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VOORWOORD
Na een verrassende nazomer is de tijd weer aangebroken om ons voor te bereiden op de
nakende winter. Voorlopig gedaan met gras afrijden, alle struiken en bomen bijwerken
met de kettingzaag of snoeischaar enzovoort. Van deze laatste dingen hebben zij die op
een appartement wonen geen last, tenzij zij het mogen doen bij de kinderen en/of kleinkinderen. Onze regering is terug gedemarreerd met besparings- en andere vergaderingen
waarvan we de resultaten de volgende maanden zullen gewaarworden. Ondertussen
schuimen onze vorsers het internet en de archieven af op zoek naar verwanten in binnenen buitenland. Daarbij hopen wij dat de digitalisatie van onze rijksarchieven een tandje
bijsteekt zodat we niet steeds moeten schakelen van de ene site naar de andere. De
wachttijden mogen ook een beetje verbeterd worden opdat we onze hobby niet meer
moeten bedrijven in de nachtelijke uren wanneer de meeste internetters gaan slapen
zijn….
OPROEP
Hier een vraagje van onze redactie en het Documentatiecentrum in Melle:
In de zomer van 2015 kwam een zekere Fred Wieme naar België (naar Melle) met een
enorm bestand als resultaat van zijn opzoekingen gespreid over de ganse wereld. Al die
gegevens staan op een laptop die zich bevindt in onze archieven. We vinden het echter
zonde om al deze opzoekingen verloren te laten gaan. Daarom langs deze weg een verzoek tot de verwanten van de familie Wieme om deze gegevens ter beschikking te stellen.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die deze gegevens op een verantwoorde wijze kan
verwerken. Al wat je moet doen is langs deze weg contact nemen met onze vereniging
zodat wij na een afspraak alles kunnen overdragen.
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
Telkens bij opstarten van het genealogisch programma ALDFAER komt er een boodschap om automatisch een nieuwe versie te installeren.
Dat durf ik niet goed omdat ik bang ben om al mijn gegevens die er op staan kwijt te
spelen, dus mijn vraag is : mag ik de nieuwe versie zonder problemen installeren en
zal ik niets kwijt zijn?
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A: HET IS AANGERADEN OM ALTIJD DIE UPGRADES TE INSTALLEREN !!!
zowel van Aldfaer als van de Bonus rapporten (indien je die hebt).
Die upgrades zorgen er o.a. voor dat Aldfaer niet in conflict komt met WINDOWS !
Dus bij Extra>Instellingen>Algemeen moet je het vinkje bij > Updates Aldfaer en invoegtoepassingen controleren op updates >>aanzetten!
Indien je bang bent om je gegevens kwijt te raken, wat bij update onmogelijk is,
tenzij je PC vastloopt, kan je steeds de mappen "materialen" en "aldfaer bestanden"
kopiëren naar elders (liefst een externe HD) of een andere naam geven...
Er zijn nog steeds 7 kopijen onder "veiligheidskopijen” ter beschikking…

Tips van Marcel Meys
"Familiegeschiedenis in één muisklik" | HLN Gent
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/-familiegeschiedenis-ineen-muisklik-a2868427/
Gentenaars die hun familiegeschiedenis willen onderzoeken, krijgen
het veel makkelijker. Alle notities van de vroegere pastoors over huwelijken, overlijdens en doopsels die tussen de 16de en de 18de eeuw
plaatsvonden, worden online gezet. "Een schat van informatie in een muisklik", klinkt het.
Algemeen Rijksarchief - Rijksarchief in België
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=ara
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RICHTLIJN
Voor de (al of niet beginnende) vorsers toch nog even herhalen:
 Om toegang te krijgen tot de gegevens van de burgerlijke stand van de laatste
honderd jaar zal je voor de raadpleging een document - toelating van de Rechtbank van Eerste Aanleg – moeten voorleggen.
Voorbeeld van een brief opgesteld t.a.v. de REA (Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent)
Gent, 28 februari 2014
Aan de voorzitter van de Rechtbank van 1ste Aanleg
Opgeëistenlaan 401A
9000 Gent
Geachte Mevrouw de Voorzitter,
Mijnheer de Voorzitter,
Conform de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, hoofdstuk I, artikel 2 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27
mei 1987) ben ik zo vrij U bij deze de toestemming te vragen genealogische opzoekingen
te verrichten in de registers van de burgerlijke stand van de gemeenten, ressorterend onder Uw gerechtelijk arrondissement.
Hopend op een positief antwoord dank ik U bij voorbaat
Met de meeste hoogachting,
Handtekening
Afz.:
Tremens Jan
Bierkaai 12
9090 MELLE

OPZOEKINGEN
Let op: Op de Bevolkingsdienst/Burgerlijke stand zijn voor ons twee soorten registers van
belang nl. de BURGERLIJKE STAND en de BEVOLKING (meestal niet toegankelijk (120 jaar
privacy!!) voor publiek!).
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• Normaal zullen wij voornamelijk inzage willen hebben in de Burgerlijke stand, waar dus
alle geboorten, huwelijken en overlijdens geregistreerd zijn.
• Elke burgerlijke stand heeft echter zijn eigen gewoontes om u toegang te geven tot de
Burgerlijke Stand. Naargelang de beschikbaarheid van de beambten zult je niet zelf mogen zoeken, bij andere krijg je wat meer vrijheid, weliswaar onder supervisie. Maak hier
geen misbruik van, dit is ten nadele van zij die na u komen!
• Stel steeds de vraag of je kopijen, foto's of scans mag nemen van de documenten.
• Vergewis u ook van de financiële kant, sommige gemeentehuizen bieden de kopijen
gratis aan, andere vragen grote bedragen voor een kopij (vraag enkel een kopij, geen officieel document met zegel, anders zal het u nog meer kosten!).
• Wanneer je foto's mag nemen (gebruik een toestel dat teksten kan fotograferen), wat
de vlugste manier is, klasseer die direct bij thuiskomst op PC zodat je geen verloren bezoek gemaakt hebt. In het algemeen zullen de eerste aktes goed leesbaar zijn, zoals bv.
de aktes uit 1909.
Adressen van de Rechtbanken van eerste aanleg
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN AFDELING DENDERMONDE
GERECHTSGEBOUW, JUSTITIEPLEIN, 1
9200 DENDERMONDE Tel : 052/26.08.27
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

Ziehier de inhoud van onze gegevens- en beeldbank Genealogiebronnen op
30/09/2016.
De aantallen tussen haakjes zijn die van 30/06/2016.
rouwbrieven : 194.581 (193.013) waarvan 46.514 (39.341) met afbeeldingen
bidprentjes : 196.147 (195.704) waarvan 3.608 (3.395) met afbeeldingen
overlijdensberichten : 102.535 (101.671) waarvan 5.150 (4.341) met afbeeldingen
communieprentjes : 9.967 (9.922) waarvan 9.753 (9.067) afbeeldingen
geboortekaartjes : 1.349 (1.120) alle met afbeeldingen
doopakten in parochieregisters : 6.804 (6.804) waarbij 371 (371) afbeeldingen van de registerbladen (ongewijzigd omdat er nu ontwerpwijzigingen aan het programma doorgevoerd worden)
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>> samen goed voor 519.546 (516.000) borelingen, dopelingen, communicanten, ingeschrevenen en overledenen en 67.295 afbeeldingen.
Daar bovenop zijn er 1.077.737 (1.075.058) namen van verwanten geregistreerd
>> dus alles samen 1.597.283 (1.591.058) persoonsvermeldingen.

Uittreksel uit “Het landboek van de Alexianen van Leuven (1765-1766)”
(bew: L.De Ruyver)

De enige bron waar niemand
werd vergeten waren (en zijn) de
belastingen! In het Ancien Régime werd er in een quoteboek
per gezin op naam van het gezinshoofd een overzicht opgetekend
van de verschillende gebruikte
gronden, eigendommen maar ook
gepachte percelen. De aanwezigheid van een hofstede, bos, weiland, … werd steeds vermeld. Op
basis van deze bewerkte gronden
werden de ommestellingen (belastingen) berekend volgens een
verdeelsleutel. De sommen varieerden van jaar tot jaar, al naargelang de parochie nood had aan
financiële middelen. Pas in de
19de eeuw zou men belast worden
op de waarde van de eigendommen, los van de opbrengst of persoonlijk gebruik.
Deze quoteboeken geven dus in
zekere mate de welstand weer
van onze voorouders, hoewel
sommige pachters natuurlijk ook
begoed konden zijn. Naast deze
quoteboeken waren er landboeken waarin edellieden en kerkgemeenschappen hun
eigendommen optekenden, soms met tekeningen van de percelen en namen van
pachters, aangrenzende percelen, enz. In opdracht van pater Judocus Verbelen
stelde J.A. Hustin, landmeter, een landboek samen met daarin de verschillende landerijen van de Alexianen van Leuven, een Katholieke gemeenschap1. Hier volgt de
transcriptie van de tekst.

1

Hustin, J.A. Alexianen Leuven : landboek 1765-1766 met aanvullingen van 1788 en 1791; privaat archief
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“Den onderschreven landt ende edificie meter & bij haere maj(estey)t souvereijnen
Raede van Brabant geadmitt(eer)t binnen Loven residerende, verclaert, ter instantie
van den eerw(aerden) Broeder Judocus Verbelen, Pater van het Clooster der Alexianen binnen de voorschreve stadt ten iaere 1765 ende 1766 mij getransporteert te
hebben binnen de Parochien naer beschreven ende aldaer gemeten te hebben de hier
volgende gecarteerde stucken, competerende het voorschreven clooster soo landt
als bosch & geleghen onder de dorpen van Heverlé, Corbeeck Dyle, Leefdael,
Berthem, Velthem, Erps, Herent, Kessel ende Huldenbergh, allen gereduceert op de
maete der plaetsen alwaer de selve bevonden syn volghens aenweysinghe der huerlinghen, het welcke gedaen ter presentie van den voorschreven Eerw(aerde) Pater
Judocus Verbelen, broeder Michael Wouters, ende broeder Pauwel Kerrnse als oock
die actuele pachters, in quorum fidem hebbe dese onderteeckent toorconden. J.A.
Hustin Sijnde in ieder stuck de groote der selve aengeteeckent”
 Heverlé : 70 ¾ roede, Grooten H: Geest over de Veltstraete
 Corbeeck Dyle op den Beggijnenbergh onder Leefdael : 1 B(under), 1 d(agwand),
noord den Rowael straete, oost Andries Vandermoeren, zuijd-west kercke ofte
H: Geest van Corbeek, west Guilliam Ruelens nu Peeter Vandewijgaerden over
oudt Veldt Corbeek : 2 (dagwand) 42 roeden, noord Jan Cappruijns met het Hollands Collegie, oost d’Iersche Predickheeren met d’abdije van Parck, suijd de
kercke van Corbeek met Peeter Van Meensel, west het Groot Collegie Voghel hut
onder Leefdael : 18 1/3 roeden, noord Guilliam Ruelens met Anthoen Mommaerts nu Peeter Debondtridder, oost de loo ofte Rodestraete, zuijd Anthoen
Mommaerts nu Andries Vandermoeren, west Andries Vandijck nu Engel Boogaerts
 Den Ham, Corbeeke : 99 roeden, noord d’erffgen(aemen) Jan Vanderheijden,
oost den heere van Corbeek met het groot Collegie, zuijd den baron van Loonbeek, west idem
 Corbeek op het Kinderveldt : 1 dagwand 6 roeden, noord-oost de Cathuijsers,
zuijd-oost den Mestwegh, zuijd-west de Cathuijsers met Andries Vandermoeren,
noord-west d’erffgen(aemen) Philip Vankildonck met d’erffgen(aemen) Peeter
Vande WijgaerdenBerthem achter den Hertogh van Brabant : 50 ½ roeden,
noord het Paus Collegie, oost idem met mijnheer Du Monceau nu Francis Vandenbosch, zuijd d’oude baene op Brussel, west het Paus Collegie.
 Berthem op de korte Keer : 62 roeden, noord het gasthuys van Loven nu Guilliam
Bruggemans, oost de Koeijstraete, zuijd de baene op Tervueren, west de Vloedgrechte
 Berthem Boschveldt tegens d’Ingelsch cot : 2 d(agwant) 1 ½ roeden, noord s(ieu)r
Corthout, oost d’heer Du Monceau nu s(ieu)r Corthout met d’erffgen(aemen) Remisius Aerts, zuijd het Paus Collegie met d’heer Du Monceau nu de weduwe
Guilliam Dewit, west het gasthuys van Loven
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 Berthem Bosch veldt in de Pruijmdelle : 1 d(agwant) 34 ½ roeden, noord de
Vloed-grechte, oost Hieronimus Stroobants met Terbane, zuijd ’t gasthuys van
Loven, west de Berthembosch straete
 Berthem Hoogh veldt : 1 d(agwant) 55 ½ roeden, noord de erffgen(aemen) Stroobants nu de weduwe Perilieu, oost de Berthem bosch straete, zuijd het gasthuijs
van Loven, west idem
 Berthem de Streeck : 1 daghwant, noord het gasthuys van Loven met den
H.Geest van Berthem met oost het gasthuys van Loven, zuyd de baene op Tervueren, west d’heer Vaes
 Berthem op de Streke : 94 ½ roeden, noord d’oude Brusselsche baene, oost het
Paus Collegie, zuyd baron d’Avernas nu mijnheer d’Enfant, west idem, met d’heer
Du Monceau nu de cappelrije tot Berthem
 Velthem Hoijeveldt : 2 d(agwand) 76 ½ roeden, noord het Clijn beggijnhoft met
Jan Jespers, oost het clooster van d’Halfstraete, zuijd idem, west den H: Geest
van Ste Geertruijden
 Velthem Speckstraete : 2 d(agwand) 32 ¼ roeden, noord d’heer Papejans nu
d’heer Gilbert, oost de Speckstraete, zuyd d’erffgen(aemen) Catharina Verheijden met de pastorije van Velthem met d’erffghen(aemen) capitijn Vanlangendonck, west d’heer Papejans nu den advocaet Philippi
 Velthem : 2 b(under) 1 d(agwand) 6 ¾ roeden, noord-oost …, zuijd-oost het clooster van Bethlehem, zuijd idem, zuyd-west het Rooijken, noord-west de straete
naer Velthem
 Erps Streijebroeck : 1 d(agwand) 38 ½ roeden, noord …, oost Jacobus Buelens,
zuijd het clooster van d’Halfstraete, west …
 Erps Schoon aerden veldt : 2 d(agwand) 79 roeden, noord-oost het clooster der
Alexianen, oost de straete naer de twee broecken, zuyd d’heer Donderbergh,
zuijd-west de weduwe Anthoen Vanmeerbeke, noord-west Peeter Crassaert
 Erps Schoon aerden : 3 d(agwand) 7 ½ roeden, oost de straete naer de twee
Broecken, zuyd-west het clooster der Alexianen, west Peeter Crassaert, noordwest Seminarum van Mechelen
 Erps Schoon aerden Velt : 1 d(agwand) 51 ¼ roeden, oost Peeter Crassaert, zuijdoost … met Jan Verheijden, zuyd-west idem, noord-west Jan Trappeniers met ’t
clooster van Groenendael met het clooster van Ste Elisabeth tot Brussel
 Erps Roo veldt : 2 bunder 1 dagwand 22 ½ roeden, noord-oost mijnheer Bollaert,
zuyd-oost d’abdije der witte heeren tot Vilvoorden, west ’t clooster van Ste Elisabeth tot Brussel, noord-west straete van de Lasserije naer d’Hoijgat
 Erps : 1 B(under) 59 roeden, oost Mottekens straete, zuijd-oost Jan Gilis, zuijdwest Franc Schotmans, noord-west straete van de Laserije naer d’Hoijgat
 Erps den Eijssack : 2 B(under) 27 ½ roeden, noord-oost d’abdije van den Grooten
Beijgaerden, zuijd-west de Mottekens straete, noord-west de straete van de Laserije naer d’Hoijgat
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 Erps Hooghhingensec : 1 d(agwand) 99 ½ roeden, noord-oost …, zuyd-oost …,
zuijd-west …, noord-west den Voetwegh
 Erps Sürenbeke veldt : 1 B(under) 25 roeden, noord-oost het clooster van Tercaemeren, oost …, zuyd-oost de Surenbeke, zuijd-west het clooster van Ste Elisabeth tot Brussel, noord-west idem
 Erps Lovensche straete : 1 B(under) 2 d(agwand) 53 ½ roeden, noord S(ieu)r Reijmaekers tot Loven, zuijd-oost de kerke van Nederockerseel met s(ieu)r Reijmaekers, zuijd-west den uijtganck tegens N. Van Hamme, noord-west de Lovensche
straete
 Herent : 1 d(agwant) 9 roeden + 84 roeden : noord s(ieu)r Dauw Silversmit met
de kerke van Herent, oost Jan Abeloos, zuijd … met Guilliam Verbeke, west postwegh op Mechelen met s(ieu)r Dauw Silversmit.
 Kessel : 2 d(agwand) 95 roeden : noord sijne majesteyt, oost Engel Coosemans,
zuijd d’erffgen(aemen) s(ieu)r Martinus Joris, west …
 Huldenbergh, groot 10 vierendeelen, noord de weduwe Gilis Coppens nu Peeter
Van Vorst met den Grave Salm nu Jan Janssens, oost den Groenen Wegh, zuijd
d’erffgen(aemen) Thomas Herenthals met de Modden-poelstraete, west pastorije
van Huldenbergh met Collegie Drutij
 Huldenbergh : 1 d(agwand) 25 roeden, noord-oost Renier straete, zuijd-oost Jan
Janssens, zuijd-west Andries Clavoets, noord-west Jan Janssens.
“Op heden desen 10 novembre 1781 heb ick onderschreven gesworen landmeter
ter instantie van den eerwaerden pater van het clooster der Alexianen binnen Loven mij getransporteert binnen den dorpe van Huldenbergh ende aldaer uyt seker
stuck landt competerende Jan Janssens pachter, te vorens den heere grave Salm,
uytgemeten den quantiteyt van hondert vyf en twintigh roeden maekende vyf vierendeelen, voor teijds door malkanderen gelabeurt synde, alsnu wegens het voorschreven clooster gesepareert ende de hoecken bepaelt met vier witte paelsteenen
gemerckt met CH†B als beteeckende het voorschreven stuck hun te competeren,
regenoven oost ende westwaerts den voornoemden Jan Janssens, noordwaerts de
Renver straete, ende zuydwaerts Andries Claboets.”
“Ick onderschreven land ende edificiemeter bij sijne majesteijts souverijnen
Raede van Brabant geamitteert binnen Loven residerende : verclaere bij dese op 11
9bris 1788 volgens aenwijsinghe van den pater der Alexiaenen binnen Loven gemeten
te hebbe seker parceel broeck Bempt gelegen in het Strytbroek onder Erps, competerende het selve clooster, ende het selve parceel bevonden afgeteeckent te sijn
met vier witte pael steenen, alsmede gemerckt synde op den cop der selve steenen
met het waepen van ’t voorschreven clooster, ende alsoo bevonden met de roede
van 18 1/3 voet Brusselsche maete, ter quantiteijt van een daghwandt sesen twintigh roeden en half.
Actum Loven desen 14 9ber 1788 quot attestor R. Wirix geometra Lovani”.
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“Item eodem van een stuck groodt 2 daghmaelen 92 1/3 roeden gelegen onder
de voorschreven parochie uytgemeten de quantiteyt van twee en veertigh en 1/3
roeden landts, welcke quantiteyt is gevoeght aen het landts van den geseyden Jan
Janssens, oversulckx dat het stuck als nu maer groodt en blyft thien vierendeelen
maete der plaetse, hetwelck aengeteeckent is op het selve blad ende weghens het
voorschreven clooster rontom in syne paelen gestelt, ende de steenen gemerckt als
de voorgaende, beteeckende als boven, regenoten als nu oostwaerts den groenen
wegh, zuydwaerts N: Van der Linden ende de Moddepoel straete, westwaerts de
Pastorije van Huldenbergh ende het Collegie Drutij, noordwaerts Pieter Van der
Vorst ende den voorschreven Jan Janssens. Alsoo gedaen, gestelt ende gepaelt ter
presentie van broeder Michael Wouters cellebroeder hier toe gecommitteert van
het geseyd clooster, N.Van der Linden, Peeter Van der Vorst, ende Jan Janssens
voorschreve alle als eijgenaers ende getuijgen : dese ten dien eijnde doenende voor
behoorelyck acte in forma, in quorum fidem &e quod attestor
J.A. Hustin geometra”
“Ick onderschreven land ende edificiemeter bij den Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, binnen Loven residerende : verclaere bij dese ter instantie van
den Eerw(aerden) broeder Michael Wouters als pater van het clooster der Alexiaenen binnen Loven, sigh getransporteert te hebben verscheijde dorpen, ende aldaer
ter presentie van den voorschreven pater, de respective huerlingen ende verscheijde aenpaelende eijgenaeren, gemeten verscheijde perceelen land ende op
haere hoecken gestelt witte pael steenen gemerckt met CH†B als beteeckenende
het voorschreven clooster der Alexiaenen te competeren, welckers gestelde paelen
in desen boeck op ieder respectief parceel staen aengeteeckent in ’t rood coleur,
ende aengeweten met eene letter A in teecken der waerheijd hebbe dese onderteeckent 5 Xber 1791
B. Wirix geometra Lovani”.
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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)

(Laatste) DEEL 6:
ONTSLAGEN v.d. in UITZICHT GESTELDE STRAF
Magister Hieronimus LAURIJN, j.u.lic., die aan de promotor bekent dat hij samenwoont met Maria DE
WILDE, met wie hij vroeger verscheidene kinderen had, moet haar binnen de acht dagen verlaten, maar moet
de straf waarmee hij vroeger bedreigd werd niet ondergaan, gezien het hof "wil mild zijn" (G. 24.4.1572).
Op zijn verzoek, gesteund door zijn vrouw, wordt Robertus VAN LANDEGHEM, koster van Tielrode, die wegens
overspel uit zijn ambt werd ontzet en voor 2 maanden de gevangenis inging (19b, 26.2.1791), begenadigd en
op 23 maart uit de gevangenis ontslagen en als koster-orgelist hersteld, mits gedurende 3 jaar geen herbergen
te bezoeken en 3 maanden lang op zon- en feestdagen na het lof nog een uur in de kerk te blijven, en geknield
voor het hoofdaltaar de 7 boetepsalmen en de litanie van Alle-Heiligen te bidden; deze mildering wordt toegestaan na betaling van de proces- en gevangeniskosten (ib., 23.3.1791).
Antoine CARITE, deurwaarder te Aalst, en Anne-Marie VAN DER HAEGEN, veroordeeld wegens konkubinaat,
verzoeken de officialiteit van Mechelen-Brabant om genade (M. 1658).
Abraham MAETERLINCK, van Ronse, werd op 16.11.1626 veroordeeld om binnen de acht dagen het aartsbisdom Mechelen te verlaten, onder bedreiging met een boete van 300 gulden en gevangenisstraf op water en
brood. Hij voldeed, maar vraagt aan de officialiteit van Mechelen-Brabant , na drie jaar verbanning, bij vrouw
en kinderen te mogen terugkeren (M. 1629) (DB1 p.261-262).
PAASPLICHT
Twee verzuimers van de paasplicht van Sint-Lievens-Houtem, reeds verscheidene jaren aangeklaagd, blijven
steeds ongestraft (D.V. 1716).
Carolus DE MILL en zijn vrouw, van Sint-Maria-Oudenhove, werden reeds herhaaldelijk bij de officiaal aangeklaagd wegens verzuim van de paasplicht en ketterse gezindheid (D.V. 1716).
Joannes VAN KERCKHOVEN, van Sint-Lievens-Esse, die arm is en sinds 30 jaar de paasplicht verzuimt, wordt
opnieuw aangeklaagd (D.V. 1733).
Martinus VAN GEYT, van Iddergem, wordt aangeklaagd (D.V. 1652), maar zonder gevolg (D.V. 1654,1657) (DB1
p.285).
Nota:
De samenstelling van de OFFICIALITEIT van GENT kan je terugvinden op p. 520-521 en 522 van dit omvangrijk
boek.
Hier worden genoemd:
 de officialen, meestal kanunniken; de zegelaars, meestal licentiaten, de promotoren, de graphiarius (schrijvers), de fiskaal advokaten (D.B. p.520-521-522)
Lijst afkortingen
G. = officialiteit Gent (Ra. Gent, fonds Bisdom Gent; G.R. = officialiteit Gent (ib. rekeningen)
G.V. = officialiteit Gent (ib. varia); G.B. = officialiteit Gent (ib. bundels)
D.V. = dekenale verslagen; M. = officialiteit Mechelen
VOLLEDIGE INDEX-DEEL 1(034-1013)
AARTSELE: Pastoor van
ABELOIS: Joanna

AERTSSENS: Adrianus
ALLEMANNI: Victoria Desiderata
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ANCELMUS: Petrus
ARBOREUS: Joannes

ARDOIS: Arnoldus
ARDUELS: Catharina
ARNAUT: Jacobus
BACHUS: Magdalena
BAUTERS: Adriana, Laurentius
BAUWIJNS: Joannes
BEKAERT: Gulielmus
BERRART: Egidius
BEVERE: Pastoor van
BOAKOUSKY: Carolus
BORMS: Cornelia
BORRONS: Elisabeth
BRUGGEMAN: Pieter
BRUYLMANS: Barbara
BULTEEL: Christianus
BULTINCK: Petrus
BUYS: Guilelmus
BYLOIJS: Joannes
CAPPE: Stephanus
CAPPON: Elias
CARIJN: Arnoldus
CARITE: Antoine
CAUCHY: Judocus
CAUTAERT: Joanna, Joannes
CHAERS: Jan
CLAEYS: Paschasius
COPPLEU: Joos
DALEYN: Adrianus, Gillina
DANCKAERT: Joannes
DANIJNS: Margareta
DE BAERDEMAKER: Georgius
DE BEUKER: Elisabeth
DE BRUIJN: Martinus
DE BRUYNE: Franciscus
DE BUCK: Coursin, Martinus
DE CAMBRE: Clara
DE CLEENE: Jacobus
DE CLERCQ: Geradus, Petrus
DE COCK: Adrianus
DE DICKE: Joannes
DE DIJCKERE: Joannes
DE DYCKERE: Joannes
DE FRESNE: Louis, Maria
DE HANGHERE: Livinus
DE HELFT: Johannes
DE HUVETTERE: Adrianus
DE JAGHERE: Joannes
DE KEIJSERE: Franciscus
DE MEESTER: Petrus
DE MIL: Elisabeth
DE MILL: Carolus
DE MUNCK: Chrystophorus
DE NIEUWE: Philippus
DE RAET: Lambert
DE RIJCKE: Gulielmus, Janneke, Joanna,
Joannes
DE RUYSSCHERE: Jacobus
DE SALES: Anna Josepha
DE SCHUYTERE: Gillis
DE SMEDT: Livina
DE SMET: Andreas, Petrus
DE TEMMERMAN: Andreas
DE VLIEGHERE: Joannes
DE VOGHELAERE: Adrianus
DE VOS: Martinus
DE VRIESE: Joannes
DE WAELE: Joannes
DE WILDE: Maria, Martinus
DE WINDELE: Judocus
DE WINTERE: Sebastiaen
DE WOLF: Petrus
d'HAUWE: Joannes
DONCKERS: Petronilla
DREGHS: Beatrijs
DUERINCK: Adrianus
EECHAUTE: Catharina
EVERAERT: Christianus
FRISEUR: Maria

FRUTIER: Joannes
GIBBAU: Cornelius
GILLIS: Gabriel
GOOSSENS: Guillelmus
GRENIER: Livinus
HASSART: Segher
HAVET: Laurentius
HELLEPUT: Catharina
HERMAN: Rosa
HEYNDERICK: Pieter
HEYNS: Jacobus
HUESE: Jacobus
HUTSEBAUT: Petrus
HUYSMAN: Cornelius
JACQUELOT: Joannes
KALLO: Pastoor van
KENWANS: Petrus
LAMBERT: Alexander Augustijn
LAMBERTIJN: Theodorus
LAMBRECHTS: Margareta
LANCHALS: Franciscus Philemon
LAURIJN: Hieronimus
LEERNE: Pastoor van
LIDTS: Rogerius
LOTERMANS: Francisca
MADOU: Albertina
MAETERLINCK: Abraham
MANNAERT: Monica
MAST: Catharina
MEERT: Henricus, Petrus
MEISMAN: Egidius
MINNOIET: Jacobus
MOERMAN: Adrianus
N.: Gerardus
NACHTEGALE: Adriaan
NOTHOLF: Roger
OGIERS: Elisabeth
OLSENE: Pastoor van
OptHEYLEN: Anna
OVERSTRAETEN: Balduinis
PAPEJANS: Livinus
PATVOET: Judocus
PAUWELS: Maria
PERMAN: Avezoete
PETERCELIE: Jacqueline
PETERINS: Livina
PETIT: Pieter
PIPENBOSCH: Joanna
PLEYTINCX: Judocus
RANAERT: Judocus
RIPRE: Lucas
ROELANTS: Joannes
ROELS: Joanna
ROGIERS: Elisabeth
RONSELE: Pastoor van
ROUSSEL: Franciscus, Jacobus
SANDBERGH: Barbara
SCHATZ: Anna
SCHOORMANS: Alexander
SILLEN: Guillaume
sJAGHERS: Elesabeth
SPEELMAN: Georgius
sRUYSSCHERS: Judoca
STEENAERT: Guilelmus
STEVENS: Carolus
STOCMAN: Gaspar
STRAELS: Catharina
STRIJT: Christofoor
STROOPERS: Suzanna
SUNINCX: Commerina
sVOS: Amelberga, Appolonia
sWINNE: Judoca
TEERLINCK: Magdalena
THIERENS: Joannes
TORTELBOOM: Joannes
TOULE: Joannes
TRUIJT: Anna Theresia
tsHASELEREN: Maria
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VALCKE: Jacobus
VALENTIJN: Petrus
VAN ACHTER: Adrianus
VAN ACKERE: Oliverus
VAN AUDENHUYSE: Gulielmus
VAN BELLE: Michiel
VAN BERLAAR: Jacobus
VAN BOUSTE: Gillis
VAN BRUGGHE: Joannes
VAN CANEGHEM: Petrus
VAN DE DONCT: Petrus
VAN DE KEERE: Maria
VAN DE PLASSCHE: Joannes
VAN DE SANDE: Daniel
VAN DE VERE: Franciscus
VAN DE WALLE: Martinus
VAN DE WEGHE: Francisca
VAN DEN HENDE: Amandus
VAN DER BEKE: Petrus
VAN DER DONCT: Philippina
VAN DER EECKEN: Alexander
VAN DER GRACHT: Joannes
VAN DER HAEGEN: Anne-Marie
VAN DER HAGEN: Petrus
VAN DER STRICHT: Maria
VAN DOORNE: Joannes
VAN DUYSE: Margriete
VAN EECHAUTE: Livina, Livinus
VAN ERPE: Eustachius
VAN GEYT: Martinus
VAN GOETHEM: Adriana
VAN HAUWEGHEM: Carolus
VAN HECKE: Gerardus
VAN HOUCKE: Marten, Pieter
VAN HOVE: Maria Theresia
VAN HULLE: Joannes
VAN KAEKEBEKE: Joanna
VAN KENT: Elisabeth
VAN KERCKHOVEN: Joannes
VAN LANDEGHEM: Robertus
VAN LEIDEN: Jan
VAN LOO: Balduinis, Jacoba
VAN MARCKE: Joannes
VAN MEENEN: Joannes
VAN MEERE: Joannes, Livinus
VAN MIEGHEM: Joannes
VAN NEST: Anna
VAN OOSTENDE: Egidius
VAN OUWENHOVE: Guillaume
VAN QUICKELBERGHE:Jacobus,Jan
VAN QUICQUELBERGHE: Livina
VAN RAEMDONCK: Elisabeth
VAN ROO: Johannes
VAN STEENKISTE: Judocus
VAN THORAULT: Barbara
VAN VIANEN: Maria
VAN WESEMAAL: Christiaan
VELT: Adrianus
VEREECKE: Margareta
VERLEYEN: Petrus
VERSCHUERE: Judocus
VERSTRAETEN: Cornelia, Maria
VERSTRATEN: Matthias
VIERENDEELS: Judocus
VUTTERSCHAUT: Joanna
WAEIJENBERGH: Adriaen, Lucas
WAEIJENBERGHE: Adriaen, Lucas
WAELENS: Judoca
WAKKEN: Pastoor van
WAS: Petrus
WAYENBERGH: Adriaen
WESTERMANS: Livina
WILLEMS: Anna-Maria, François
WILLOQUET: Joannes
WINNANT: Petrus
ZAMAN: Egidius

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: Rita Van Der Linden/Lochristi, Jan Vande
Velde/De Pinte, Roland Van de Woestijne/Sleidinge, Herman
Couché / Deinze, Ginette Desmet / Mariakerke, Rony Rotty /
Brugge, Antoine Verstuyft / Lochristi, André Vervust / Melle en
Urbain Willems / Oostakker.
Rouwbrieven: Herman Couché / Deinze, Magda De Nys / Melle, Ginette Desmet / Mariakerke, Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert / Wetteren, Annie
Keukelier / Destelbergen, Rony Rotty / Brugge, Antoine Verstuyft / Lochristi en Urbain
Willems / Oostakker.
Verjaardags- en nieuwjaarskaarten: Annie Keukelier / Destelbergen.
Ontvangen brochures/tijdschriften

Tijdschriften :












Bijlage Jaarboek bisdom Gent (1975), alfabetische index (1941-1974)
Tijdschrift Heemkundige Kring Overmere jg. 34, 2016, nr.3
 Thema: 3 Generaties drukkersgeschiedenis in Overmere, Drukkerij D’hooge
Nieuwsbrief Volkskunde West-Vlaanderen – Mengelmaren, jg.2016, nr.3
 Thema’s: Tentoonstelling communiefoto’s - Sessie dooprituelen, verslag Zwarte
Kat, Anouk Devreeze
Tijdschrift “Gerardimontium” nr.268 jul-aug 2016
 Thema: De Sint-Adriaansabdij en haar pachthoven in Onkerzele
Familietijdschrift “ Scone Jhan” jg.26, 2016, nr.3
Heemkundig tijdschrift “ Het Land van Nevele” jg.XLVII, 2016, nr. 3
 Thema’s: Poelselse kerklijken in de 18de eeuw, Felix Van Wanseele, landverhuizer uit Nevele in 1867; Naschrift bij ‘Felix Van Wanseele, landverhuizer uit Nevele in 1867’; Staten van Goed van de heerlijkheid her Poekse te Nevele
Tijdschrift voor familiegeschiedenis ‘De Rode Leeuw’ jg.47, nr. 3
 Thema’s: Op zoek naar mijn voorouders langs moederszijde Verhaegen & kwartierstaat van Carla Drijkoningen; Lanakenaren overleden in L’Océan, het ‘Hospitaal van de Koningin’ tijdens de Groote Oorlog; Stamreeks militair Pieter Joannes
Gijbels; Dodelijk cafébezoek te Schulen in 1734 en parenteel van Franciscus
Vanswartenbrouck.
Tijdschrift voor familiegeschiedenis ‘Vlaamse Stam’
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 Thema’s: Dossier: Congo en familiegeschiedenis
Tijdschrift familiekunde Regio Brugge ‘Brugse Stam’ jg.48, nr. 5
 Thema’s: Onderofficieren en soldaten van de compagnie Marechaussee in
West-Vlaanderen van 1814-1830; Gesneuvelde Brugse Soldaten in het Franse
leger 1800-1814
Tijdschrift familiekunde Regio Deinze ‘Leiestam’jg 24, nr. 3
 Thema’s: En wij zijn weg naar den Braziel, of het Braziliaanse emigratierelaas van
de familie Maebe uit het Oost-Vlaamse Vinkt; Gezinsopnames van vondelingen
en verlaten kinderen(vervolg)
Mededelingen Heemkring Okegem, Jg.41, nrs: 1 & 2
 Thema’s: Okegemse oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog – deel 3
Informatieblad F.V. Meetjesland ‘ De Levensboom ‘ jg.29 nr 3
 Thema’s: Pastoor van Aalter zwaar in de fout; Arme blinden, Aalter 1844; nog
enkele Staten van Goed van Zomergem; Een zeer mobiele familie Maenhout
(ca.1700-1850)
Heemkundig tijdschrift d’Euzie, jg.35, nr. 3
 Thema : Stekene in de grote oorlog (5); Kwartierstaat Herman Rollier

Boeken:
o Rubriek 005 nr. 1173: “Leven en werk van Anton Van Wilderode“ een gecommentarieerde inventaris, Roger Tempels, 2016.
o Rubriek 002 nr. 1077: “Tel orge, tel malt” Klein en grootmouterijen in Vlaanderen (1850
– 1950).
o Rubriek 052 nr. 1021: “Geschiedenis van de verdwenen Houten Korenwindmolen (
1641-1932) en van de Koren- en Oliewatermolen Te Bullegem (voor 1176-1668) te
Voorde”, Georges L. Souffreau, juni 2016.
o Rubriek 059 B nr. 1037 a: “Dioescesis Gandavensis ab anno 1941 ad annum 1974”; Catalogus alphabeticus Ecclesiasticorum; Bijlage Jaarboek Bisdom Gent 1975
o Rubriek 026 nr. 026-VINDRH-002: “Vinderhoute, van de prehistorie tot heden”, Een historische studie door Vanvooren Gerard, samen met De Reu Jeroen, De Reu Pieter, Neyt
Luc en Verhoeve; Werkgroep Geschiedenis Vinderhoute 2016
o Rubriek 034 nr. 1174: “Sancti” Nog meer heiligen herkennen, Claes Jo, Claes Alfons,
Vincke Kathy

*************************************************************
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
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 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: Sint-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: Sint-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: Sint-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
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aangeboden aan de prijs van 20.00€.
ZELZATE: Sint-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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NIEUWE PUBLICATIE
Op zondag 20 november 2016 wordt, naar aanleiding van de viering van
175 jaar ‘nieuwe’ Sint-Martinuskerk te Melle, in aanwezigheid van de bisschop van Gent, Mgr. Luc Van Looy, het 500 pagina’s lijvig boek (A4-formaat) “Kroniek van de parochie Sint-Martinus Melle”
voorgesteld. De auteur is Michel De Roek en het boek wordt uitgegeven
door de Heemkundige Vereniging De Gonde.
De prijs bedraagt 45,00 EUR (thuisbezorging kost 8,00 EUR aan verzendingskosten meer, bestelling gebeurt dan via overschrijving van 53,00 EUR
op de bankrekening van de Heemkundige Vereniging De Gonde IBAN: BE24
4483 5863 2138 BIC: KREDBEBB met vermelding ‘boek Sint-Martinusparochie’).
Vanaf 21 november wordt het boek tijdens de openingsuren te koop aangeboden in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
(Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle) en in het parochiesecretariaat
(Kloosterstraat 18 te 9090 Melle).
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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

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

 Donderdag 10 november Cursus Familiekunde voor gevorderden
 Donderdag 24 november Cursus Familiekunde voor gevorderden
 Zondag 20 of 27 november Boekenbeurs W.Vl. ontmoetingsdag
 Donderdag 1 december Cursus Familiekunde voor gevorderden
 Donderdag 8 december Cursus Familiekunde voor gevorderden
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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
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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.

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, Luc De Ruyver
Redactieraad en correctiewerk: Magda De Nys en het bestuur van WGM vzw.
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