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Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep Genealogie Melle (WGM vzw)
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VOORWOORD

De vakantieperiode zit er terug op, we kunnen opnieuw aan de slag om onze opzoekingen verder te zetten. Alhoewel die vakantieperiode er voor de meeste vorsers verschillend uitziet denk ik. Inderdaad de grote meerderheid van de vorsers is reeds aan
rust (of pensioen) toe. Ik zelf heb aan den lijve ondervonden dat het opzoeken van stamboomgegevens in de archieven een tijdrovende bezigheid is die je moeilijk kan combineren met een vaste dagtaak. Met de beschikbaarheid van de parochieregisters en burgerlijke stand op het internet is ook de tijdrovende bezigheid om de archieven op te zoeken
weggevallen. Alhoewel het “wachten” op de volgende akten op de site van het Rijksarchief met ups en downs is gaat hier veel tijd in steken.
Komt daarbij dat je als gepensioneerde geen verlof meer hebt, je bent continue ter beschikking van de kleinkinderen want je bent “toch altijd vrij”!
Het is een feit dat opzoekingen in een parochieregister in boekvorm een stuk sneller
opschieten dan uren zitten turen naar een scherm dat er maar steeds niet komt.
Nog veel geduld gewenst en laat het uw nachtrust niet verstoren!!
de redactie
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

1. Ik ben op zoek naar de huwelijksdatum van mijn overgrootmoeder Plateau Marie geboren in Velzeke-Rudderhove op 03/08/1853, dochter van Platteau Jan
en Dewaele Marie beiden geboren in Velzeke-Ruddershove, getrouwd met Van
der Stricht Alfons, geboren op 11/10/1850 in Dikkelvenne.

Bedankt op voorhand voor de hulp.
(jacquesverstraete@dommel.be)

2. Geïnteresseerde: Bernard Houvenaeghel (houvenaghel.bernard@orange.fr)
De man heeft rond 1995 archiefonderzoek verricht in Gent en Oudenaarde, maar dat onderzoek is tot op heden onafgewerkt gebleven wegens tijdsgebrek, maar vooral “en raison de ma méconnaissance du tissu local et de
chercheurs de terrain susceptibles de me guider).
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Toen het voorstel mij werd voorgelegd om een lezing te gaan geven over het militaire optreden van Lamoraal van Egmont in de Noordfranse regio, nam mr. Houvenaeghel de gelegenheid te baat om mij te contacteren met de vraag of ik hem
eventueel in contact kon brengen met die kenners van het lokale weefsel.
Hij heeft gewerkt op de parochieregisters van Godewaersvelde, in de Franse
westhoek, 17de eeuw, en daarnaast Zwijnaarde, Gavere en Huise.
Hij vernoemt een aantal familienamen uit de omgeving van Godewaersvelde,
die het onderwerp uitmaken van zijn onderzoek, omdat zij zich in die periode naar
de regio Gent verplaatsten: Graefschepe en Raeckelboom. Hij wil uitzoeken wat de
familie zou aangezet hebben om die verhuis te ondernemen (feodaal, religieus of
anders). Hij oppert de mogelijkheid dat een feodale heer uit het Gentse goederen in
bezit gehad zou hebben in de regio van Godewaersvelde, en dat deze om praktische
redenen het beheer van zijn goederen aan lokale mensen zou overgelaten hebben.
Dit is in een notendop de vraag vanuit Noord-Frankrijk, die misschien in Melle
een luisterend oor zou kunnen vinden.
(Olivier Van Rode, Voorzitter Cultuurwerking Sotteghem, Buke 125,9620 Zottegem)
Tips van Marcel Meys

Workshop search.arch.be

zaterdag 1 oktober van 10:00 - 12:00 in UTC+02
Zoeken in het Rijksarchief = zoeken in 315 km archief...
Op zoek naar tips om het maximale uit de zoekrobotten van het Rijksarchief te halen?
Duwtje in de rug nodig om aan je stamboom te beginnen? Ervaren genealoog of onderzoeker met specifieke problemen/vragen/suggesties? Zin om kennis te maken met de
mensen achter de zoekrobot of met andere gebruikers?
Wees welkom op zaterdag 1 oktober 2016 voor een interactieve workshop rond de
zoekwebsite http://search.arch.be/!
* Waar? Algemeen Rijksarchief (Ruisbroekstraat 8, 1000 Brussel)
* Wanneer? Zaterdag 1 oktober 2016; Nederlandstalige workshop van 10u tot 12u
(onthaal vanaf 9.30u)
* Inkom? Gratis...
Voor de (al of niet beginnende) vorsers toch nog even herhalen:

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN AFDELING DENDERMONDE
GERECHTSGEBOUW, JUSTITIEPLEIN, 1
9200 DENDERMONDE Tel : 052/26.08.27
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RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN AFDELING GENT
OPGEEISTENLAAN, 401 A
9000 GENT Tel : 09/234.46.00

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN AFDELING OUDENAARDE
GERECHTSGEBOUW, BOURGONDIESTRAAT, 5
9700 OUDENAARDE Tel : 055/33.16.11
De Algemene Verordening Gegevensbescherming1, toegelicht voor genealogen.

1. De algemene verordening gegevensbescherming
(verder afgekort: AVG).

lieren maar ook vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en verenigingen zonder winstoogmerk onder de toepassing van de AVG zouden vallen, zodra zij
commerciële handelingen stellen en deelnemen aan het
vrij verkeer van persoonsgegevens.
Wat een en ander in de realiteit inhoudt, is nog een groot vraagteken.
c) In het normatieve gedeelte van de
AVG is nergens sprake van genealogie; zij wordt slechts vermeld in de
overweging 160 en kan – in het licht
van de geciteerde definitie van het
begrip ‘onderneming’ - slaan op de
verwerking van persoonsgegevens
door beroepsgenealogen. Zij doen
tegen betaling opzoekingen bv. in
opdracht van notarissen voor het
opsporen van gerechtigden in een
nalatenschap of testament; die kunnen in verschillende
lidstaten wonen en zelfs daarbuiten; hun dienstverlening maakt daarvoor gebruik van het vrij verkeer van
persoonsgegevens tussen de lidstaten.
d) Het begrip ‘onderneming’ omvat niet de private activiteiten van particulieren die daarbij geen economische
bezigheid uitoefenen3. De verwerkingen die bij deze activiteiten ontstaan, worden hierna ‘private verwerkingen’ genoemd. Zij vallen dus niet onder de toepassing
van de AVG. De stamboom met de namen en verwantschappen van levende familieleden van de verwerker, is
m.i. een private verwerking en behoort tot de grondwettelijk beschermde persoonlijke levenssfeer van de
verwerker en zijn familie.

De AVG werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
EU van 4 mei 2016. L 119/1. Zij trad in
werking 20 dagen na haar bekendmaking;
zij wordt toegepast met ingang van 20 mei
2018.
De bekendmaking beslaat 88 bladzijden en
omvat 173 overwegingen en 99 artikelen. De
overwegingen vormen de motivering van de
AVG; de artikelen kunnen diepgaande
wijzigingen bevatten ten opzichte van de
richtlijn 95/46/EG en van de Privacywet.
De invoering van de AVG vloeit
voort uit de vaststelling dat de richtlijn
95/46 EG voorbijgestreefd is door de
opkomst en de expansie van het internet. De EU wil o.m. grenzen stellen aan de informatie
die internetbedrijven als Facebook, Google e.a. over
hun gebruikers opslaan en aan wat ze daarmee doen.2
2. Het toepassingsgebied van de AVG.

a) De AVG geldt voor persoonsgegevens die vaak massaal worden verwerkt door ondernemingen, door de
overheden en instellingen van de lidstaten of van de
EU. We zullen het hierna enkel hebben over verwerkingen door ondernemingen omdat ook genealogen en
hun verenigingen hieronder kunnen vallen.
b) Onder ‘onderneming’ wordt in de AVG verstaan:
“een natuurlijke of rechtspersoon die een economische
activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan, met
inbegrip van maatschappen en persoonsvennootschappen of verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.” Dit betekent dat niet alleen particu-

3. Plichten van de verwerkers en rechten van de betrokkenen.

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 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
(algemene verordening gegevensbescherming).
2 Wim de Preter - Europa neemt het voortouw in de bescherming van de online privacy – in De Tijd 25 januari 2013, p. 14.
3 de beoefening van de genealogie als tijdverdrijf bvb. is geen economische activiteit.
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a) De procedures: hier is vooral nieuw dat voor ondernemingen geen aangifte bij de CBPL4 meer vereist is; verwerker en verwerkingsverantwoordelijke moeten wel
een register van hun verwerkingen bijhouden; deze verplichting geldt - onder bepaalde voorwaarden - niet
voor ondernemingen die minder dan 250 werknemers
tellen. Er zijn ook organisatieverplichtingen voor ondernemingen en overheden maar die laten we hier buiten beschouwing.
b) Plichten voor de verwerkers: voor elke verwerking is de
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet alleen strikt vereist, zij moet ook materieel kunnen bewezen worden; bovendien kan die toestemming te allen
tijde worden ingetrokken. Nieuw is ook dat de verwerker voortaan evenzeer aansprakelijk wordt voor schade
veroorzaakt door zijn verwerking als de verantwoordelijke voor de verwerking.
c) Uitdrukkelijke rechten van de betrokkene m.b.t. de verwerking
van zijn gegevens: de burger krijgt recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en vergetelheid. De AVG
bepaalt wat een en ander inhoudt.

b) De private verwerkingen zijn van de toepassing van
de AVG uitgesloten. Zij kunnen slechts door de wetgever geregeld worden; voor zover die dat nodig oordeelt.
Waarom? Grondwettelijk gezien, vallen de private verwerkingen binnen de uitoefening van de persoonlijke
vrijheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verwerker. Grondrechten staan onder de
bescherming van de wetgever. Het is niet zinvol private
verwerkingen te verbieden of zelfs maar te regelen omdat het niet mogelijk is private activiteiten aan huis te
controleren, als dat juridisch al toelaatbaar zou zijn. De
wetgever zal hier hoe dan ook de grenzen van artikel 8,
tweede lid, EVRM moeten in acht nemen.6 Het kan
hoogstens zinvol zijn de bekendmaking van private verwerkingen te verbieden en te bestraffen als dit zonder
toestemming van de betrokkene gebeurt.
6. Een wettelijke regeling voor de private verwerkingen.

a) De wetgever kan niet zomaar de verplichtingen die
de AVG voor ondernemingen oplegt, ook invoeren
voor private verwerkingen. Evenredigheid is hier de regel. De bureaucratische verplichting tot aanmelding bij
de CBPL is voor particulieren even overdreven als de
verplichting tot het bijhouden van een register. Justitie
heeft ook belangrijker werk te doen dan bij particulieren
huiszoekingen te verrichten voor het opsporen van illegale verwerkingen. Vervolgens zijn de straffen die de
AVG invoert voor ondernemingen, buiten elke verhouding tot de maatschappelijke relevantie van de private
verwerkingen; zij zijn ook buiten verhouding tot de
waarde van het patrimonium van de verwerker en van
een genealogievereniging. Een misdrijf van een particulier zou kunnen bestaan in het bekend maken van
persoonsgegevens van familieleden of derden zonder
voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; een ander misdrijf zou kunnen bestaan in de
miskenning van een van diens rechten vermeld onder
b) hierna. Een GAS-boete voor de overtreder zal hier
allicht expeditiever en zinvoller zijn dan een straf uitgesproken door een rechter.
b) Welke regels zijn zinvol voor private verwerkingen?
Het leveren van het bewijs van de instemming van de
betrokkene wordt best beperkt tot de gevallen van bekendmaking van persoonsgegevens bv. op het internet.
Dit is gemakkelijker te bewaken door de belanghebbenden en vereist geen intrusies in de private levenssfeer

4. Het recht op vergetelheid en de gevolgen voor
archieven5.

Het recht op vergetelheid houdt in dat de betrokkene in
bepaalde gevallen zijn gegevens uit de verwerking kan
laten verwijderen. Dit recht kan o.m. worden ingeroepen als de verwerking onrechtmatig is; dit is bv. het geval als de betrokkene geen voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Het recht op vergetelheid geldt evenwel niet als de verwerking wordt verplicht gesteld door Unierecht of door het interne recht
van een lidstaat; zij geldt ook niet als de verwerking bv.
werd voorgeschreven met het oog op archivering.
5. De AVG en de Privacywet.

a) Een verordening heeft directe werking in de interne
rechtsorde van de lidstaten en voorrang op het interne
recht; dit betekent dat alle interne regels, die met de verordening in strijd zijn, door haar inwerkingtreding worden buiten werking gesteld. De federale wetgever zal omwille van de rechtszekerheid - de met de AVG strijdige wetsbepalingen moeten opheffen; hij zal ook het
interne recht zodanig moeten aanpassen dat de AVG
effectief kan worden toegepast.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer alias de Privacycommissie.
5 Association des archivistes français - Press release February the
27th, 2013 - "In the Name of the Right to Oblivion, What will be
left of Europe's Future Heritage? "Did you recently graduate?
Schools or universities will destroy your file. Did you sell your real
estate property? The land registry office will destroy every trace of
your property. Are you no longer employed? The organisation you
worked for will delete every bit of information related to you."
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Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, Artikel 8 – Recht
op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven
1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn
familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de
uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in
een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of
voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
6
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van de verwerker. Verder is het aangewezen dat betrokkenen die niet beschermd worden door de AVG, de
zelfde rechten krijgen als degenen die er wel door beschermd worden; m.a.w. recht op inzage, verbetering,
beperking, bezwaar en vergetelheid. De aansprakelijkheid van de verwerker tenslotte moet in de zelfde mate
gelden als die van de verantwoordelijke voor de verwerking.

geput worden uit aankondigingen van geboorten, huwelijken en sterfgevallen bekendgemaakt in de media
dan wel met de post verzonden aan verwanten en vrienden of rondgedeeld aan bewoners van een buurt of van
een dorp. Deze bronnen worden vaak verzameld en
toegankelijk gemaakt door particulieren of door genealogieverenigingen; een en ander kan op zichzelf als verboden verwerking worden beschouwd.7 Het is duidelijk
dat de voormelde persoonsgegevens niet door de betrokkenen zelf werden bekend gemaakt; die bekendmakingen hadden ook niet tot doel die gegevens vrij te geven voor latere verwerkingen met een ander doel door
derden. Het is tenslotte maatschappelijk en juridisch
ontoelaatbaar te onderstellen dat burgers – in vele gevallen minderjarigen – door zulke bekendmakingen
voor de rest van hun leven afstand zouden doen van de
uitoefening van hun grondrecht op privacy.

7. De verwerking van gegevens door de betrokkene
zelf bekendgemaakt.

In de praktijk hoort of leest men vaak het argument
“dat de gegevens door de betrokkenen zelf werden bekendgemaakt” als het er om gaat de eigen verwerking
of bekendmaking van persoonsgegevens van derden
goed te praten hoewel daarvoor niet om toestemming
van de betrokkene werd gevraagd. Het gaat daarbij
meestal om de verwerking van persoonsgegevens die

Genealogieverenigingen hebben er alle belang bij de juridische
toelaatbaarheid te (laten) onderzoeken van de verwerkingen in hun bezit.

Jan Van de Velde
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Sommige daarvan bevatten zelfs zg. ‘gevoelige gegevens’. Het verlenen van
inzage is een vorm van verwerking.

Curiosa
OVERLIJDENS AKTE EEKLO

In de tijd van de Franse Republiek werd de burgerlijke stand ingeschreven op een uitvoerige wijze.
Wanneer je de registers openslaat en direct naar
de akten bladert, is er af en toe wel iets dat je overslaat zoals volgende omschrijving bewijst.
L’An Neuf de la Republique francaise une et Indivisible
Le Vingt Six du Mois De floreal Vers le six heures de relevée
Sur L’avis Qui nous à été Donnée et Declaration du
Citoyen Jean De Smet Cultivateur à Eecloo à nous rendu Vers
le quatre heures et Demi du Même Jour Même relevée
Que Son Enfant soit Noye dans L’Hameau Moerstraete Nous
Juge De Paix et officier De Police Judiciaire de la Commune
D’Eecloo Arrondissement De Gand Departement
De L’Escaut: Accompagné de notre commis Greffier ordin'
at moins Encore Accompagné du Citoyen Bernard
Martens et Jacques noye Respectivement Officier de
Santé Demeurant Dans la predite Commune d’Eecloo, Don…
nous avons requis L’assistance à L’Effet d’être en leur
Presence, procedé Aux Operations ci apres donc Nous
Leurs Avons fait Connaitre L’Objet pour ij Visiter leurs
Enfant Du quel Le dit De Smet a fait crainte nous
Nous Sommes Transporter à la Demeure du Citoyen Jean
De Smet fils du Bernard Cultivateur Hameau Moerstraete
Dans la Dite Commune d’Eecloo ou Etant entré nous
Avons requis L’Epouse du Dit De Smet à tenir fermée
Les Portes de la Maison Afin que qui que ce ne s'en
Eloigne Sans notre Permission Jusqu’a ce que nous aÿons
Procedé Aux Operations qui sont le Sujet De notre
Transport; et Etant Entrée Dans la cuisine de la prédite
Maison, Nous avons vu Devant le feu un Enfant
Mort; Demandé A qui Appartenait Cet Enfant
Fut repondu par L’Epouse du dit De Smet S’appeller
Bernard De Smet agé D’Environs Sept ans fils de…
Blad 2

Jean De Smet et de Livine Therese Buerman Son
Epouse fille du francois, Cultivateur hameau Moerstraete
Dont la dite Commune D’Eecloo; Nous avons requis Les Deux Officier De Santé D’Enfaire La Visiste en L’Instant, à Queri Precedant les Dite Officier De Santé de qu’el Examen Il retuve que le Dit Enfant est suffoque dans L’Eau sans Avoir Aucune Concusion Que tout Autre recherche a cette gard Servient unitiles, Nous avons Declares que rien ne s’apperters a ce que le Dit
Corps ne fut inhumé suivant les formes ordinaires; Nous avons en suite fermé Jean Francois Bernard et Pierre de Vreese Journalier demeurant dans la commune D’Eecloo hameau Moerstraete comme les plus proches voisins du predit Jean De Smet,
s’ils connaissent l’Enfant, que l’etat L’Enfant de Jan De Smet susdit et de Therese Buerman son Epouse et ont tous signes
avec nous, le jour, mois et an que destas; signe J. van Zele Juge de Paix, Jan De Smet, Marie Therese Buerman, Epouse de
Jean De Smet avec sa marque, declarant de ne savoir ecrire, B. Martens, M.L.J. Noije, Officier de Santé, Jean francois Bernard avec sa marque P.J. de vreese et Pierraert Commis Greffier.
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Vertaling

De zesentwintigste floréal van het jaar negen van de ene
en ondeelbare Franse republiek omstreeks zes uur ’s namiddags
Naar aanleiding van het bericht en de verklaring ons ’s
namiddags omstreeks half vijf van de zelfde dag en namiddag gegeven door burger Jan de Smet, landbouwer
te Eeklo, dat zijn kind was verdronken op het gehucht
Moerstraat

Wij, vrederechter en officier van gerechtelijke politie van
de gemeente Eeklo in het arrondissement Gent van het
Scheldedepartement , vergezeld van onze gewone griffier en van de burgers Bernard Martens en Jaak Noije,
gezondheidsofficier wonende te Eeklo, die we verzocht
hadden ons met hun aanwezigheid bij te staan
Zijn overgegaan tot de hierna volgende handelingen
waarvan wij hen het voorwerp hebben medegedeeld
met het doel het kind te onderzoeken waarover de heer
de Smet zijn bezorgdheid had uitgedrukt

We hebben ons begeven naar de woning van burger Jan
de Smet, zoon van Bernard en landbouwer aan de Moerstraat te Eeklo; Daar aangekomen hebben wij de echtgenote van de Smet verzocht de deuren van het huis gesloten te houden opdat niemand het zonder onze toestemming zou verlaten tot op het ogenblik dat wij de handelingen hadden verricht waarvoor we ter plaatse waren
gekomen;
binnengekomen in de keuken van de voormelde woning
zagen wij een dood kind liggen bij het vuur; op onze
vraag van wie dit kind was, antwoordde de vrouw van
de reeds genoemde de Smet dat zijn naam Bernard de
Smet was, ongeveer zeven jaar oud en zoon van
2de blz

Jan De Smet en van Livina Theresia Buerman, zijn echtgenote, dochter van Frans, landbouwer aan de Moerstraat te Eeklo
Wij hebben de twee gezondheidsofficieren gevraagd het kind meteen te onderzoeken; dit gedaan zijnde verklaarden zij dat
het kind in het water gestikt was en geen enkele kneuzing vertoonde; verder onderzoek daaromtrent bleek nutteloos
Wij hebben verklaard dat niets zich verzette tegen de begraving van het lichaam zoals gebruikelijk
We hebben dan Jan Frans Bernard en Pieter de Vreese, werkman wonende aan de Moerstraat te Eeklo, naaste buren van
Jan de Smet, gevraagd of zij het kind kenden; zij bevestigden dat het kind van Jan de Smet en van zijn echtgenote Therese
Buerman was en allen tekenden met ons; Handtekeningen van J. van Zele, vrederechter, Jan de Smet, Marie Therese Buerman zette een merkteken omdat zij niet kon schrijven; B. Martens, MJL Noije, gezondheidsofficier; het merkteken van Jan
Frans Bernard; P.J. de Vreese en Pierraert, klerk griffier.
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Uittreksels uit
"De Kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in het bisdom Antwerpen, Gent
en Mechelen tussen 1570 en 1795" door Jozef De Brouwer
(uitgeverij E.Veys - Tielt)
(Deze twee boekdelen staan ter raadpleging in het Gemeentelijk Documentatiecentrum in Melle onder rubriek 034-1013 en 034-1014)

DEEL 5

ONTHEFFING van de EXCOMMUNICATIE

De excommunicatie of uitsluiting uit de gemeenschap van de gelovigen, werd opgelopen bij de overtreding van sommige kerkelijke voorschriften, als deze welke de huwelijksafsluiting regelden. Men kon onder diezelfde straf vallen wegens het niet
ingaan op de dading van het geestelijk hof, wat als een misprijzing van het gerecht werd aangezien. Men kan hierbij slechts
denken aan machtswellust!

Petrus BULTINCK, van Knesselare, die door de officiaal van Doornik was geëxcommuniceerd en lange tijd in die
excommunicatie - waarvan hij nochtans meende ontslagen te zijn - voortleefde, en zelfs communiceerde, wordt
hiervan ontslagen en kan een beneficie krijgen; om het communiceren moet hij binnen de 15 dagen drie dagen
vasten op water en brood (G. 30.4.1569).
Elisabeth ROGIERS, die de excommunicatie opliep wegens het bijwonen van ketterse preken, haar instemming
ermee en haar twijfel omtrent de Eucharistie, wordt hiervan ontslagen, evenals uit de gevangenis (G. 6.9.1569)
(DB1-p.256).
Judocus CAUCHY, van Petegem-Oudenaarde, wordt van de excommunicatie, opgelopen wegens misprijzen van
het gerecht, ontslagen (G. 9.12.1569). Gulielmus BEKAERT wordt van de excommunicatie, opgelopen wegens
misprijzen voor het gerecht, in het echtscheidingsproces met zijn vrouw Maria VAN DER STRICHT, ontslagen (G.
19.6.1570). Andreas DE SMET, die excommunicatie opliep wegens misprijzen voor het gerecht wegens overspel,
wordt hiervan ontslagen (G. 20.10.1570).
Livinus DE HANGHERE, van Sint-Baafs-Vijve, wordt van de excommunicatie, opgelopen wegens misprijzen van het
gerecht, ontslagen; wegens fornicatie moet hij de proceskosten betalen (G. 3.2.1573).
Johannes VAN ROO liep de excommunicatie op om de hand te hebben geslagen aan zijn pastoor, Judocus
PLEYTINCX; hij wordt ervan ontslagen na wederzijdse verzoening en na geknield vergiffenis te hebben gevraagd
(G. 13.3.1573).
Judocus RANAERT, van Dentergem, wordt ontslagen van de excommunicatie opgelopen pro contemplu judicii
nostri (oordeel voor minachting ), gezien hij wegens defloratie van Josina Mestdach de daging niet beantwoordde
(G. 4.12.1573).
Adrianus AERTSSENS, van Sint-Niklaas-Waas, wordt ontslagen van excommunicatie, opgelopen pro contemptu
judicii, in een zaak van defloratie; de boete van 6 pond par. wordt omgezet in drie dagen vasten in de gevangenis
(G. 15.1.1574). Petrus VAN CANEGHEM, van Tielt, wordt ontslagen van de excommunicatie, opgelopen wegens
overspel (G. 22.1.1574).
Elisabeth VAN RAEMDONCK wordt ontslagen van de excommunicatie, opgelopen pro contemptu judicii (G.
22.1.1574). Adrianus VELT, van Wielsbeke, die excommunicatie opliep wegens contemptu judicii contra promotorem, die hem had gedaagd wegens misverzuim (G. 19.2.1574). Zijn boete wordt omgezet in een vasten op iedere vrijdag van de vastentijd (DB1-p.257).
Georgius DE BAERDEMAKER, van Drongen, wordt van de excommunicatie ontslagen, opgelopen wegens contumacia8, bij de dading wegens het overtreden van de vastenwet (G. 8.10.1574).
Livina VAN QUICQUELBERGHE wordt ontslagen van de excommunicatie (die zij vermoedelijk opliep om zonder
toelating haar man te verlaten) en mag een proces voor scheiding inzetten (G. 22.10.1574).
Barbara VAN THORAULT, van Oudenaarde, wordt ontslagen van de opgelopen excommunicatie (G. 26.1.1575).
Petrus DE CLERCQ, contumax occasione sigilliferi (verstek, weerspannigheid ), wordt van de excommunicatie ontslagen, maar mag geen beledigende uitlatingen tegen het hof meer gebruiken (G. 7.1.1576).
Paschasius CLAEYS, van Knesselare, door de zegelaar geëxcommuniceerd wegens het niet betalen van een boete
van 6 pond par., vraagt ontheffing ervan (G. 17.2.1576). Dit verzoek wordt ingewilligd G. 2.3.1576).
8

Verstek laten gaan
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VERMINDERING VAN GELDBOETEN
De boete van Martinus VAN DE WALLE wordt gemilderd van 9 tot 7 pond 15 schell.par. (G. 11.6.1569). De 2 pond
par. door Magdalena TEERLICK, van Bellem, wegens omgang met Petrus WINNANT, worden haar kwijtgescholden, omwille van het lijden van Christus (G. 3.4.1573).
Voor Gerardus DE CLERCQ wordt de boete, gezien zijn armoede, omgezet in 6 dagen vasten in de bisschoppelijke
gevangenis (G. 6.1.1573) (DB1-p.258).
De boete van Adriaan NACHTEGALE wordt van 9 tot 6 pond par. verminderd (G. 26.2.1574).
Jacobus VALCKE, van Ruiselede, veroordeeld voor defloratie tot 9 pond par., wordt die boete kwijtgescholden
intuitu passionis Domini (G. 9.4.1574). Om dezelfde reden wordt aan Lucas RIPRE, van Eksaarde, de boete van 6
pond par. kwijtgescholden. (G. 9.4.1574).
Joannes DE DIJCKERE, van Kruibeke, veroordeeld tot een boete van 20 pond par. (waarom?), moet slechts twee
halsters graan (de helft aan de armen van Kruibeke en de helft aan deze van Sint-Baafs te Gent) en het oude venster van het consistorie laten herstellen, ook intuitu passionis Domini (G. 9.4.1574). De boete van 6 pond par. die
Elisabeth VAN KENT, wegens incest opliep, wordt haar om dezelfde reden kwijtgescholden (G. 9.4.1574).
Intuitu passionis Domini werden volgende straffen kwijtgescholden: aan Avezoete PERMAN, van Stekene, de 2
pond par. welke zij opliep wegens omgang vóór 20 jaar met Sebastiaen DE WINTERE; de boete van 6 pond par.
aan Andreas DE TEMMERMAN die Elisabeth sJAGHERS defloreerde (G. 9.4.1574); aan Gerard DE TOLLENAERE,
van Eke, de geldboete wegens hervallen met Philippina VAN DER DONCK, usque ad ejusdem ingravidationem
(zwanger ) (G. 9.4.1574). Aan Monica MANNAERT, van Sint-Baafs te Gent, wordt de boete waartoe zij was veroordeeld, omgezet in een andere straf, namelijk processiegewijs een waskaars van een half pond ter ere van de
Allerheiligste gaan offeren in de kathedraal op de volgende zondag (G. 8.10.1574). Aan Adrianus DE
VOGHELAERE, van Oudenaarde, worden van de 9 pond par. er 3 kwijtgescholden, maar hij moet op de vigiliedag
van Sint-Thomas vasten op brood en water (G. 10.12.1574).Judocus PATVOET wordt intuiti passionis Domini 6 van
de 9 pond par. kwijtgescholden, opgelopen wegens fornicatio simplex (G. 1.4.1575).
Intuiti passionis werden volgende straffen verminderd op 1.4.1575:
Judocus VAN STEENKISTE, van Dentergem: één dag vasten op water en brood; Livinus VAN EECHAUTE, van Asper: 12 pond par.; Martinus DE WILDE 5 pond par.; Gerardus VAN HECKE, van Sint-Baafs te Gent, wegens overspel met Livina WESTERMANS, tempore sui divortii kwijtgescholden (DB1-p.259); Joannes VAN MIEGHEM en Cornelia BORMS, wegens defloratie: boete vervangen door één dag vasten op water en brood; Christofoor STRIJT,
van Evergem: 6 pond par. kwijtgescholden; Egidius VAN OOSTENDE, van Zingem, wegens defloratie van Adriana
BAUTERS: boete kwijtgescholden; Jacobus DE CLEENE, van Zaamslag, wegens omgang met Commerina SUNINCX:
herleid van 12 tot 6 pond par.; Jacobus DE RUYSSCHERE, van Assenede, wegens incest met Adriana, weduwe van
zijn vader: herleid van 12 tot 6 pond par.; Margareta DANIJNS, van Hamme, de 10 pond par. kwijtgescholden, opgelopen wegens incontinentia; magister (meester ) Joannes BAUWIJNS, van Melden bisdom Mechelen), onlangs
veroordeeld, kan de bedevaart naar Keulen afkopen mits 3 pond par.; magister Joannes DE RIJCKE, van Sint-Michiels te Gent, om, spijts verbod, Suzanna STROOPERS, met wie hij vroeger een kind had, in zijn huis te hebben
toegelaten: de opgelegde boete wordt kwijtgescholden (G. 1.4.1575).
Stephanus CAPPE, van Kruibeke, wordt de boete wegens commercio cranis met Magdalena BACHUS kwijtgescholden, maar niet de proceskosten
(G. 14.10.1575). Aan Franciscus KETS wordt de boete kwijtgescholden welke hij opliep wegens samenwonen vóór
zijn huwelijk (G. 26.1.1576). De geldboete van Adrianus DUERINCK, van Gent, wordt herleid tot 27 pond 12
schell. par. (G.R. 20.12.1623).

ONTHEFFING van een VERNEDERENDE STRAF

Beatrijs DREGHS, die veroordeeld was om in de processie in haar parochiekerk te Sint-Niklaas-Waas een waskaars
te dragen, onder de hoogmis deze in de handen te houden en nadien te offeren, bekomt de omzetting van die
vernederende straf: zij moet aan de parochie voor de armen een zak graan geven, verbakken in broden van 3
pond, te bedelen op SS. Pieter en Paul bij de hoogmis in de kerk, waarbij zijzelf dient aanwezig te zijn (G.
19.6.1572).
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Anna-Maria WILLEMS, die veroordeeld was om op de eerste zondag in de Heilig-Kerstkerk te Gent bij het sermoen van de pastoor de uitspraak van haar vonnis te horen voorlezen, bekomt op verzoek van haar vader, François WILLEMS, meesterpottebacker te Gent, dat deze straf gewijzigd wordt in het offeren in dezelfde kerk van een
kaars van één pond (G.B. 6.9.1754).
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AERTSSENS
Adrianus, 9
BACHUS
Magdalena, 10
BAUTERS
Adriana, 10
BAUWIJNS
Joannes, 10
BEKAERT
Gulielmus, 9
BORMS
Cornelia, 10
BULTINCK
Petrus, 9
CAPPE
Stephanus, 10
CAUCHY
Judocus, 9
CLAEYS
Paschasius, 9
DANIJNS
Margareta, 10
DE BAERDEMAKER
Georgius, 9
DE CLEENE
Jacobus, 10
DE CLERCQ
Geradus, 10
Petrus, 9
DE DIJCKERE
Joannes, 10
DE HANGHERE
Livinus, 9
DE RIJCKE
Joannes, 10
DE RUYSSCHERE
Jacobus, 10
DE SMET
Andreas, 9

DE TEMMERMAN
Andreas, 10
DE VOGHELAERE
Adrianus, 10
DE WILDE
Martinus, 10
DE WINTERE
Sebastiaen, 10
DREGHS
Beatrijs, 10
DUERINCK
Adrianus, 10
MANNAERT
Monica, 10
NACHTEGALE
Adriaan, 10
PATVOET
Judocus, 10
PERMAN
Avezoete, 10
PLEYTINCX
Judocus, 9
RANAERT
Judocus, 9
RIPRE
Lucas, 10
ROGIERS
Elisabeth, 9
sJAGHERS
Elesabeth, 10
STRIJT
Christofoor, 10
STROOPERS
Suzanna, 10
SUNINCX
Commerina, 10
TEERLINCK
Magdalena, 10
VALCKE

Jacobus, 10
VAN CANEGHEM
Petrus, 9
VAN DE WALLE
Martinus, 10
VAN DER DONCT
Philippina, 10
VAN DER STRICHT
Maria, 9
VAN EECHAUTE
Livinus, 10
VAN HECKE
Gerardus, 10
VAN KENT
Elisabeth, 10
VAN MIEGHEM
Joannes, 10
VAN OOSTENDE
Egidius, 10
VAN QUICQUELBERGHE
Livina, 9
VAN RAEMDONCK
Elisabeth, 9
VAN ROO
Johannes, 9
VAN STEENKISTE
Judocus, 10
VAN THORAULT
Barbara, 9
VELT
Adrianus, 9
WESTERMANS
Livina, 10
WILLEMS
Anna-Maria, 10
François, 10
WINNANT
Petrus, 10

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

11

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, rouwbrieven, necrologie, geboortekaartjes,
trouwkaarten, menukaarten…:

Jeanine Van Herrewege (Sleidinge), Rita Van Der Linden (Lochristi), Van de
Woestijne Roland (Sleidinge), Lheureux Edth, Marleen Van Acker (Leuven), Guido
Munter (Merelbeke), Bart Muylaert (Melle), Jules D’haene (Schellebelle)

De

Ontvangen brochures/tijdschriften
 Bijlage Jaarboek bisdom Gent (1975), alfabetische index (1941-1974)
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
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
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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,
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 !!
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In de week van 24 oktober 2016 nemen vele inwoners van onze gemeente deel aan een atelier van

ComingWorldRememberMe. Ze maken een beeldje dat een overledene

symboliseert, iemand die gevallen is in ons land tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De maker van het beeldje verbindt zijn naam aan de naam van een slachtoffer op het metalen
plaatje dat aan het beeldje hangt. Zo herdenken we de overledenen uit de Groote Oorlog. 600.000
van die beeldjes worden in 2018 samengebracht in een groot landschapskunstwerk in Ieper. De makers van de beeldjes worden hierop extra uitgenodigd.

Draag ook jij je beeldje bij?

Wilt u zelf ook graag zo’n beeldje maken of gewoon peter of meter van een beeldje uit het project
worden? Dat kan.
De week van 24 oktober stellen we na de schooluren het atelier in Studio M (Molenstraat / Melle)
open. Zeker op zaterdag, bij voldoende belangstelling ook op zondag en/of weekavonden.
Geef bij interesse je gegevens door aan de cultuurdienst. De deelnemers worden dan ingepland.

Een beeldje maken kost 5 euro. De helft ervan gaat naar de kosten van het project, de andere helft
gaat naar een goed doel. Het steunt kinderen die moeten opgroeien in oorlogssituaties.

Info en inschrijven:
Mieke Penninck
Cultuurbeleidscoördinator
Tel. 09 210 07 75
cultuurdienst@melle.be
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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: 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

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.

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


21 oktober 2016: Voordracht “Genetische genealogie is gen-iaal” door dr. Larmuseau
om 20.00h in St-Andriesziekenhuis Tielt.
15

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.

16

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt nieuwe uitgaven

Paul Callens: de graven van de begraafplaatsen Gits, Hulste,
Grammene, Meigem, Zeveren, Hertsberge en Poesele.
Met deze werken treedt Familiekunde Vlaanderen regio Tielt buiten zijn werkgebied om een beter
zicht te krijgen op enkele belangrijke vaststellingen die we ook willen toetsen aan de begraafplaatsen
van de ons omringende parochies. Gits, Hertsberge en Hulste vormen een uitzondering. Zij kwamen in
aanmerking omdat daar heel wat aanpassings- en slopingswerken van graven op til stonden.
We komen in de rand van ons werkgebied eveneens tot de vaststelling dat de extra herdenkingsplaatjes
op de graven het meeste voorkomen in het zuidelijke deel van de gefotografeerde kerkhoven. We stellen
ook vast dat in het noordelijk deel hier en daar al een inhaalbeweging gebeurt. Dit waarschijnlijk omdat
het aanbod aan herdenkingsplaatjes voor alle begrafenisondernemers hetzelfde begint te worden.
We stellen ook vast dat in het Oost-Vlaamse deel van de fotografisch geïnventariseerde begraafplaatsen de gemeentebesturen al veel vroeger grafstenen van vervallen concessies heeft weggenomen. De
laatste jaren is op talrijke plaatsen een inhaalbeweging gaande of afgewerkt. Paul Callens was er steeds
bij om voor het wegnemen van grafstenen alles fotografisch vast te leggen. Op die manier zijn deze
uitgaven van onschatbare waarde voor de toekomst, want ze leggen het hedendaags erfgoed vast voor
de toekomst. Gits is daarvan een prachtig voorbeeld. Een paar weken voor aangekondigde aanpassingen
konden we nog net de info vastleggen.
Momenteel is men ook her en der bezig met het omvormen van de begraafplaatsen tot een groen
geheel. Niet overal heeft men voldoende personeel en middelen om de groene zones goed te onderhouden. Op een begraafplaats Hulste stelden we vast dat op een zaterdagnamiddag nogal wat volk aanwezig was voor een grafbezoek daags voor Vaderdag 2016. Sommige andere begraafplaatsen liggen er
verlaten bij alhoewel deze soms nog rond de dorpskerk te vinden zijn.
Alle uitgaven zijn digitaal recto-verso geprint op A4-formaat en afgewerkt met een zwart bandje of
een doorlopende kaft. Gits: 290 blz. 19,00 euro, Hulste 220 blz. 15,00 euro, Grammene 76 blz., Meigem
80 blz., Zeveren 88 blz., Hertsberge 90 blz. 8,00 euro per deel en Poesele 46 blz. 6,00 euro. Portkosten:
Gits en Hulste: 5,00 euro per boek en de andere uitgaven 3,50 euro per deel.
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André Braet: de penningkohieren Wakken 1571 en 1577
In de reeks ‘Penningkohieren’ zijn nu de lijsten van WAKKEN integraal
getranscribeerd door André Braet. Deze uitgave telt 84 pagina’s en behandelt ook het dagelijks leven aldaar in de 16de eeuw met de voorname
heren van Wakken en andere personen met aanzien. Ook de landbouwexploitatie en machtsverhoudingen aldaar worden toegelicht. Het werk
wordt afgesloten met een alfabetische lijst van personen en toponiemen.
Een onmisbaar instrument voor familiekundigen met plaatselijks roots, in
het bijzonder voor de families Biebuuck, De Haevelooze, De Hondt, De
Smet, De Volder(e), van Aelst, Vanderbeke(n), Vanderbrugghe, Vandenheede en Vanhee die er goed ingeburgerd waren.
Dit werk omvat 84 bladzijden A4, recto-verso, digitale kopie en kost
8,00 EUR, te verhogen met 3,50 euro voor de verzendingskosten.

Frans Neirinck: De huwelijken van Aarsele 1627-1795

Alle uitgaven kunnen besteld worden
door, vooraf de prijs van het boek te
verhogen met de verzendingskosten,
over te schrijvenoverschrijving op rekeningnummer IBAN BE75 9731 3326 0351
van FV-Tielt vzw, Luxemburglaan 21,
8700 Tielt. Vergeet ook niet te vermelden voor welk(e) boek(en) je betaalt.
De boeken kunnen ook gratis afgehaald
worden elke eerste en derde zaterdag
van de maand van 9 tot 12 uur in de
Beernegemstraat 5 of p.a. Lucien Ailliet,
Schuiferskapelse-steenweg 29 te 8700
Tielt (051/40 11 36).

Slecht ongeveer één jaar had Frans nodig om de 2.300 huwelijksakten en de zowat 1.500 ondertrouwakten te ontcijferen, te transcriberen en samen te vatten in een Excelbestand
waarin alle gegevens van de akten in vermeld worden. Om
naderhand geen afzonderlijke alfabetische lijst op naam van
de vrouw aan het bestand toe te voegen, werden alle akten
tweemaal ingevoerd eens op naam van de man en eens op
naam van de vrouw. In de eerste kolom van het Excelbestand staat ‘Partner 1’ en in de tweede kolom ‘Partner 2’. In
de daaropvolgende kolom wordt de huwelijksdatum vermeld, te beginnen met het jaar, gevolgd door het cijfer van
de maand en het cijfer van de dag. Daarbij aansluitend wordt
de datum van de ondertrouw genoteerd gevolgd door de namen van de getuigen. Een (x) vóór de naam van de getuigen
betekent dat dit de getuigen zijn van de ondertrouw. Om de
huwelijksakte terug te vinden in het origineel huwelijksregister wordt van elke akte de bladzijde vermeld. Opmerkelijk is
dat alle bladzijden van de tien boeken doorlopend genummerd zijn. De laatste kolom ‘bemerkingen’ bevat heel interessante gegevens die iets meer vertellen over de bruid
en/of de bruidegom en de getuigen. Dat dit werk voor elke
familiekundige die met zijn roots in Aarsele belandt zeer
bruikbaar en interessant is, mag hier nog wel een heel sterk
benadrukt worden. De auteur levert hier een enorme efficiente, praktische en vlug raadpleegbare bijdrage, want zowel
de bruiden als de bruidegoms staan door elkaar alfabetisch.
Voor 280 bladzijden A4-formaat en recto-verso digitaal
gekopieerd betaal je 18,00 euro, te verhogen met de
portkosten van 5,00 euro.
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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

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
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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.

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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De gezinsreconstructie van de stad Ninove
(16e eeuw-1802) rolt weldra van de pers!!
Herman Van Isterdael en Guy Borighem (†) werkten samen aan de uitgave van de parochieregisters van de stad Ninove. Een volumineus werk dat werkelijk onmisbaar is voor al wie ooit nog
aan de slag wil met zijn stamboom in de Ninoofse regio. Ninove was in oorlogstijd in het ancien
regime een toevluchtsoord voor de inwoners van de omringende dorpen en kende een continue
immigratie van personen uit de dichte en verre omgeving van de stad. Ninove als stad was een
aantrekkingspool voor de inwoners van de naburige dorpen.
De namen van volgende dorpen komen in het werk het meest voor: Meerbeke (3995), Outer
(2597), Denderhoutem (2076), Iddergem (1390), Okegem (1250), Denderwindeke (1212), Appelterre (1179) en Aspelare (1033). De inwoner van Ninove die ongetwijfeld van het verst kwam was
een vrouw geboren in Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika.
In Ninove was er slechts één parochie waar leden van de Ninoofse Sint-Cornelius- en Cyprianusabdij de pastoorsfunctie bekleedden. De parochiegrenzen waren grillig en kwamen niet
overeen met de stadsgrenzen. De inwoners van twee Ninoofse wijken gingen elders naar de kerk.
De bewoners van de wijk Bakergem-Ene vervulden hun godsdienstige verplichtingen te Iddergem
en de bewoners van de huizen buiten de Brabantpoort trokken naar de kerk van Meerbeke. Het
gehucht Herlinkhove, gedurende korte tijd een gemeente, behoorde dan wel parochiaal tot
Ninove.
Wat kunt u in het werk vinden?
De basisgegevens werden gehaald uit de parochieregisters en burgerlijke stand van Ninove en
Herlinkhove vanaf 1594 tot en met 1802. De gezinnen van inwoners van de stad Ninove die hun
godsdienstplichten in Meerbeke en Iddergem vervulden zijn eveneens in deze publicatie opgenomen. Gegevens uit het oud stadsarchief van Ninove namelijk de registers van akten en contracten (jaren 1537-1675) en de aangiften van nalatenschappen of staten van goed (jaren 15831796) werden bij de gezinsreconstructie gebruikt.
We voegden verder toe: informatie uit de buitenpoorterslijsten van de steden Geraardsbergen en Aalst, alle gegevens uit het penningkohier van Ninove (1572), alle gegevens uit de tellingen van Herlinkhove (1709, 1796), Meerbeke buiten de Brabantse Poort (1633, 1757) en Ninove
(1796).
In totaal leveren we drie delen met oorspronkelijk meer dan 2000 bladzijden. Met kunstgrepen zoals het gebruik van afkortingen, een kleinere interlinie, kleinere marges en kleiner lettertype kon de omvang beperkt worden tot circa 1600 pagina’s.
Hoe kunt u bestellen?
Intekenen op de publicatie kan tot eind september 2016. Wanneer u het werk op een later tijdstip zelf komt afhalen schrijft u 50 € over op rekeningnummer IBAN BE62 0001 0070 1861 van
Herman Van Isterdael. Intekenaars worden later op de hoogte gebracht van de datum van afhaling.
Wilt u het werk thuis ontvangen, dan rekenen we 12,5 € verzendingskosten. In dat geval schrijft u
62,5 € over. Vergeet niet uw volledig adres te vermelden!
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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 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), 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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