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1- Was het leven vroeger beter?
Wie weet nog hoe het was 100 jaar geleden met de verkiezingen?
We duiken even in de archieven van de jaren 1913-1914, kort voor de Eerste Wereldoorlog. Om te
mogen kiezen was de minimumleeftijd op 25 of 35 jaar vastgesteld, maar er waren nog andere regels en verplichtingen na te leven om toegelaten te worden. Daar bovenop kon niet iedereen stemmen voor kamer, senaat, provincie of gemeente en vrouwen mochten helemaal niet naar de stembus gaan! Hier volgen enkele notities uit die jaren om beter te begrijpen hoe het leven van onze
voorouders was.

Voor kamer, senaat en provincie waren er drie categorieën,
o.a. met één, twee of drie stemmen ….
Wie kon gaan kiezen met één stem?
a) moest men Belg zijn van geboorte of de grote naturalisatie bekomen te hebben
b) minimum 25 jaar oud zijn voor kamer en 30 jaar voor senaat en provincie
c) sedert minstens 1 jaar gehuisvest zijn in de gemeente
----------------------------Sommigen hadden twee stemmen:
Al de kiezers met één stem met daar bovenop:
eigenaar zijn van onroerende goederen, in België gelegen en met een kadastraal inkomen van 48
franken en dat sedert ten minste 1 jaar, of eigenaar zijn sedert 2 jaren van een inschrijving op
het Grootboek der Openbare Schuld of van een boekje van de Belgische Spaar- en Lijfrentekas
gevende minstens 100 Fr. rente.
of wel:
Al de kiezers met één stem en daar boven op:
a) 35 jaren oud zijn,
b) getrouwd of weduwnaar zijn met wettige afstammelingen
c) persoonlijke belasting van ten minste 5 fr. betalen ten voordele van de staat.
(men moet 1 jaar betaald hebben en aangeslagen blijven voor het tweede jaar wil men van
dit voordeel genieten)
---------------------------------Met drie stemmen:
Al de kiezers met één stem en daar bovenop:
a) eigenaar zijn, sedert ten minste 1 jaar, van onroerende goederen in België gelegen met een
kadastraal inkomen van 48 franken
b) of eigenaar zijn sedert 2 jaren van een inschrijving op het Grootboek der Openbare Schuld
of van een boekje van de Belgische Spaar- en Lijfrentekas, gevende minstens 100 Fr. rente, zij
het een kapitaal van 3.400 franken
c) en 35 jaren oud zijn, getrouwd of weduwnaar zijn met wettige afstammelingen en persoonlijke belasting van ten minste 5 fr. betalen ten voordele van de staat.
---------------------------------

Voor de gemeente waren er vier categorieën,
o.a. met één, twee, drie of vier stemmen….
Met één stem:
a) Belg zijn van geboorte, de grote naturalisatie of de gewone naturalisatie bekomen te hebben
b) 30 jaren oud zijn
c) sedert 3 jaren in de gemeente gehuisvest zijn.
----------------------------Met twee stemmen:
Al de kiezers met één stem en daar bovenop:
eigenaar zijn sedert ten minste 1 jaar van onroerende goederen in België gelegen met een
kadastraal inkomen van 48 franken of eigenaar zijn sedert 2 jaren van een inschrijving op het
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Grootboek der Openbare Schuld of van een boekje van de Belgische Spaar- en Lijfrentekas met
minstens 100 Fr. rente
of wel:
Al de kiezers met één stem en daar bovenop:
35 jaren oud zijn, getrouwd of weduwnaar zijn met wettige afstammelingen en persoonlijk belasting betalen ten voordele van de staat te weten: 5 franken in de gemeenten van minder dan
2.000 inwoners; 10 franken in de gemeenten van 2.000 tot 10.000 inwoners; 15 fr. in de gemeenten van meer dan 10.000 inwoners.
--------------------------------------Met drie stemmen:
of wel:
Al de kiezers met één stem en daar bovenop:
a) eigenaar zijn sedert ten minste 1 jaar van onroerende goederen in België gelegen met een
kadastraal inkomen van 48 franken of eigenaar zijn sedert 2 jaren van een inschrijving op het
Grootboek der Openbare Schuld of van een boekje van de Belgische Spaar- en Lijfrentekas, gevende minstens 100 Fr rente
b) en 35 jaren oud zijn, getrouwd of weduwnaar zijn met wettige afstammelingen en een persoonlijke belasting van 5, 10 of 15 Fr. volgens het getal inwoners der gemeente zoals hier hoger
is vermeld
of wel:
Al de kiezers met één stem met daar bovenop:
a) drager zijn van een diploma van het hoger onderwijs of een gehomologeerd bewijsschrift van
volledige humaniteit.
b) drager zijn van een diploma van onderwijzer en sedert minstens 5 jaar onderwezen hebben
c) priesterwijding
of wel:
Al de kiezers met één stem met daar boven op:
-eigenaar zijn van onroerende goederen in België gelegen met een kadastraal inkomen van ten
minste 150 franken.
---------------------------------------Met vier stemmen:
of wel:
Al de kiezers met één stem en daar bovenop:
a) eigenaar zijn van onroerende goederen in België gelegen met een kadastraal inkomen van
150 fr. zoals hier hoger gezegd
b) 35 jaren oud zijn, getrouwd of weduwnaar zijn met wettige afstammelingen en een persoonlijke belasting betalen zoals hier hoger is gezegd
of wel:
Al de kiezers met één stem en daar bovenop:
eigenaar zijn van onroerende goederen met een kadastraal inkomen van ten minsten
48 fr.
b) drager zijn van een diploma hoger onderwijs of gehomologeerd bewijsschrift van volledige
humaniteit.
c) of dragen zijn van een diploma van onderwijzer en sedert minstens 5 jaar onderwezen hebben
d) of een priesterwijding
of wel:
Al de kiezers met één stem met daar bovenop
a) en 35 jaren oud zijn, getrouwd of weduwnaar zijn met wettige afstammelingen en een persoonlijke belasting betalen zoals hier hoger is gezegd
b) en drager zijn van een diploma van hoger onderwijs of gehomologeerd bewijsschrift van een
volledige humaniteit
--------------------------------Bronnen: Uit de kiezerslijsten voor Senaat, Provincie, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Gemeente van de Provincie Oost-Vlaanderen, van 1 mei 1913 tot 30 april 1914..
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2- De kerkelijke rechtspraak in het bisdom Gent!

door Ivan Burggraeve

Bisdom Gent tussen 1570 en 1795.
Uittreksels uit "De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in het bisdom Gent tussen 1570 en
1795", door Jozef De Brouwer (uitgeverij E. Veys - Tielt)
(Deze twee boekdelen staan ter raadpleging in het Gemeentelijk Documentatiecentrum in Melle onder rubriek 034-1013 en 034-1014)

DEEL 2: (vervolg OVERTREDINGEN)
Uit de dekenale verslagen voor het Land van Aalst is de pastoor van Sint-Denijs-Boekel, Rogerius LIDTS en zijn vrouw beschuldigt godslasterend gesproken te hebben (1756) (DB1-p.106).
Door de officialiteit van Gent wordt Judocus VERSCHUERE, van Bevere-Oudenaarde, gedaagd
op H. Sakramentsdag zonder toelating, ter gelegenheid van de processie te Oudenaarde het
spel van Eliodorus, de Vercoopynge van Joseph ende andere te hebben opgevoerd (24.7.1629).
Joannes DANCKAERT, van Gent, die zonder kerkelijke toelating een boek uitgaf, loopt een
veroordeling op (29.391697).
De deken van Deinze klaagt broeder Joos COPPLEU, eremijt, wonende te Merendree, aan; hij
maakt spelen om op Pasen en andere gelegenheden op te voeren en waarbij jongens en meisjes te pas komen, gehuwde en ongehuwde, die op zon- en feestdagen samen komen in een
schuur om zich te oefenen. Hij verklaart die passiespelen te maken voor de ommegang met
toelating van de heer en van de pastoor van Merendree. De rollen mogen niet uitgedeeld of
aangeleerd, vooraleer door de censor te zijn goedgekeurd (26.3.1716)( DB1-p.108-109).
De officialiteit van Gent bewaart een onderzoek tegen Cornelius GIBBAU, pastoor van Kallo, die in strijd met de immuniteit op bevel van de Raad van Vlaanderen werd aangehouden,
onder beschuldiging van overdreven ijver in het exorceren van bezetenen. Aldus zou hij Cornelia VERSTRAETEN, als bezetene aangezien, gedurende enige tijd in heet water geplaatst
hebben om aldus de duivel te pijnigen, wat haar overlijden tot gevolg had. Zijn opvolger als
pastoor, Joannes d'HAUWE, die dezelfde weg bewandelde, wordt te Gent veroordeeld, maar
achteraf in beroep vrij gesproken om Margriete VAN DUYSE, gedurende drie opeenvolgende
dagen verscheidenen malen gegeseld te hebben, na de roeden (verges d'épines) belesen en
ghesproijt te hebben met ghewijt waeter, om haar aldus te onttoveren, gezien zij bekende hem
betoverd te hebben, zodat hij ziek werd (1677-1682).
Theodorus LAMBERTIJN, priester te Gent, die mensen beleest, hun wijs maeckt dat sij betoovert sijn ende dat hij hen daervan can helpen, wordt aangehouden en veroordeeld tot 5 jaar
opsluiting om, uit winstbejag, zonder toelating, mensen en dieren te exorceren en aldus bij de
ongeletterden het bijgeloof in de hand te werken, door pulveres ipsis aliaque similia introsumenda praescripsit; ook omtrent de toekomstige dingen werd hij door velen geraadpleegd
(5.7.1770).
De pastoor van Erpe, Cornelius HUYSMAN, werd in 1654 voor de Mechelse officialiteit gedaagd wegens bijgelovige praktijken. (DB1-p.161-162).
De Gentse officialiteit bewaart de veroordeling van 107 geestelijken, wegens financiële tekortkomingen, w.o. 65 uit de 16e, 17 uit de 17e en 25 uit de 18e eeuw. Onder hen Joannes VAN
DER GRACHT die met schulden staat op 12 plaatsen, Petrus VAN DER BEKE op 10, Gaspar
STOCMAN op 8, Adrianus DALEYN op 5, Carolus VAN HAUWEGHEM, Franciscus VAN DE
VERE, Gaspar VAN OUWENHOVE en Petrus ANCELMUS ieder op 4 plaatsen. Ook Arnoldus
CARIJN en Segher HASSART hebben talrijke schuldeisers. Alle uit de 17e eeuw. De pastoor
van Huise schiet gedurende de 18e eeuw tekort tegenover 4 schuldeisers (DB1-p.164).
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De officialiteit van Gent bewaart twee gevallen van simonie (zich laten betalen voor een
dienst die eigenlijk gratis was), nl. Livinus GRENIER, pastoor van Sint-Michiels te Gent, door
de promotor hiervan beschuldigd, wordt door de bisschop ervan ontslagen (12.10.1570).
Laurentius BAUTERS, koster te Melsem, bekent onder belofte van 9 pond groot aan de kosterij verzaakt te hebben ten voordele van Georgius SPEELMAN; hij beweert niet te hebben geweten dat dit als simonie verboden was (27.1.1571) (DB1-p.165).
GESELING
Maria VAN VIANEN wordt wegens overspelig incest veroordeeld tot publieke geseling (G.B.
5.1.1634).
Joannes TOULE wordt wegens onzedige gedragingen veroordeeld tot publieke geseling (G.B.
24.3.1635).
Judoca WAELENS wordt veroordeeld tot publieke geseling waarop verbanning volgt voor tien
jaar (G.B. 16.12.1636).
Marten VAN HOUCKE wordt wegens menigvuldige overtredingen veroordeeld tot geseling met
scherpe roeden tot ten lopende bloede (G.B. 8.3.1642).
Catharina ARDUELS werd wegens incest met haar stiefvader gegeseld. (G.V. 9.1.1686).
Adriaen WAEIJENBERGHE, zoon van Lucas, wordt door de schepenbank van Sint-Baafs veroordeeld, wegens incest met zijn stiefdochter, om beide op een schavot met scherpe roeden
gegeseld te worden tot den lopende bloede, waarna de verbanning volgt (G.B. 1764).
Franciscus DE BRUYNE wordt wegens overspeling konkubinaat voor vijf jaar gebannen en
met geseling bedreigd bij herhaling (G.B. 15.11.1633).
Jacobus ARNAUT wordt wegens konkubinaat gestraft en bedreigd met geseling bij herhaling
(G.B. 29.10.1716). Ook tegenover zijn bijzit wordt met dezelfde straf gedreigd (G.B.
4.11.1716).
Ook Joannes DE WAELE (G. 26.6.1592) en Joannes DE JAGHERE (G.B. z.d. 17e eeuw) worden met geseling bedreigd (DB1-p.186).
GALEIEN
Pieter VAN HOUCKE, van Gent, werd wegens bijgelovige praktijken op 15 juni 1626 veroordeeld tot vijf jaar galeiën (G.V. 6.5.1641).
Broeder Michiel VAN BELLE, pater-celbroeder te Gent, wordt wegens herhaald overtreden van
het celibaat, veroordeeld tot vijf jaar dienst op de galeiën, maar gezien dat ten gevolge van de
omstandigheden niet kan uitgevoerd worden, moet hij een vernederende straf ondergaan, vijf
jaar gevangenisstraf doorstaan, waarna hij voor vijf jaar uit het bisdom wordt gebannen (G.B.
15.12.1637)( DB1-p.188).
VERBANNING
Joannes VAN BRUGGHE, priester, pastoor te Meigem, wordt wegens allerlei inbreuken tegen
de wet van het celibaat, na enkele maanden opsluiting, voor zes jaar uit het bisdom gebannen
(G. 13.11.1589).
Judocus DE WINDELE, van Eine, wordt, als onverbeterlijk Anabaptist uit het bisdom gebannen. (G. 21.6.1591).
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(Anabaptisme is een kerkelijke stroming daterend uit de tijd van de Reformatie. Zij verschilt
van andere reformatorische bewegingen doordat zij stelt dat alleen volwassenen gedoopt mogen worden. Omdat iedereen al als kind was gedoopt betekende het voorbehouden van de doop
aan volwassenen dat men opnieuw gedoopt moest worden, daarom worden zij ook wel wederdopers genoemd. Zelf geven zij de voorkeur aan de aanduiding dopers. De termen anabaptisten
en wederdopers worden met name gebruikt voor de revolutionaire fase van de doperse beweging. Deze had haar hoogtepunt rond 1534 met het rijk van Jan van Leiden in Münster. Hierna
kwam het grootste deel van de doperse beweging onder leiding van Menno Simons in rustiger
vaarwater. Tot zijn volgelingen, die internationaal als mennonieten worden aangeduid, behoren
uiteenlopende groepen als de progressieve doopsgezinden in Nederland en de conservatieve
amish. Het anabaptisme beïnvloedde de dooppraktijk van het baptisme, de evangelische kerken en de pinkstergemeenten. De doperse opvatting dat de christelijke gemeenten onafhankelijk van de staat dienden te zijn liep vooruit op de moderne scheiding van kerk en staat.)
Jacobus MINNOIET en Barbara BRUYLMANS worden wegens overspelig konkubinaat uit het
bisdom gebannen (G. 1623-1624).
Maria VERSTRAETEN wordt wegens volharding in de ketterij uit het bisdom gebannen (G.
1623-1624).
Elias CAPPON, priester, werd uit het bisdom gebannen (G. 1623-1624).
Joannes FRUTIER, priester, wordt wegens overtreding van het celibaat en andere ergerlijke
gedragingen, uit het bisdom verbannen (G.B. 19.7.1627).
Franciscus DE KEIJSERE, priester, wordt wegens tal van misdrijven, o.m. tegenover het celibaat, levenslang uit het bisdom verbannen (G.B. 10.5.1630).
Judoca WAELENS wordt, na publieke geseling, voor tien jaar uit het bisdom gebannen (G.B.
16.12.1636).
Franciscus DE BRUYNE, gevangene, wordt wegens overspelig konkubinaat voor vijf jaar uit
het bisdom gebannen (G.B. 15.11.1633).
Maria VAN VIANEN wordt wegens overspelig incest, na publieke geseling, levenslang uit het
bisdom verbannen (G.B. 5.1.1634).
Joannes VAN MEENEN, van Gent, in de gevangenis opgesloten, wordt wegens zijn ketterse
opinie uit het bisdom verbannen voor tien jaar (G.B. 9.1.1634).
Joannes TOULE wordt wegens zedeloze feiten, na publieke geseling, voor 30 jaar uit het bisdom verbannen (G.B. 24.3.1635)( DB1-p.193).
Eustachius VAN ERPE, van Zingem, wordt wegens het verspreiden van ketterse meningen,
voor zes jaar uit het bisdom verbannen (G.B. 31.3.1637).
Broeder Michiel VAN BELLE, wegens erge overtreding van het celibaat, wordt, na vijf jaar opsluiting, voor vijf jaar uit het bisdom gebannen (G.B. 15.12.1637).

*************************************
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3-

BAAIGEM

I. Status Animarum m.i.v. 13 mei 1698
Makkegem (De wijk Makkegem of Makegem
behoorde kerkelijk bij Baaigem en wereldlijk
bij Schelderode.) - Commende van Munte,
eerste straete
(p10)
401. Huis nr. 1
Jaak de Veugeleere; Marie Baert; Karel 23;
Marie 19; Adrianeke 16. (De leeftijden
werden later bijgewerkt, resp. 42, 38 en 35
jaar!)
402. Huis nr 2.
Jakemijne
Crucke, weduwe (Jakemijne
Crucke op 10 februari 1676 getrouwd met
Lucas Hutse.); Janneke Hutse; Jaak 16;
Nelleke 10; Betje …
403. Huis nr 3.
Joos Zeegers; Adrianeke de Taeye; Marietje
3 maand; Melchior Becu 14.
404. Huis nr 4.
Marie Wauters; Lieven de Hamer jonkman
405. Huis nr. 5
Jan van den Bossche; Janneke Swever (De
Wever!); Katelijne Swever; Adrianeke 18;
Elisabeth 15; Jan 11; Pauwels Verstraete.
406. Huis nr. 6
Cathelijne Schellinck, weduwe;
Paschijntje, dochter, 14.
407. Huis nr 7
Pieter Delcourt; Adriane Dhaese; Frans 9;
Jan 6.

412. Huis nr. 12.
Adriaan Hofman; Gillijntje Heijse; Jan de
Sorgeloose 13; Anna 9, NN 7.
413. Huis nr. 13.
Pieter Menschaert; Janneke (naam onleesbaar: Arens?) Adriaan; onleesbaar
414. Huis nr. 14: niet vermeld.
415. Huis nr. 15.
Jan van den Driessche; Geerdijne van Wettere: Marieke 15 maand.
416. Huis nr. 16.
Joos Vercruijce; Adrianeke de Groote;
Jooris Wauters 8; Frans Vercruijce 8 m.
417. Huis nr. 17.
Joos Bosschem; Anna van de Keere;
Frans de Vos 14; Adrianeke 12; Marie 10.
418. Huis nr. 18.
Lieven Menschaert, weduwnaar.
Joosijntje 16; Adrianeke 16;
419. Huis nr. 19.
Jaak van de Keere; Anna van der Trappen;
Lieven 2; NN; Marieke 1 maand. Pieter
Druelle 14; Jan Druelle 12; Lieve 2; Marieke
1 maand.
(p12)
420. Huis nr. 20.
Pieter Hofman; Anneke de Vos; Adrianeke 5
maand.

408. Huis nr. 8.
Joos de Smet; Adrianeke Verstuijf; Pierke
gedoopt 7 april 98.
409. Huis nr 9.
Pieter
Vuijtrave;
Pieternelle
Hofman
(Pieternelle Hofman op 20 januari 1686 te
Baaigem getrouwd met Adriaan Crucke en op
1 november 1697 te Baaigem getrouwd met
Pieter Uytrave.) Jan Crucke 11; Adrianeke 5;
Frans 3, Jaak Veuge(leer) 15 jaar.
(p11)

421. Huis nr 21.
Pieternelle Wauters,weduwe. Marie Becu 16;
Pauwel Becu 10; Jan Vercruijce 8; Jaak 6.
422. Huis nr. 22.
Frans Leeman; Janneke Bombeke; Marie Lippens, weduwe; Jan Leeman 26; Lowieze 18;
Andries Leeman 6; Jan 7 maand; Janneke
Codde 10; Anna Leeman dienares.
423. Huis nr 23.
Frans van de Wege; Elisabeth Crucke;
Marieke 14; Anneke 8.
424. Huis nr. 24.

410. Huis nr. 10.
Antoon de Clerck; Marie Verstraete;
Marie 11; Betje 9.
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Adriaan de Taeye; Joosijntje van den Berge;
Pierke van de Keere.
Baaigem
425. Huis nr. 25.
Andries van Holle; Livijne Fockenier;
Pierke van Holle, 13.
426. Huis nr. 26.
Sijmon Rijckaert; Marie de Mulder;
Janneke 8; Marie 3.
427. Huis nr. 27.
Adriaan de Vos; Livijne de Bruijckere;
Pieter Bruijckere, vader; Pierke 8; Jaak 5;
Cornelis 2. Lieven de Schuijtere 13; Janneke
de Smet.
428. Huis nr. 28.
Andries de Rijcke; Joosijntje Becu; Pieter 7,
Florent 4, Hubrecht 7 maand.
429. Huis nr. 29.
Filibert Wuijtens; Petronelle NN. Jan 15; Marie 10; Jaak 8, Pauwelken 4; Betje.
(p13)
430. Huis nr. 30.
Jan Piens; Martijntje Merschaut; Hendrik 19;
Frans; Charlotte; Karel en Filibert, tweeling;
Isabella Barbara Ma(n)geleere 14; Dienaar
Joris Versmessen; Pieter van de Weghe.
431. Huis nr. 31.
Jan Steurbaut; Pieternelle de Smet; Pieter
12; Jaak 2; Catharine 9, Lieven 5.
432. Huis nr. 32.
Christiaan Renu Adriane de Scheppere (De
pastoor kent blijkbaar de naam ‘Remu’ niet;
hij schrijft steeds ‘Renu’ terwijl enkel de
naam
‘Remu’
voorkomt
in
de
parochieregisters!); Adrianeke Scheppere;
Nelleke 10; Jan Baptist 6; Drieske 3.
433. Huis nr. 33.
Jan van de Velde; Anneke van den Bulcke;
Jan 11; Pierke 4.
434. Huis nr. 34.
Doorgehaald.
435. Huis nr. 35.
Joos van den Bulcke; Laurijntje de Moor;
NN (onleesbaar); Adriaantje van de Keere.
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436. Huis nr. 36.
Klaas de Clerck; Joosijntje Stevens; Pieternelle 19, dochter; Pierke 17; Adrianeke 13;
Antonette 9; Jaak 5.
437. Huis nr. 37.
Jan Gijs; Adrianeke Leyman; Lieven; Jan.
(p14)
438. Huis nr. 38.
Frans Stevens; Janneke de Meij; Adriane en
Jan 9 en half; Katelijne 7 en half; Adrianeke
5 en half; Marietje 2 en half; Joosijntje 5
maand. Joos de Brauwer; Jaak Raes; Joosijntje Schockaert; Joosijntje de Vos.
439. Huis nr. 39.
Geeraert Dossche; Livijne Veregge; Anneke
15; Marietje 10; Jan Boudrie; Jan Baptiste;
Katelijne Buijse; Engel Buijse 4;
440. Huis nr. 40.
Jaak de Cuijper; Joosijntje van Alvaene;
Nelleke; Janneke; Bertel; Jan.
441. Huis nr. 41.
Jan de Schrijvere; Marie van de Keere;
Pieter 18; Adrianeke 9; Anna 5.
442. Huis nr. 42.
Maarten Bousie; Pieternelle Caus;
B. Leyman 14; Jaak 12; Adrianeke Elseweghe 6; Jaak Bousie 10 maand.
443. Huis nr. 43.
Jaak Serbruijns; Jakemijne Codde; Clara 12;
Pierke 8; Adriane 4.
444. Huis nr. 44.
Geert Leyman en Francijne van Belle;
445. Huis nr. 45.
Adriaan de Mulder; Janneke Billiet; Janneke
15; Katelijne; Pierke; 11; Jan 9 en half.
(p15)
446. Huis nr. 46.
Adrianeke Bockstael, weduwe; Gelijntje 14;
Jakemijntje 10; Jaak 7 en Vijntje 3.
447. Huis nr. 47.
Joos Verniers; Janneke Stevens;
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448. Huis nr. 48.
Marie de Raet, weduwe; Everaert 9 en Joosijntje Conckelberghe 13.
449. Huis nr. 49.
Pleun (Apollonius) van Audenaerde; Marie
Itterbeke; Frans 15 maand.

460. Huis nr. 60.
Pieter de Cockere;

450. Huis nr. 50.
Joos Cruchts; Francijne Brauwer; Betje;
Janneke; Simon Michiels.
451. Huis nr. 51.
Margriet de Boignie; Marten de Ganck, haar
man; Nelleke de Roeck 10; Vintje ….; Janneke Dierinck 28.
452. Huis nr. 52.
Elisabeth de Leij, weduwe; Machiel
Molein (Moulin) 18.

459. Huis nr. 59.
Jan van Audenaerde; Joosijntje Peerens;
Pieter 13; Jooske 11; Jan 8; Marie 4 jaar.

du

453. Huis nr. 53.
Jaak de Cam; Vijntje de Caluwe; Pauwel;
Pierke .
454. Huis nr. 54.
Pieter de Raet; Janneke de Roeck;

461. Huis nr. 61.
Adriaan Peeters; Joosijntje de Cockere;
Pieternelle 19; Pieter 16; Marietje 10; Joosijntje 8; Zacharias 4 jaar.
462. Huis nr. 62.
Baudewijn Bosschere; Janneke Kellens;
Geeraert Piens en Jakemijntje de Bosschere;
Sander Gijs; Janneke Mantels 18.
463. Huis nr. 63.
Jaak Caus; Katelijne de Smet; Jan Stalpaert;
Nelle Timmerman.
464. Huis nr. 64.
Jaak Landrie; Anna Steurbaut. Adriane 4;
Joos van Alvaene.
465. Huis nr. 65.
Jan de Veugeleere; Betje Veugeleere; Nelleke Stauthamere 13.

455. Huis nr. 55.
Gillis Bruneel; Janneke van Durme;
(p16)
456. Huis nr. 56.
Jan de Taeye; Janneke de Clerck; Pieter;
Marie; Joosijntje.
457. Huis nr. 57.
Pieternelle van Durme, weduwe; Jan 11; Anna 9; Jooske 5.
458. Huis nr. 58.
Pieter van Alvaene; Martijntje Schepens;
Jan de Weeweere; Marie de Sorgeloose 9.

466. Huis nr. 66.(Deze vermelding werd
achteraf ingevoegd naast die van huis nr 60
omdat er na de vermelding van huis nr 65
geen plaats meer was op deze bladzijde 16;
dit was duidelijk de laatste bladzijde van de
status animarum van 1698! Bladzijde 17
begint met huis nr. 28 en haar tekst volgt
blijkbaar op die van blz. 23 van deel 2 die
eindigt met huis nr. 27! (Zie de inleiding en
de status animarum van 1709 van Baaigem
hierna!).
Arent de Meulenaere; Pieternelle de Clerck;
Marie; Pieter 18; Machiel 11; Arent 7;
Adrianeke 4; Katelijne 6 maand.

------------
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4- Weerspreuken uit de boerenkalender voor februari.

door Xavier De Schryver

Is februari kil en nat,
zij brengt ons koren in het vat
Als de noordenwind in februari niet wil,
dan komt hij zeker in april
Sprokkel is nooit zo fel,
of ze geeft drie zomerse dagen
Bronnen:

-"Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945.
-"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000.
Deze boeken uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

======================================

5- Beschermheiligen en vereringen!
Veronica van Jeruzalem
Zij is de patrones van de schilders en fotografen.
Ook als patrones van de linnenwevers en wasvrouwen
Feestdag 4 februari
In hoever mogen wij legenden geloven?
De één wordt gemakkelijker verteld dan de andere.
Over Veronica van Jeruzalem bestaan verschillende legendes.
Dewelke is de juiste? Zelfs de wetenschap brengt twijfels over de
waarheid er van.
Veronica was een legendarische heilige uit de verborgen evangelie
van Nicodemus, het werd ook in verband gebracht met een verhaal
uit de evangeliën van Lucas en Mattheus, het maakt wel deel uit van de christelijke traditie, maar
wordt niet tot de bijbel gerekend.
Op weg naar Golgotha passeerde Christus met een grote massa mensen het huis van Veronica.
Hoewel we in de evangelieverhalen niets over haar horen, weet de legende te vertellen dat zij
tijdens Jezus' kruisweg, door de joelende menigte en de agressieve soldaten was heengedrongen en
vol medelijden zijn gezicht zou hebben afgeveegd met een zweetdoek. Bij het afvegen zou het
gelaat van Christus op miraculeuze wijze op dit doek achtergebleven zijn. Dit feit wordt door
katholieken telkens in herinnering gebracht, wanneer zij de 14 staties van de kruisweg bidden.
'Veronica' vormt de zesde statie. Haar naam Veronica zou afgeleid zijn van het Latijn "vera icon",
wat betekende "ware afbeelding".
Hierdoor werd Veronica als patrones van de schilders en fotografen daar het doek met Jezus gelaat
de eerste afbeelding van hem was.
In het katholicisme gaat men ervan uit dat Veronica met haar doek keizer Tiberius van het
Romeinse Rijk van een slepende ziekte genas, waarop de keizer Pontius Pilatus in ballingschap
stuurde. Dit doek is een belangrijke relikwie in de katholieke kerk, dat momenteel te vinden zou zijn
in het beeld van de heilige Veronica in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Dat doek zou tijdens de
plundering van Rome in 1527 in een herberg verkocht zijn geweest.
Ook de kerken in Milaan en Jaén (Spanje) beweren echter ook het doek in hun bezit te hebben.
Veronica wordt als heilige vereerd in de rooms-katholieke Kerk. Haar naamdag is op Vastenavond de
dinsdag voor Aswoensdag. Op 4 februari sneed men vroeger een zelf gebakken roggebrood aan.
----------------------------------------------------------Bronnen: "Sanctus" Meer dan 500 heiligen herkennen
Meestal wordt Lukas 23:27 genoemd als bron voor de legende,
www.heiligen.net

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

10

Nieuwsflits, nr. 43 (februari) 2016

6- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen, allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven
uiteraard ook in de toekomst welkom in ons documentatiecentrum
te Melle!
Speciale dank aan onze milde financiële schenkers, alsook aan enkele
anonieme.
Een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Bidprentjes en doodsbrieven:
Familie André Buysse (Oostakker), André De Moor (Wetteren), Arthur De Decker (Zwijnaarde), Bart Muylaert (Melle), Christine Van de Velde (Sint-Denijs-Westrem), Ginette Desmet (Mariakerke), Guido De Munter (Merelbeke), Ivan Burggraeve (Lochristi), Luc De Ruyver (Kalken), Maria Praet (Beervelde), Murk van Straelen (Sas van Gent) en Rita Vander
Linden (Lochristi)
Boeken en kranten:
"Beervelde" historische nota's verzameld en bijgewerkt door L. De Wilde, 1944, geschonken door GEMUDES van Destelbergen
"De abdij Ter Doest" historische schets, door Lucien Dendooven, geschonken door Guido
De Munter (Merelbeke)
"Achter de Bronzen Poort", Het centraal bestuur van Christus'Kerk, door Mgr. Dr. P.C. Van
Lierde, 1954, geschonken door Guido De Munter
"Vlaamse Begijnhoven" in schemelheyt der maechtlyckheydt, door Johan Van Mechelen.1973, geschonken door Chris Schoonejans (Melle)
"De Abdij van Park, 850 jaar Premonstratenzerleven”, door Maurits Smeyers, 1979, geschonken door Chris Schoonejans (Melle)
"De Barok Sint-Pieterskerk te Gent", door Dr. R.A. Van Driessche. 1978, geschonken door
Chris Schoonejans (Melle)
"Lucas Faydherbe" 1617-1697, door Heidi De Nijn en Patrick De Greef, 1997
"Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis" door Dr. R.A. Van Driessche, 1973, geschonken door Chris Schoonejans (Melle)
" Architectuur te Gent: analyses (1978), tentoonstelling georganiseerd door het stadsbestuur van Gent in samenwerking met het Hoger Architektuurinstituut Sint-Lukas. Schaarbeek, geschonken door Chris Schoonejans (Melle)
"CV Volkshaard Gent" Jubileumboek 60 jaar Coöperatieve Vennootschap Volkshaard Gent
1928-1988, geschonken door Chris Schoonejans (Melle)
"Bibliotheca Orientalis" in memoriam Jean Joseph Simons S.J., Joseph Schacht, Mgr. Gonzague Ryckmans, Harold Henry Rowley. geschonken door FV regio Meetjesland

7- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
-Tijdschriften

-

"d'Euzie", tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, jg. 34 nr. 4 december 2015,
enkele thema's:
100 jaar 'Dodendraad' in Koewacht.
Het Stekens vaardeken, het vergeten vaardeken!
Stekense conscrits in Franse dienst.
Stekene in de grote oorlog - Een grensgeval (2).
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"Ghendtsche tydinghen" tijdschrift van de Heemkundige Historische Kring Gent v.z.w.
45e jg. nr. 1, januari-februari 2016, enkele thema's:
- De Gentse boekdrukkers de Goesin (18de - begin 19de eeuw).
- Norbert Heylbrouck sr. herontdekt. 'Zinnenprikkelende' snuifdoos (1732-1749) van een meestergraveur.
- Gentse Kermissen.
- Een Stropke van de Brugsche Puurte.
- Bouwaanvragen als spiegels van het dagelijks leven in Gent tijdens de vroegmoderne periode
(1671-1795).
- Gentse keldercafés.
"Gerardimontium" Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis, nr. 264 - 2015.
enkele thema's:
- Geraardsbergen onder Vuur, Het luchtbombardement van 30 oktober 1918.
- De Oudenbergkapel in handen van een brouwer Ghislain Francois van Crombrugghe (1761-1842).
- "Wadde skaa gebaa!" Een speurtocht naar follies of vermaakarchitectuur in Geraardsbergen.
(deel 4 & slot: tuinpaviljoenen, duiventorens, een follykasteeltje, kolommen en beeldentuinen).
- Honderden Nederlandse oorlogsvluchtelingen uit de Betuwe vonden een thuis in Geraardsbergen
(november/december 1944 - april/mei 1945).
"De Faluintjes" jg. 29, nr. 1, januari-februari-maart 2016, enkel thema's:
- Nooit moeten we voorwaarts. Theo Ponnet en zijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog.
- Over bijnamen te Baardegem (4).
- Vondelingen in Baardegem (4).
- Van Lambrecht tot Lambrecht. Genealogisch onderzoek van de familie Lambrecht, tak HerdersemHofstade-Wieze.
- De familie Saeys in Moorsel.
- Isidoor van Beugem, kunstliefhebber en dichter.
- Groeten uit het Waasland - Een bijdrage tot de familiegeschiedenis Merckx (2).
"KADOC", Nieuwsbrief 2015/4, enkel thema's:
- Stadskloosters in België. De herverkavelde stad, 1773-1860.
- Wat schuilt er achter de muur? Masterproef over de Alexianen in Leuven.
- Tussen alma mater en samenleving.
-

"De Gaverstreke" jaarboek 2015. enkel thema's:
De Vijfseweg te Waregem.
Pech en misdaad in Waregem en Vijve 16°-17° eeuw.
Bewoning en gebouwen tussen Leie en Gaverbeek vanaf de middeleeuwen.
Groot-Anzegem: straten genoemd naar personen.
Uit het leven van Napoleontische oud-strijders.
Driehonderd jaar Gentse baan.
Deerlijk 1829-1852: een blik op de materiële welvaart van een dorp in een pasgeboren land.
Bodemonderzoek naar de middeleeuwse burcht van Vijve.

"Onze Voorouders" tijdschrift van FV-regio Tielt, 19 jg. nr. 1, januari 2016
enkele thema's:
- 25 jaar Familiekunde Vlaanderen regio Tielt, zilveren jubileum.
- 1926, een jongen en een meisje zoeken hun toekomst in de "nieuwe wereld".(familie Verhelst).
- Father Syoen, honderd jaar later.
-

"Heemkundig Nieuws" tijdschrift van de Oost-Oudburg, 44 jg. nr. 1, januari 2016
Begraven op Campo Santo, Roger Serras, 1942-1978, auteur-graficus-kunstschilder.
Een naam voor iedere wegel in Heusden en Destelbergen, vandaag: het Borremspark.
Oudst bewaard gebleven Belgische stoomlocomotief: "Pays de Waes" (Pietje Waes) in Schaarbeek.
Nieuwe Puyenbrug tussen Zaffelare en Mendonk (Lochristi-Wachtebeke).
Het thema "erven" op de Erfgoeddag 2015 te Destelbergen.
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Werkgroep Genealogie Melle vzw
8- Publicaties van bronbewerkingen door ons eigen auteurs.
-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven
van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, begrafenissen 1668 tot 1904, door Rita
Van Herrewege. In totaal zijn er 14.115 overlijden alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 479 p. voor
slechts 32,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1660 tot 1796, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.406 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 375 pagina's voor 26,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1797 tot 1911, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.167 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 419 pagina's voor 29,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, huwelijken 1671 tot 1904, door Rita Van Herrewege. In totaal
4.077 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding van de namen
van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In
totaal 324 p. voor slechts 24,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, geboorten van 1629 tot 1802, in twee delen van
A tot G & H tot Z, door Johan De Baets. In totaal 10.722 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 614 pagina's. De twee delen samen voor 42,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, huwelijken van 1629 tot 1802, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 2.220 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met
vermelding van de namen van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens
alfabetisch gerangschikt. In totaal 226 p. voor slechts 18,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, begrafenissen van 1629 tot 1797, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 5.639 overlijden alfabetisch weergegeven op naam van de overledene,
met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 274 p. voor slechts
21,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, dopen 1797 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In totaal
9.540 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 458 pagina's voor 31,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, huwelijken 1633 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In
totaal 4.152 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding van de
namen van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal 339 pagina’s voor slechts 24,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, begrafenissen van 1653 tot 1902, door Rita Van Herrewege. In totaal zijn er 13.694 overlijdens alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met
vermelding van de namen van de ouders en of echtgeno(o)t(e). In totaal 494 pagina’s voor
slechts 32,00 EUR.
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9-

Kalenderactiviteiten

>

februari 2016:

Familiekunde Vlaanderen
Zaterdag 20 februari 2016 “51ste nationaal congres van Familiekunde Vlaanderen” in het teken van “Genealogie zonder grenzen”. Dit vindt plaats in het
Stadhuis van Waver (Place de l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre.
Op zaterdag 20 en zondag 21 februari 2016 organiseren Familiekunde Vlaanderen en GéniWal (Généalogie Informatique Wallonie) voor de eerste maal samen een tweedaags evenement rond het
thema Genealogie zonder grenzen – Généalogie sans frontières in Waver.
Tijdens het weekend van 20 en 21 februari vindt zowel het 51ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats (zaterdag), als de tweede editie van de ‘Dag van de familiegeschiedenis’ (zondag) en het
tweedaagse genealogische salon Généatica 2016.
Een niet te missen hoogmis dus voor genealogisch onderzoek in binnen- en buitenland.

Zondag 21 februari 2016 “2e Dag van de Familiegeschiedenis”. (Stadhuis van
Waver, Place de l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre). U kan die dag met alle vragen
omtrent familienamen en familiegeschiedenis terecht bij onze gespecialiseerde
vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen
---------------------------------------

Familiekunde Vlaanderen - regio Roeselare
Donderdag 18 februari 2016 om 20 uur > Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
in de zaal van het Convent Begga, Groot Begijnhof 15 te Sint-Amandsberg
Voordracht: "Landboeken, kaartboeken en ommelopers" door Ignace Van Driessche,
historicus, beleidsmedewerker geschiedenis bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

------------------------------------------------------------------

zondag 28 februari om 10 uur: APERITIEFBABBEL
Spreker: Dr/ Johan Mattelaer heeft het over:
"Van Taboe naar totale vrijheid -

De Geschiedenis van de seksualiteit in de 20ste eeuw"
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Ook een nuttig onderwerp voor het kleuren van onze familiegeschiedenis!
-------------------------------------------------------Maart
Voordracht: Dinsdag 22 maart , Aanvang: 19 uur 30
Spreker : Wilfried Devoldere heeft het over

"Kerk- en disrekeningen als genealogische bron "
Waar: 't Kasteel in Heule

-----------------------------------------------------------

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
Donderdag 11 februari: Vormingsavond - voordracht

WO1: VLUCHTEN KON NOG NET...
Voordracht door Hendrik Ceulemans
Hendrik Ceulemans van de heemkundige kring Ravensteyn te Boortmeerbeek houdt een meeslepende uiteenzetting over "binnenlandse vluchtelingen" tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
Hij baseert zich op zijn artikel "Vluchten kon nog net"
dat hij voor de heemkundige kring van Boortmeerbeek
publiceerde en legt de nadruk op de bronnen en contacten in binnen- en buitenland, wat voor genealogen natuurlijk bijzonder interessant is.
Genealogisch documentatiecentrum
"Prinsenhof", Vlasmarkt 29 te Dendermonde
20.00 uur - toegang gratis

-------------------------------------------------

Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be
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Donderdag 18 februari 2016 om 20 uur > Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
in de zaal van het Convent Begga, Groot Begijnhof 15 te Sint-Amandsberg

VOORDRACHT:

Landboeken, kaartboeken en "ommeloopers"
door Ignace Van Driessche, historicus, beleidsmedewerker geschiedenis bij het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen.

Hij zal aan de hand van voorbeelden verduidelijken wat landboeken zijn, hoe die tot stand kwamen,
welke informatie erin terug te vinden is, waar de landboeken worden bewaard en welke betekenis
die hebben voor lokaal historisch en genealogisch onderzoek.
Vanaf de 16de eeuw werden in de meeste gemeenten en parochies van het graafschap Vlaanderen,
de percelen opgemeten en beschreven, met vermelding van de eigenaar en de pachter. Die gegevens werden genoteerd in de zogenoemde landboeken. Het opmeten gebeurde doorgaans door beëdigde landmeters die het grondgebied in 'belopen' opdeelden. Hierbij werden vaak prachtige kaarten
gemaakt.
Zowel de 'ommeloopers' als de landboeken werden voortdurend geactualiseerd en vormden, net als
het kadaster, uitgelezen informatiebronnen voor het heffen van belastingen.
Die documenten en de bijbehorende kaarten bevatten zeer interessante informatie voor de studie
van de landbouw- en landschapgeschiedenis, de economische en sociale geschiedenis, de toponymie, de cartografie, de lokale geschiedenis, de genealogie, de heemkunde en de volkskunde. Deze
voordracht wordt visueel ondersteund met tal van dia's.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn
steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 15 dagen voor het verschijnen van een nummer binnen
zijn bij de redactie. U kunt echter nog altijd wijzigingen aanbrengen tot de 25ste van de maand. Alle
artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur
---------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2016

Onze medewerkers staan in de mate van het mogelijke steeds tot uw dienst in de leeszaal van het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, dit tijdens volgende openingsuren:
maandag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
dinsdag
8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
woensdag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL
VAN HET GEMEENTELIJK ARCHIEF EN
DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE
VOOR HET JAAR 2016

-zaterdag 26 maart t.e.m. maandag 28 maart (Paasweekend)
-zaterdag 14 mei t.e.m. maandag 16 mei (Pinksterweekend)

geheel de maanden juli en augustus
-dinsdag 1 november (Allerheiligen)
-woensdag 2 november (Allerzielen)
-zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 (kerst- en nieuwjaarsperiode)

Op zaterdag 19 maart 2016 zal de cursus "Oud Schrift" voor beginnelingen plaats
hebben. i.p.v. de 26 maart 2016 (Paaszaterdag).

Er wordt soms naar een gedrukte versie van onze Nieuwsflits gevraagd. Wie geen internet
heeft krijgt de gelegenheid om dit op papier te ontvangen. Om de kosten van het printen
te dekken, vragen wij u een tegemoetkoming van 1,50 euro per exemplaar, indien u het
zelf komt afhalen. Er worden geen postzendingen gedaan.

Wij willen u verder op de hoogte houden van de werking van het
documentatiecentrum, van onze activiteiten en publicaties;
wanneer u in de toekomst geen Nieuwsflits meer wenst te ontvangen, mail ons dit: lucderuyver@skynet.be.

http://www.erfgoedmelle.be

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

18

Nieuwsflits, nr. 43 (februari) 2016

