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LUC HAEGHENS : FAMILY SEARCH
In de reeks "Een neen heb je, een ja kun je krijgen": in 1996 liet de Mormoonse 

Genealogical Society of Utah in het RA Beveren een microfilm maken van oude notariële 

akten uit Kalken. Deze film zit veilig weggeborgen nabij Salt Lake City maar staat nog niet 

online. Vreemd genoeg liet het Rijksarchief weten "dat deze notarissen hun standplaats in 

Kalken was, maar hun archief, voor zover het nog zou bestaan, wordt helaas niet in een 
Rijksarchief bewaard"? 

Dan maar es overzee proberen: "FamilySearch no longer loans copies of microfilm, but is 

in the process of digitizing all of the films so that they can be accessed online. Most of our 

collection is online now, but some important films aren’t yet. Your input can help us decide 

which films to work on next. Please respond to this email and provide the following 

information for no more than 5 films that are important to you: Film Number, Film Name 

or Title. You can obtain this information in the FamilySearch Catalog. Once we receive 

your response, we can prioritize the film to be digitized. We appreciate your input and 

your patience as we accomplish this great task. Please be aware that we might not be able 

to scan the films you request due to contracts with the record owner, we cannot tell you 
when the film will be available online, we cannot notify you when the film is done". 

Enkele dagen na mijn verzoek volgde dit bericht: "We have submitted your request to the

team that prioritizes the films to be digitized [...] Please check the catalog to find out if
and when the films you requested are published online".

Afwachten, dus...
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Beste heer,

Ik heb uw vraag eens bekeken en heb er ondertussen een 

behoorlijke speurtocht op zitten – gelukkig wel met wat resultaat. 

De moeilijkheid was dat de gevraagde stukken indertijd in het 

Rijksarchief te Beveren als archiefvormer in de database zijn 

ingevoerd (cf. het zoekresultaat dat u aantrof), zonder dat daar 

evenwel een concreet archiefbestand of specifieke archiefnummers 

aan werden gekoppeld. Tussen die invoer en het eventuele bestaan 

van stukken is dus geen concrete, fysieke link. Anno 2014-2015, 

toen alle bestanden m.b.t. grondgebied Oost-Vlaanderen naar RA 

Gent verhuisden, kwamen deze notarissen daarenboven niet voor 

op de gedetailleerde lijsten die voor de verhuis werden opgesteld 

en aan ons doorgegeven.

LUC VERSTUURDE EEN RAPPEL EN KREEG VOLGEND ANTWOORD

VAN  Dr.JOKE VERFAILLIE

Archivaris RAB GENT
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Ik ben daarom eerst wat verder in de tijd gegaan, en heb ontdekt dat de 

stukken in kwestie tot ca. 1989-1990 wel degelijk in het Rijksarchief te Gent 

zaten, meerbepaald in het bestand ‘Oud notariaat’, in verzamelbundel nr. 1686. 

Dat leert ons overigens dat het om enkele losse, toevallig bewaarde akten gaat, 

en niet om een systematisch bijgehouden archiefje van de desbetreffende 

notarissen. Eind 1989, begin 1990 werden ze echter (samen met andere 

documenten) naar het RA Beveren getransporteerd, omdat ze tot het 

toenmalige ressort van Beveren behoorden. Daar werden ze klaarblijkelijk 

gemicrofilmd (die film zou overigens in Beveren nog aanwezig moeten zijn), 

maar nooit correct geregistreerd.

Er restte mij dus het terugzoeken van de stukken in de grote verhuismassa, die 

hier overigens volledig verwerkt en geregistreerd is. De akten zijn dus onder de 

radar gebleven en ergens in een groter geheel geruisloos mee verhuisd. Bij het 

overlopen van toegangen oud notariaat van RA Beveren vielen mij enkele 

toegangen in het oog waarin expliciet wordt gezegd dat er varia aan werd 

toegevoegd. Navraag bij vroegere medewerkers uit RA Beveren leert dat de 

‘verdeling’ van het oud notariaat daar een work in progress was. In toegang 

NOT239 (Jacques Emmanuel Pierssens) had ik uiteindelijk prijs. M.i. kunt u het 

gevraagde archief in dit bestand terugvinden, meerbepaald in doos (en dus nr.) 

8:
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zijn), maar nooit correct geregistreerd.

- L. Van Hauweghem, 1702-1708, Kalken: mapje 28
- A. Siré, 1705, Mechelen: mapje 29

- G. Van Mossevelde, 1704-1706, Kalken: mapje 30
- W. Hinnekens, 1640, Harelbeke: mapje 31

Zoals u kunt zien, is de invoer die u op de website kunt terugvinden, ook niet 100 %. Zo 

zou het slechts om twee notarissen uit Kalken gaan, en twee uit andere regio’s. U zou de 

stukken echter in detail moeten bekijken om daar uitsluitsel over te hebben.

Met vriendelijke groet,

Joke Verfaillie
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Vlaamse erfgoedbibliotheek

+ KRANTEN +

http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/kranten/online

https://familiekunde-vlaanderen.be/nieuws/websites-met-gedigitaliseerde-historische-kranten
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http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/kranten/online
https://familiekunde-vlaanderen.be/nieuws/websites-met-gedigitaliseerde-historische-kranten


Alumnikaart ugENT
https://www.ugent.be/alumnus/nl/databank
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Alumnikaart ugENT 8



https://hetarchief.be/nl/user/register?current=frontpage
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https://hetarchief.be/nl/user/register?current=frontpage
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FAMILY SEARCH BLOG 12

Zie mail
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tTHERE ARE NO VERY GOOD OPTIONS YET
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https://www.filae.com/nom-de-famille/HUYGHE.html
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https://www.filae.com/nom-de-famille/HUYGHE.html


LUC HAEGHENS

Ter info: er komt geen HUYGHE voor in 'De Status 

Animarum (*) van de Gentse Sint-Niklaasparochie in 
1681', E. OSSIEUR, Vlaamse Stam, nr. 5, mei 1991. 

Ze woonden dus in één van de andere 30 (!) Gentse 
parochies...

Mvg

Luc

(*) zgn. zielenlijst, opgemaakt door de pastoor, met 

vermelding van straat, huis, ouders (met hun functie), 

kinderen (met hun leeftijd), en andere inwonenden (een 
meid bijv.)

19



BEKIJK EN ANALYSEER DE 

BEZOEKERS VAN UW GENEANET SB
https://nl.geneanet.org/actueel/post/2018/02/bekijk-

analyseer-de-bezoekers-van-uw-geneanet-

stamboom?utm_source=geneanet&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=SITE_nl_lettre-hebdo-

a18s08&xtor=EREC-0-

29615%5Bnl_lettre_hebdo_a18s08%5D-20180223-

%5Blien11%5D-2611954%401-20180223081327
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BRENG UW VOOROUDERS IN KAART 

OP GENEANET
https://nl.geneanet.org/actueel/post/2018/03/breng

-uw-voorouders-in-kaart-op-geneanet-

2?utm_source=geneanet&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=SITE_nl_lettre-hebdo-

a18s10&xtor=EREC-0-

29639%5Bnl_lettre_hebdo_a18s10%5D-20180309-

%5Blien11%5D-2611954%401-20180309042324

newsletter@geneanet.org
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NIEUW BIJ GENEANET : ontdek uw
verwantschappen 

https://nl.geneanet.org/actueel/post/2018/04/ontde

k-de-verwantschappen-van-

geneanet?utm_source=geneanet&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=SITE_nl_lettre-hebdo-

a18s14&xtor=EREC-0-

29680%5Bnl_lettre_hebdo_a18s14%5D-20180406-

%5Blien10%5D-2611954%401-20180406085710

newsletter@geneanet.org

GEEN HYPERLINK ZIE MAIL

GEEN HYPERLINK ZIE MAIL
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NIEUW BIJ GENEANET : 

VERWANTSCHAPPEN
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PRIVACY ?

http://cispa.be/index.php/ro

uwbetuiging?limitstart=0
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http://cispa.be/index.php/rouwbetuiging?limitstart=0


TSJA : DE MORMONEN……..

https://www.familysearch.org/ark:

/61903/3:1:S3HT-61D1-

68?i=215&cat=1481639

H : 1618  - VAN BLZ 216 TOT 251 -

1799
BVB  img 233 HUYGHE 

MET DANK AAN

LUC HAEGHENS !
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http://pauwel.blogspot.be/
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http://pauwel.blogspot.be/


http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/g

ahetnascan/eadid/3.04.16.083/inventarisnr/25.II/afb

eelding/NL-HaNA_3.04.16.083_25.II_0026 31

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascan/eadid/3.04.16.083/inventarisnr/25.II/afbeelding/NL-HaNA_3.04.16.083_25.II_0026


Waar vind ik: Familysearch: Maassluis - begraven 1788-1811 (scan 404/656 – film 

#005472372)?

Filmnummer werkt niet, bij Nederlands Hervormd-Maassluis, staan deze jaren niet. Wat doe ik 

fout?

En u kunt het hier niet vinden? Ik weet het: vermoedelijk ander 

filmnummer http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=ZH%7C0556%7C&id=ZH%7C0556%7C%23do

En hier komt u ook niet mee uit de 

voeten? http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/

eadid/3.04.16.083#c01:0. resp http://www.gahetna.nl/colle

ctie/archief/inventaris/index/eadid/3.04.17.059/inventarisnr

/5.III/lev

» Familysearch record vinden

STAMBOOMFORUM

FORA :
VRAAG :

ANTWOORDEN :

FamilySearch en Zoekakten
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http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=ZH|0556|&id=ZH|0556|#do
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/3.04.16.083#c01:0.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.04.17.059/inventarisnr/5.III/lev
https://www.stamboomforum.nl/subfora/171/0/0


Zie hier voor film 005472372. Volgens de beschrijving op de website van familyserarch is dit de klapper 

op overlijden 1812-1849. De film begint echter met de begraafregisters van 1742-1767.

En zie hier voor scan 404.

Ik kwam bij deze film door op de website van familysearch op Search te klikken en vervolgens op 

Catalog. In het volgende scherm heb ik het filmnummer ingegeven en toen kwam ik op deze bladzijde 

uit. Zie hier. Daar heb ik op kerkelijke registers 1609-1849 geklikt (omdat jij aangegeven hebt dat het 

om de hervormde registers gaat). Op het volgende scherm is de gezochte film de onderste in het rijtje

Geweldig! Heb weer een hoop bijgeleerd en zo ontzettend 

snel. Hartelijk dank!

ANTWOORD :
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https://www.familysearch.org/search/film/005472372?cc=2037907&cat=109799
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99W-PD7H?i=403&cc=2037907&cat=109799
https://www.familysearch.org/search/catalog/results?count=20&query=%2Bfilm_number:005472372


Goedenavond Etienne,

Maria BECAERT, vrouw van Judocus HUYGHE, overleed te Swynaerde op 18/08/1718. Aangezien
toen 2 minderjarige kinderen achterbleven (<25j.), moest er een staat van goed opgemaakt
worden. In het SA Deinze liggen ter inzage:

1. A. DE BAETS, De staten van goed van de heerlijkheden afhangende van Sint-Pietersabdij
Gent (Einde Destelbergen-begin Zwijnaarde), Deel IV, VVF-Oost-Vlaanderen, 1974 (ref. BR
2.28.4)
2. A. DE BAETS, De staten van goed van de heerlijkheden afhangende van Sint-Pietersabdij
Gent (Einde Zwijnaarde-vervolg supplement Overmeersch 1600-1780), Deel V-VI, VVF-Oost-
Vlaanderen, 1976 (ref. BR 2.28.5)

De bewerkte SvG voor Zwijnaarde gaan van 1668 t/m 1694 en dan opnieuw vanaf 1727. Jammer
genoeg valt het overlijdensjaar van Maria ertussen. Die SvG heb ik dus niet gevonden, maar
gelukkig wel die van enkele van haar kinderen (cf. foto’s):

- Lieven Huijghe fs. Joos (= Judocus), gehuwd met Joanne Moerman en als aangestelde
voogd (er staat foutief V.M. = voogd materneel) Hendrick Huyge (zijn broer Henricus). Dit
huwelijk met de nazaten staat nog niet op je GeneaNet
- Pieternelle Huyghe x Lieven Van Der Meersch (die had je al, maar er de SvG bevat meer
details: het aantal kinderen met leeftijden, een schoonzoon, en broer Frans = Franciscus als
voogd)

Dank u Luc Haeghens !!!!
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Je kan die originele SvG in het RA Gent gaan inkijken, en
hopelijk vind je er die ene belangrijke aanwijzing naar de
(voor)ouders van Judocus (locatie van (Brugse?)
erfgronden, benoemde percelen,…).
Trouwens, in de SvG van 1668 t/m 1694 komen geen
HUYGHEs voor, wellicht was Judocus een immigrant. Zijn
SvG heb ik ook niet gevonden, wat erop wijst dat alle
kinderen meerderjarig waren bij zijn overlijden.

Weer een nieuwe topic voor de volgende sessie van de
werkgroep :-)

Mvg

Luc
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https://computertotaal.nl/artikelen/internet-

thuis/tips-voor-beter-zoeken-met-google-64477/ 43

https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/tips-voor-beter-zoeken-met-google-64477/


OPEN ARCHIEVEN

BLOG BOB CORET 

Uit “MEEST RECENTE BERICHTEN”

https://blog.coret.org/2017/11/inkleuren-zwart-wit-

fotos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fee

d%3A+BlogCoret+%28Blog+Coret%29
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Recente reacties

https://blog.coret.org/2017/11/inkleuren-zwart-wit-fotos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+BlogCoret+(Blog+Coret)


http://users.skynet.be/geneadub/
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OOIT GEHOORD VAN CELLULAIRE

HERINNERINGEN ??????
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https://www.yory.nl/

De ultieme Google tips bij stamboomonderzoek
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STAMBOOMFORUM

https://www.yory.nl/

https://www.yory.nl/hu

lp-bij-

stamboomonderzoek/

https://www.yory.nl/

zo-maak-je-

bewijzen-van-aktes/
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https://www.yory.nl/
https://www.yory.nl/hulp-bij-stamboomonderzoek/
https://www.yory.nl/zo-maak-je-bewijzen-van-aktes/


EEN AANRADER ? 49
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DE WETTEN VAN MENDEL

https://www.bioplek.org/animaties%20onder

bouw/mendeleenvoudig.html
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https://www.scholieren.com/profielwerkstuk/1144

https://www.bioplek.org/animaties onderbouw/mendeleenvoudig.html
https://www.scholieren.com/profielwerkstuk/1144


“
”WE ZIJN ER WEER OP……..

DONDERDAG  7 JUNI 2018 OM 14 U 30’

WELKOM

DC SPELTINCX
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