NIEUWSFLITS
nr. 50 (september 2016)

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep Genealogie Melle (WGM vzw)
voor wie zich verbonden voelt met de werking van het genealogische luik binnen het documentatiecentrum te Melle en op de hoogte wil gehouden worden van haar activiteiten.

Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle,
Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle (tel. 092522647)
Voor uw genealogische opzoekingen staan wij open voor iedereen!
Breng een bezoek en laat u assisteren door de leden van de
Werkgroep Melle vzw (WGM vzw) en
Heemkundige Vereniging De Gonde

INHOUD
Voorwoord………………………………………………………………………..…..……..2
Zoekertjes…………………………………..…………………………………..…..……….3
Curiosa……………………………………………………………………………….…………3
PR Destelbergen – bijdrage Xavier De Schryver……………………………..5
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
bijdrage van Jan Van de Velde………………………………………..………..…..7
Schenkingen - Publicaties bewerkingen parochieregisters………..….15
Oud Schrift cursus beginners……………………………………….………….……17
Oud Schrift cursus gevorderden………………………………………….……..…18
Genea VLAANDEREN……………………………………………………….……..……19
Info – openingsuren Gemeentelijk Documentatiecentrum Melle….28

1

De Nieuwsflits aan zijn 50ste uitgave toe
In 2012 opperden enkele mensen de wens om
een klankbord op te stellen voor de genealoog
die met vragen zat i.v.m. hun opzoekingen.
Daarom werd besloten, door de hoge port- en
drukkosten, een elektronische nieuwsbrief in
het leven te roepen die de naam “Nieuwsflits”
meekreeg. Onder impuls van Xavier De Schryver en Jan Olsen werd de eerste Nieuwsflits
gelanceerd in september 2012.
Ondertussen zijn er al heel wat nuttige tips en inlichtingen de revue gepasseerd waarbij
we trachten zo volledig en getrouw mogelijk informatie door te geven. We streven ernaar om zowel de beginnende als de ervaren genealoog te bedienen op hun wensen.
In een van de vorige nummers hebben we reeds de lof gezwaaid naar onze medewerker
Xavier De Schryver die nog steeds bereid is om hier en daar (zoals ook in dit nummer)
een bijdrage te leveren waarvoor onze oprechte dank!
Langs deze weg willen we dan ook de talloze medewerkers bedanken voor hun ingezonden artikels. Daarom zouden we ook een oproep willen lanceren aan de genealogen om
hun “merkwaardigheden” uit hun opzoekingen aan ons te melden. We zullen deze met
plezier publiceren zodat andere vorsers er ook hun lessen kunnen uit trekken.
Ook een grote merci aan de schenkers van allerlei documenten zoals doodsberichten,
doodsbrieven, communiezantjes, enz… waardoor onze collecties stilletjes aan uit hun
voegen barsten. Een geolied team is inderdaad bezig met al deze documenten in te
scannen om mettertijd allemaal op het internet te plaatsen zodat alle vorsers toegang
krijgen tot deze documenten. Dit gigantisch werk staat nog in de kinderschoenen, toch
zijn er al tienduizenden documenten verwerkt! Ziehier een algemeen overzicht van dit
titanenwerk:
Stand op 30/6/2016
rouwbrieven : 193.013 waarvan 39.341 met afbeeldingen
bidprentjes : 195.704 waarvan 3.395 met afbeeldingen
overlijdensberichten : 101.671 waarvan 4.341 met afbeeldingen
communieprentjes : 9.922 waarvan 9.067 afbeeldingen
geboortekaartjes : 1.120 alle met afbeeldingen
doopakten in parochieregisters : 6.804 waarbij 371 afbeeldingen van de registerbladen
> samen goed voor 516.000 borelingen, dopelingen, communicanten en overledenen.
Daar bovenop zijn er 1.075.058 namen van verwanten geregistreerd
>> dus alles samen 1.591.058 persoonsvermeldingen.
Tenslotte nog een grote dank aan alle vrijwilligers die bijna dagelijks in de weer zijn met
de klassementen en het digitaliseren van allerlei genealogische registers.
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Zoekertjes…………
Indien je onverhoopt op een lees- of interpretatieprobleem botst bij 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.
Vraag
Ik ben reeds geruime tijd op zoek naar de huwelijksdatum van Josephus NEYT, geboren
op 5-12-1842 te Ertvelde, zoon van Francies en Lucia TAETS, met Seraphine VAN DE
STEENE, geboren op 6-5-1854 in Kluizen, dochter van Josephus en Thérèse DE CRAENE.
Dit echtpaar had 11 kinderen, allen geboren in Kluizen tussen 1880 en 1899.
Curiosa: De pagina’s die bijna niemand leest…
Bij het raadplegen
van de doopregisters
gaat men meestal via de
klappers onmiddellijk
zoeken naar de daar vernoemde data. Zelden of
nooit heeft iemand aandacht voor de inleidende
bladzijden. Hier een
voorbeeld van de inleiding bij de dopen van
Eeklo (1620) die door
een ambtenaar “overgeschreven” zijn en waarvan de betrouwbaarheid
blijkbaar veel te wensen
overlaat.
Archiven der Stad Eeclo
Register Doopsels
van de Kinder die ghedoopt
synde binnen der Kercke der
Stede ende Vryhede van
Eeclo
Desen Bouck is begonnen te
schryven den sevensten van
April By my Lieven Beeckmans
fs Pieters (van blad 1a96,
maer van 67 tot 148. Door
heer dominus Joannes Gheuns
pastor van Eeclo, En daer in,
hier en daer, van eene andere
hand. Facsmile geschrifte vanden Schryver meester Lieven
Beeckmans.
1620/7 april. Desen bouck is
begon te schryven den sevensten van april anno duyst zes hondert en de twintich Zy my Lieven Beeckmans fs Pieters. Extraact uit de hoûde kercke boecken.

3

Blad 2 Onbeschreven
Aenmerkingen
1
Dezen Register N°1, den Oudsten
Der Burgerlijke of van den Geestelijken
Burgerstand, ter Stad Eecloo bestaende;
Bevat de Doopsels van 25 July 1609 tot
16 February 1634, dus ontrent 25 Jaren.
Doen afschrijven in December 1852 en
January 1853.
2
Den Schrijver van dezen registre n°1
meester Lieven Beeckman, heeft zekerlijk
geen Latijn magtig geweest, daer hij
zeer dikwils fa voor fs stelt ?
hier door, kan men voor eenige
namen twijfelen of ’t kind eene zoon of
dochter is, daer waer den naem voor
beide geslachten kan genomen worden.
3
Alzoo en zoo dikwils staet fs of fa is, moet
men veronderstellen dat den overschrijver
Beeckman, de famillie namen niet zal
konnen
lezen hebben, dus acht te nemen op den
persoon der peters en meters om ze in
het
vervolg ergens te konnen ontdekken.
4
Daer den heer pastor Geuns dunkelijk
van
het land van Waes, afkomstig was, heeft
hij de famillie namen Extra slegt over geschreven.
Zo zie je maar dat de betrouwbaarheid van deze overgeschreven registers, en dit geldt ook voor alle klappers, te
wensen overlaat.
Met onze verontschuldigingen voor de mensen van het Land van Waas, die blijkbaar een beetje onderschat worden!!
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Bijdrage van Xavier De Schryver
Een echt gebeurd verhaal uit de parochieregisters van Destelbergen.
Even de klok achteruit zetten, naar het jaar 2013, toen wij samen met Patrick Williame
(zaliger) bewerkingen van parochieboeken maakten van de gemeente Destelbergen.
Ik vroeg mij toen af of we geen nutteloos werk deden met de registers
over de “vormsels” te digitaliseren en te bewerken.
In het jaar 1974 had ik twee kinderen die samen hun plechtige communie hadden gedaan in dezelfde kerk en op dezelfde dag.
Er was wel een speciale reden dat beide kinderen samen het vormsel
ontvingen. Het was toen 22 jaar dat mijn ouders naar Canada emigreerden, en voor het
eerst op familiebezoek naar België terug kwamen.
Maar om terug te keren naar die registers, daarin hadden Patrick en ik tamelijk veel fouten ontdekt en zeker als het gaat over de eigen familie valt het des temeer op.
Wij vonden in die registers de lijst van de vormelingen van kinderen uit de parochie
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw te Destelbergen, uit het jaar 1974.
Mijn twee kinderen zaten er tussen, maar de verrassing was toch groot, toen ik zag dat
beiden van een andere vader waren en dat deze getrouwd was met mijn vrouw.
Je zult snel begrijpen wat er gaande is:
Didier De Schryver, zoon van Jules en De Coster Agnes, wie is die Jules?
Hij was geboren te Sint-Amandsberg op 21/08/1962 in werkelijkheid: 21/08/1963.
En Nicole De Schryver, ook dochter van Jules en de Coster Agnes, ook hier: wie is die Jules?
Zij was geboren te Sint-Amandsberg op 23/04/1962, in werkelijkheid op 13/04/1962
Ben ik de kluts kwijt?
Mijn naam is toch Xavier? Volgens mijn identiteitskaart toch, dacht ik? Of zou er een andere vader met mijn vrouw geslapen hebben?
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Het kan gebeuren dat er iemand een schuine schaats zette. Maar daar heb ik toch geen
weet van.
Dan maar de zaak wat verder uitpluizen.
Mijn vader was Jacques De Schryver.
Zijn vader of mijn grootvader noemde Jules.
Ik draag zes voornamen, waaronder twee patroonheiligen tegen ziektes, nl.
Xavier-Marie-François-Jules-Benoit-Gislain.
(Bijkomende anekdote: Op de zelfde dag heeft mijn vader 1.000 Fr gegeven aan de pastoor, voor zijn goede werken, met de vraag: “Of hij ervoor zou kunnen zorgen dat ik naar
de kerk zou terug keren ?”.
In de ogen van mijn vader was ik een “ongelovige, een atheïst” die moest bekeerd worden. Die pastoor stak het geld op zak, maar ik heb hem NOOIT meer gezien. Vissershoek was blijkbaar te ver voor zijn bezoeken. (Vissershoek is een wijk tussen Destelbergen en Beervelde).
Bij de montage van die foto over het vormsel, is mij iets raars opgevallen.
Twee kinderen op vier maanden tijd, wie kan beter?
Deze samenstelling komt uit verschillende bladzijden. Aks we de datums bekijken stellen
wij ons de vraag:
Wie is bekwaam twee kinderen ter wereld te brengen op vier maanden tijd?
Dat bewijst dat de pastoor nooit getrouwd geweest is, anders zou het hem wel opgevallen zijn!!
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De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
Inleiding
De Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees
Parlement en van de Raad “betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG” werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 4 mei
2016; zij trad in werking twintig dagen na haar bekendmaking en
wordt algemeen van toepassing op 25 mei 2018. Voor het gemak van
de lezers van publicaties over het onderwerp verkort de verordening
zelf haar naam tot “algemene verordening gegevensbescherming”
alias AVG. De volledige tekst van de verordening kan geraadpleegd
of gedownload worden op de website van EURLex.
De AVG heeft tot doel de bescherming inzake de verwerking van
persoonsgegevens in de hele Unie voor iedereen gelijk te brengen om het vrije verkeer van persoonsgegevens
binnen de Unie te bevorderen. Deze doelstellingen zijn niet zozeer menslievend als wel gericht op het doel
van de Europese Unie: integratie van de economie van de lidstaten.
De verordening heft uit zichzelf de regelingen op die voorheen door de lidstaten werden uitgevaardigd voor
de omzetting van de richtlijn 95/94/EG in nationaal recht. Zij bepaalt zelf wat de lidstaten nog in hun intern
recht mogen of moeten regelen.
De AVG is – in haar algemeenheid - van belang voor mensen die hun privacy op prijs stellen t.a.v. de verwerking van hun persoonsgegevens in de moderne media en voor de verwerkers van deze gegevens. Zij is in het bijzonder van belang - voor genealogen die persoonsgegevens willen opnemen in hun genealogische
bestanden of die deze bestanden willen publiceren.
Een verordening bestaat uit een Aanhef of Préambule, gevolgd door een beschikkend d.w.z. een algemeen
bindend gedeelte, dat ingedeeld is in hoofdstukken, afdelingen en artikelen. De aanhef geeft de overwegingen
weer die de Europese instellingen er toe gebracht hebben de AVG uit te vaardigen. Deze overwegingen laten
de lezer toe na te gaan waarom sommige voorschriften in de AVG staan. De tekst van de AVG bevat 173
overwegingen en 99 artikelen; de bekendmaking beslaat een paar honderd bladzijden van het Publicatieblad
van de EU.
Hierna volgen vier onderwerpen die voor genealogen interessant kunnen zijn:
I. Verdere verwerking van persoonsgegevens
II. Uittreksels van voorschriften
III. Voorschriften voor specifieke situaties.
IV. Het recht om vergeten te worden.
b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld
Deel I. Verdere verwerking van peren mogen vervolgens niet verder op een met die
soonsgegevens
doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op
Artikel 5 Beginselen inzake verwerking van
archivering in het algemeen belang, wetenpersoonsgegevens
schappelijk of historisch onderzoek of statis1. Persoonsgegevens moeten:
tische doeleinden wordt overeenkomstig ara) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien
tikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de
van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en
oorspronkelijke doeleinden beschouwd
transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid
(„doelbinding”);
en transparantie”);
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Overweging
(50) De verwerking van persoonsgegevens voor
andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, mag enkel
worden toegestaan indien de verwerking verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. In dat geval
is er geen andere afzonderlijke rechtsgrond vereist
dan die op grond waarvan de verzameling van persoonsgegevens werd toegestaan. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een
taak van algemeen belang of van een taak in het
kader van de uitoefening van het openbaar gezag
dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht
worden vastgesteld en gespecificeerd voor welke
taken en doeleinden de verdere verwerking als
rechtmatig en verenigbaar met de aanvankelijke
doeleinden moet worden beschouwd.
De verdere verwerking met het oog op archivering
in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, moet
als een met de aanvankelijke doeleinden verenigbare rechtmatige verwerking worden beschouwd.
De Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling
die als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens dient, kan ook als rechtsgrond voor
verdere verwerking dienen. Om na te gaan of een
doel van verdere verwerking verenigbaar is met het
doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk
zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle voorschriften inzake
rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking
heeft voldaan, onder meer rekening houden met:
een eventuele koppeling tussen die doeleinden en
de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de gegevens zijn verzameld; met name de redelijke verwachtingen van de
betrokkenen op basis van hun verhouding met de
verwerkingsverantwoordelijke betreffende het verdere gebruik ervan; de aard van de persoonsgegevens; de gevolgen van de voorgenomen verdere
verwerking voor de betrokkenen; en passende
waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de
voorgenomen verdere verwerkingen.
Wanneer de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of wanneer de verwerking gebaseerd is op
Unierecht of lidstatelijk recht dat in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel vormt voor met name het waarborgen van belangrijke doelstellingen van algemeen
belang, moet de verwerkingsverantwoordelijke de
mogelijkheid hebben de persoonsgegevens verder
te verwerken, ongeacht of dat verenigbaar is met

de doeleinden. In ieder geval dient ervoor te worden gezorgd dat de in deze verordening vervatte
beginselen worden toegepast en dat de betrokkene
met name wordt geïnformeerd over dergelijke andere doeleinden en over zijn rechten, waaronder
het recht om bezwaar te maken. Het aanwijzen van
mogelijke strafbare feiten of gevaren voor de openbare veiligheid door de verwerkingsverantwoordelijke en de doorzending van de desbetreffende persoonsgegevens in individuele zaken of in verschillende zaken die met hetzelfde strafbare feit of dezelfde gevaren voor de openbare veiligheid te maken hebben, aan een bevoegde instantie moeten
worden beschouwd als zijnde in het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke.
De doorgifte in het gerechtvaardigde belang van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verdere verwerking van persoonsgegevens moeten evenwel
worden verboden wanneer de verwerking niet verenigbaar is met een wettelijke, beroepsmatige of
anderszins bindende geheimhoudingsplicht.

Deel II. Uittreksels van voorschriften.
De AVG is uitdrukkelijk van toepassing op historisch en op genealogisch onderzoek, dit laatste
voor zover het betrekking heeft op levende personen (overweging 160). Zij is uiteraard echter niet
voor genealogen geschreven. Daarom volgen
hierna - meestal sterk ingekort - de voor genealogen meest belangrijke regels; vaak werd enkel de
kop van het artikel overgenomen, om de aandacht
te vestigen op het bestaan van voorschriften die
weliswaar van belang maar toch te lang en te genuanceerd zijn om over te nemen.
HOOFDSTUK I Algemene bepalingen
Artikel 2 Materieel toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking,
alsmede op de verwerking van persoonsgegevens
die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd
zijn om daarin te worden opgenomen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op de
verwerking van persoonsgegevens:
a) in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen;
c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening
van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit;
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Artikel 4 Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt
verstaan onder:
1) „persoonsgegevens”: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan
de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
2) „verwerking”: een bewerking of een geheel
van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan
niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel
van doorzending, verspreiden of op andere wijze
ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
………………….
6) „bestand”: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
7) „verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat,
alleen of samen met anderen, het doel van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de
middelen voor deze verwerking in het Unierecht of
het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan
daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt
aangewezen;
8) „verwerker”: een natuurlijke persoon of
rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst
of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt;
10) „derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een
ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de
verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker,
noch de personen die onder rechtstreeks gezag van
de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

11) „toestemming” van de betrokkene: elke
vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van
persoonsgegevens aanvaardt;
13) „genetische gegevens”: persoonsgegevens
die verband houden met de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse
van een biologisch monster van die natuurlijke persoon;
14) „biometrische gegevens”: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke,
fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken
van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon
mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens;
15) „gegevens over gezondheid”: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;
………………………..
21) „toezichthoudende autoriteit”: een door
een lidstaat ingevolge artikel 51 ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie;
HOOFDSTUK II Beginselen
Artikel 5 Beginselen inzake verwerking van
persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens moeten:
a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien
van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en
transparant is
b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld
en mogen vervolgens niet verder op een met die
doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt
c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot
wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor
zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);
d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle
redelijke maatregelen moeten worden ge-
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nomen om de persoonsgegevens die, gelet op de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren
(„juistheid”);
……………………….
Artikel 6 Rechtmatigheid van de verwerking
1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en
voor zover aan ten minste een van de onderstaande
voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor
de verwerking van zijn persoonsgegevens voor
een of meer specifieke doeleinden;
………….
Artikel 7 Voorwaarden voor toestemming
1. Wanneer de verwerking berust op toestemming, moet de verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming
heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
……………………………….
3. De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van
de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn toestemming geeft, wordt hij daarvan in
kennis gesteld. Het intrekken van de toestemming
is even eenvoudig als het geven ervan.
Artikel 8 Voorwaarden voor de toestemming
van kinderen met betrekking tot diensten van
de informatiemaatschappij
Artikel 9 Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zg. gevoelige gegevens)
1. Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras
of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of
het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van
een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag
of seksuele gerichtheid zijn verboden.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een
van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming
gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden, behalve indien in Unierecht of lidstatelijk
recht is bepaald dat het in lid 1 genoemde verbod
niet door de betrokkene kan worden opgeheven;

e) de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens
betreffende strafrechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
HOOFDSTUK III Rechten van de betrokkene
Afdeling 1 Transparantie en regelingen
Artikel 12 Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van
de rechten van de betrokkene
Afdeling 2 Informatie en toegang tot persoonsgegevens
Artikel 13 Te verstrekken informatie wanneer
persoonsgegevens bij de betrokkene worden
verzameld
Artikel 14 Te verstrekken informatie wanneer
de persoonsgegevens niet van de betrokkene
zijn verkregen
Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene
Afdeling 3 Rectificatie en wissen van gegevens
Artikel 16 Recht op rectificatie
Artikel 17 Recht op gegevenswissing („recht
op vergetelheid”)
1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: ….
d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
2. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en
overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met
de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische
maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken
die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de
hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere
koppeling naar, of kopie of reproductie van die
persoonsgegevens te wissen.
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3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor
zover verwerking nodig is: ….
Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking
Artikel 19 Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Afdeling 4 Recht van bezwaar en geautomatiseerde
individuele besluitvorming
Artikel 21 Recht van bezwaar
* * *
Opmerkingen:
- Bij de beoefening van de genealogie is de verwerker – tenzij hij of zij uitdrukkelijk in opdracht
werkt; wat dan moet bewezen worden - zelf de
verwerkingsverantwoordelijke.
- De AVG bevat naast voorschriften voor burgers
ook voorschriften voor de lidstaten en sancties die
aan overtreders van haar regels, kunnen opgelegd
worden door de toezichthoudende autoriteit of
door rechters; dit is een zaak van de lidstaten. Deze
boeten kunnen voor ondernemingen oplopen tot €
10.000.000,00 en in ergere gevallen tot het dubbel
daarvan met een maximum van 4 % van de wereldwijde jaaromzet van vorig boekjaar. Hopelijk zal
het voor genealogen wat minder zijn; maar het ziet
er toch naar uit dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer meer middelen zal krijgen om eenieders werk in de gaten te
houden, ook dat van historici en genealogen, en zo
nodig bestraffend in te grijpen.

Deel III. Voorschriften voor specifieke
situaties
Artikel 86 Verwerking en recht van toegang
van het publiek tot officiële documenten
Persoonsgegevens in officiële documenten die
voor de uitvoering van een taak van algemeen belang in het bezit zijn van een overheidsinstantie,
een overheidsorgaan of een particulier orgaan, mogen door de instantie of het orgaan in kwestie worden bekendgemaakt in overeenstemming met het

Unierecht of het lidstatelijke recht dat op de overheidsinstantie of het orgaan van toepassing is, teneinde het recht van toegang van het publiek tot officiële documenten in overeenstemming te brengen
met het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening.
OVERWEGINGEN
((154) Deze verordening biedt de mogelijkheid om
1bij de toepassing daarvan rekening te houden met
5het beginsel recht van toegang van het publiek tot
4officiële documenten. De toegang van het publiek
)tot officiële documenten kan als een algemeen belang worden beschouwd. Persoonsgegevens in documenten die in het bezit zijn van een overheidsinstantie of overheidsorgaan, moeten door die instantie of dat orgaan kunnen worden vrijgegeven,
indien in het Unierecht of het lidstatelijke recht dat
op de overheidsinstantie of het overheidsorgaan
van toepassing is, in de vrijgave van die gegevens
wordt voorzien. Die wetgeving moet de toegang
van het publiek tot officiële documenten en het
hergebruik van overheidsinformatie verzoenen
met het recht op bescherming van persoonsgegevens, en mag derhalve voorzien in de noodzakelijke afstemming op het recht op de bescherming
van persoonsgegevens krachtens deze verordening. De verwijzing naar overheidsinstanties en organen in die context moet alle autoriteiten en andere organen die onder het lidstatelijke recht inzake de toegang van het publiek tot documenten
vallen, omvatten. Richtlijn 2003/98/EG van het
Europees Parlement en de Raad1 doet geen afbreuk aan en heeft geen gevolgen voor het niveau
van bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens uit
hoofde van het Unierecht en het lidstatelijke recht,
en houdt met name geen wijziging in van de in
deze verordening vastgestelde verplichtingen en
rechten. Meer bepaald mag die richtlijn niet gelden
voor documenten die krachtens de toegangsregelingen niet of in beperkte mate mogen worden ingezien omwille van de bescherming van persoonsgegevens, en voor delen van documenten die
krachtens die regelingen mogen worden ingezien,
maar die persoonsgegevens bevatten waarvan het
hergebruik bij wet onverenigbaar is verklaard met
het recht inzake bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

1

Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90) .
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Artikel 89 Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk
of historisch onderzoek of statistische doeleinden (n.v.d.r.: met inbegrip van genealogie)
1. De verwerking met het oog op archivering in
het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden is onderworpen aan passende waarborgen in overeenstemming met deze verordening voor de rechten
en vrijheden van de betrokkene. Die waarborgen
zorgen ervoor dat er technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inachtneming van het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen. Deze maatregelen kunnen
pseudonimisering omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen worden verwezenlijkt.
Wanneer die doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van betrokkenen niet of niet langer toelaat,
moeten zij aldus worden verwezenlijkt.
2. Wanneer persoonsgegevens met het oog op
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, kan in het
Unierecht of het lidstatelijke recht worden voorzien in afwijkingen van de in de artikelen 15, 16, 18
en 21 genoemde rechten, behoudens de in lid 1 van
dit artikel bedoelde voorwaarden en waarborgen,
voor zover die rechten de verwezenlijking van de
specifieke doeleinden onmogelijk dreigen te maken
of ernstig dreigen te belemmeren, en dergelijke afwijkingen noodzakelijk zijn om die doeleinden te
bereiken.2
3. Wanneer persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang worden verwerkt,
kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden voorzien in afwijkingen van de in de artikelen 15, 16, 18, 19, 20 en 21 genoemde rechten, behoudens de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en waarborgen, voor zover die rechten het
verwezenlijken van de specifieke doeleinden onmogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te belemmeren, en dergelijke afwijkingen noodzakelijk
zijn om die doeleinden te bereiken.
4. Wanneer verwerking als bedoeld in de leden 2
en 3 tegelijkertijd ook een ander doel dient, zijn de
afwijkingen uitsluitend van toepassing op verwerking voor de in die leden bedoelde doeleinden.
OVERWEGINGEN

(156) De verwerking van persoonsgegevens met
het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, dient onderworpen te zijn aan passende waarborgen voor
de rechten en vrijheden van de betrokkenen
overeenkomstig deze verordening. Die waarborgen dienen ervoor te zorgen dat technische en organisatorische maatregelen worden
getroffen om met name de inachtneming van
het beginsel gegevensminimalisering te verzekeren. De verdere verwerking van persoonsgegevens met het oog op archivering in het
algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek, of statistische doeleinden
dient te worden uitgevoerd wanneer de verwerkingsverantwoordelijke heeft beoordeeld
of deze doeleinden te verwezenlijken zijn
door persoonsgegevens te verwerken op basis
waarvan de betrokkenen niet of niet meer geidentificeerd kunnen worden, op voorwaarde
dat passende waarborgen bestaan, zoals de
pseudonimisering van de persoonsgegevens.
De lidstaten dienen passende waarborgen te
bieden voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
De lidstaten dienen te worden gemachtigd
om, onder specifieke voorwaarden en met
passende waarborgen voor de betrokkenen,
nader te bepalen welke specificaties en afwijkingen gelden voor de informatievoorschriften, en te voorzien in het recht op rectificatie,
het recht op wissing, het recht op vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking en het recht van gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens met het oog op
archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Indien dit tegen de achtergrond van de met de specifieke verwerking
beoogde doeleinden passend is, kunnen in de
genoemde voorwaarden en waarborgen specifieke procedures voor de uitoefening van
deze rechten door betrokkenen worden opgenomen, in combinatie met technische en organisatorische maatregelen om, in het licht

2

in het gedrang dreigt te brengen”. Deze uitsluitingsgronden zijn niet gerealiseerd in het
geval van genealogisch onderzoek.

N.v.d.r.: Artikel 17, lid 3, d) AVG sluit de toepassing van het recht op vergetelheid
uit voor zover verwerking nodig is “ d) met het oog op …. wetenschappelijk of historisch
onderzoek ….overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het (recht op vergetelheid) de
verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig
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van de evenredigheids- en noodzaakbeginselen, het verwerken van persoonsgegevens tot
een minimum te beperken. De verwerking
van persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden dient ook te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving, zoals die over
klinische proeven.
(157) Door gegevens uit verschillende registers te
koppelen, kunnen onderzoekers nieuwe en
zeer waardevolle kennis verwerven over veel
voorkomende medische aandoeningen zoals
hart- en vaatziekten, kanker en depressie.
Omdat zij op een groter deel van de bevolking
zijn gebaseerd, kunnen onderzoeksresultaten
met behulp van registers worden verbeterd.
In de sociale wetenschappen kunnen wetenschappers dankzij registeronderzoek essentiele kennis verwerven over de wisselwerking
op lange termijn van een aantal sociale factoren, zoals werkloosheid en onderwijs met andere levensomstandigheden. Onderzoeksresultaten die door middel van registers worden
verkregen, leveren solide kennis van hoge
kwaliteit op, die kan worden gebruikt om een
op kennis gebaseerd beleid te ontwikkelen en
te implementeren, de levenskwaliteit van een
deel van de bevolking te verbeteren, en sociale diensten efficiënter te maken. Daarom
moet, teneinde wetenschappelijk onderzoek
te faciliteren, worden bepaald dat persoonsgegevens, met inachtneming van de passende
voorwaarden en waarborgen die in het Unierecht of het lidstatelijke recht zijn vastgesteld,
met het oog op wetenschappelijk onderzoek
mogen worden verwerkt.
(158) Wanneer persoonsgegevens voor archiveringsdoeleinden worden verwerkt, dient deze
verordening ook voor verwerking met dit
doel te gelden, met dien verstande dat deze
verordening niet van toepassing mag zijn op
persoonsgegevens van overleden personen.
Overheidsinstanties of openbare of particuliere organen die in het bezit zijn van gegevens van algemeen belang moeten diensten
zijn die, conform het Unierecht of het lidstatelijke recht, wettelijk verplicht zijn gegevens
van blijvende waarde voor het algemeen belang te verwerven, te bewaren, te beoordelen,
te ordenen, te beschrijven, mee te delen, onder de aandacht te brengen, te verspreiden en
toegankelijk te maken. De lidstaten moeten
tevens worden gemachtigd om te bepalen dat

persoonsgegevens voor archiveringsdoeleinden verder mogen worden verwerkt, bijvoorbeeld met het oog op het verstrekken van specifieke informatie over het politiek gedrag onder voormalige totalitaire regimes, over genocide, misdaden tegen de menselijkheid, met
name de Holocaust, of over oorlogsmisdaden.
(159) Wanneer persoonsgegevens met het oog op
wetenschappelijk onderzoek worden verwerkt, moet deze verordening ook op verwerking met dat doel van toepassing zijn. Voor
de toepassing van deze verordening moet de
verwerking van persoonsgegevens met het
oog op wetenschappelijk onderzoek ruim
worden opgevat en bijvoorbeeld technologische ontwikkeling en demonstratie, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en
uit particuliere middelen gefinancierd onderzoek omvatten. Bovendien dient de doelstelling van de Unie uit hoofde van artikel 179,
lid 1, VWEU, te weten de totstandbrenging
van een Europese onderzoeksruimte, in acht
te worden genomen. Wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden omvatten ook studies op
het gebied van de volksgezondheid die in het
algemeen belang worden gedaan. Om als verwerking van persoonsgegevens met het oog
op wetenschappelijk onderzoek te worden
aangemerkt, moet de verwerking aan specifieke voorwaarden voldoen, met name wat
betreft het publiceren of anderszins openbaar
maken van persoonsgegevens voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Indien
de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van gezondheid, aanleiding geven tot verdere maatregelen in het belang van de betrokkene, zijn met
het oog op deze maatregelen de algemene regels van deze verordening van toepassing.
(160) Wanneer persoonsgegevens met het oog op
historisch onderzoek worden verwerkt, dient
deze verordening ook voor verwerking met
dat doel te gelden. Dit dient ook historisch
onderzoek en onderzoek voor genealogische
doeleinden te omvatten, met dien verstande
dat deze verordening niet van toepassing mag
zijn op overleden personen.
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Deel IV. Het recht om vergeten te worden.
De AVG is ook van toepassing op genealogische
onderzoeken.3 In dit verband lijkt het interessant
de aandacht te vestigen op het 'recht op vergetelheid', een recht dat de AVG invoert in navolging
van sommige rechtspraak van het Europees Hof
van Justitie. Het recht houdt in dat ‘Betrokkenen’
in de zin van de AVG, in bepaalde gevallen aan
‘verwerkingsverantwoordelijken’ kunnen vragen
hun ‘persoonsgegevens‘ te ‘wissen’. Genealogen en
anderen vragen zich af wat de gevolgen zijn van
de AVG voor hun ‘bronnen’. Er wordt een internationaal congres gepland om een stand van zaken
op te maken over ‘recht om vergeten te worden
versus recht om te herinneren’. Deze tegenstelling
wordt hierna vanuit juridisch standpunt benaderd
1. Het recht om te herinneren.
De vraag rijst wat dit beweerde recht zou kunnen
inhouden: is er een wet nodig om de mens toe te
laten zijn hersenen te gebruiken? Zou een wet dat
eigenlijk kunnen verbieden? Het bestaan van een
recht om te herinneren werd nergens aangetroffen;
is blijkbaar een evidentie.
Wat nu de genealogie betreft: omgang met familieleden strekt zich meestal uit over verschillende generaties en verwantschapsgraden en iedereen heeft
hoe dan ook het recht te weten van wie of van waar
hij of zij komt.4 Dit is alleszins een aspect van de
persoonlijke levenssfeer; daarom allicht dat bv. in
het Handvest der Grondrechten van de EU niet alleen het privéleven maar ook het gezins- en familieleven worden beschermd.5 Deze drie voorwerpen van de bescherming hebben duidelijk een uiteenlopende draagwijdte wat het aantal generaties
betreft; de derde betekenis van het begrip ‘familie’
die in Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal wordt aangetroffen, definieert ‘familie’
als “het geheel der bloedverwanten van dezelfde
naam”. Het begrip ‘familie’ stelt voor de genealoog
zelf zeker geen beperking wat tijd of aantal generaties betreft en er is geen wet die dat verbiedt.
Om dat recht - te weten van wie en van waar men
komt - uit te oefenen, zijn bronnen nodig; niet alleen familiale archieven zijn van belang maar ook
3

Préambule Grond 160 “(160) Wanneer persoonsgegevens met het oog op
historisch onderzoek worden verwerkt, dient deze verordening ook voor
verwerking met dat doel te gelden. Dit dient ook historisch onderzoek en
onderzoek voor genealogische doeleinden te omvatten, met dien verstande
dat deze verordening niet van toepassing mag zijn op overleden personen.”

die van de overheid. Een staat kan niet functioneren zonder verwerking van persoonsgegevens
(burgerlijke stand, bevolking, grondeigendom, belastingen, erfrecht, arbeid, sociale zekerheid, strafrecht, enz. ) Burgers kunnen hun subjectieve (bv.
onderwijs, gezondheid, eigendom, erfrecht en sociale zekerheid) en politieke rechten (verkiezingen)
niet uitoefenen zonder het bestaan van of zonder
toegang tot bepaalde van die overheidsbestanden.
De EU kreeg in geen enkel verdrag vanwege de lidstaten de opdracht of de bevoegdheid hun interne
werking te beletten of de toegang tot hun openbare
gegevens te regelen.
Genealogen en archivarissen vrezen blijkbaar dat
door de overheid verwerkte persoonsgegevens
mettertijd zouden moeten weggelaten worden op
grond van sommige bepalingen van de AVG. De
verordening laat het verwerken van persoonsgegevens krachtens de interne wet uitdrukkelijk over
aan de lidstaten. Artikel 86 van de verordening garandeert de toegang van het publiek tot persoonsgegevens in overheidsdocumenten zoals geregeld
door Unierecht of lidstatelijk recht. Het maken en
bijhouden van en de toegang tot die bestanden
wordt in ons land bij de wet of decreet geregeld,
waar nodig met inachtneming van zowel het recht
op openbaarheid van de aanvrager als van het recht
op privacy van de betrokkenen. Archiefbepalingen
in wetten, decreten of uitvoeringsbepalingen stellen vast wat er van overheidsdocumenten moet
worden bewaard. Het grondrecht op openbaarheid
van bestuur verbiedt elke overdrijving bij het weggooien.
2. Het recht op vergetelheid.
Over het recht op vergetelheid kunnen we kort
zijn. Het is een persoonsgebonden recht: het recht
op vergetelheid komt – krachtens uitdrukkelijk
voorschrift van de AVG - enkel toe aan ‘betrokkenen’ dit zijn ‘levende’ personen van wie persoonsgegevens werden verwerkt. Vooreerst stelt
art. 17, 1, de gevallen vast waarin dit recht van toepassing is; het voor genealogen belangrijkste geval
is vermeld onder littera d): de persoonsgegevens
zijn onrechtmatig verwerkt. Onrechtmatig betekent bv. dat er vooraf geen toelating voor de ver-

4

In het verdrag voor de bescherming van het kind wordt uitdrukkelijk het
recht bevestigd van het kind om zijn ouders te kennen. .
5

Handvest der grondrechten van de EU, Artikel 7: Eerbiediging van het
privé-leven en het familie- en gezinsleven “Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn
communicatie.”
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werking werd gegeven door de betrokkene. De uitoefening van het recht om vergeten te worden is
onderworpen aan uitdrukkelijke voorwaarden:
Tenslotte stelt art. 17, 3., b) AVG dat dit recht niet
van toepassing is als de verwerking geschiedt op
grond van een door de wet voorgeschreven verplichting. Het recht op vergetelheid geldt dus o.m.
niet voor de registers van de burgerlijke stand, het

kadaster e.a. verwerkingen in uitvoering van de
wet. Het geldt wel voor verdere verwerkingen van
persoonsgegevens door genealogen.
Jan Van de Velde
De Pinte

**************************************************************************************************

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:
Doodsprentjes: Jeanine Van Herrewege (Sleidinge), Rita Van Der Linden (Lochristi),
Gilbert Vandevelde (Melle), Bart Muylaert (Melle), doodsprentjes + rouwbrieven:
Freddy Schoonjans (Melle).

Bart

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 1667 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 1076 p. voor slechts 42,00 €.
ZELZATE: St-Laurentius, dopen 1800 tot 1900 door Marc Platteeuw. In totaal
zijn er 11.438 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding
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van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen,
in totaal 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) 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 en begrafenissen 1641-1908
WETTEREN: Sint-Gertrudis, dopen & huwelijken van 1593-1796; begrafenissen van 1614-1616
en van 1630 tot 1796. Door de uitzonderlijke inhoud van deze parochie wordt deze CD u
aangeboden aan de prijs van 20.00€.
ZELZATE: St-Laurentius, dopen van 1800-1900, huwelijken van 1808-1916, begrafenissen van
1808 tot 1910.

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 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).

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,
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Eeklo en Assenede. Wij geven zeker een seintje bij de finalisering van deze projecten. Bedenk evenwel dat het digitaliseren, afhankelijk van de grootte van de parochie soms maanden/jaren kan duren !!

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 BE487370-3628-6127 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.
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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.
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Zondagvoormiddag 16 oktober 2016 om 10.30 u
Uitspanning Cadsandria
Waterpoortstraat 18, 4515 AD IJzendijke (NL)

Paul STOCKMAN
TE WAPEN! OVER AANVALS-EN VERDEDIGINGSSTRATEGIEËN
IN DE STAATS-SPAANSE TIJD

Zeeuws-Vlaanderen en het noorden van Vlaanderen lijkt met zijn aantrekkelijk landschap een rustige, vreedzame streek. Het lijkt alsof dit altijd zo geweest is. Maar schijn bedriegt, want in de loop
van de tijd zijn hier vele oorlogen gevoerd en vele gevechten geleverd. Eeuwenlang is het gebied
een twistappel geweest tussen grootmachten in het noorden en het zuiden en het kent dan ook een
gewelddadig verleden De Staats-Spaanse linies uit de 17e en 18e eeuw zijn hiervan de omvangrijkste
en best bewaarde, maar zeker niet de enige restanten.
Over de wijze waarop het gebied in de loop van de eeuwen aangevallen en verdedigd is vertelt de
historicus Paul Stockman. Hij gaat in op de ontwikkeling van het geschut, de wijze van belegering,
de evolutie van de vestingbouw en op vestingbouwers als Vauban, Coehoorn en Ruse. Hij illustreert
dit aan de hand van zowel regionale als internationale voorbeelden uit Nederland, België, Engeland,
Frankrijk.
De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met museum Het Bolwerk te IJzendijke. Het
Bolwerk biedt de aanwezigen een kopje koffie/thee aan, alsmede een gratis bezoek en rondleiding na afloop van de lezing.
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‘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.
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 SintAndriesziekenhuis Tielt.
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GeMuDes (Gemeentelijk Museum Destelbergen)

Vrijdag 23 september 2016 - Nostalgische wandeling langs de Schelde in Heusden
We vertrekken aan de H. Kruis kerk, te Heusden zoeken het water op en komen via Stas
De Richelle naar het veer. Onderweg snoepen we van het groen, een reeks kapellen en
kastelen.
We ontdekken het tolhuis, de Hoorlingstraat en zoveel meer.
Bezoek ons erfgoed gezellig en in groep!
Uw gids: Raymond Van Doorsselaere
Verzamelpunt: De Heilige Kruiskerk , Heusden
Deelname: 1 €
Graag inschrijven en betalen voor 21 september aan het onthaal van het Lokaal
Dienstencentrum De Reinaert. Kerkham 3d, 9070 Destelbergen - 09/218.03.13 dienstencentrum@ocmw-destelbergen.be BE87 3630 9289 2694
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ACHTSTE VOORDRACHTENREEKS

GESCHIEDENIS IN HET MEETJESLAND

meer info: Filip Bastiaen - 0498 85 55 70
filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org
een organisatie van:
•Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland•Heemkundige Kring “Arthur Verhoustraete”•Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland•Heemkundige Kring “Het Ambacht
Maldegem”•Heemkundige Kring “Het Land van Nevele”•Historisch Genootschap van het Meetjesland
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Zondagvoormiddag 6 november 2016 om 10.30 u
Culturele site De Meet
Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins
(ook bereikbaar via Bisdomstraat)

Saartje VANDEN BORRE
VREEMDEN OP VERTROUWD TERREIN
Het sociaal-culturele leven en de integratie van Belgische migranten in
Noord-Frankrijk (1850-1914)
De eerste migranten die in de negentiende eeuw Frankrijk binnenkwamen, waren Belgisch. Met
tienduizenden waren ze. Ze vestigden zich vooral in de omgeving van Rijsel, waar ze in de industrie
aan het werk gingen. Net als hun Franse buurtgenoten namen deze Belgische migranten enthousiast deel aan het lokale verenigingsleven. Op de werkvloer werden zij door de Franse arbeiders
als concurrenten
beschouwd, maar
in de cafés en de
clubs speelde nationaliteit geen rol
van
betekenis.
Belgen en Fransen
amuseerden zich
samen met een
partijtje
bollen,
kaarten of biljart.
De impact hiervan
op de hele maatschappij in Rijsel
en omgeving werd
tot nu toe grondig
onderschat. Het is
net dit fundamenteel gemengde karakter van het sociaal-culturele leven dat ervoor
heeft gezorgd dat
de Belgische migranten deel konden worden van
de lokale gemeenschap, en dat de
Noord-Franse samenleving in de
tweede helft van
de
negentiende
eeuw
waarlijk
‘Franco-Belgisch’
kan worden genoemd. Saartje Vanden Borre studeerde aan de KU Leuven. Met deze studie promoveerde zij in
2012 tot doctor in de Geschiedenis.
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Zondagvoormiddag 4 december 2016 om 10.30 u
Gemeentelijk ontmoetingscentrum Bellem
Bellemdorpweg 5A, 9981 Bellem

Jean Luc MEULEMEESTER
EXOTISCHE (EROTISCHE?) DRANKEN IN DE ACHTTIENDE EEUW

In de loop van de achttiende eeuw vielen in Vlaanderen ‘nieuwe’ dranken in de smaak: koffie, thee
en warme chocolade. Aan de hand van uitvoerig beeldmateriaal gaan we in die voordracht op zoek
naar het verhaal van deze exotische dranken die al lang bekend waren, maar pas in de achttiende
eeuw in de smaak vielen. Ze zijn niet alleen
exotisch, maar hebben
ook
een
erotisch
kantje. Hoe werden
ze gedronken? Wie
dronk ze? Waarom
werden ze plots in de
achttiende eeuw populair?
Jean Luc Meulemeester is kunsthistoricus
en conservator van
het Romeins Archeologisch Museum van Oudenburg.

18de-eeuws schilderij van Jan Antoon Garemijn,
Stedelijke Musea Brugge

Met gratis aangepaste versnapering voor alle aanwezigen.
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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:
 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 25 ste 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),
Medewerkers: Jan Van de Velde en Xavier De Schryver
Redactieraad en correctiewerk: Magda De Nys en het bestuur van WGM vzw.
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