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Zoekertjes…………
Indien je onverhoopt op een lees- of interpretatieprobleem botst in uw opzoekingen kan je steeds hier uw ding
kwijt. Bij uw opzoekingen steken we graag een helpende hand uit. Met onze hulp en deze van alle abonnees
kunnen wij u misschien uit de nood helpen. Stel de vraag bij voorkeur per email, dan kunnen we u persoonlijk
antwoorden.

Algemene info
Sedert het verschijnen van de eerste Nieuwsflits in 2012 zijn er al heel wat onderwerpen de revue gepasseerd.
Vele vorsers hebben dan ook gebruik gemaakt van de aangehaalde tips, verwijzingen naar websites enz… We
mogen evenwel niet uit het oog verliezen dat veel mensen pas begonnen zijn met hun opzoekingen. Daarom
zullen we regelmatig de belangrijkste bronnen voor uw opzoekingen vermelden:
1. In het Gemeentelijk Documentatiecentrum in Melle kan je zowel de parochieregisters, de staten van
goed en diverse andere werken van Oost- en West-Vlaamse parochies, in boekvorm bekijken. Je kan
er foto’s en/of (gedeeltelijk gratis) fotokopies nemen van alles wat je aanbelangt. Tevens staat onze
reusachtige collectie rouwbrieven en doodsprentjes ter uwer beschikking.
2. Op de site van
https://familysearch.org/search/ of www.zoekakten.nl. Op deze site selecteer je bovenaan -Belgiëen vervolgens de gewenste provincie bv. VO = Oost-Vlaanderen. De rest spreekt voor zich. (Let op! De
laatste tijd doen zich nogal wat storingen voor op de verbinding met deze site, dan gaat het veelal wel
via “snel zoeken”). Op deze site vind je grotendeels de burgerlijke stand vanaf 1796 tot eind 19e eeuw.
3. Op de site van het Rijksarchief: www.search.arch.be. Op deze site is het wel noodzakelijk dat je je telkens “inlogt” met gebruikersnaam en paswoord. Hier vind je de scans van de parochieregisters tot
1796 terug. Ook een deel van de burgerlijke stand tot 1915 wordt regelmatig bijgevuld.

Geneeskunde in het Ancien Régime en in staten van goed
Geneeskunde in het Ancien Régime
In het speuren naar het wel en wee van onze voorouders stellen we vast dat de gemiddelde sterfdatum veel
lager lag dan in het heden. Van de hygiënische omstandigheden waarin de mensen in het Ancien Régime leefden kunnen wij ons maar moeilijk een beeld vormen! En dan was er natuurlijk de medische wetenschap die
zich beperkte tot wat in de Universiteit van Leuven werd gegeven, tot begin de 19de eeuw de enige universiteit
in België! Enerzijds werd er geneeskunde aan de Katholieke Universiteit gedoceerd maar anderzijds stond de
kerk niet altijd open voor geneeskundig onderzoek. De eerste vermelding van een anatomische les op een
menselijk lichaam te Leuven dateert van 1533 Deze demonstratie werd gegeven door André Van Wesel (15141564), beter bekend als Andreas Vesalius. In de tweede helft van de 16de eeuw kende de medische studie een
zeker succes maar mede door de pestepidemie van 1578 en godsdienstoorlogen gingen deze studies erop
achteruit! Topstudenten zoals Vesalius en Spigelius trokken dan ook naar universiteiten van Noord-Italië waar
deze studies wel bloeiden!
Een ander befaamd geneeskundige en plantkundige was Mechelaar Rembert Dodoens (1517-1585). Hij was
aanvankelijk stadsgeneesheer in Mechelen en werd in 1575 keizerlijke lijfarts in Wenen. Dodoens zou vanaf
1582 geneeskunde doceren aan de universiteit van Leiden. In 1543 verscheen zijn bekende kruidenboek. Op
het einde van zijn leven wijdde hij nog een werk aan de zeldzame ziekten die gedurende zijn loopbaan was tegengekomen.
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Christoph Wirtsung (1500-1571) publiceerde het “Artzneybuch” dat voor het eerst in 1568 in Heidelberg verscheen. Karel Baten (Gent 1540-1601) vertaalde dit als “Medecyn Boec. Daer inne alle uitwendighe ende inwendige partyen des menschen lichaems met alle hare sieckten ende gebreken van den hoofde af tot de voeten
toe” en dit werk werd uitgegeven in Dordrecht in 1589 waarin alle symptomen van ziekten duidelijk herkenbaar werden beschreven. Karel Baten studeerde geneeskunde in Rostock, werkte in Hamburg en werd in 1585
aangesteld tot stadsgeneesheer van Antwerpen, later zou hij verhuizen naar Dordrecht.

Een hervorming van het onderwijs in de Universiteit van Leuven in het begin van de17de eeuw kon niet tegenhouden dat binnen de Universiteit van Leuven de faculteit geneeskunde de kleinste van de vier erkende faculteiten bleef. Op het einde
van de 17de eeuw bleek Philip Verheyen toch nog een Leuvense
hoogleraar met Europese uitstraling! Verzamelaars kunnen nog zijn
“Corporis humani anatomiae liber primus. In quo tam veterum, quàm
recentiorum anatomicorum inventa” op de kop tikken op veilingen
van oude boeken. Dit werk werd in Brussel in 1710 uitgegeven. Ook
Jan Palfijn was een erkend docent geneeskunde! In de Noordelijke
Nederlanden waren er echter veel meer befaamde geneeskundigen!
Hendrick Van Roonhuyze (1625-1672) bundelde zijn zeer accurate
heelkundige en gyneacologische waarnemingen in “Genees- en heelkonstige aanmerkingen”. Dit werd in Amsterdam gepubliceerd in
1672.
In de eerste helft van de 18de eeuw was de rust en welstand in Leuven
terug gekeerd en kende de geneeskunde een heropbloei met zelfs de
bouw van een anatomisch amfitheater (1744). De tweede helft van
de 18de eeuw zou dan weer een teruggang betekenen. De macht van
de conservatieve Jezuïeten overtrof de nieuwsgierigheid van de progressievere Jansenisten waardoor de moed voor verder onderzoek
werd beknot.
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In de 18de eeuw werden anderzijds ook verschillende werken gepubliceerd in de Nederlanden. Zo publiceerde
apotheker Engelbert Capueel (°Zierikzee 1642 †Mechelen 1733) een werk rond medicinale remedies, kleine
chirurgische ingrepen en een farmocopeum in “Enchiridion medicum ofte Medecyn boecxken. Hier by een Tractatje van de Chirurgie en de remedien, om vele accidenten te genesen. Oock een Correctie en claer licht aangaende de Pharmacie”. Van dit werk werd de vijfde druk in 1722 uitgegeven in Gent. In 1722 publiceerde Jacobus Denys (1681-1741) de “Verhandelingen over het ampt der vroed-meesters, en vroedvrouwen, met aanmerkingen, derzelver kunst raakende”. De auteur was stadschirurgijn en vroedmeester te Leiden en illustreerde zijn werk met verschillende voorstellingen van wangeboorten. Frederik Ruysch (1638-1731) gaf in
Amsterdam een ander werk uit : “Alle de ontleed-, genees- en heelkundige werken”. Ruysch legde een enorme
collectie anatomische preparaten aan die hij tentoonstelde in Amsterdam waar de in verschillende huizen.
Medische verwijzingen in staten van goed.
Als vorser kunnen we ook een en ander te weten komen over de gezondheidstoestand van onze voorouders
en verwanten! In staten van goed werd niet zelden verwezen naar kosten van artsen, medicatie, zo vinden we
in een rekening van Kalken in 1641 na het overlijden van Tanneken Schattemans de volgende verwijzingen :
“Aen meester Jan Ronsjon cherugyn in Ghent : 6-0-0; over medecamenten ende meesterije ghedaen aen de
overledene per contract over de volle betalynghe van : 9-0-0, als ten aengaen van dien betaelt zijnde : 3-0-0;
Aen meester Andries De Donckere, cherugijn tot Wettere van ghelijcke meesterie : 1-0-0, ende 0-5-0 over ’t aflaten van het water van d’overledene”. Als we weten dat een koe gemakkelijk 5 ponden waard was bleek dat
deze patiënte wel bemiddeld genoeg was om heel wat dokterskosten te betalen bij verschillende geneesheren. Veelvuldig alcoholverbruik kan ook duiden op verdovende middelen. Zo vonden we in de staat van goed
van Jacquemijnten Van der Vaet in Kalken in 1700 de volgende interessante verwijzingen bij de schulden :
“sieur Anthon Van Sele over leveringe van brandewijn 3-2-0; mijnheere Carel De Caluwe over medecijnen ende
visiten 1-15-3; aen Marie Vervaet over haeren dienst van de siecken bij ghestaen thebben 0-16-6”. We mogen
natuurlijk niet uit het oog verliezen dat leveringen van alcoholische dranken ook op het uitbaten van een herberg kan wijzen.
In 1715 vonden we in de staat van goed
van Pieter De Veerman, geneesheer in
Laarne de volgende verwijzing “in de camere is bevonden : den meesterswijnckele met eenighe boecken”. En in
de staat van goed van Lieven Ackerman,
geneesheer in Laarne die er overleed in
1734 vonden we ook een interessante
passage : “de potiens, botaillien, doosen
&a gedient hebbende tot de medecijnen
met de voordere instrumenten, schaelkens, saege, beeken, &a den overledenen
gedient hebbende ende gebruijckt tot de
conste van cirurgie tsamen genomen
met eenige medicijnboecken ter somme
van : 1-10-0”. Anderzijds werd in het Ancien Régime nogal eens beroep gedaan op kwakzalvers en probeerden
sommigen beroep te doen op bijgeloof.
Anderzijds vinden we in staten van goed soms verwijzingen naar gebreken. Bij het overlijden van Jacob Coolman te Kalken in 1647 vonden we twee wezen “Nijsken 3 jaeren, wesende lam, onghebruijckich sijn beenen en
voeten ende Janneken 6 maenden”. In 1641 werd de staat van goed van Jan Matthijs opgemaakt in Laarne
waar we het volgende citaat terugvinden : “item over t leeren weven van Hans de weese, midtsgaders over den
selven onderhauden hebbende sieck ende creupel met een quaet been den tijt van sesse weken continuelick
tsamen per moderatie als heden 17 ma(erte) 1641 ghemaeckt”.
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In een feodaal systeem beperkte het sociale zich tot de armenzorg van de kerk, dus van een echte sociale zekerheid was er geen sprake. De welstand van een gezin was dus ook sterk afhankelijk van de gezondheidstoestand van de gezinsleden. Langdurige zieken moesten beroep doen op familie en stapelden meestal schulden
op die ze moeilijk konden afbetalen. Een staat van goed werpt dikwijls een totaal ander beeld op het leven
van onze voorouders. Een reden te meer om eens staten van goed uit te pluizen en de niet altijd even mooie
inkleuring van je stamboom te ontdekken …!
Bronnen :
- https://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/
- Denys Jacobus “Verhandelingen over het ampt der vroed-meesters, en vroedvrouwen, met aanmerkingen, derzelver kunst raakende”
- Meys Marcel; 2006; Laarne : Staten van Goed 1584-1657; WGMvzw; pp 79
- Meys Marcel; 2005; Kalken : Staten van Goed 1612-1700; WGMvzw;
- Meys Marcel & De Ruyver Luc; Laarne : Staten van Goed 1712-1750; WGMvzw (in voorbereiding)

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)

jaar gesuspendeerd (G.B. 18.5.1640) en de pastoor
van Kallo, wegens bijgelovige praktijken, voor drie
jaar (G.V. 1677).
De pastoor van Olsene, die herhaaldelijk dronken
was en, spijts vermaningen, tot geen beterschap
kwam, werd gesuspendeerd tot wanneer bewijs
wordt geleverd (na anderhalf jaar opsluiting) van
duurzame beterschap (19b, 28.11.1781) (DB1p.223).

DEEL 4:
EXCOMMUNICATIE en SUSPENSIE
In het bisdom Gent liep men bij verschillende
overtredingen ipso facto de excommunicatie op,
aldus wegens schaking, ketterij, incest, gekend
overspel e.a. Later komt er nog bij: verloofden die
voor het huwelijk echtelijke omgang hadden met
mekaar. Gedurende de 16e eeuw vormde de excommunicatie dan ook geen uitzondering. Ook de
contumaces, d.w.z. deze die op een dwangbevel
van het geestelijk hof niet verschenen, liepen de
excommunicatie op, bij besluit van 5 mei 1573. (DE
RAM, a.w., IV, blz.42).
Judocus DE WINDELE, uit Eine, liep als onverbeterlijke Anabaptist de grote excommunicatie op, zodat
hij als de pest dient gemeden te worden.
(G. 21.6.1591).
Amelberga sVOS, van Sint-Baafs te Gent, liep de
grote excommunicatie op wegens het aangaan van
het huwelijk voor een ketterse predikant…maar
wordt hiervan ontslagen (G. 18.1.1592).
Joannes DE WAELE, van Akkergem, liep de excommunicatie op wegens het lezen en bewaren van
ketterse boeken (G. 26.6.1592) (DB1-p.223).
Enkele priesters liepen de suspensie op wegens
wangedrag. Aldus de pastoor van Bevere (G.B.
14.3.1639), de pastoor van Aartsele voor zes jaar
(G.B. 25.10.1639), nog twee andere (G.B.
28.11.1682) waaronder één levenslang, wegens
konkubinaat (G.B. 23.11.1629). Wegens ontvluchting uit de gevangenis wordt een priester voor tien

BEDEVAARTEN
Gedurende de periode 1568-1576 werden
vooral bedevaarten voorgeschreven naar Aardenburg (Zeeland (Nl) en Keulen. In de laatste helft
van de 18e eeuw stellen wij gedurende een tiental
jaren opnieuw enige belangstelling vast voor de bedevaarten als boetepleging.
Petrus DE SMET, van Gentbrugge, moet wegens incest op bedevaart naar O.L. Vrouw van Lobos te
Lochristi, waar mis horen en een kaars offeren
(19b, 15.2.1782).
Wegens het afsluiten van een feitelijk huwelijk
moet Catharina EECHAUTE, van Sint-Salvator te
Gent op bedevaart naar O.-L.-Vrouw te Assebroekbij-Brugge, waar mishoren (ib. 23.8.1773);
Joannes ROELANTS, van Gent, moet te voet aldaar
eveneens op bedevaart en er een kaars offeren
(ib. 15.1.1775);
Balduinus VAN LOO, van Oostakker, moet driemaal
op bedevaart naar O.-L.-Vrouw vulgo Schreiboom
(Kortrijksepoortstraat ) te Gent (ib. 15.5.1778);
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Amandus VAN DEN HENDE, van Oudenaarde,
moet driemaal op bedevaart naar O.-L-.Vrouw te
Kerselare (Oudenaarde ), waar telkens mishoren
(ib. 16.2.1779);
Martinus DE VOS, van Sint-Jacobs te Gent, moet
tweemaal op bedevaart naar O.-L.-Vrouw van
Schreiboom, waar mishoren (ib. 30.8.1780);
Petrus HUTSEBAUT, van Sint-Michielsparochie te
Gent, moet in januari eens nuchter de kruisweg
doen op Sint-Maartensparochie te Gent en voor iedere statie geknield 5 Onze-Vaders en 5 Weesgegroeten bidden (ib. 22.10.1783)
Joannes VAN MARCKE en zijn geliefde, met wie hij
gevlucht is, moeten op bedevaart naar O.L.Vrouw
van Schreiboom en er een kaars van een half pond
offeren (ib. 21.4.1769).
Egidius MEISMAN, van Temse, moet wegens overspelig incest op bedevaart naar O.L.Vrouw te Halle
en er communiceren (ib. 2.3.1768).
Gulielmus VAN AUDENHUYSE wegens overspel,
moet op bedevaart naar O.L.Vrouw van Meerloop
te Meulebeek, waar een half uur bidden (ib.
26.6.1771).
Wegens dezelfde overtreding moet Petronilla
DONCKERS de kruisweg doen te Nazareth en voor
iedere statie 5 Onze-Vaders en 5 Weesgegroeten
bidden (ib 26.61771).

of H. Geesttafel genaamd. Periodiek verkozen dismeesters oefenden het bestuur uit onder het controlerend oog van de pastoor en de wereldlijke
overheid. Om de hulpverlening te bekostigen waren de armentafels aangewezen op de liefdadigheid van de bevolking. Dank zij schenkingen kregen
zij heel wat gronden in hun bezit, die verpacht werden aan de meestbiedenden. Verder was er een
omhaling tijdens de mis met de "schaele van devotie". Daarnaast zorgden de kleine giften bij openbare verkopingen, de hout- en grasverkopen en de
armenbussen in de herbergen voor nog wat inkomsten.) geven (19b, 17.7.1782).
ONTHEFFING uit de GEVANGENIS
In de officialiteit van Gent komen in de periode
1572-1576 verscheidene gevallen voor waarbij personen onder borg werden vrijgelaten. Wij laten de
namen van de begenadigden volgen, gebeurlijk samen met de som die werd geeist.
Adriana VAN GOETHEM, van Sint-Gillis-Waas (20
pond par.) (G. 2.5.1572); Appolonia sVOS, van
Zaamslag (6 pond par.) (G. 31.5.1572); Christianus
EVERAERT, pastoor te Ertvelde (20 pond groot) (G.
4.7.1572); Catharina VAN HELLEPUT, van Oudenaarde (G. 4.11.1572); Petrus WAS, van Dendermonde (G. 7.11.1572); Arnoldus CARIJN, pastoor
te Latem (24 pond par.) (G. 24.4.1572); Jacobus
VAN QUICKELBERGHE, priester, pastoor te LeerneSint-Jan (100 gulden) (G.13.6.1573); Joannes DE
VRIESE, van Ruiselede (24 pond groot)
(G.18.6.1573); Martinus DE BUCK, van Nevele (100
pond par.) (G.25.6.1575); Petrus DE MEESTER,
priester (30 pond par.) (G. 3.7.1573); Livinus
PAPEJANS (4 pond groot) (G. 4.7.1573); Guilelmus
STEENAERT, van Merendree (G. 26.9.1573); Guilelmus BUYS, van Heilig-Kerst te Gent (200 pond
groot) (G. 12.10.1573); Franciscus ROUSSEL, priester, kapelaan van de Nieuwburg te Gent (G.
12.10.1573); Gillina DALEYN, van Zeveren (G.
13.10.1573); Jacobus HUESE, van Zingem (G.
5.12.1573); Joanna CAUTAERT en haar vader Jacobus, wegens Anabaptisme (G. 13.11.1573); Joannes
DE DICKE (200 gulden) (G. 4.12.1573); Adrianus DE
HUVETTERE, priester, pastoor van Ooike (G.
5.12.1573); Joannes DE DYCKERE, van Kruibeke (G.
8.12.1573); Laurentius HAVET (50 pond groot) (G.
26.2.1574). De zes dagen gevangenisstraf die Lambert DE RAET, van Ruiselede, opliep wegens overspel, worden omgezet in zes dagen vasten buiten
de gevangenis (G. 9.4.1574); Magister Petrus VAN
DE DONCT, priester te Brugge en te Gent verblijvend (300 gulden) (G. 28.4.1574); Joannes VAN

DE BOETEPSALMEN BIDDEN
Carolus BOAKOUSKY, die een feitelijk huwelijk
sloot met Anna-Josepha DE SALES, moet drie dagen aanwezig zijn in de gemeenschapsmis en er de
zeven boetepsalmen bidden, biechten en communiceren en drie dagen vasten (G.B. 17.11.1767)
(DB1-p.246).
Om zijn meisje te schaken moest jonker Pieter
HEYNDERICK van Vaernewijck een boete van 400
gulden betalen en het meisje 300 gulden
(G.B. 17.3.1682).
Franciscus-Philemon LANCHALS, 14 jaar oud, en
Victoria-Desiderata ALLEMANNI, 15 jaar, die een
feitelijk huwelijk sloten, moeten 600 gulden betalen (G.V. 1658) (DB1-p.250).
Een priester moet wegens concubinaat 30 pond
par. betalen (G. 12.9.1589), de pastoor van Leerne
wegens omgang 200 gulden (G.B. 17.2.1631) en de
pastoor van Wakken wegens het onderbreken van
de mis 50 pond par. (G.B. 3.3.1640).
De pastoor van Ronsele moet, wegens herhaalde
openbare dronkenschap, 50 gulden aan de armendis (de organisatie van de parochiale armenzorg berustte bij de armendis, ook nog armentafel
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MEERE, wegens verdacht te zijn van herval in de
ketterij (G. 27.6.1574); Joannes THIERENS (30 pond
par.) (G. 24.9.1574); Livina PETERINS, echtgenote
van Jacobus VAN BERLAAR, in de gevangenis opgesloten en veroordeeld om een volle maand in een
door het hof aangeduid klooster haar zonden te
bewenen, ziet die straf gewijzigd in een maand
"huisarrest", waar bewening van haar zonden + 12
pond par. te betalen aan de Armenkamer te Gent.
Haar moeder stelt zich borg voor dit huisarrest (G.
25.9.1574). Jacobus ROUSSEL, van Zele (20 pond

groot) (G. 9.10.1574); Egidius BERRART, van Asper,
en Livina VAN EECHAUTE (10 pond groot) (G.
13.12.1574); Joanna ABELOIS (5 pond groot) (G.
20.12.1574); Egidius ZAMAN (50 gulden) (G.
5.2.1575); Adrianus DE COCK (G. 23.4.1575); Judoca sRUYSSCHERS (G. 30.8.1575); Judoca
sWINNE, dochter van Livinus (30 gulden) (G.
9.9.1575); Margareta VEREECKE, van Gentbrugge
(G. 7.10.1575); Oliverus VAN ACKERE (100 gulden)
(G. 31.1.1576) (DB1-p.254-255).

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:
Rita Van Der Linden (Lochristi), Annie Keukelier (Destelbergen), André De Moor
(Wetteren) en Huguette Boddaert (Gentbrugge)
Nieuwe tijdschriften en boeken
Tijdschriften :
 Tijdschrift van de Geschiedkundige Vereniging “Het Land van Aalst“ jg. LXVIII – 2016, nr.
2 april – mei – juni
thema: Signalement : Oudste oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden online
 Contactblad van de Heemkundige Kring “De Oost-Oudburg“ jg.44, juli 2016, nr. 3
thema: De familie Cardon de Lichtbuer en het kasteel Ter Burcht
 Tijdschrift Heemkundige Kring “De Faluintjes“ jg.29, nr. 3
thema’s: Bijnamen en vondelingen in Baardegem, bescherming van een onwettig kind te Meldert
jaar 1714, de familie Saeys in Moorsel (2)
 Tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent v.z.w. “Ghentsche Tydinghen”
jg. 45 nr. 4-5
thema: Militaire graven op de Westerbegraafplaats te Gent
 Regionaal Heemtijdschrift “Die Chronycke Bachten de Kupe“ jg. 58, nr. 2
Familiekundig tijdschrift FV Regio Tielt “Onze Voorouders“ jg.19 nr. 3
thema’s: Kwartierstaat Camiel Seynaeve gehuwd in 1932 met Snauwaert Magdalena
Het verhaal van Camille Le Couter (1878-1951) en Emmerance Verhelst (1877-1946)
 Tijdschrift Heemkring Lebbeke
thema: De familie Van Holen
 Heemkundig Genootschap “Land van Rode” jg.44 nr.174
thema: De Vuurkruisers, Gentbrugge (deel 4, einde)
 Familie tijdschrift “ Scone Jhan “ Nieuwsbrief (digitaal) nr. 13, juli 2016
 Tijdschrift FV Regio Brugge, Brugse Stam jg. 48 (2016) nr. 4
thema’s: activiteiten bij de collega’s
molenaarsbazen te Brugge in 1823 (namenlijst)
onderofficieren en soldaten in West-Vlaanderen van 1814 tot 1830 (namenlijst)
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gesneuvelde Brugse soldaten in het Franse leger 1800 – 1814 (namenlijst)
Boeken:
Rubriek 049 nr. 1165
“Onze Helden, gestorven voor het Vaderland“ (België’s epische strijd van 1914-1918,
geschiedenis en bewijsstukken, onder leiding van René Lyr),
geschonken door : mevr. Huguette Boddaert, Gentbrugge

Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
De volledige lijst vindt u op de website http://www.erfgoedmelle.be

a) nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie
Melle vzw






WETTEREN: Sint-Gertrudis, dopen van 1593 tot 1796 door
Freddy Eeckhout. In totaal zijn er 23.072 dopen in alfabetische volgorde weergegeven,
met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de
doopgetuigen. Tevens is er een grafiek voorzien die de doopevolutie weergeeft over die
ganse periode. In totaal 1.667 p. voor slechts 64,00 €.
WETTEREN: Sint-Gertrudis, huwelijken van 1593 tot 1796 door Freddy Eeckhout. In totaal zijn er 5.686 huwelijken in alfabetische volgorde 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. Tevens is er een grafiek voorzien die
de huwelijksevolutie weergeeft over die ganse periode. In totaal 459 p. voor slechts
31,00 €.
WETTEREN: Sint-Gertrudis, begrafenissen van 1614-1616 en van 1630 tot 1796 door
Freddy Eeckhout. In totaal zijn er 17.669 begrafenissen in alfabetische volgorde 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. Tevens is er
een grafiek voorzien die de huwelijksevolutie weergeeft over die ganse periode. In totaal 1.076 p. voor slechts 42,00 €.

b) CD’s bronbewerkingen te koop aan 15,00 €/stuk (volledige lijst op de
website)





DESTELDONK (Onze-Lieve-Vrouw) dopen, trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1796, en MENDONK (Sint-Bavo) 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.
KLUIZEN: (Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte) dopen1642-1911, trouwen 1642-1802, begrafenissen 1641-1908.
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c) Langs deze weg houden we u op de hoogte van de projecten die onze medewerk(st)ers aan het uitwerken zijn, zoals de digitalisering van parochieregisters o.a.
Kaprijke, Lembeke, Eeklo en Assenede. Wij geven zeker een seintje bij de publicatie
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 Documentatiecentrumte te 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).

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
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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.

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.
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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.

Tips van Marcel Meys
Op 4 mei 2016 keurde het Europees Parlement de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed: de nieuwe Europese wet die de bescherming van natuurlijke
personen moet verbeteren waar het de verwerking van hun persoonsgegevens betreft.
De AVG introduceert ook een aantal nieuwe rechten voor het individu, waaronder
het recht op gegevenswissing of ‘recht op vergetelheid’ (art. 17). Archivarissen en al degenen die archiefdocumenten gebruiken voor onderzoek en hergebruik – historici, juristen, onderzoeksjournalisten, medewerkers van studie- en documentatiecentra, studenten, vertegenwoordigers van verenigingen voor familie- en heemkunde en vele anderen – maken zich grote zorgen over de implicaties die het recht om vergeten te worden zal hebben op hun werkveld en vragen zich luidop af in welke mate archieven in de toekomst nog kunnen blijven voldoen aan criteria als leesbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit, volledigheid enz.
Op 10 oktober 2016 wil het Rijksarchief een stand van zaken opmaken tijdens een internationaal congres over het thema ‘recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren’ dat zal doorgaan in het
Paleis der Academiën in centrum Brussel.
Het programma omvat 4 delen:
1. Het recht op vergetelheid en de implicaties voor archivarissen en voor de samenleving.
2. Persoonsgegevens in overheidsarchieven: hoe gaan we daarmee om? Twee testcases: Frankrijk en UK
3. Het recht om te herinneren: waarom is het belangrijk om niet te vergeten, om geen informatie te wissen? Enige voorbeelden uit de praktijk.
4. Discussie met de sprekers en het publiek.
Tal van sprekers – archivarissen, historici, juristen – uit binnen- en buitenland zegden reeds hun medewerking toe.
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GeMuDes (Gemeentelijk Museum Destelbergen)
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Archiefbank Brugge
Vanaf heden zijn er twee aanvullingen op www.archiefbankbrugge.be uitgevoerd. Nadat vorig
jaar de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866 online geplaatst zijn, zijn nu de bevolkingsregisters voor de periodes 1790-1812 en 1809-1830 digitaal beschikbaar. De registers 1790-1812 zijn
de eerste en dus oudste bevolkingsregisters van Brugge. Het opstarten daarvan, als antwoord op de
onrustige periode met de Franse Revolutie (1789) en de Brabantse Omwenteling (1790), had als gevolg dat de huizen in 1790 voor het eerst werden genummerd. De gegevens over de bewoners werden per huis slechts summier op één blad bijgehouden. Ook de mutaties werden aanvankelijk niet
continu bijgehouden. Daarenboven is deze oudste reeks bevolkingsregisters niet volledig bewaard
(voor de secties D en E ontbreken enkele wijken). De tweede reeks bevolkingsregisters, voor de periode 1809-1830, is dan weer wel volledig. Beide reeksen bevolkingsregisters zijn goed voor iets meer
dan 14.500 digitale folio’s.
De akten van de burgerlijke stand van een vijfde deelgemeente, namelijk Dudzele voor de periode 1795-1915, staan nu ook online. Dit is een uitbreiding met 14.920 digitale akten. In beide gevallen zijn alle namen in een gegevensbestand ingevoerd (met dank aan onze vrijwilligers!) waardoor
alles vlot doorzoekbaar is. Invoerwerk is mensenwerk en bijgevolg nooit vrij van foutjes. Vanaf heden
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zijn er twee aanvullingen op www.archiefbankbrugge.be uitgevoerd. Nadat vorig jaar de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866 online hebben geplaatst zijn, zijn nu de bevolkingsregisters voor
de periodes 1790-1812 en 1809-1830 digitaal beschikbaar.
De registers 1790-1812 zijn de eerste en dus oudste bevolkingsregisters van Brugge. Het opstarten daarvan, als antwoord op de onrustige periode met de Franse Revolutie (1789) en de Brabantse Omwenteling (1790), had als gevolg dat de huizen in 1790 voor het eerst werden genummerd. De gegevens over de bewoners werden per huis slechts summier op één blad bijgehouden.
Ook de mutaties werden aanvankelijk niet continu bijgehouden.
Daarenboven is deze oudste reeks bevolkingsregisters niet volledig bewaard (voor de secties
D en E ontbreken enkele wijken). De tweede reeks bevolkingsregisters, voor de periode 1809-1830, is
dan weer wel volledig. Beide reeksen bevolkingsregisters zijn goed voor iets meer dan 14.500 digitale
folio’s.
De akten van de burgerlijke stand van een vijfde deelgemeente, namelijk Dudzele voor de periode 1795-1915, staan nu ook online. Dit is een uitbreiding met 14.920 digitale akten.

Lessenreeks en voordrachten bij Familiekunde Deinze
Lessenreeks: Latijn in de Parochieregisters
Elke genealoog, die bij zijn stamboomonderzoek de Burgerlijke Stand heeft nagezien en uitgeplozen,
komt onvermijdelijk terecht bij de parochieregisters. En dan beginnen de moeilijkheden: oud schrift,
maar ook: Latijn! Die registers zijn – meestal – in het Latijn opgesteld en niet iedere fervente genealoog is een beslagen latinist.
De lessen gaan door in de kelder van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze op volgende zaterdagen,
van 09.00 tot 10.30 uur: 22 oktober, 29 oktober, 05 november en 12 november 2016.
Voordracht : Universitaire en andere wetenschappelijke bibliotheken
Datum: 27/09/2016 - Tijd:
20.00 – 21.30
Locatie: Kelderverdieping Stedelijke Bibliotheek van Deinze
Voordracht: Van Mozes tot
vondelingen in elk tijdperk.
Datum: 08/11/2016
Tijd: 20.00 - 21.30
Locatie: In de kelder van de
Stedelijke Bibliotheek van
Deinze, Gentpoortstraat 1,
9800 Deinze.
Meer info op www.familiekundedeinze.be

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

“LeerSaam”
Kiekjes en filmpjes; hoe bewaren, archiveren en raadpleegbaar maken?
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Archiveren neemt tijd en ruimte in beslag. Maar wat met beeldmateriaal? Welke vereniging heeft ze niet ergens of op meerdere plaatsen rondslingeren: foto’s, massa’s dia’s,
videocassettes, Dvd’s of misschien zelfs nog oude ingeblikte rolletjes filmpellicule met activiteiten of interessante prestaties uit lang vervlogen tijden. Vaak staan ze op diverse soorten dragers, de één al brozer en omvangrijker dan de andere.
Digitaliseren is een heel wijs idee. Maar wat met het oorspronkelijke materiaal? En hoe
pak je zo’n operatie eigenlijk best aan? In het Nationaal Filmmuseum in Brussel kennen ze
het klappen van de zweep. Kilometers pellicule worden er gedigitaliseerd en voor het publiek ontsloten. Welke zijn de tips en tricks voor het materiaal dat jij beheert; voor jezelf of
je vereniging? Hoe maak ik een goed archief voor bewegend beeld? De heer Bruno Mestdagh werkt er en geeft ons graag goed advies.
Datum: 15 september 2016
Aanvang: 20u00
Begeleiding: Bruno Mestdagh, Nationaal Filmmuseum Brussel
Prijs: gratis mits inschrijving via Cultuurcentrum Gildhof Tielt: telefoon 051/42 82 20 of
mail: vorming@tielt.be met vermelding van datum en activiteit.
Locatie: Openbare Bibliotheek, Lakenmarkt 9, 8700 Tielt
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen afdeling Tielt i.s.m. de Heemkundige Kring de
Roede van Tielt, Werkgroep Levenslang Leren in de stad, de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid en VormingPlus Midden- en Zuid
West-Vlaanderen.

‘VINDERHOUTE,
van de Prehistorie tot heden’
voorintekening
Na jaren intens werk door de leden van de
Werkgroep Geschiedenis Vinderhoute is de
voorstelling van het boek ‘VINDERHOUTE, van
de Prehistorie tot heden’ voorzien voor zaterdag 17 september 2016 om 18 uur in de kerk
van Vinderhoute. Daarin wordt de geschiedenis
van de deelgemeente Vinderhoute historisch
doorgelicht vanaf het vroege begin (Prehistorie)
minstens tot 1976 (Fusie met Lovendegem) en
meestal tot op heden.
Het is een historische studie olv Gerard
VANVOOREN, met medewerking van Jeroen
DE REU, Pieter DE REU, Luc NEYT, Willy
STEVENS en Antoon VERHOEVE.
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Het boek telt ±750 blz. met meer dan 800 foto’s, talrijke tabellen en grafieken. Een uniek
naslagwerk waarin je misschien zelf of je voorouders aan bod komen. De kostprijs bedraagt
€ 45,00. Je kan vooraf inschrijven aan € 40,00 tot 10 juli door storting op rekening BE84
9730 2228 3459 van Werkgroep Geschiedenis Vinderhoute. Wie vooraf intekent wordt vermeld in het boek!
Meer info: gerard.vanvooren@telenet.be

Voordracht over DNA in Sint-Andriesziekenhuis, Ensor-zaal
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
vrijdag 21 oktober 2016 om 20.00 uur

Het erfelijke materiaal dat in het DNA van iedere persoon geschreven staat, is een uniek
archiefdocument dat inzichten biedt in de evolutie van de mens en in onze (recente) geschiedenis. Genetici zijn hierdoor als archivarissen in het DNA op zoek naar sporen uit ons
verleden. De verschillende DNA-projecten van Familiekunde Vlaanderen en KU Leuven
tonen aan dat alle geïnteresseerden in familiegeschiedenis er belang bij kunnen hebben
om genetische gegevens te koppelen aan hun stambomen.
Tijdens deze lezing worden de allerlaatste resultaten binnen dit wetenschappelijk domein voorgesteld alsook zal er specifiek aandacht zijn voor de ethische overwegingen die
hierbij aan bod komen.
Dit is een organisatie van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt in samenwerking met het
Sint-Andriesziekenhuis Tielt.
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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 DC Melle in 2016:
 1 juli tot en met 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.

Wil je de Nieuwsflits ontvangen? Meld je aan bij WGMvzw2012@gmail.com
(Wil je de Nieuwsflits niet meer ontvangen – laat het ons weten!)

Werkten mee aan dit nummer:
Redacteurs: Ivan Burggraeve (Lochristi) en Jan Olsen (Melle).
Redactieraad en correctiewerk: Magda De Nys en het bestuur van WGM vzw.
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