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Zoekertjes…………
Indien je onverhoopt op een lees- of interpretatieprobleem botst in uw opzoekingen kan je steeds hier
uw ding kwijt. Met onze hulp en de hulp van alle abonnees kunnen wij u misschien uit de nood helpen.
Stel de vraag bij voorkeur per email, dan kunnen we u persoonlijk antwoorden.
1. Petrus Franciscus De Vos ° Bellem 6 april 1765 als Petrus Franciscus Verbeke en overleden te Zomergem (Beke) op 1 augustus 1828 heeft als ouders bij zijn overlijden Martinus De Vos en Maria Anna
Verbeke. Bij zijn geboorte verklaart Maria dat de vader Martinus De Vos is.
Ik ben op zoek naar het huwelijk van Martinus De Vos en Maria Anna Verbeke die in april 1765 of later moet zijn. Heeft iemand info? (vraag van J. De Baets).
2. Mijn genealogische opzoekingen gaan omtrent families Chalmet en Van Moorhem, en als onderdeel van verschillende familietakken Van Moorhem waar emigraties naar Noord-Amerika plaatsvonden. Mijn moeder is een Van Moorhem, vandaar mijn grote interesse.
Eerste golf:
Vier kinderen van het gezin Karel Franciscus (Charel) Van Moorhem (1828-1898) vertrekken uit Sleidinge:
•Theofiel Van Moorhem (geb. 22-3-1861 in Sleidinge), huwt in Canada Montréal op 10-4-1888 met
Julienne Cansse (geb. 28-1-1865) van Gent / St. Amandsberg. Julienne Canse is na de dood van haar
echtgenoot Theofiel na 1930 terug gekomen naar België.
•Constant Van Moorhem (geb. 12-11-1862 in Sleidinge), huwt in Canada Montréal op 7-10-1890 met
Octavia Bogaert (geb. 1 jan 1871) van Heusden.
•Sophie Ludovica (Louise) Van Moorhem (geb. 17-7-1866 in Sleidinge), huwt in Montréal op 10-51892 met Marinus Desmares (geb. 15-10-1864) van Princehagen, Nederland.
•Maria Pharailde Van Moorhem (geb. 19-3-1873 in Lovendegem), huwt in Montréal op 26-11-1892
met Victor Donckerwolcke (geb. 19-7-1869) van Mariakerke.
Zij zijn allen in de periode 1886 – 1892 geëmigreerd naar Canada, Montréal, want ze zijn allemaal in
of voor 1892 in Montréal gehuwd, maar ik heb tot nu toe niet kunnen achterhalen via welk schip ze
de oceaan hebben overgestoken. Vrijwel zeker zijn ze uit Antwerpen vertrokken, maar of ze via New
York of rechtstreeks naar Montréal zijn gevaren, samen of afzonderlijk is mij helemaal onbekend.
(vraag van Luc Chalmet).

Uittreksels uit
"De Kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in het bisdom Antwerpen, Gent en Mechelen
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 3: (vervolg VERBANNING)
Joannes ARBOREUS, pastoor van Beveren-Waas, wordt wegens verwaarlozing van pastorale bediening, drankmisbruik en ergernis gevende gedragingen voor tien jaar uit het bisdom gebannen (G.B. 14.3.1639). Alexander
SCHOORMANS, priester, sinds een jaar in de gevangenis opgesloten, wordt wegens wulpse handelingen met
jongelingen, gesuspendeerd voor zes jaar en voor 25 jaar uit het bisdom verbannen (G.B. 24.10.1639).
Jan CHAERS, priester, wordt levenslang uit het bisdom gebannen wegens manslag en vlucht uit de gevangenis
(G.B. 8.5.1640). Gillis DE SCHUYTERE wordt wegens herhaald overspelig incest en bijgelovige praktijken te hebben toegelaten, voor drie jaar uit het bisdom verbannen (G.B. 8.3.1641). Marten VAN HOUCKE, wordt, na geseling, voor 20 jaar uit het bisdom gebannen. (G.B. 8.3.1642).
Joannes VAN DE PLASSCHE wordt wegens godslasterende en ketterse uitlatingen, voor drie jaar uit het bisdom
verbannen (G.B. 27.9.1659).
Daniel VAN DE SANDE en Catharina MAST worden wegens bordeel houden, verbannen uit Sint-Michielsparochie te Gent (G.B. 1675).
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Joannes JACQUELOT en Joanna VAN KAEKEBEKE worden wegens bordeel houden voor de duur van vijf jaar uit
de stad en het bisdom Gent verbannen (G.B. 7.4.1688). De straf wordt op 5.6.1688 bevestigd.
Livina DE SMEDT, wordt wegens bordeel houden voor vijf jaar uit het bisdom gebannen (G.V. 7.2.1685); gezien
zij het vonnis niet uitvoerde, maar integendeel herbegon, volgt de verbanning voor tien jaar, onder bedreiging
met geseling (G.V. 1687). Aangehouden vraagt zij genade en belooft in ballingschap te trekken (G.V. 26.9.1689)
(DB1-p.194). Alexander-Augustijn LAMBERT, kanunnik, en zijn bijzit worden voor twintig jaar uit het bisdom
verbannen (G. 17.4.1688).
Maria PAUWELS, van Gent, wordt wegens bordeel houden voor tien jaar uit het bisdom verbannen (G.B.
26.5.1688).
Anna VAN NEST, Maria DE FRESNE, Louis DE FRESNE en Joanna VUTTERSCHAUT, van Gent, wegens dienst in
een bordeel, worden voor onbeperkte duur uit de stad Gent gebannen (G.B. 29.3.1702).
Adriaen WAEYENBERGH, zoon van Lucas, en zijn stiefdochter Joanna DE RIJCKE, worden door de schepenbank
van Sint-Baafs te Gent respectievelijk voor 20 en 15 jaar uit het land verbannen (G.B. 1764). Verschillende personen werden met verbanning bedreigd, alhoewel er meer gedreigd werd met gevangenisstraf of met geseling,
zelfs nog gedurende de achttiende eeuw.
Joanna ROELS (G. 1.6.1571), Margareta LAMBRECHTS (G.10.1.1572), mag. Gulielmus DE RIJCKE (G.17.1.1592),
Christianus BULTEEL (G.B. 17.4.1592), Arnoldus ARDOIS (G. 18.8.1592) worden wegens overspel met verbanning bedreigd.
Joannes BYLOIJS wordt wegens incest met verbanning uit het bisdom bedreigd (G. 22.1.1592).
Coursin DE BUCK, die van ketterij verdacht is, wordt gestraft en met verbanning bedreigd (G.B. 14.5.1635).
Philippus DE NIEUWE wordt wegens bijgelovige praktijken met verbanning bedreigd (G. 4.10.1591), evenals Livinus VAN MEERE, die als bijzit een kloosterlinge heeft (G. 23.11.1590)( DB1-p.195).
GEVANGENISSTRAFFEN
De pastoor van Oudenaarde moet omwille van niet nader genoemde redenen, zich voor zes dagen in een
klooster terugtrekken om geestelijke oefeningen te doen en er om de andere dag vasten (G. 6.9.1683).
Alexander VAN DER EECKEN moet in het klooster van de kapucijnen, wegens konkubinaat, 15 dagen boete
doen, biechten en comminiceren (G.B. 27.8.1711) (DB1-p.208).
Anna-Theresia TRUIJT moet 15 dagen verblijven in het klooster te Deinze en er modo quadrigesimali vasten op
woensdag en vrijdag (ib. 29.1.1768).
Wegens twee onwettige kinderen moet Rosa HERMAN 4 dagen in domo commentariensi verblijven, vastend op
brood en water (ib. 27.9.1765).
Elisabeth DE BEUKER, gestraft wegens incest, leefde de opgelegde verplichting niet na, zij wordt aangehouden
en opgesloten voor 14 dagen, met vasten om de andere dag op brood en water (19b, 25.4.1766).
Petrus VERLEYEN moet voor drie dagen op water en brood in de gevangenis en zijn medeplichtige aan incest
voor 8 dagen, met vasten om de andere dag (ib. 22.8.1766);
Pieter BRUGGEMAN, die reeds op 27.12.1775 wegens overspelig incest met zijn stiefdochter werd veroordeeld,
maar na het overlijden van zijn vrouw nog met haar samenleefde, wordt tot 6 jaar opsluiting in het provinciaal
correctiehuis te Gent veroordeeld om er te werken, terwijl de stiefdochter 4 jaar krijgt (19b, 30.12.1779).
Een priester van Oostwinkel, die naast drankmisbruik verdacht wordt van het niet onderhouden van het celibaat, wordt provisionaliter veroordeeld tot één jaar opsluiting, met boeteplegingen (ib. 30.6.1768) (DB1p.210).
Theodorus LAMBERTIJN, priester, die zonder toelating en uit winstbejag exorceert, loopt hierom 5 jaar gevangenisstraf op (met boeteplegingen) (ib. 5.7.1770).
De pastoor van Olsene wordt wegens onverbeterlijk openbare dronkenschap, voor 9 jaar van zijn pastorie beroofd en voor anderhalf jaar opgesloten bij de Rekoletten te Eeklo, waar hij dagelijks, benevens het brevier, geknield de zeven boetepsalmen en de litanieën met de gebeden zal bidden en tevens vasten op brood en water
op woensdag en vrijdag (19b, 28.11.1781).
Elisabeth DE MIL, die het Calvinisme afzwoer, moet gedurende drie jaar in de stad Gent blijven
(G. 10.7.1573); eveneens Matthias VERSTRATEN (G. 14.12.1573) en Joannes CAUTAERT (G. 19.12.1573) (DB1p.211).
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BESPOTTELIJKE KLEDING
Pater Michiel VAN BELLE moet wegens wangedrag en kannibalisme in zijn lijnwaad voor het hof blootshoofds en geknield vergiffenis vragen, waarna vijf jaar opsluiting volgt en vijf jaar verbanning (G.B. 15.12.1637).
Joannes DE VLIEGHERE en Clara DECAMBRE moeten wegens bordeel houden voor het hof verschijnen in 't witte
hemd besteken met roijen en geknield vergiffenis vragen (G.B. 30.6.1676).
Jan VAN QUICKELBERGHE moet wegens excessen in zijn lijnwaedt, bloothoofds voor het hof verschijnen en geknield vergiffenis vragen, waarna de verbanning volgt (G. 27.8.1681)( DB1-p.220).
Janneke DE RIJCKE, moet wegens excessen in haer wit linwaet, met een kaars in de hand, voor het hof geknield
vergiffenis vragen (G.B. 20.6.1683).
Livina DE SMEDT moet wegens bordeel houden becleet met lijnwaet en roijen voor het hof vergiffenis vragen,
waarna de verbanning volgt
(G.V. 2.7.1687).
Joannes JACQUELOT en Joanna VAN KAEKEBEKE, zijn vrouw, moeten als bordeelhouders in het witte hemd
voor het hof geknield vergiffenis vragen(G.B. 7.4.1688).
Maria PAUWELS moet met roeden besteken voor het hof vergiffenis vragen en aldus naar de kathedraal geleid
worden (G.B. 26.5.1688).
Joannes DE JAGHERE wordt als bordeelhouder veroordeeld om in zijn hemd voor het hof geknield, blootshoofds,
vergiffenis te vragen (G.B. 17e eeuw).
Wegens wangedrag met verschillende gehuwden moet Maria-Theresia VAN HOVE verschijnen op de eerste
openbare zitting van het consistorie veste alba virgis circum circa respersa gestans geknield vergiffenis vragen
(19b, 14.11.1764).
Elisabeth DE BEUKER, van Zelzate, die de uitspraak van het hof van 4.12.1765 niet naleefde, werd aangehouden
en opgesloten en moet in de openbare zitting van het consistorie verschijnen lineo induto virgis circumsperso
induta, geknield, met een kaars van een half pond in de hand om te offeren aan het altaar van de Curie, vergiffenis vragen(19b, 25.4.1766).
Zowel Maria FRISEUR als Albertina MADOU worden wegens overspel veroordeeld om voor het hof te verschijnen veste alba virgis circumspensa induta (19b, 14.11.1764).
Adriaen WAYENBERGH en zijn stiefdochter moeten wegens overspelig incest gecleedt met een wit hemde opringelt met eenen crans roeden,… met blooten voete ende ontdeckten hoofde geknield vergiffenis vragen voor de
vierschaar van Sint-Baafs en aan de Sint-Amandskapel (G.B. 1764)(DB1-p.221).
**************************************************************************************

II. Status animarum van april 1709 (Jan Van de Velde)
(p13)
Makkegem Commende van Munte d’eerste straete
(p14)
501. Huis nr. 1.
Karel de Veugeleere; Adriane van den Bossche; Jan 8,
Frans 6; Marie Adriane 6 maand. Knecht Pauwels
Becu; Dienares: Vintje de Roeck.
502. Huis nr. 2.
Jakemijne Crucke, weduwe; Marie Hutse, vrouw J.
Burman; Nelleke Hutse ca. 20; Betje 18.
503. Huis nr. 3.
Joos Zeegers, Adriane de Taeye, zijn vrouw ; Marie
12; Nelleke 10; Janneke 8; Vijntje 5; Adrianeke 3; Marianneke 10 maand; Marie Wauters, moeder.
504. Huis nr. 4.
Jan van den Bossche; Janneke Swevers (De Wever);
Katelijne Swevers zus van Janneke; Anne Menschaert;
Jan de Vroe (?) 14; Jan van den Bossche 22.
(p15)

505. Huis nr. 5.
Marie Baert, weduwe; Adriane Veugeleere, dochter.
506. Huis nr. 6.
Jan de Wagenaere; Betje Veugeleere:
Joosijne 12; Adriane 9; Jan 7; Marietje 4.
507. Huis nr. 7.
Joos de Smet; Adriane Verstuijf; Jan 4; Adriaantje 2.
508. Huis nr. 8.
Adriaan van den Broecke; Jakemijne van Beneden;
Adrianeke 15; Liefke 12; Pierke 7.
509. Huis nr. 9.
Pieter Vuijtrave; Pieternelle Hofman;
Joos Crucke, zn Pieter, 22; Adrianeke Crucke 16; Adriane Vuijtrave 10; Ferdinande Vuijtrave 8; Janneke
Vuijtrave 6 maand.
(p16)
510. Huis nr. 10.
Antoon de Clerck; Marie Verstraete; Marie de Clerck
20; Lieveke 17; Nelleke 6; Pierke 4; Joosijntje 1
maand.
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511. Huis nr. 11.
Adriaan Hofman, weduwnaar; Passchijntje Schellens,
meid.
512. Huis nr. 12.
Pieter Delcourt; Anna Dhaese; Marie 10; Adriaentje 6.
513. Huis nr. 13.
Antone Schepens; Anneke; Pierke 4; Janneke 3; bij
Joos de Smet
514. Huis nr. 14.
Arent Stevens; Marie van de Weghe;
(p17)
515. Huis nr. 15.
Pieter Menschaert; Janneke Coolens; Adrianeke 12;
Janneke 9; Liefke 7; Pierke 4.
516. Huis nr. 16.
Jan Stevens; Wiezeke Leeman; Joos 4; Pierke, 6
maand.
517. Huis nr. 17.
Jan Bosschem; Anna van de Keere; Adriane; Marie;
Joosijntje; Frans de Vos, zoon Anna (van de Keere).
518. Huis nr. 18.
Jaak Dhont; Adriane Menschaert; Janneke 12; zuster;
Katelijne Dhont; Marie Mane (?)
519. Huis nr. 19.
Jan Leeman; Pieternelle Stevens; Joosijntje 6 maand.
(p18)
520. Huis nr. 20.
Pieter Hofman; Anna de Vos; Janneke 9; Steven 7;
Frans 5; Pierke 1.
521. Huis nr. 21.
Frans van de Weghe; Betje Crucke; Anna 21; Liefke
(van de) Velde 10.
522. Huis nr. 22.
Frans Leeman; Betje van den Bossche;
Andries 14; Jan 11; Vintje 9; Adriaan 5; Janneke 3.
523. Huis nr. 23.
Marie Anne Verstraete, weduwe Adriaan de Taeye;
Jaak Schepens, 19; Lieven Denens 21; Martens Hebbelinck 12.
Baaigem
524. Huis nr. 1.
Andries van Holle; Marie de Mulder (doorgehaald);
Vijntje Fockenier; Pieter van Holle.
(p19)
525. Huis nr. 2.
Simon Rijckaert, weduwnaar; Janneke 18; Marie 14;
Pierke 10.
526. Huis nr. 3.
Jaak Vermeulen; Marie van Hoecke; Marie 19; Jan 15;
Nelleke 10: Pieter 7; Kobe 5; Hendrik 4; Jan van Liere
(Lierde?), dienaar Jan van Audenaerde.
527. Huis nr. 4.
Clara Verhaeghe, weduwe; Lieven 2; Marietje Dossche, dochter.
528. Huis nr. 5.
Adriaan Magermans; Marie Roman; Jaak de Ridder;
Lowie Roeckhaut; Vintje de Vos; Adriaantje 4.
529. Huis nr. 6.
Jan Piens, weduwnaar; Janneke; Sara; Filibert; Jan 17;
Lucas de Jaegere; Jan Druelle, dienaar.

(p20)
530. Huis nr. 7.
Jan Steurbaut; Janneke van Daele; Kobe 13; Katelijne
18; Christiaan 7; infans 4.
531. Huis nr. 8.
Christiaen Remu; Adriane de Scheppere;
Jan Baptist 15; Andries 14; Hendrik 6.
532. Huis nr. 9.
Pieter Gansbeke; Joosijne Schepens; infans 1; Betje
Magermans; Janneke Schepens, zus, 17.
533. Huis nr. 10.
Jan de Sloovere; Joosijne; 4 infantes.
534. Huis nr. 11.
Joos van den Bulcke; Laurijne de Moor;
Grietje 14; Lieven 12; Vijntje 8; Marie 6; Pieter 1.
(p21)
535. Huis nr. 12.
Pieter Delvael; Adriane de Clerck;
Joosijntje 2.
536. Huis nr. 13.
Anna Steurbaut, weduwe Jan Landrie;
Adriaantje Landrie 14.
537. Huis nr. 14.
Jan Gijs; Adrianeke Leyman; Liefke Gijs, 21; Jan 15.
538. Huis nr. 15.
Frans Stevens; Janneke de Meij; Jan 21; Adriaan 17;
Adrianeke 17; Marietje 15; Joosijntje 12; Karel 8; Adriaan Haelterman; Marie Schollaert, meid.
539. Huis nr. 16.
Geeraert Dossche; Jan Baptist Dossche 14; Adriane
van Haene; Lieven Veregghe; Frans de Gusseme; Pieter Hasevelt; Anne Marie; Janneke; Marie Ebbelinck;
(p22)
540. Huis nr. 17.
Jaak de Cuijper, weduwnaar; Janneke; Pieternelle;
Marie.
541. Huis nr. 18.
Jan de Schrijvere; Marie van de Keere; Pieter 9;
Joosijne; Marie Anna 14; Janneke 8.
542. Huis nr. 19.
Marten Bousie; Pieternelle Caus; Janneke Leyman 25;
Lieven Leyman 21; Jakemijntje 19; Adriane Elsew(eghe) 14.
543. Huis nr. 20.
Passchier Hofman; Pieternelle de Clerck.
Adriaan 6; Joosijne 4; Joos 1 maand.
544. Huis nr. 21.
Adriaan de Mulder; Janneke de Block;
Lieven; Pierke; Jan.
(p23)
545. Huis nr. 22.
Marie de Raet, weduwe; Betje Conckelberghe.
546. Huis nr. 23.
Adrianeke van de Keere, weduwe; Marie van de
Keere, haar zus; Jan Noijette, 3; infans 7 maand
547. Huis nr. 24.
Adrianeke Bockstael, weduwe (de) Paep;
Gelijntje de Paep 21; Vijntje 14; Jaak 15.
548. Huis nr. 25.
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Pleun van Audenaerde; Joosijntje de Taeye; NN 12;
Joosijntje 8; Janneke 5; Pierke 2. Jak(emijne) de
Clerck, moeder;
549. Huis nr. 26.
Lieven Dhaene; Betje Brecht; Joos,16; Liefke, 4.
550. Huis nr. 27.
Jaak de Cam; Vintje de Calewe; Pauwels 12; Pierke 11;
Jaak 8; Adriane 6; Jan 5; Anna 1.
(p24) = p17 Deel 1
551. Huis nr. 28.
Marten de Ganck; Margriet de Boignie;
Nelle de Roeck 22; Janneke de Ganck 10; Jan 5.
552. Huis nr. 29.
Adriaan Gansbeke; Janneke Sutterman;
Anne Marie 8; Nelleke 6; Sanders 4; Sieske 2; Janneke 5 maand.
553. Huis nr. 30.
Geeraert Leyman; Francijne van Belle;
Jaak 8; Jan 6; Pierke 4; één infans.
554. Huis nr. 31.
Jan Crombrugge; Janneke Stevens;
Anne NN, moeder.
555. Huis nr. 32.
Jaak de Raet; Vijntje Noijette; Betje Noijette 8; Pierke
5; Sander 2; Jan de Martelaere, stukadoor (De pastoor schreef het woord ‘tector’ na de naam van Jan
de Marteleer.)
(p25) = p18 Deel 1
556. Huis nr. 33.
Adriaan de Raet; Katelijne Verstraete;
Lucas Vercruijce 4; een kind van 6 maand.
557. Huis nr. 34.
Lieven Hauman; Adriane van de Zijpe;
Belleke 12; Jaak 9; Liefke 6.
558. Huis nr. 35.
Frans Machtens; Marie de Meulenaere;

Janneke 6; Jan 4.
559. Huis nr. 36.
Pieternelle van Durme, weduwe; Anna 18; Joos 14.
560. Huis nr. 37.
Pieter Alvaene; Joosijntje Becu; Marie de Rijcke 15;
Albert 11; Andries 8.
(p26) = p19 Deel 1
561. Huis nr. 38.
Jan van Audenaerde; Joosijntje Peerens;
Pieter van Audenaerde 24; Jan 16; Pieternelle; Marie
14; Jaak 11.
562. Huis nr. 39.
Melchior Verloo; Pieternelle Peters; Janneke 6; Albert
1.
563. Huis nr. 40.
Adriaan Peeters; Joosijntje de Cockere;
Marie 22; Joosijntje 20; Zacharias 16.
564. Huis nr. 41.
Geeraert Piens; Jakemijne de Bosschere; Jan 12;
Pierke 9; Judo 5; Albert 3; Jan Albert 4 maand; Janneke Arents.
(p27) = p20 Deel 1
565. Huis nr. 42.
Jaak Caus; Janneke Dhont; Jan 8; Janneke 6; Pierke 4;
Adriane 7 maand. Hendrik Barbion (?) knecht.
566. Huis nr. 43.
Adriaan de Geijter; Marie NN; Anne 21; Rochus (?) 20;
Adriaan 17; Sieske 12.
567. Huis nr. 44.
Jan de Weeweere; Pieternelle van de Putte;
Katelijne 2; Katelijne, moeder Pieternelle.
568. Huis nr. 45.
Lieven Bovijn; Nelle NN. Adriane 4; een kind.

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.

Doodsprentjes en rouwbrieven:
Willy Republieke / Gent; Antoine Albessart / Gentbrugge; Paul Martens / Merelbeke; familie Van Heesvelde / Melle; Edith L’Heureux / Beervelde; Marie-Thérèse
De Clercq / Lochristi; Rita Van Der Linden / Lochristi en Murk Van Stralen / Sas van
Gent (NL)

Schenking krantennecrologie:
Edith L’Heureux / Beervelde en Guido De Munter / Merelbeke
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Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
De volledige lijst vindt u op de website http://www.erfgoedmelle.be
a. Boeken te koop - nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
 ZELZATE: St-Laurentius, dopen 1800 tot 1900 door Marc Platteeuw. In
totaal zijn er 11.438 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met
de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 707 p. voor slechts 45,00 €.
 ZELZATE: St-Laurentius, huwelijken 1808 tot 1916, door Marc Platteeuw. In totaal zijn er
4.185 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 267 p. voor slechts 20,00 €.
 ZELZATE: St-Laurentius, begrafenissen van 1808 tot 1910, door Marc Platteeuw. In totaal zijn er 10.769 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de overledene,
met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 361 p. voor
slechts 25,00 €.
b. CD’s bronbewerkingen te koop aan 15,00 €/stuk (volledige lijst op de website)
 DESTELDONK (Onze-Lieve-Vrouw) Parochieregisters dopen, trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1796, en MENDONK (SintBavo) dopen, trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1621 en dopen, trouwen en begrafenissen van 1647 tot 1796.
 ERTVELDE: (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart) dopen 1633-1914, trouwen 1633-1915 en
begrafenissen 1633-1915.
c. Projecten
Langs deze weg houden we u op de hoogte van de projecten die onze medewerkers(sters)
aan het uitwerken zijn, zoals digitalisering van parochieregisters o.a. Wetteren – Kaprijke –
Lembeke - Eeklo en Assenede. Wij geven zeker een seintje bij de finalisatie van deze projecten. Bedenk evenwel dat het digitaliseren, afhankelijk van de grootte van de parochie
soms maanden/jaren kan duren !!

Bestellingen: Om onze stock aan boeken en CD’s tot op een aanvaardbaar peil
te houden geldt vanaf heden de volgende regeling:
 Bestaande klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be; daarna
worden de boeken-CD’s u toegestuurd (je betaalt de boeken-CD’s incl. portkosten).
 Nieuwe klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be; je krijgt een
bericht terug met de totaalprijs (incl. portkosten). Na betaling worden de boeken
doorgestuurd.
 Afhalen in DC Melle: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be. Na bestelling krijg je een email ter bevestiging met de datum wanneer de boeken (CD’s)
klaarliggen in het Documentatiecentrum in Melle voor afhaling. Je betaalt ter
plaatse aan de zaalverantwoordelijke. CD’s zijn bijna steeds in stock.
 (bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van, Werkgroep Genealogie Melle vzw (WGM vzw)
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Oud Schrift en documentenleer voor beginners
2016-2017 Werkgroep Genealogie Melle vzw
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of begrijpen, “van niets tot iets”. De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal om de moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen ontleden. De cursus zal
doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47), en wordt verzorgd door Chris Meerschaut.
 Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2016.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 20,00
EUR. Om verwarring te voorkomen wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten op volgend bankrekeningnummer
BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met vermelding “cursus
beginnelingen 2016-2017". Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs. Het
aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is
het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor de cursussen beginnelingen en gevorderden samen.
Elke derde dinsdag van de maand van september 2016 tot en met maart 2017, (NIET in december – in november de 4de dinsdag) telkens van 19.00 uur stipt tot 21.00 uur.
Data en programma
Dinsdag 20 september 2016: Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke stand”
met aandacht voor de republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het Oud
Regiem) en kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Dinsdag 18 oktober 2016: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 22 november 2016: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 17 januari 2017: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met aandacht
voor het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Dinsdag 21 februari 2017: Les 5 = het oud-Nederlands uit de 18de-eeuw. Wij ontleden een “staat
van goed” en de “aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en verkortingen”.
Dinsdag 21 maart 2017: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, “een ontvoogding”, een “huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706), verkoop en aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in verband met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw
vragen te beantwoorden.
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Oud Schrift en documentenleer voor gevorderden
2016-2017 Werkgroep Genealogie Melle vzw
Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2016 tot en met
maart 2017, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47). De lessen worden verzorgd door
Gontran Ervynck.
De cursus is bedoeld als voortzetting van de cursus voor beginners. Er wordt verondersteld dat
de deelnemers deze cursus voor beginners gevolgd en behoorlijk verwerkt hebben.
De doelstelling van de cursus voor gevorderden bestaat erin de deelnemers voor te bereiden
om andere documenten te lezen als vervolg en uitbreiding van de informatie die vervat ligt in
de parochieregisters. Deze documenten bevinden zich grotendeels in de verschillende rijks- en
stadsarchieven. De aandacht zal vooral gericht zijn op het lezen van het oude, zgn. ``gotisch'',
schrift.
De onderwerpen van de lessen zullen bestaan uit een keuze van teksten van diverse aard zoals
--- enkele moeilijker teksten uit de PR (als herhaling, 1e les)
--- staten van goed, wezenrekeningen e.d.
--- wettelijke passeringen, notarisakten
--- clachten en saisissementen
--- schepenakten, openbare verkopingen
--- enquesten en processtukken
--- belastingrollen (ommestellingen)
--- land- en renteboeken
--- oorconden, denombrementen, leenverhef, ... enz.
De stukken zullen in de les gelezen worden waarna aan de deelnemers een volledige transcriptie van het stuk bezorgd wordt met de bedoeling deze thuis nader in te studeren. Tijdens de
les wordt uitleg verstrekt om de aard en inhoud van het stuk beter te leren kennen. Bij het
einde worden sommige teksten uitgereikt als voorbereiding van de volgende les.
Gezien de moeilijkheidsgraad heeft het weinig zin de lessen voor beginners en gevorderden
tezelfdertijd te willen volgen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Indien nodig zal voorrang
verleend worden aan wie de lessen voor beginners reeds gevolgd heeft.
Het is van belang te beseffen dat oefenen en herhalen de enige goede manier is om oud
schrift te leren lezen.
Data en programma:
Zaterdag 10 september 2016; Zaterdag 8 oktober 2016; Zaterdag 12 november
2016; Zaterdag 14 januari 2017; Zaterdag 11 februari 2017; Zaterdag 11 maart
2017.
Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2016.
Cursusgeld voor de nodige documentatie: 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen, wordt u
vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via
volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) vzw, met vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2016-2017”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs.

Lijst van de binnengekomen boeken en tijdschriften
Boeken:
-“Le Folklore Brabançon”, nr. 69, Décembre 1932, L'Ile St.-Géry à Bruxelles, auteur: Stroobant Louis,
4R4C, 015/1101.
-“De Onze-Lieve-Vrouwkerk te Ninove”, geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouwekerk,
de Abdijkerk, te Ninove en haar schitterend barokinterieur, herstellingen en restauratie aan de OnzeLieve-Vrouwekerk, auteurs: Franchet J.-L., De Decker Luc en Moeremans Jozef, 4L6B, 026/ NINOV-005.
-“Bibliografie van de geschiedenis van Gent”, 1986 – 1987, auteurs: De Herdt René en Vannieuwenhuyse Johan, 4L5A, 026/GENT-336.
-“Bibliografie van de geschiedenis van Gent”, 1987 – 1988, auteurs: De Herdt René en Vannieuwenhuyse Johan, 4L5A, 026/GENT-337.
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-“Kunstbezit van de Sint-Laurentiuskerk te Hamont”, Inventaris van het roerend patrimonium van de
kerkfabriek St.-Laurentius te Hamont, 4L5B, 026/HAMON-001.
-“Schatten uit de Sint-Martinuskerk te Aalst”, tentoonstellingscatalogus, overdruk uit het Heemkundig
tijdschrift : Het Land van Aalst, jg. XXV, 1973, nr. 6, 4L2A, 026/AALST-010.
-“Sanguis Christi”, Het spel van het Heilig Bloed van Brugge, auteurs: Boon Jozef C.SS.R., Meulemans
Arthur en Van de Velde Anton, 1947, K5, 082/1007.
-“Inventaris van het oud archief van Vrasene en Sint-Gillis”, auteur: Verschaeren José, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, 1L5B, 006/VRASEN-002.
-“Kleine gids van het Kasteel van Laarne met postkaart: gravure ex."Flandriae Illustratae", sive Antonii
Sanderi (anno 1641-44)”, 4L5B, 026/LAARNE-003.
-“Het Legendespel van de HH.”Christiana en Hilduardus, Dikkelvenne 1665 – 1965”, K5, 082/1008.
-“Aalst, tentoonstelling”, de vroegste geschiedenis, de geschiedenis in data, kunstgeschiedenis, Aalsterse humanisten, het ontwaken van de democratie, volkskunde, geschiedenis van nijverheid en handel, statistieken van de nijverheid, expansiemogelijkheden van de nijverheid, zo leert u Aalst kennen,
4L2A, 026/AALST-011.
-“Onze voornamen”, uitgebreid overzicht van moderne en klassieke voornamen met vermelding van
oorsprong en betekenis, auteur: drs. Westerbeek, 3L5B, 055/1030.
-“Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen”, nr. 15, 026/ ZEEVLA-001.
-“Uit de geschiedenis van Bossuit”, wapens van de abdij van Ename en van de heren Luytens van Bossuit, auteur: Castelain E., 026/OUDEN-020.

Tijdschriften:

Brugse Stam, 48ste jg. nr. 3, mei-juni 2016:
thema’s:
** Onderofficieren en soldaten van de compagnie Marechaussée; namenlijst
** Gesneuvelde Brugse soldaten in het Franse leger 1800-1814
Familieblad “De Snerck“
Het Land van Nevele :
thema:
**genealogie met uitgebreide biografische en erfrechtelijke aantekeningen van alle leden van de Nevelse-Lootse familie Blomme, n.a.v.: Cyriel Buysse’s roman “Tantes”

Leiestam, FV-regio Deinze, jg. 24 nr. 2

Thema :
** vervolg, Staten van Goed van Deinze
** vervolg, gezinsopnames van vondelingen en verlaten kinderen
** Stamboom van Robert Polfliet “Jacob Van Polsvliet circa 1365 x Amelberga Verbraeken”

ALDFAER tips
Vraag: De partners handmatig op volgorde zetten (sorteren):
Wanneer je de hoofdpersoon huwt met verschillende partners en er zijn GEEN datums ingevuld, dan staan de bruiden
in een willekeurige volgorde. In ons geval staat Monique
TEMMERMAN als eerste huwelijk, terwijl je pertinent weet
(aan bv de geboortedata van de kinderen), dat Jeanne DE
SCHRYVER de eerste echtgenote was. (Figuur 1)
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Figuur 1







eenmaal met de rechter muistoets op een partner uit de lijst in het hoofdvenster te klikken en onder Sortering voor handmatig te kiezen
dan nog eenmaal met de rechter muistoets op de
partner die u wilt verplaatsen te klikken
Figuur 2
en onder Sortering voor bovenaan, onderaan of (één
positie) naar boven of naar onderen te kiezen om de
partner te verplaatsen.
Let op: de kinderen blijven staan. Om één en ander
wat mooier te maken zet je (rechtermuisknop op het
vak – kinderen) de sortering terug automatisch. Door
het feit dat er data vermeld zijn komt alles op zijn
pootjes (Figuur 2)

Tips van Marcel Meys (1)
1. Aalst – stadsarchief – Je moet je
wel eerst aanmelden bij facebook om
toegang te krijgen via deze link.
https://www.facebook.com/stadsarchiefaalst/
Archieven Frankrijk:
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/etat-civil/
Nummering en rangschikking van de parochieregisters
en burgerlijke stand van de Franse departementen.
2. Samenleving van de KU Leuven (KADOC) en het Centrum
voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC). Naar aanleiding van de publicatie van de selectielijst wordt op
vrijdag 3 juni 2016 de studiedag «In saecula saeculorum. Parochiearchieven - Beheren en waarderen»
georganiseerd door het Rijksarchief, KADOC-KU Leuven en CRKC.
3. Mr. Brasse, fotograaf in Auschwitz overleed onlangs op de leeftijd van 94 jaar. Hij nam meer dan 50.000
foto’s van gevangenen en bewakers. Op gevaar van eigen leven verborg hij de fotos die na de WO II leidden tot veroordeling van de Nazi’s.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2224026/The-photographer-Auschwitz-Man-forced-chillingimages-Jewish-prisoners-haunted-death-94.html#ixzz478WkpD4A .
4. Umicore archief over de non-ferronijverheid ontsloten – Rijksarchief België
57 meter archief dat in 2008 werd overgedragen van de hoofdzetel van Umicore naar het Rijksarchief is
vandaag ontsloten voor onderzoek. Het Umicore-archief is een belangrijke bron voor de studie van de geschiedenis van talrijke Belgische en buitenlandse ondernemingen, vooral uit de sector van de non-ferrometalen. Het archief van Umicore wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier,
waar het een mooie aanvulling vormt op het archief van Union Minière.
http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsv-berichten&a=2016-04-14-umicore-archief-over-de-non-ferronijverheid-ontsloten.
5. Familie de Limburg-Stirum schenkt eeuwenoud archief aan het Rijksarchief te Kortrijk – Rijksarchief België.
http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2016-04-19-familie-de-limburg-stirum-schenkt-eeuwenoud-archief-aan-het-rijksarchief-te-kortrijk.
11

GEMEENTELIJK MUSEUM, ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM

za. 2, zo. 3 en ma. 4 juli 2016 van 10 tot 18 uur

OPEN DEURDAGEN MUSEUM
+
SPECIAAL VOOR DE LIEFHEBBER VAN HET BOEK

GROTE TWEEDEHANDSE
BOEKENVERKOOP (lage prijzen!)
georganiseerd door
de Heemkundige Vereniging De Gonde
plaats: Brusselsesteenweg 395 te 9090 Melle
info: 09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be

Familiekunde Vlaanderen - Regio Meetjesland - (www.appeltjes-meetjesland.org)
Documentatiecentrum Aalter
Gemeentearchief van Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter.
Telefoon leeszaal : 09 325 22 28 – website: http://www.aalter.be.
Raadpleeg het overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten van goed,
tijdschriften… Openingstijden (behoudens vakantie- en feestdagen) : dinsdag van 9.00 tot
12 uur en van 13.30 tot 19 uur, zaterdag van 9 tot 12 uur.

Genealogisch dienstbetoon te Maldegem – onder leiding van Marc Maeyens.
Elke derde woensdag van de maand (behalve juli) van 20 tot 22 uur in de refter van de Technische Dienst van de gemeente Maldegem, Bloemestraat 45 (loods Dienst Infrastructuur, gelijkvloers, rechts), 9990 Maldegem (in hetzelfde

12

gebouw waarin zich ook het gemeentelijk archief Maldegem bevindt). Ruime genealogische bibliotheek en opzoekingsmogelijkheden (inventarissen staten van goed uit het Meetjesland, familiegeschiedenissen, verschillende bewerkte parochieregisters, tijdschriften, e.d.). Verder kan je er ook alle uitgaven van Familiekunde Vlaanderen verkrijgen. Raadpleeg het overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten van goed, tijdschriften…

Genealogisch dienstbetoon te Assenede – onder leiding van Jackie Claeys en
Frank Baete.
Elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 19.30 tot 21.30 uur in de Stadhuisstraat 1,
9960 Assenede (achter het oud- gemeentehuis). Bibliotheek met onder andere microfilms met de registers van de
burgerlijke stand en de parochieregisters van groot-Assenede (Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo), een
grote verzameling bidprentjes en doodsbrieven en talrijke inventarissen van staten van goed uit het Meetjesland.
Iedereen is van harte welkom !

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde - (www.familiekunde-dendermonde.be/)




Donderdag 9 juni 2016: Vormingsavond (uitstap) – Gegidst bezoek aan HET HOF VAN PEENE te
Baasrode
Donderdag 16 juni 2016: Consultatieavond bibliotheek
23 en 23 juni 2016: Archiefavond Prinsenhof – Vlasmarkt 29 te Dendermonde van 19.00 tot
22.00h

Familiekunde Vlaanderen – afdeling Tielt - (fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/)



 4 en 18 juni 2016 werkgroep genealogie gelegenheid tot opzoeken.
 4 september 2016: Erfgoedbeurs
 15 september 2016: Voordracht “Filmarchief” door Bruno Mestdagh om 20.00h in de Bibliotheek Tielt.
21 oktober 2016: Voordracht “Genetische genealogie is gen-iaal” door dr. Larmuseau om 20.00h
in St-Andriesziekenhuis Tielt.
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GeMuDes (Gemeentelijk Museum Destelbergen)
Wandeling te Gent op 24 juni 2016. Een circuit langs het Bisdomplein vol zorg
en zin voor kleur, waar oude stenen u nieuw leven geven. We zoeken het Metselaarshuis, de Klokke Roeland, het beeld der geknielden (Georges Minne), het
eetcafé Multatuli, Hotsytotsy bar, café den Turk, een Belgische bank van de arbeid (Anseele). Verzamelpunt aan St Baafs om 14.00h – deelname 1€ - Inschrijven en betalen vóór 22/06 aan het onthaal van Lokaal Dienstencentrum De Reinaert.
Expo in GeMuDes over de Reuzen in Heusden en Destelbergen.

Sssst…..Ze komen!.....De Reuzen!
De tentoonstelling start op 1 mei en sluit zijn deuren op 15 augustus 2016. Iedereen die wil, kan langs komen om te kijken
hoe de reuzen herleven. Op de laatste zondag van de maand
kan je tussen 10 en 18 uur in het museum terecht. Wil je een
andere dag het museum bezoeken? Geen probleem, stuur
een mail naar museum@destelbergen.be en we regelen uw
bezoek.
De tentoonstelling is een mengelmoes van museum en atelier.
De restauratoren zijn volop bezig een nieuwe reus naar het
evenbeeld van de oude te maken. Kom kijken hoe de reus Dorus, die afkomstig is uit de wijk Damvallei herleeft. Omdat de
oude reus deel uitmaakt van het erfgoedpatrimonium moet
deze bewaard blijven in de staat waarin hij zich nu bevindt.
We zijn op zoek naar tijdgetuigen om hun herinneringen en
anekdotes vast te leggen op film. We zoeken ook nog foto’s
van de reuzen uit Destelbergen en Heusden. Deze foto’s helpen ons om alle reuzen zo authentiek mogelijk op te bouwen.
Aangezien de restauratie van de reuzen duurzaam moet zijn,
zijn we op zoek naar sponsors, naar een meter en peter en sympathisanten die willen helpen de reuzen
terug in ons straatbeeld te krijgen.
I’ll be back Dorus de Reus
Erfgoedcel Leie en Schelde - Ultieme poging "Toekomst voor het Hanenzetten"
Naar aanleiding van de erkenning van deze bijzondere volkssport door de Inventaris voor Immaterieel
Erfgoed Vlaanderen in 2013 wil POLS samen met LECA vzw, CAG, Stadsarchief Waregem en de laatste
gemeenschappen van hanenzetters enkele borgingsacties ondernemen. Het komende kraaiseizoen
wordt een overleg gepland met alle betrokkenen en tijdens Canteclaerstoet 2017 (met zoals steeds de
haan in een hoofdrol) zal een ludieke hanenzetting plaatsvinden op het domein van het Erfgoedhuis/Museum Fonds De Smet in de Tolpoortstraat in Deinze, begin alvast te trainen met die krielhaantjes!
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Openingsuren van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum voor
2016
maandag/dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u en elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u.
Sluitingsdagen van de leeszaal DCMelle in 2016:
 1 juli tot 31 augustus
 dinsdag 1 november (Allerheiligen)
 woensdag 2 november (Allerzielen)
 zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 (kerstverlof)

http://www.erfgoedmelle.be

Nota voor alle gelegenheidsauteurs aan de Nieuwsflits:
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.
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