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Babbeltje vooraf
Na de “vorstmaand” januari komen we in de “sprokkelmaand” februari. Bij deze wou ik nog
even de draad oppikken met de maandelijkse rubriek waar mijn illustere voorganger Xavier elke
maand zo van genoot.
De naam “sprokkelmaand” zou kunnen wijzen naar de periode waarin men hout nodig heeft voor
de open haard. Maar voor sprokkelmaand zijn er nog andere betekenissen. Voor de ene is sprokkelen hout rapen voor het vuur. Voor anderen betekent sprokkelen ook springen, om de vier jaar
verspringt het aantal dagen op de kalender in de maand februari.
Van rond 20 januari tot rond 18 februari wordt in de Republikeinse kalender de maand “Pluviose” genoemd. Dat zegt al genoeg, onder Keizer Karel noemde men deze maand de “slijkmaand”. Aan het Kerkelijk feest van O-L-Vrouw-Lichtmis, dankt zij haar naam van “lichtmismaand”. Naar het gebruik van het koekenbakken op O-L-Vrouw-Lichtmis, betitelt men ze ook
wel als “koekenmaand”, “pannenkoekenmaand” of “koekenbakkenmaand”. Vermits ze de kortste maand van het jaar is, noemen wij ze vanzelfsprekend het “kort of klein maandeke”, en iedereen weet bij ervaring dat ze ook wel de koudste is.
De Gentse spreuken zeggen in dat verband:
Als ’t kort maandeken
Kort van asem, kort van vaandeken,
Veel te veel op maarte trekt,
Den boer een schieve muile trekt.
En vergeten we vooral de 14e februari niet wanneer St. Valentijn de kop opsteekt. Dooi op deze dag schijnt slechte invloed uit te oefenen op de druivenoogst:
Dooi op Sint-Valentijn
Doet veel water in de wijn.
(Uit “Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land” door M. Broeckhove – 1945)
Zoekertjes…………
Indien je onverhoopt op een lees- of interpretatieprobleem botst in uw opzoekingen kan je hier
steeds uw ding kwijt. Met onze hulp en de hulp van alle abonnees kunnen wij u misschien uit de
nood helpen. Stel de vraag bij voorkeur per e-mail, dan kunnen we u persoonlijk antwoorden.
Gegevens- en beeldbank Genealogiebronnen op 31/12/2016.
De aantallen tussen haakjes zijn die van einde van 2015 en de toename (+) over het gehele jaar
2016.
rouwbrieven : 196.475 (187.917 = + 8.558), waarvan afbeeldingen 48.397 (24.861 = +23.536)
bidprentjes : 196.147 (193.898 = + 2.249) waarvan afbeeldingen 4.805 (3.577 = + 1.228)
overlijdensberichten : 103.217 (100.279 = + 2.938) waarvan afbeeldingen 6.315 (3.187 = + 3.128)
communieprentjes : 9.968 (8.991 = + 977) waarvan afbeeldingen 9.992 (7.069 = + 2.853)
geboortekaartjes : 1.524 (511 = +1.013), idem voor de afbeeldingen
doopakten in parochieregisters : 6.905 (0 = + 6.905) waarbij 602 (0 = +602) afbeeldingen van de
registerbladen.
>> samen goed voor 523.497 (497.138 = + 26.359) borelingen, dopelingen, communicanten, ingeschrevenen en overledenen en 72.115 (39.751 = + 32.364) afbeeldingen.
Daar bovenop zijn er 1.099.169 (1.007.730 = +91.439) namen van verwanten geregistreerd
>> dus alles samen 1.622.666 (1.504.868 = + 117.798) persoonsvermeldingen.

Een dikke proficiat aan onze vrijwilligers voor de inbreng van al deze gegevens !!
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Interessante weblinks
Onder deze rubriek trachten we een samenvatting te maken van weblinks voor de
genealoog die zowel in binnen- als buitenland opzoekingen moet verrichten.
Al deze “links” werden uitgetest!! Let op – sommige links zullen elkaar overlappen, door bv
een detail mee te geven, een provincie of een gemeente.

DEEL 1
BELGIE
http://www.gentools.be/
U vindt op deze site verschillende links naar software en waardevolle informatie voor de genealogen met o.a. de top
100 van de genealogische websites
Software
 programma's om uw genealogische gegevens in onder te brengen
 programma's om uw stamboom op het net te plaatsen, de zogenaamde site generators

http://www.vrijwilligersrab.be
Hier kan je online akten van de burgerlijke stand (tot 1915) en een aantal reeksen bevolkingsregisters van de stad
Brugge doorzoeken en bekijken. Je hoeft je dus voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar hun
leeszaal. Voortaan kan je van thuis uit dit alles volledig kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen digitaal dossier bijhouden. Om dit alles te kunnen doen, moet je je wel registreren. Geen paniek: dit duurt slechts enkele
seconden en is volledig gratis.

http://historiek.net/online-oefentool-voor-lezen-oude-handschriften/64610/
Drie archiefinstellingen hebben gezamenlijk een website ontwikkeld waarmee het lezen van oude handschriften geoefend kan worden. Volgens de instellingen is hier behoefte aan omdat steeds meer mensen zelf onderzoek doen in
de archieven. Het lezen van oud schrift wordt ook wel paleografie genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud)
en graphein (schrijven). Op de website www.watstaatdaer.nl kan al puzzelend de vaardigheid van paleografie worden vergroot. (Geneanet)

http://1418fotograven.com
Belgische gesneuvelden begraven in België op militaire begraafplaatsen, op burgerlijke begraafplaatsen, in crypten,
in massagraven, op ereparken, op ereparken burgerlijke begraafplaatsen.
Begraafplaatsen der Belgische gesneuvelden in Nederland in het Verenigd Koninkrijk in Frankrijk.
Belgische burgerarbeiders gestorven en begraven in Frankrijk.

Mechelen - Stadsarchief
http://www.mechelsegenealogischebronnen.be
“De Ware Vrienden van het Archief” is een groep van amateur-genealogen en hobbyist-historici die graag vertoeven
in het stadsarchief van Mechelen. Ieder heeft zijn eigen interesses en verricht er zijn eigen opzoekingen, maar ze
slaan ook geregeld de handen in elkaar om archiefmateriaal te ontsluiten en/of te digitaliseren, dit op geheel vrijwillige basis. Het resultaat hiervan wordt aan het publiek ter beschikking gesteld en is kosteloos te raadplegen in het
stadsarchief.
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(Met dank aan Jan Van de Velde)

Genea - Naslag - Kaarten
http://search.arch.be/eadsearch/ead/index/rubriek/Z2/eadid/BEA0514_108903_111046_DUT/anchor/descgrp-context-custodhist
Dit is de zeer recente cataloog van de kaartenverzameling van het Gentse

Rijksarchief.

Archieven ARA
Algemeen Rijksarchief (afgekort: ARA) - Sluitingsdagen
Het Rijksarchief in België
Archief Dikkele - Inventaris van het archief van de Sint-Pietersbandenparochie te Dikkele (1653eind 18de eeuw) door Joke Verfaillie and Annelies Somers.
Archief Kerk Munte PAR202
ARA Gent - Archievenoverzicht > Rijksarchief in België

Archieven steden
Aalst - Made in Aalst - Home - De “Made in Aalst” website is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van het Aalsterse historische erfgoed dat bewaard wordt door de stad én
door privé-personen en/of -verenigingen
Aalst - Stadsarchief - Officiële website van de stad Aalst.
Aalst Burgerlijke stand - Personen zoeken
Antwerpen - Felix archief - zoeken_personen_brochure.pdf
Brugge Archiefbank > Onthaal
Oostende - Archiefbank
Oostende - Stad aan Zee - Genealogie en Stamboom - Hoe kan ik akten online terugvinden?
Oostende - Stadsarchief
Oostende - Stadsarchief - Akten BS
Oostende - Stadsarchief - Genealogische opzoekingen
Poperings Archief
Torhout
Brugge Archiefbank - Geneanet - Akten van de burgerlijke stand van de Brugse deelgemeenten
voor de periode 1796-1915 online.
Gent - Zoeken in archieven - Zoeken in archieven
Gent - Gentse trouwboeken (1584-1796) - Gentse trouwboeken (1584-1796)
Oostende en deelgemeenten - Archief BS

NEDERLAND
Centraal Bureau voor Genealogie - Centrum voor Familiegeschiedenis
GenDaWin website : In deze databank kunnen veel diverse genealogische bronnen ondergebracht worden.
Hierbij wordt van de geneatoom-theorie gebruik gemaakt om genealogische informatie te kunnen ontleden. Hierna
worden de gegevens in één grote database opgeslagen.
Genealogie Online: Overzicht van de 2.274 stambomen, kwartierstaten en parentelen op Genealogie Online, de
site waar u gratis uw stamboom kunt publiceren.

GeneaPage Noord-Limburg :
GeneaPage is een Belgische genealogische site. Je vindt hier genealogische gegevens uit het noorden van de provincie Limburg. Daarnaast bevat deze site heel wat links naar genealogische sites in binnen- en buitenland. Omdat de
gegevens op GeneaPage bewerkt worden met het Nederlandse genealogische programma Pro-Gen, vind je hier ook
meer gegevens over de activiteiten van de PRO-GEN gebruikersgroep LIMBURG.

4

Google Custom Search - Bronnenzoeker Archieven en Genealogie Nederland en België
Zeeuwen Gezocht - Welkom : Genealogie Zeeland. Zeeuwen Gezocht is de genealogische database. Met Zeeuwen Gezocht kunt u zoeken naar vermeldingen van 8 miljoen personen in de talrijke bronnen van het Zeeuws Archief. U tikt een naam in en Zeeuwen Gezocht vertelt u in welke bronnen die naam voorkomt. U kunt ook andere
zoektermen gebruiken of combinaties daarvan uitproberen.
Zeeuwen Gezocht Blog: Burgerlijke Stand. Met ingang van vandaag zijn de geboorteakten van de burgerlijke stand van het jaar 1916, de huwelijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1941 en de overlijdensakten van het
jaar 1966 openbaar geworden. U kunt de gegevens van de nieuw openbaar geworden akten raadplegen via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl.
Historische Kranten - actualiteiten uit het verleden : Oude krantenartikelen uit de periode 1618 tot 1995:
nieuwsberichten, familieberichten, advertenties, illustraties.
Archieven NL : Zoeken in archieven, inventarissen, beeldbanken, indexen op persoonsgegevens, bibliotheken en
collecties van archiefdiensten

Zeeuws Archief - Sint Anna ter Muiden :
Deze website bestaat uit twee gedeeltes:
1. De Wiki met achtergrondinformatie, met o.a. informatie over de panden.
2. De personendatabase, met genealogische gegevens van inwoners van Sint Anna ter Muiden.
Op deze wiki is historische informatie te vinden over Sint Anna ter Muiden. Deze website bevat met name veel informatie over de huizen en hun bewoners, met het zwaartepunt in de periode tussen 1577 en 1832. Op veel pagina's
wordt verwezen naar gegevens over de inwoners van Sint Anna ter Muiden die is te vinden in de genealogische database.
Van Papier Naar Digitaal : Ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.
Aantal afbeeldingen: 337.000
Aantal index-pagina's: 35.000
Genea Wiewaswie NL : Genlias helpt u bij het uitzoeken van uw stamboom met behulp van gegevens uit de
burgerlijke stand.
Burgerlijke stand - Stamboomgegevens in de Burgerlijke Stand? Het startpunt voor stamboomonderzoek in Nederland. (voorouders.net)

VERENIGD KONINKRIJK
Archives of the London-Dutch church. Register o...

FRANKRIJK
http://aprogemere.fr - De Franse genealogie website voor het departement “Cantal” (betalend).
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Een interessante link om de zoektocht te starten in Frankrijk
is (met dank aan René De Coster):

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/etat-civil/
A. Na aanklikken van een departement komt men op
een nieuwe site waarbij ieder departement zowat
zijn eigen aanpak heeft.

B.

Nemen we als voorbeeld Marseille.
In Wikipedia vinden we dat Marseille behoort tot het departement Bouches-du-Rhône.
Eveneens uit tabellen van Wikipedia, "Departementen van Frankrijk"
( https://nl.wikipedia.org/wiki/Departementen_van_Frankrijk ) vinden we het nummer van het departement,
in ons geval n° 13 - Bouches-du-Rhône.

Dan klikken we door naar

>> Lien vers le site externe 'Accéder aux registres paroissiaux et état civil'
Daar gaan we de noodzakelijke items aanvinken. Het vervolg is een beetje wegwijs geraken in de vormgeving
van de archieven.
C. Nemen we nu Pas-de-Calais
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Met de kaart die we in 'A' opgeroepen hebben zoeken we de regio Pas-de-Calais (n°
62).
Als we daar 'Etat civil' aanklikken komen we
in een nieuw scherm waar we kunnen kiezen tussen
'Tables décennales' (10-jaar tafels) of 'Actes'
(Akten).
Het vervolg is terug een beetje wegwijs geraken in de vormgeving van de archieven.

FRANKRIJK
Archives de l’état civil et notariales Pas de Calais
Archives.manche.fr : Le site des archives départementales de la Manche - Accueil
Archives.manche.fr : Retrouvez toutes les informations sur le rôle, les expositions et le
mode d'emploi des archives départementales de la Manche
ArchivesGenWeb Frankrijk Stand 03 09 2011 : Adresses et informations sur les archives françaises
Bases généalogiques de la Manche- Arbres généalogiques
CG44 - Loire Atlantique - Fonds d'archives numérisées
France ACTES EN LIGNE, DEPOUILLEMENTS ET RELEVES
FranceGenWeb
Genealogie - Geneafrance - Archives en ligne : genealogie - geneafrance
Généalogie à Orchies (59310), recherche et associations de généalogie : Vous effectuez des recherches généalogiques à Orchies (59310), voici la liste des associations de généalogie qui pourront vous aider et accompagner dans vos recherches d'ancêtres pour construire vos arbres généalogiques.
Généalogie et Histoire du Dunkerquois :Site web officiel de Généalogie et Histoire du Dunkerquois, GHDK, genealogie, dunkerque, Association GHDK
Genealogie Orchies Douaisis
Manche Archives départementales Etat civil
Manche État civil et dispenses
Rechercher dans tous les fonds des Archives départementales de la Manche :Cadre de classement
Registres paroissiaux et d’état civil - 1692, 1694-1695, 1698-1699, 1716, 1720-1721, 1730-1732,
1746-1775 - 1692/1775
Roubaix - La généalogie autrement !
Archives Municipales de Roubaix : la plateforme d'aide en généalogie des familles Roubaisiennes sur Internet ROUBAIX on the Web... The first site entirely dedicated to the history and genealogy of Roubaix, former European capital of the textile industry ROUBAIX
sur le Web... Le 1er site entierement consacre a l'histoire de Roubaix, ancienne capitale
Europenne de l'industrie textile ROUBAIX sur le Web... Le 1er site entièrement consacré à
l'Histoire et à la généalogie de Roubaix, ancienne capitale Européenne de l'industrie textile
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Site web des Archives départementales du Nord - Archives en ligne - ETAT CIVIL - Actes - Actes Actes
Remarques importantes : ► Avec une base de 4,5 millions de vues uniquement pour cette
rubrique, les Archives départementales du Nord ne sont pas en mesure de vous assister
dans vos recherches d'actes. Le recours au formulaire de contact ou au mail doit rester un
dernier recours et il faut vous attendre à un certain délai pour la réponse apportée. ► Noubliez pas de consulter la page des "erreurs et manques", une réponse y est peut-être
Les registres paroissiaux en France

DUITSLAND – een greep uit het uitgebreid aanbod (o.a. aangebracht door Gerty)
Cyndi's List - Germany / Deutschland
More than 264,550 links! 254,900 links, categorized & cross-referenced, in over 180 categories. Another 9,600+ uncategorized new links in the works.

Meer dan 140 miljoen Duitse gegevens werden toegevoegd op Geneanet
Deze nieuwe verzameling bevat : Duitsland, Geboorten en Dopen, 1558-1898:
110.134.312 gegevens; Huwelijken, 1558-1929: 28.595.430 gegevens; Overlijdens
en Begrafenissen, 1582-1958:
7.165.394 gegevens...
www.genealogy.net – daar geef je de plaats in en dan krijg je de bronnen die bij
die plaats horen zoals kerkboeken, stadsarchieven, enz…
Bij genealogy.net vind je het forum http://forum.genealogy.net/index.php?page=Index
Bij het menu bovenaan vind je bij de OFB’s o.a. de plaatselijke familieboeken,
Belangrijk zijn ook de mailinglijsten bij genalogy.net. Ook bovenaan te selecteren.
Hier kan je ook alle leden van bv. Westfalen-L. ineens mailen.
http://www.igi-index.de/?page=6&seite=batch8&lang=de&sort=ort&id=g oder
hier: http://batchnummern.de/
en natuurlijk een forum van collega’s vorsers:
http://forum.ahnenforschung.net/index.php
http://www.ahnenforschung-bildet.de/forum/index.php
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Staat van goed – akte (inzending door dhr. Hamez (Fr.) - G. Ervynck
Bij de redactie kwam een vraag om volgende akte te ontcijferen.
Eén van onze specialisten heeft er zich over ontfermd met volgend resultaat.

Samenvatting: Dit lijkt een toelating voor de staande(of vaderlijke?) voogd Charles de Bael om
de kosten vergoed te krijgen voor 15 maand onderhoud (teerinch) van de wees Louis ter
Eede. Het geld schijnt in handen te zijn (blyfven rusten) van de moeder en moet besteed
worden ten voordele van de wees (verzekeren naar costume)
Lodt1 om(m)e Charles de Bael wettel(ick) vaderlick2
voocht van Loijs ter eede van xve maenden
teerinch onbeJaerde achtergel(aten) kijndt van Loijs du
Pauw fs. Loijs bij margriete fa....(blanco) Disson3 die hij
Loijs du pauw tselve kijndt geprocreert heeft bij
Passchijnken fa. Jacob mackereel bij...(blanco) is
upgecommen vervallen ende bij desen wettelick toeg(ecommen?)
bij der doodt ende overlijden van zijnnen voorschr(even)
vaders wiens ziele godt genadig zijd(e) In gereede
pennyn(gen) t ontfanghen van zijnnen voors. moed(er) die
onder haer blijfven rusten ende te verzekeren naer
costuijme huvers4 ter somme van
xijCxLv £ par(1245 pond parisis)
1
2
3
4

Hier staat duidelijk Lodt, betekenis onbekend.
Dit is onduidelijk, misschien is het “standelick(?) nl. staande voogd
Onbekend woord, misschien een naam?
Hueveren = bedragen, oplopen tot …zoveel.
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De afstamming en de nakomelingen van
DE MOERLOOSE ADOLPHUS, een vondeling in Gent in 1832
door Roger De Moerloose
De “afstamming van een vondeling”, is dat niet een “contradictio in terminis” ?
Van een vondeling (in het Frans: “enfant abandonné”), die niet door zijn moeder en/of zijn vader
achteraf teruggevraagd wordt, kan men verwachten dat per definitie de vader en de moeder onbekend zijn.
Aan een vondeling wordt om begrijpelijke redenen ook nooit de naam van een bestaande familie
gegeven.
In het register 118 van de Burgerlijke Stand van Gent, dat de geboorten van het jaar 1832 bevat,
vinden we op folio 34 de akte nr. 134 van 31-jan-1832, waarin o.a. te lezen staat dat:
“Sophia Vlaemingh, 28 jaar, particuliere, wonende te Gent in de Sint Jansdreve verklaert dat zij
gisteren ten vier uren naer middag in de rolle hangende aen het vondelingshuys in de Sint
Jansdreve wijk 1 gevonden heeft een kind van het mannelijk geslacht schijnende 1 jaar oud te
zijn”
….
“gekleed met een katoenen hemdeken en rood merinos bovenkleed, eenen blauwen katoenen halsdoek met bloemen, eene groene katoenen mutse en zwarte panne valhoed, een paer blauwe sayette
kouskens, gebreyde sokken en kloefkens, over dit kind is bevonden een reepken papier waarop:
“ Adolphe De Moerloose né à Sint Bernard ”

We zien dat dit kind in Gent in zijn “akte van geboorte” deze naam behoudt: De Moerloose
Adolphus.
Later zal De Moerloose Adolphus verder door het leven gaan als “geboren te Gent op 30-jan1831”, maar eigenlijk zou het moeten zijn: “gevonden te Gent op 30-jan-1832, vermoedelijk 1 jaar
oud.”
Blijkbaar wordt met de informatie op het “reepken papier” verder niets gedaan, hoewel hieruit
blijkt dat de vondeling niet alleen een naam heeft maar ook zijn geboorteplaats “Sint-Bernard” gekend is.
Nu is “Sint-Bernard” geen naam van een stad of gemeente, maar er wordt hiermede verwezen naar
de Sint Bernardusabdij in Hemiksem bij Antwerpen.
De Sint Bernardusabdij in Hemiksem bij Antwerpen werd afgeschaft als klooster per 01-sep-1796
en was daarna algemeen marine hospitaal, correctionele gevangenis (1822 tot 1867), militair depot (1867 tot 1977), tot zelfs interneringskamp voor collaborateurs (1945-1948).
De Sint Bernardusabdij was een correctiehuis (in het Frans: “maison de correction”) voor mannen van 1822 tot 1867, voor vrouwen van 1822 tot 1835 en zelfs voor kinderen onder de 16 jaar
van 1822 tot 1844. Zo verbleven er 77 kinderen in 1832 !
De gevangengezette vrouwen kwamen in 1835 over naar de gevangenis te Gent.
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Had men te Gent een onderzoek gevoerd naar de mogelijke moeder en
vader, gezien toch de geboorteplaats
“Sint-Bernard” gekend is, dan had
men bij navraag bij de Burgerlijke
Stand van de gemeente Hemiksem,
bij de geboorten van 1830 de geboorteakte gevonden van De Moerloose
Adolphus, geboren te Hemiksem in
het correctiehuis van Sint-Bernard
op 15-nov-1830, zoon van De
Moerloose Maria, naaister, 40 jaar
oud, geboren te Gent en er gedomicilieerd.
Deze geboorte werd aangegeven
door Lambrechts Petrus Joseph, verloskundige (in het Frans: “accoucheur”), in de tegenwoordigheid van
Geraerts Martinus en Van Everkoren
Guilielmus, beiden bediende bij het
correctiehuis van Sint-Bernard te Hemiksem.
We weten dus dat de moeder van
deze Gentse vondeling De Moerloose
Maria noemde, dat ze 40 jaar oud
was in 1830 en geboren te Gent en er
gedomicilieerd.
Wie was nu die “De Moerloose
Maria” ?
Mogelijks kan men over haar meer
gegevens vinden in het archief van
de strafinrichting Sint-Bernard te Hemiksem (1821-1866) in het Rijksarchief in Beveren (Waas), maar dat lijkt op eerste zicht niet zo
eenvoudig.
Als men anderzijds aanneemt dat ze na haar straf terugkeerde naar haar domicilie in Gent en er
bleef tot haar dood, dan is het eenvoudiger te zoeken in de registers van de Burgerlijke Stand van
Gent naar vrouwen die luisteren naar de naam “De Moerloose Maria” en ongeveer 40 jaar zijn in
het jaar 1830. We vinden er 4 met deze naam die zouden in aanmerking kunnen komen. Twee van
hen zijn daarenboven ongehuwd bij hun overlijden, namelijk:



De Moerloose Maria Francisca (geboren te Gent op 26-sep-1787, overleden te Gent op 10dec-1840, 53 jaar en 3 maand oud), dochter van De Moerloose Carolus en van Felix Isabella Christina
De Moerloose Maria Petronilla (geboren te Gent op 22-okt-1788, overleden te Gent op
28-maa-1868, 79 jaar en 5 maand oud), dochter van De Moerloose Franciscus en van Van
den Dooren Isabella.

Als men daarenboven zoekt in Gent in de vroege 19de eeuw naar andere personen met de naam
“De Moerloose Adolphus” vindt men één: De Moerloose Adolphus (geboren te Gent op 25-nov11

1816), zoon van De Moerloose Ferdinand, die toevallig (??) de broer is van de zo even genoemde
De Moerloose Maria Petronilla.
In elk geval de zoektocht naar deze “De Moerloose Maria” is nog niet ten einde.
Wat gebeurde er naderhand met de kleine “vondeling” De Moerloose Adolphus ?
Dit kan men nalezen in het archief van het OCMW Gent (boek nr. 14 f° 2988 waarvan kopie
hierna).
De Moerloose Adolphus werd reeds op 30-jan-1832 aanvaard door het “Bestuur der Burgerlijke
Godshuyzen” van de stad Gent (de voorloper van de huidige OCMW) en bleef financieel ten hare
laste tot zijn “afdank” (= ontslag) op 31-maa-1843. Hij was toen “12 jaar” oud geworden.

Hij werd dus toevertrouwd aan de zorg van Cnudde Isabelle Rose in Eine
Cnudde Isabelle Rose (geboren te Eine ca 1798, overleden te Eine [in haar woonst wijk Oliehoek] op
27-aug-1839, 41 jaar oud), spinster [1824, 1839] , was gehuwd te Eine op 09-jun-1824 met Balcaen
Lodewijk (“Charles Louis”) (geboren te Eine op 25-jun-1797, overleden te Eine [in zijn huis nr. 5 in
de Broeckstraat] op 22-jan-1870, 72 jaar oud), wever [1824] , landman [1839] . Balcaen Lodewijk
hertrouwde te Eine 27-nov-1839 met Nachtergaele Amelia (geboren te Eine op 20-okt-1804), spinster [1839]

Waarschijnlijk verbleef De Moerloose Adolphus van 1843 tot 1866 in Eine of omgeving. Opzoekingen in de bevolkingsregisters van Eine of de omliggende gemeenten zouden hier uitsluitsel
kunnen geven.
De Moerloose Adolphus, dagloner [1866, 1894], landbouwer [1870], huwde te Eine op 21-maa-1866
met Nachtergaele Pelagia (geboren te Eine op 13-jan-1829), wiedster [1866], dochter van Nachtergaele Joannes Francies en van Dhont Sophia.

Bij zijn huwelijk in 1866 woonde hij te Oudenaarde.
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De huwelijksakte vermeldt verkeerdelijk dat hij geboren te Gent op 30-jan-1833 (sic!), met
ouders onbekend, zijnde vondeling.
Hij was ongeletterd en kon zijn huwelijksakte niet ondertekenen.
Uit dit huwelijk werden volgende kinderen geboren:
1.

De Moerloose Maria Julia (geboren te Oudenaarde op 27-jan-1867)

2.

De Moerloose Carolus Ludovus (“Charles Louis” of “Karel Lodewijk”) (geboren
te Oudenaarde op 28-jun-1868), fabriekwerker [1893-1903], machinist [1908], gehuwd te
Bevere op 13-jan-1893 met Taelman Maria Sidonia (geboren te Bevere op 23-sep1869), naaister [1893-1900], kleermaakster [1898], dochter van Taelman Emmanuel en
van Van Wynsberghe Thecla
Waarvan:
2.1.

De Moerloose Remigius Mauritius (geboren te Bevere op 03-jan-1894), gehuwd met
Van den Broecke ……

2.2.

De Moerloose Adolf Jozef (geboren te Bevere op 22-nov-1895), gehuwd met Lietar ……
Waarvan:
2.2.1.

De Moerloose Liliane (geboren te Bevere op 01-jul-1930, overleden te Oudenaarde
op 30-jul-1972), gehuwd met Verlinden Julien. Geen kinderen.

2.3.

De Moerloose Marie Josepha Antonia (geboren te Bevere op 18-jan-1898, overleden
te Zwevegem op 17-jun-1955), gehuwd met Prevost Germain

2.4.

De Moerloose Martha Elodia (geboren te Bevere op 16-jul-1900, overleden te Gentbrugge op 08-nov-1984), gehuwd te Bevere op 26-apr-1924 met Van den Broecke
Leo Maurits (geboren te Bevere op 28-jun-1899)

2.5.

De Moerloose Juliaan Camiel Leo (geboren te Bevere op 27-jul-1903), gehuwd te
Oudenaarde op 01-aug-1930 met De Timmerman Magdalena Maria Irma (geboren
te Oudenaarde op 05-dec-1904)

2.6.

De Moerloose Firmin Jozef Louis (geboren te Bevere op 05-maa-1908, overleden te
Oudenaarde op 10-maa-1978), monteerder [1976], gehuwd te Oudenaarde op 01-dec1934 met Weyts Adriana Euphemia Leonia (geboren te Oudenaarde op 12-okt-1907)
Waarvan:

2.7.

3.

2.6.1.

De Moerloose Marcel Charles Jan Baptiste (geboren te Bevere op 09-jan-1937,
overleden te Ronse [in het AZ Glorieux] op 25-jan-2011), schrijnwerker [1976], gehuwd met Dumont Roberte. Geen kinderen.

2.6.2.

De Moerloose Etienne Joseph Adrien (geboren te Bevere op 22-maa-1940), gehuwd met Van Den Berghe Jeannine
nota: Hij wordt vermeld in de kiezerslijst van Oudenaarde van 1976 als gehuwd te
Oudenaarde op 13-jul-1962 met Demaerteleire Marie Christine Emma (geboren op
28-aug-1941)

De Moerloose Anna Irma (geboren op 26-jul-1913), gehuwd met De Coninck Julien

De Moerloose Maria Adolphina (geboren te Oudenaarde op 25-feb-1870)
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4.

De Moerloose Theophiel Francies (geboren te Oudenaarde op 11-apr-1871), dagloner
[1894], fabriekwerker [1895-1896], gehuwd te Heurne op 01-jun-1894 met Audoor Marie Leonie (geboren te Heurne op 02-okt-1870), dienstmeid [1894], dochter van Audoor
Eduardus en van Dekens Marie Therese
Waarvan:
4.1.

De Moerloose Augusta Maria (geboren te Bevere op 20-feb-1895)

4.2.

De Moerloose Julia Maria (geboren te Bevere op 02-mei-1896), ongehuwd [1974]

Er wonen nog steeds afstammelingen van De Moerloose Adolphus in de regio Oudenaarde Ronse.
De hierboven afstammelingenlijst is onvolledig, om reden dat persoonsgegevens (omwille van de
privacy) slechts consulteerbaar voor zover ze minstens 100 jaar oud zijn, in concreto voor het
ogenblik tot 1910.
Tenzij men nu levende personen zou contacteren en voor zoverre deze bereid zijn informatie te
verstrekken, kan men voor recentere persoonsgegevens enkel beroep doen op openbare gegevens
zoals doodsbrieven, doodsprentjes, krantartikels, internet en dergelijke.
Correcties en aanvullingen aan deze afstammelingenlijst zijn van harte welkom.
Geraadpleegde bronnen:





Burgerlijke stand Gent, Hemiksem, Eine, Oudenaarde, Bevere, Heurne
Archief OCMW Gent
Kiezerslijsten Oudenaarde, Waregem, Gentbrugge in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle
Verzameling rouwbrieven, overlijdensberichten en rouwprentjes in het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum Melle

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.

Schenkingen aan het documentatiecentrum
-

-

doodsprentjes: Luc De Corte (Zwijnaarde), Gilbert De Leu (Wondelgem),
André De Moor (Wetteren), Ginette Desmet (Mariakerke/Gent), Daniël
De Vleeschouwer (Semmerzake), FV-regio Oostende vzw, Maria Van den
Bulcke (Mariakerke/Gent), Marleen Van Acker (Leuven), Eric Van de Putte
(Melle) en Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem) en Erik Dekeyser(Gent).
rouwbrieven: Gilbert De Leu (Wondelgem), André De Moor (Wetteren),
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), FV-regio Oostende vzw, Marleen Van Acker (Leuven) en
Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem). Rita Van Der Linden / Lochristi, Van Herrewege Arlette (Assenede), Marina Buysse (Melle) en Erik Dekeyser (Gent).
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-

krantennecrologie: Guido De Munter (Merelbeke) en Daniël De Vleeschouwer
(Semmerzake) en Erik Dekeyser (Gent).
parochiebladen: René De Coster (Wondelgem).
geboortekaartjes: Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem) en Erik Dekeyser (Gent).
communieprentjes: Gilbert De Leu (Wondelgem) en Anne Van kelst
(Sint-Lievens-Houtem), Erik Dekeyser (Gent).
huwelijkskaarten: Erik Dekeyser (Gent)
jaarbidprentjes: Erik Dekeyser (Gent)
trouwboekjes: Erik Dekeyser (Gent)

Nieuwe tijdschriften en boeken van 13-12-2016 tot en met 19-01-2017
Tijdschriften :
“Leiestam”, tijdschrift familiekunde FV Regio Deinze, jg. 24 nr. 5, 2016
Thema’s:
De Van Risseghem familie uit Petegem-aan-de-Leie, vervolg van Leiestam nr. 4
Aangifte van nalatenschap van het kantoor Deinze (1855)
Nazareth: status animarum 1787
Jaarboek Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, Jaarboek 53, 2016
Thema’s: Gaston De Smet, familieportret
De oorlogsmonumenten 1914-1918 te Destelbergen en Heusden,
namen en foto’s van oorlogsslachtoffers
“De Gonde”, heemkundig tijdschrift Melle, jg. 44 nr. 4, 2016
Thema: Ludy Sels (1941-1996)
“GOF @rchieflink”, nieuwsbrief vriendenkring Stadsarchief Gent, jg. 16 nr. 4, 2016
Thema’s: Zoeken naar personen in de collecties van het Rijksarchief
Archives Portal Europe.
“De Snerck”, familieblad familie De Snerck, 2de semester 2016
“Rond de Stenen Linde”, heemkundig tijdschrift Schellebelle, jg. 41 nr. 4, 2016
Thema’s: Necrologie 2015 (4de kwartaal)
De vergeten gifmoorden in de familie Pauwels, jaar 1898
“De Gaverstreke”, Geschied- en Heemkundige Kring, 44ste jaarboek, 2016
Thema’s:
Wie vervoerde wat op de Leie op het einde van de 16de eeuw, alfabetische namenlijst van schippers op de Leie op het einde van de 16 de eeuw
Enkele lenen in de omgeving van Waregem, met enkele belangrijke achterlenen geklasseerd per parochie, namen van de eigenaars over een
periode van 1410-1573
De Wakkense familie De Smet, eigenaars en pachters van Ter Linden
tussen 1516-1714
Belastinglijst Waregem-Kortrijks anno 1602, alfabetische namenlijst
Heemkring Okegem, jg. 41 nr. 3 & 4
Thema’s: Okegemse oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog (deel 4)
Joos Jozef Haelterman, een Okegemnaar in een tijd van grote veranderingen, met genealogie van Amandus Haelterman
Heemkundige Kring Haaltert & deelgemeenten, jg. 36, nr. 4
Thema’s: Twee kosterdynastieën in Denderhoutem
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“Scone Jhan”
familie nieuwsbrief nr. 14, 2016
familie tijdschrift, jg. 27, nr. 1
“Heemkundig Nieuws”, contactblad Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, jg. 45 nr. 1
Thema’s: Filip De Pillecyn 1891–1962
Jerome, Frédéric en ….. de Braeckmanmolen
“Onze Voorouders”, tijdschrift voor familiegeschiedenis FV regio Tielt, jg. 20 nr. 1
Thema’s: De familie Minne in Markegem en Dentergem, deel 1
Staat van goed van Pieter van Landuyt gehuwd met Catharine Therese
“Land van Rode” Heemkundig Genootschap, jg. 44 nr. 176
Thema’s: Scheldewindeke: moord op het hof van Richard De Cuyper
Staten van Goed Land van Rode, deel 9
“De Faluintjes” Heemkundig tijdschrift, jg. 30 nr. 1
Thema’s:
Twaalf generaties Vermoesen van Moorsel via Opwijk naar Meldert (2)
De familie Saeys in Moorsel (3)
“Brugse Stam”, tijdschrift Familiekunde Vlaanderen regio Brugge, jg. 49 nr. 1, 2017
Thema’s:
Namenlijst onderofficieren en soldaten van de compagnie Marechaussee
in West-Vlaanderen van 1814–1830 (19)
Namenlijst gesneuvelde Brugse soldaten in het Franse leger
1800-1814
“Heemkring Lebbeke” Heemkundig tijdschrift, jg. 29 nr. 1, 2017
Thema’s: Familie Heyvaert-Van Mol, familiefoto
“Cronycke” mededelingsblad Oudheidkundige Kring Land van Dendermonde, jg. 33,
nr. 1, 2017
Thema’s:
Project POPPKAD, Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent, projectcoördinator Sven Vrielinck
De kadastrale kaarten en leggers als bron voor historisch, maar ook
voor familie-onderzoek (1840-1880)
van P.C.Popp (1805-1879)
“een legger”: een register met een overzicht van alle percelen gerangschikt per eigenaar, met beroep en woonplaats, de oppervlakte en de
belastbare waarde/kadastraal inkomen van elk perceel of gebouw
De in opbouw zijnde POPPKAD-databank telt momenteel 540.000 familienamen, per gemeente en per naam kunnen alle beschikbare gegevens
opgezocht worden via de website:
Boeken:
Rubriek 068 – Staten van Goed
Boek nr. 068 – VELZEKE-001

Staten van Goed 1588-1795

Rubriek 014 – Familiegeschiedenis
Boek nr. D-188
Aanvullingen familie De Baenst
Boek nr. F-010
Fockeniersboek
Rubriek 002 - Ambachten en oude beroepen
Boek nr. 1078 De brouwerijen van Wieze
Rubriek 050 – Literatuur / Letterkunde
Boek nr. 1039 Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde
in het graafschap Vlaanderen van de dertiende eeuw, Jozef Janssens,
2015 Davidfondsuitgeverij
Lembeke: Sint-Egidius, dopen 1629-1802, door Theo Silversmet en Murk Van Stralen.
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Lembeke: Sint-Egidius, huwelijken en begrafenissen 1619-1802, door Theo Silversmet
en Murk Van Stralen.

Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
Bestellingen: Om onze stock aan boeken en CD’s tot op een aanvaardbaar peil te
houden geldt vanaf heden de volgende regeling:
 Bestaande klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be; daarna worden
de boeken-CD’s u toegestuurd (je betaalt de boeken-CD’s incl. portkosten).
 Nieuwe klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be; je krijgt een bericht
terug met de totaalprijs (incl. portkosten). Na betaling worden de boeken doorgestuurd.
 Afhalen in DC Melle: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be. Na bestelling
krijg je een email ter bevestiging met de datum wanneer de boeken (CD’s) klaarliggen
in het Documentatiecentrum in Melle voor afhaling. Je betaalt ter plaatse aan de zaalverantwoordelijke. CD’s zijn bijna steeds in stock.
 (bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van, Werkgroep Genealogie
Melle vzw (WGM vzw)

Opgelet: gelieve voor de prijslijst van de boeken goed de website te raadplegen.
Laatste uitgaven:
Lembeke: Sint-Egidius, dopen 1629-1802, door Theo Silversmet en Murk Van Stralen. In
totaal 4.028 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 534 pagina's voor
31,00 EUR.
Lembeke: Sint-Egidius, huwelijken en begrafenissen 1619-1802, door Theo Silversmet
en Murk Van Stralen. In totaal 1229 huwelijken en 2165 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding van de namen van de getuigen, alsook bij de
huwelijken een lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal
434 pagina’s voor slechts 29,00 EUR.
Velzeke: Staten van Goed van 1588 tot 1795, door Jan Van de Velde met verklarende
nota’s van de hand van Roger De Moerloose.
De akten die hier worden geanalyseerd, zijn niet uitsluitend boedelbeschrijvingen; er zijn
o.m. ook prijzen, rekeningen, verzoekschriften, verdelingen en vereffeningen bij. Een en ander wordt bewaard in het rijksarchief te Gent. Zij zijn er geklasseerd in de collectie
archiefdocumenten van het Land van Zottegem (toegangsnummer AR216) onder de inventarisnummers 4289 tot 4294. De akten worden vermeld in de numerieke volgorde. In totaal
118 pagina’s voor slechts 12,00 EUR.

De volledige geactualiseerde lijst vindt u op de website http://www.erfgoedmelle.be

Projecten
Langs deze weg houden we u op de hoogte van de projecten die onze medewerkers(sters)
aan het uitwerken zijn, zoals digitalisering van parochieregisters o.a. Kaprijke, Eeklo, Bassevelde en Assenede. Wij geven zeker een seintje bij de finalisatie van deze projecten. Bedenk
evenwel dat het digitaliseren, afhankelijk van de grootte van de parochie soms maanden/jaren kan duren !!
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Welkom bij Familiekunde
Vlaanderen – Regio Meetjesland !
.

Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland streeft ernaar de
genealogie te bevorderen, te beoefenen en de verworven kennis
te verspreiden.
Daartoe organiseert zij voordrachten, werkvergaderingen en andere activiteiten met betrekking
tot familiekunde.
Onze activiteiten en dienstbetoon staan open voor alle belangstellenden.
Het werkgebied wordt gevormd door de gemeenten Aalter, Assenede, Beernem, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Ruiselede, Sint Laureins, Waarschoot en Zomergem. Hier vindt u een overzicht van onze bestuursleden.
FV Meetjesland geeft een driemaandelijks tijdschrift “De Levensboom” uit, met een 200-tal
abonnees.
Hier vindt u een overzicht van alle verschenen nummers van “De Levensboom” en leest u hoe u
zich op het tijdschrift kunt abonneren.
Genealogisch dienstbetoon te Assenede – onder leiding van Jackie Claeys en Frank Baete.
Elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 19.30 tot 21.30 uur in de
Stadhuisstraat 1, 9960 Assenede (achter het oud- gemeentehuis). Bibliotheek met onder andere
microfilms met de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters van groot-Assenede
(Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo), een grote verzameling bidprentjes en doodsbrieven en talrijke inventarissen van staten van goed uit het Meetjesland. Iedereen is van harte
welkom !

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

Genealogisch dienstbetoon (familiekunde) - Maldegem
Genealogisch dienstbetoon voor beginnende en ervaren vorsers. Documentatiecentrum voor familiekunde. Wegwijs helpen van bezoekers bij opzoeken van familiestamboom of kwartierstaat.
Ruime genealogische bibliotheek en opzoekingsmogelijkheden (inventarissen staten van goed uit
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het Meetjesland, familiegeschiedenissen, verschillende bewerkte parochieregisters, tijdschriften,
e.d.). Eigen publicaties.
Naast het maandelijks genealogisch dienstbetoon is er natuurlijk ook nog de gemeentelijke archiefdienst van Maldegem. Hier kan je ook terecht voor de bewerkte parochieregisters van Adegem, Maldegem en Middelburg.
Adres:
Bloemestraat 45 (loods Dienst Infrastructuur, eerste verdieping)
tel. 050 72 86 11
e-mail: archief@maldegem.be
Website: http://www.maldegem.be/archief/
Openingsuren:
– Woensdag van 14.00 tot 18.30 uur
– Afwisselend:
Vrijdag van 16.00 tot 19.30 uur
Zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur

HEUSDEN (WGMvzw staat daar ook !)
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Familiekunde Vlaanderen – afdeling Tielt - (fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/)
Tijdschrift ONZE VOOROUDERS
Negentiende jaargang nr. 4 oktober - 2016
1.Wapenbezitters te Ruiselede anno 1789
André Braet, Kruishoutemseweg 131, 8790 Waregem
2.Father Syoen, slot
Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem
3.Het verhaal van Camille Le Couter en Emmerence Verhelst, slot
Jan Verhelst, Fortstraat 28, 2640 Mortsel
4.Sententie van 1577 over Jan Brakeval uit Wingene
Jo Patteeuw en Luc Neyt
Negentiende jaargang nr. 3 juli 2016
1.Kwatierstaat Camiele Seynaeve gehuwd in 1932 met
Snauwaert Magdalena, slot
Jean-Paul Romain, Rue du Bois 16, 5380 Cortal-Wodon
2.Uit het handboek van deken Johannes De Mol, aankoop
van een nieuwe klok in september 1618
Claude Moors, Kerkstraat 5, 8700 Tielt
3.Father Syoen, hondert jaar later, deel 3
Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem
4.Het verhaal van Camille Le Couter (1878-1951) en Emmerence Verhelst (1877-1946), deel
2. Jan Verhelst, Fortstraat 28, 2640 Mortsel






“Onze voorouders” is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven
door Familiekunde Vlaanderen regio TIELT , dat driemaandelijks verschijnt, bij het
begin van het kwartaal.
Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar (buitenland 10,00 euro).
Dit bedrag kan overgeschreven worden op het rekeningnummer IBAN BE75 9731
3326 0351 van FV-Tielt vzw, p/a Luxemburglaan 21 8700 Tielt.
Als lezend lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift.

UITNODIGING
De Beeldenstorm en Alva’s ‘Bloedraad’ in Tielt en omliggende dorpen door Sander Wassing, historicus uit Utrecht en freelance onderzoeker rond de Raad van beroerten in de
Zuidelijke Nederlanden
Vierhonderdvijftig jaar geleden stond onze regio in rep en roer. In de zomer van 1566 bereikten
lang opgekropte religieuze, sociale en economische spanningen een hoogtepunt. Deze waren niet
langer beheersbaar toen het Spaans-Habsburgse bewind in Brussel, onder druk gezet door Hendrik
van Brederode, concessies deed en uiteindelijk duldde dat andersdenkenden openlijk bijeenkwamen. Deze hagenpreken in het open veld werden bezocht door soms duizenden mensen. Op 18 juli
1566 bracht Joris Wybo uit Pittem een preek ten gehore in het Tieltse. Men kon aanvankelijk niets
beginnen tegen het fenomeen dat zich vanaf augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrok. De
Beeldenstorm die op 10 augustus begon in Steenvoorde verspreidde zich razendsnel door het land.
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Terecht merkt historicus Jonathan Israël het volgende op over het fenomeen: ‘Nog nooit tevoren
was een samenleving op zo’n grote schaal vervreemd geraakt van haar eigen religieuze cultuur.’ In
de omgeving van Tielt hebben rondtrekkende groepen beeldenstormers hard toegeslagen gedurende de tweede helft van augustus 1566. Inwoners van Meulebeke wisten vernielingen in de SintAmanduskerk af te wenden door de stormklok te luiden. Te Ruiselede wist men de beeldenbrekers
niet te weren en werden enkele grafzerken stukgeslagen op het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Op dezelfde dag, 23 augustus 1566, werd het interieur van de parochiekerken te Deinze en
Roeselare grondig vernield.
Nadat de orde was hersteld kon een meedogenloos antwoord
van landsheer Filips II niet uitblijven: hij stuurde zijn meest ervaren
generaal, de hertog van Alva met een leger om orde op zaken te
stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale
rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Commissarissen zwermden uit over de Nederlanden en tekenden
overal getuigenverklaringen op. Deze documenten worden vandaag de dag in het Algemeen Rijksarchief Brussel bewaard.
De harde hand van Alva werd overal gevoeld. In grote steden als Antwerpen en Gent werden
honderden personen gevonnist. Over tientallen Tieltenaren werd een banvonnis uitgesproken en
zeven van hen werden publiekelijk geëxecuteerd. Ook in de omliggende dorpen werd onderzoek
verricht door de Raad van Beroerten. Op welke manier raakten inwoners uit Tielt en omliggende
plaatsen bij deze turbulente tijd betrokken? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk en hoe verging het degenen die gevonnist werden door deze rechtbank? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde.

Wanneer: donderdag 23 februari 2017 om 19.30 uur
Locatie: Stedelijke Bibliotheek Tielt, ingang Lakenmarkt 9
Toegang gratis
(Deze lezing is een organisatie van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen regio Tielt en de Openbare Bibliotheek Tielt.)

Openingsuren
Rijksarchief te Antwerpen-Beveren + Rijksarchief te Gent + Rijksarchief te Hasselt
+ Rijksarchief te Leuven + Rijksarchief te Brugge



Van dinsdag t/m vrijdag: 9u tot 16u30
(In juli en augustus: van dinsdag t/m vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30)
Gesloten op maandag, zaterdag, zondag, feest- en brugdagen (en tijdens de bestandscontroleweek)

Rijksarchief te Kortrijk



Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9u tot 16u30
(In juli en augustus: dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30)
Gesloten op maandag, woensdag, zaterdag, zondag, feest- en brugdagen (en tijdens de
bestandscontroleweek)
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Openingsuren van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum voor
2017
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 2017:
 maandag 2 januari 2017
 maandag 17 april 2017 (2de Paasdag)
 maandag 1 mei 2017 (Feest van de Arbeid)
 maandag 5 juni 2017 (2de Pinksteren)
 1 juli tot en met 31 augustus 2017
 woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)
 woensdag 15 november 2017 (Feest van de Dynastie)
 zaterdag 23 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018 (kerstvakantie)

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 5 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.

Werkten mee aan dit nummer:
Redacteurs: Jan Olsen (Melle) en Ivan Burggraeve (Lochristi)
Medewerkers: Gontran Ervynck, Jan Van de Velde, Xavier De Schryver, Luc De Ruyver, Magda De Nys en het bestuur van WGM vzw.
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