van Henegouwen). 
Een jongere deeltak bleef in St.-Rijkers, waar zij be-
scheidener functies uitoefenden als baljuw en ontvanger 
voor de abdijen van Mesen en St.-Omaars. Toch werden 
ook hier enkele leden schepen van het Brugse Vrije.
 
Tijdens het onderzoek werden tal van authentieke 
bronnen geraadpleegd in het Stadsarchief Veurne, het 
Rijksarchief Brugge, het Alg. Rijksarchief Brussel en de 
Archives dép. du Nord (Rijsel). Oude handschriftelijke 
genealogieën werden opgespoord (Kon. Bibl. Brussel, 
Rijksarchief Brugge, Stadsbibl. Brugge), alsook gepubli-
ceerde genealogieën. Al deze werden aan een kritisch 
onderzoek onderworpen door confrontatie met authen-
tieke archiefbronnen. Van de welhaast mythische verre 
afstamming en de verdonkermaning van de bastaardij 
die in deze oude geschriften en publicaties welig tieren 
werd afstand genomen.
 
In de bijlagen werden enkele interessante stukken ge-
transcribeerd. Het boek wordt ontsloten door schema’s 
van de familiestructuren en een naamindex. 352 blz., 
90 illustraties, 1050 voetnoten, formaat 168 x 238 mm, 
index, kaft in kleur. Bestelling door overschrijving van 
€ 53 + verzendkosten België € 9 (of Europa € 14), op 
rekening IBAN: BE04 4118 0525 8131; BIC: KREDBEBB 
van Pieter Donche, met vermelding: ‘van der Burch’ (zie 
ook de webpagina www.uncius.be/boek2022). 
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KALENDER
• Zaterdag: Bibliotheek en documentatiecentrum gesloten op zaterdagvoormiddag voor onbepaalde 

duur als gevolg van restauratiewerken aan het Huis Janssens.
• Donderdag 1 september 2022, 20u.: Geleid bezoek voor KOKW-leden aan de tentoonstelling ‘Recht 

door zee. Navigeren van 1500 tot vandaag’ in SteM Zwijgershoek.
• Vrijdag 9 september 2022, 20u.: Opendeur Huis Janssens na binnenrestauratie – Preview voor 

leden.
• Zondag 11 september 2022: Open Monumentendag – Opendeur Huis Janssens.
• Zondag 25 september 2022, 15u.: Onthulling lindeboom in Waasmunster n.a.v. de viering van de 

familie de Neve de Roden op het terrein voor het Sociaal Huis, Molenstraat 41 te Waasmunster. 
Aansluitend om 16u. boekvoorstelling in O.L.V.-kerk Waasmunster.

• Zondag 23 oktober 2022, 10.30u.: Voorstelling Annalen 2022 (deel 125) in zaal ‘t Ey, Koutermolen-
straat 6b te Belsele.

MET DANK AAN: 

Verantwoordelijke uitgever nieuwsbrief KOKW: Chris De Beer, voorzitter, postbus 144, 9100 Sint-
Niklaas, 2022, e-mail: info@kokw.be, www.kokw.be


