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1- Technische benamingen in de genealogie:
ascendenten

verwanten in opklimmende of opgaande lijn.

bevolkingsregister

na de volkstelling van 1849, werden de gemeenten verplicht een bevolkingsregister bij te houden van wie er binnen hun grondgebied
woonachtig waren, met ingang van 01/01/1850.

burgerlijke stand

in 1795 ging het zuiden van Nederland met het Franse Rijk. Toen werd
de Franse wetgeving van 1792 ingevoerd. Sedertdien werd er een uniforme burgerlijke stand in gebruik genomen. Er werden drie registers
aangelegd: geboorten, huwelijken en echtscheidingen, en ten slotte
overlijdens.

descendenten

verwanten in dalende lijn, in de richting van het heden. Dit zijn de genealogie en de parenteel.

genogram

is een schematisch overzicht van een gedeelte van een parenteel. Dit
wordt gebruikt om de verwantschap tussen twee personen aan te tonen. Bij erfelijkheidsonderzoek wordt soms een genogram gemaakt,
om te weten wie er allemaal een bepaalde ziekte heeft.

kwartierherhaling

als een ouderpaar meerdere malen in een kwartierstaat voorkomt, bij
voorbeeld als een neef en nicht huwen, is één grootouderpaar identiek. Om herhaling te voorkomen, worden de nummers niet meer ingevuld. Hoewel de nummers dus leeg blijven, zijn de kwartieren niet
verloren.

kwartierstaat

de naam is ontleend aan de vier kwartieren van een wapenschild,
waarin men de vier wapens van de grootouders plaatste. Het is schematische voorstelling van wie men stamt, van ouders, grootouders,
overgrootouders, enz …. Men heeft twee ouders, vier grootouders,
acht overgrootouders, enz… . Elke generatie geeft het dubbel aantal
personen weer.

kwartierverlies

als de voorouder een kind is van een ongehuwde moeder en er geen
vader genoemd wordt. Het gedeelte van de kwartierstaat dat betrekking heeft op die vader is niet te vinden en kan als verloren beschouwd worden. De betreffende nummers in die kwartierstaat blijven
leeg. Bloedverwanten die met elkaar huwen (bv. neef en nicht) waardoor je minder voorouders hebt.
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lijstvorm

hier worden onder elkaar alle bekende voorouders genoteerd, voorafgegaan door hun nummer. Hier kan men bij elke voorouder een heel
verhaal bijschrijven, met eventueel een foto.

matriarchaal

is een stamreeks in moederlijke lijn, met de nummers 1, 3, 7, 15, 31,
enz. De achtergrond hiervan is zowel de emancipatie van de vrouw
als het feit dat in deze lijn de moeder van het kind altijd zeker is, de
vader niet.
Volgens Kramers woordenboek:
Stelsel van de rechtstoestand waarbij de moeder stamhouder is en
niet de vader.

Oud Regime
of Ancien Regime

periode vóór de Franse bezetting, van 1600 tot 1796. Alle registers
behoorden toen aan de parochie. In vele parochies werden deze registers met weinig zorg ingevuld. Het betreft hier doop-, ondertrouw en
trouw-, alsook begrafenisregisters.

paleografie

kennis van het oud schrift en van oude handschriften.

parenteel

is een uitbreiding van een stamboom. Behalve alle zonen met nageslacht, krijgen ook alle dochters met nageslacht een eigen nummer.
Ook de kinderen van de dochters worden vermeld. Een complete parenteel van een voorouder uit 1600 is niet te maken. Dat zou in de
huidige generatie uit een half miljoen personen bestaan. Een parenteel
wordt opgemaakt voor de kinderen van een overgrootouder voor een
familiereünie.

parochieregisters

bestaan reeds van de 16° eeuw, beslissing van het Concilie van Trente
van 1545 tot 1563. Dit werd toegepast tussen 1580 en 1620.

persoonsbestand

bestaat uit persoonlijke gegevens zoals geboorte, huwelijk, overlijden,
woonplaatsen en beroepen, steeds met de vermelding van de bron.

probant,
probandus

nummer 1 is degene van wie de kwartierstaat onderzocht wordt, ook
wel de probandus genoemd.
Volgens Kramers Woordenboek:
1. De persoon die aanleiding is tot een familieonderzoek.
2. Persoon wiens voorgeslacht door middel van een kwartierstaat aangetoond wordt.

staatvorm

elk voorouder heeft een nummer.
Nummer 1 is die van de probant,
2 en 3 van de ouders,
van 4 tot en met 7 van de grootouders, enz. …
Bestudering van deze nummers levert het volgende op:
alle mannen hebben een even nummer en alle vrouwen een nummer
hoger dan hun mannen.
Alle vaders hebben een nummer dat dubbel zo groot is als dat van hun
kind.

stamboom of
genealogie

meestal genealogie genoemd, is een verzameling van stamreeksen. In
de stamboom wordt elke zoon met nageslacht uitgebreid vermeld. De
andere zoons en dochters worden ook vermeld, maar alleen bij het gezin van hun ouders, ze krijgen geen volgnummer.

Werkgroep Genealogie Melle vzw

3

Nieuwsflits nr. 41, december 2015

stamreeks

in de stamreeks wordt alleen melding gemaakt van de zoon waarvan
wij afstammen. Lijst van de voorouders, maar alleen aan vaderskant.
Het is een overzicht van vader op zoon. En op één naam, met de
nummers 1, 2, 4, 8, 16, 32, enz. … De meest gebruikelijke notatie van
deze gaat met Romeinse cijfers. De oudste bekende voorvader krijgt
nummer I, de zoon dan II, enz. …

2- De Kerkelijke rechtspraak in het bisdom Gent!

door Ivan Burggraeve

Bisdom Gent 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 1
In de volgende artikelenreeks trachten wij uit de twee uitgaven van dit reusachtig werk enkele gegevens te filteren (Oost-Vlaamse personen in de officialiteiten) die onze genealogen zouden
kunnen interesseren.
Naast een eerste grondige ontsluiting van het officialiteitsarchief van de bisdommen Antwerpen,
Gent en Mechelen realiseerde deze Aalsterse pastoor en streekhistoricus Jozef De Brouwer ook
een studie over de werking en organisatie van de kerkelijke rechtbanken die tot op de dag van
vandaag als een basiswerk geldt.
Inderdaad deze werken behandelen de kerkelijke rechtspraak uit de 16e- 17e- en 18e eeuw. Officialiteiten waren kerkelijke rechtbanken, waar het canoniek recht werd toegepast. Het behoorde
tot hun exclusieve rechtsmacht om zich uit te spreken over het al dan niet bestaan van de huwelijksband tussen twee gelovigen.
Sedert de 12de eeuw kan een huwelijk zowel openbaar als clandestien worden gesloten. Een
openbaar huwelijk wordt gevierd in de parochiekerk, in handen van de lokale pastoor. De pastoor
komt in de ceremonie tussen als een bevoorrechte getuige, als een lid van de kerkelijke hiërarchie. Drie huwelijksbannen gaan de inzegening van het huwelijk vooraf, tenzij er dispensatie verleend wordt. Tijdens de plechtigheid geven de verloofden elkaar het sacrament van het huwelijk.
Hiertoe spreken zij de huwelijkswoorden uit, formules zoals "Ik neem u tot vrouw", "Ik neem u
tot man": dit zijn de verba de praesenti, in tegenstelling tot de verlovingswoorden of verba de
futuro, formules zoals "Ik zal u tot mijn vrouw nemen", "Ik zal u tot mijn man nemen".
De Kerk geeft ruim de voorkeur aan het openbaar huwelijk boven de andere, sedert de 12de
eeuw erg verspreide vorm om een geldig huwelijk aan te gaan, te weten het zogeheten clandestien huwelijk. Toch zal het tot het Concilie van Trente (1563) duren eer de Kerk van de openbaarheid van de huwelijksviering een voorwaarde maakte voor de geldigheid van het aangegane
huwelijk. (website academia.edu)
In de volgende opsomming staan enkel de feiten vermeld waarbij een naam voorkomt uit het
Bisdom Gent dat zich indertijd uitstrekte van westelijk - Tielt - Gent - Dendermonde tot noorderlijk Hulst(Nl). Gedeeltelijk werden ook feiten opgesomd uit het toenmalig aartsbisdom Mechelen,
daar dit zich uitstrekte vanaf Ronse over Geraardsbergen tot Aalst, Mechelen tot aan het bisdom
Luik.
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OVERTREDINGEN
Marten VAN HOUCKE uit Gent werd wegens bijgelovige praktijken in de bisschoppelijke gevangenis opgesloten. Hij beklaagt zich voor de Raad van Vlaanderen dat de officiaal van Gent hem in
eenen donckeren put heeft gestoken en hem ghetortioneert aleer dat gheblecken is van de delicten hem gheimponeert. De officialiteit wijst evenwel deze beschuldiging af. (G(ent) V(aria)
23.5.1641 - De Brouwer - Deel 1 p.89 (DB1-p.89).
Philippus de NIEUWE verrichtte bijgelovige praktijken en bezweringen om koeien en paarden
te genezen, waar hij toegeeft wel gewijd water aan de dieren te hebben laten drinken
(4.10.1591).
Roger NOTHOLF wordt wegens het belezen van betooverde menschen ende beesten tot viermaal toe gegeseld en verbannen (1628-1641).
Pieter PETIT, een belezer van mensen en dieren, is in het bezit van een Boucxken vol van diabolique namen ende conjuracien (bezweringen) (1641).
Marten VAN HOUCKE, van Gent wordt opgesloten wegens het gebruik van superstisieuse medicamenten omme den patient ofte ziecken te cureren van de siecte, tooverije ofte andere cranckheden (6.5.1641). Zijn broer Pieter wordt wegens belesinghen en duijvelrien tot de galeien veroordeeld (6.5.1641).
Adrianus MOERMAN, van Astene, wordt gedaagd als eenen beleser ende waersegger
(22.12.1769)- DB1-p.96
Onderzoek nopens de eremijt Joannes VAN DOORNE, Dendermondenaar, die rondzwierf; hij
ontkent nu dat hij zich aen den duivel had verkocht, God, de heiligen en het doopsel verloochend
te hebben, waar hij vroeger had verklaard een overeenkomst (te hebben) met den duivel onderteeckend met het zweet van den duivel (5.10.1616)-DB1-p.96.
Francisca LOTERMANS, van Leupegem (Oudenaarde) krijgt verbod superstitieus zieke ogen te
genezen, daertoe gebruijckende sekere woorden, die zij in het belesen in stilte spreeckt ende
eenighe teeckens doet (6.12.1758). Ook het krachtige gebed van Keizer Karel, dat beveiligt tegen alle gevaren, ontbreekt niet, evenmin als het bezweringsboek gezegd van paus Honoratius de
Groote, van 1769.(DB1-p97)
Uit de dekenale verslagen blijkt dat Joannes VAN TORTELBOOM, koster te Rozebeke
(deelgemeente van Zwalm ), in 1628 in de bisschoppelijke gevangenis, waarin hij wegens
bezweringspraktijken was opgesloten, overleed. Zijn zoon wordt om dezelfde reden gedaagd
(RAG, fonds bisdom,M.12. DB1-p.97). Trouwens, hij is niet de enige koster die van bijgelovige
praktijken wordt beschuldigd.
Ook Petrus VAN DER HAGEN, koster te Denderhoutem (RAG, fonds bisdom 1622,1625.), en de
koster van Melsen (RAG, fonds bisdom B.71, 1626, B.121, 1627, B.75, 1630) worden
aangeklaagd. Buiten de voornoemde kosters worden ook nog andere personen verdacht van
dergelijke ongeoorloofde praktijken. In de dekanale verslagen van het Land van Aalst vinden we
dagingen tegen personen uit verschillende parochies:
Maria tsHASELEREN van St-Antelinks (1592); Anna OptHEYLEN, van Wanzele (1595);
Elisabeth BORRONS, van Neder-Ename, beschuldigd van waarzeggerij en toverij, waarvan zij
wenst verlost te worden (1598); de vrouw van Guillelmus GOOSSENS, van Denderleeuw,
beschuldigd van toverij, ziet het geval door de dorpsheer voor de Raad van Vlaanderen aanhangig
gemaakt (1601); Maria VAN DE KEERE, van Herdersem (1602); drie vrouwen van Nieuwkerken
(1603), waarvan Joanna PIPENBOSCH in ballingschap wordt gestuurd (1604-1606); een vrouw
van Aspelare vervaardigt loden stukken welke als een kracht tegen ziekten bezittend worden
aangezien (1604, 1605); Anna BOS, van Outer, verdacht van toverij, houdt er dezelfde praktijk
op na (1625);
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Judocus VIERENDEELS, een tovenaar van Meldert, reeds driemaal publiek gegeseld (1619),
werd op 15.12.1618 door de Raad van Vlaanderen veroordeeld om ghestelt te worden op een
schavot ende pilaeren van 't Graven Casteel den tijt van een quartier heurs mette voors,
bouxckens ende billetkens diemen heeft connen becommen an uwen hals ende daernaer
ghegeesselt te worden met scherpe roeden totten loopende bloede, en daarna voor 25 jaar uit
het graafschap verbannen (reg. sentenciën nr.8594, 146r°,v°);
Petrus VALENTIJN, van Steenhuize, reeds bestraft wegens bijgelovige praktijken, krijgt verbod
dit nog te doen; hij wordt opnieuw ernstig verdacht, al beweert hij dit natuurlijker wijze te doen
arte medicina en virtute herbarum (genezing via kruiden/planten ) (1620, 1621, 1628), hij wordt
veroordeeld om in zijn hemd, met een brandende kaars in de hand, mee op te stappen in de
processie omheen het kerkhof (1653);
Johannes DE HELFT is eerst bedrijvig te Kwaremont (1623) en nadien, als eremijt gekleed, te
Amengijs (1624).
Jacobus HEYNS, van Gavere (1628).
te Erembodegem is magister Gerardus N. bedrijvig als bezweerder van mensen en dieren,
waarvoor hij reeds te Gent en elders werd gegeseld (1631);
Balduinis OVERSTRAETEN (wiens moeder als heks werd verbrand), van Nieuwenhove,
bezweerder, neemt zijn toevlucht tot een waarzegster in de buurt van Halle (1631).
Adrianus VAN ACHTER, van Herzele, wordt beschuldigd van ongeoorloofde bezweringen (1738)
en hierom veroordeeld (1739).
Te Erembodegem vraagt Catharina STRAELS, echtgenote van Henricus MEERT, zoon van
Petrus, de bestraffing van de vrouw van Petrus MEERT, die haar toveresse verweet (1627)
(DB1-p.98).
Guillaume SILLEN, van Meldert (Aalst), wordt gedaagd over dat hij hem is vervoorderen van te
belesen menschen ende beesten (tweede kwart 17 e eeuw).
Jacqueline PETERCELIE, van Steenhuffel, wordt gedaagd omdat zij is ghenerende met
waerseggherije soo van gheesten, tooverije als andere sieckten, …
Onderzoek tegen Anna SCHATZ super heresi, falsa sanctitate, sacrilegiis et falsis miraculis ab ea
predictis, evenals van toverij (18.7.1649).
Martinus DE BRUIJN loopt een gevangenisstraf op, omdat hij eenighe siecken soude genesen
hebben met tooverije overvallen sijnde ende vals uytgeven dat hij voorgeeft eenieder betoovert
te zijn ende dat hij die overlesen ontooveren ende genesen kan (14.10.1750).( DB1-p.99).
Voor godslastering werd Gabriel GILLIS in de gevangenis opgesloten om in dronken toestand
twee verzen gezongen te hebben, misprijzend voor de H. Macharis, en door een ketter gedicht
(12.10.1627).
Chrystophorus DE MUNCK, van Waarschoot, wordt veroordeeld, al beweert hij in dronken
toestand de menswording van Kristus geloochend te hebben, evenals de noodzakelijkheid van het
doopsel en het bestaan van het vagevuur (1771). (DB1-p.105) .
**********************************************************************
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3- MUNTE status animorum 1717

(deel 3)
door Jan Van de Velde

III. Status animarum april 1717.
(p. 1)
Hasseltkouter
301. Huis nr 1
Jan de Backere x Joosijne van Dycke; Jan 29;
Frans 25; Anne 21; Pierke 19; Beatriese 17.

302. Huis nr 2
Lieven Druelle x Barbara Bekaert; Jan Vercruijce
x Maria Gyselinck; Pieter 13 maand.
303. Huis nr 3
Jaak Raes, weduwnaar; Adriaene; Angeline 10;
NN 8.
304. Huis nr 4
Lowie Moyntjens x Laurijne Raes;
Adriane 19; Jaak 17; Lowieze 15; Pierke 12;
Janneke 10; Adriaen?; Joosijntje 5; Frans 3
maand.

(p. 2)
De Synckt.
305. Huis nr 5
Pieter Antonius de Vos x Jakemijne Daniels; Nelle Katelijne 15; Vincent 21; Knecht: Zach(arias).
Coninck.
306. Huis nr 6
Adriana Dhamer, weduwe; Francisca16; Jakemijne 14.
307. Huis nr 7
Gillis Codde x Janneke Weytens; Jan 15; Betje
11; Nelleke 8; Liefke 6; Pierke 3.
308. Huis nr 8
Adriaan de Geijter, zoon; Maria Keyser; Pierke
22.
309. Huis nr 9
Joannes de Brabander x Elisabeth Lagaert; Lieven 21; Adriaan 17.

(p. 3)
310. Huis nr 10
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Pieter Codde x Janneke Raes; Gillis 21; Sieske
15, Nelle 13; Liefke 8.
311. Huis nr 11
Adriaen Codde x Janneke de Wulf; Adriana 21;
Janneke 9; Geeraart 5.
312. Huis nr 12
Adriaan Smaele x Betje Pauwels; Jan 19; Jaak
14; Marie 11; Janneke 9.
313. Huis nr 13
Jaak de Wulf x Adriane Veugeleere; Betje.
314. Huis nr 14
Maria Peeters (doorgehaald) Jan Stockman x
Anna van Daele; Nelleke 6 maand

(p. 4)
315. Huis nr 15
Adriaan Lagaert x Adriane de Roeck; Kinderen:
Frans 13; Vijntje 11; Pierke 9; Joosijntje 4.
316. Huis nr16
Lieven van den Broecke x Anna van de Putte;
Joosijne 24; Jakemijne 21; Pierke 16; Adriaen 9;
Janneke 6.
317. Huis nr 17
Willem Adriaenssen x Betje van Lierde;
F: Liefke 7; Jan 5; Jakemijne 2.
318. Huis nr 18
Betje Poorter, weduwe; Pierke 3 j; knecht: Gillis
Strobbe 6 (!?);
319. Huis nr 19
Lieven van Lierde x Jakemijne van Dycke; Nelle
17; Marianne 13.
320. Huis nr 19
Geraart Weytens; Janneke de Mey; Marie 16;
Janneke 13; dochter Joosijne Verloo; Pierke 21;
Knecht: Pieter de Bosschere 19.
321. Huis nr 21
(Achteraf bijgeschreven en doorgehaald; zie ook
nr. 343) Marijn Hasevelt; Janneke Strobbe;
Jasper
(Commende van Heet tot Wiendeke) (De
nummering van de huizen vertoont hier een
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hiaat van veertien eenheden gelegen aan die
straat; hun bewoners werden nochtans mee
gerekend in het totaal van 66 gezinnen, 195
communicanten en 117 kinderen, door de
pastoor vermeld op het einde van deze status.
Een paar bladzijden van de akte is blijkbaar
verloren gegaan waardoor de huizen van deze
straat en hun bewoners niet bekend zijn!)

(p. 5)
Commende naar de Biest.
322. Huis nr 36
Willem de Priester x Maria D’Hane; Isabella
Temmerman 18; Geeraert Temmerman 15;
323. Huis nr 37
Martinus Raetsaert x Joosijne de Vriese;
F: Anton 22; Maria 17; Livina 12.
324. Huis nr 38
Pieter Elderweert x Joosijne van Pamele;
F: Lieven 13; Frans ; Joosijne 6; Jan 5; Antone
5 maand.

325. Huis nr 39
Joos Kellens x Jakemijne de Winne; Jan, broer
(Broer van Joos Kellens.); F: Lieven; Joosijne,
Joos; Jan.

(p. 6)
326. Huis nr 40
Lieven de Smet x Clara Verstraete; Jan de
Smet; Livina de Smet 15; Joosijne Verstraete,
dochter Janneke, 3.
327. Huis nr 41
Jan Vercruijce x Joosijne Temmerman;
Lieven 24; Livina 22; Lowie 12.
328. Huis nr 42
Elisabeth Schockaert, weduwe; Joos Weytens,
29; Adriana 27.
329. Huis nr 43
Lieven van den Bossche x Helena de Poercke;
Janneke, dochter 3.
330. Huis nr 44
Bertelmeus Roelenbosch x Gertrudis (Alias
Geerdijne) Kellens; Lieven 22; Marie 20; Pieter
12; Joosijne 7; Lowie 5; Jan 4.

(p. 7)
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331. Huis nr 45
Cornelis de Vos x Cecilia de Vroe; Joos, zoon,
28.
332. Huis nr 46
Joos Melantois x Adriana Fockeniers;
Pieter 8; Theresia 7; Lieven 5.
333. Huis nr 47
Joosijne de Taeye, weduwe (Joosijne de De
Taeye op 14 februari 1673 te Munte getrouwd
met Joos Vervondel.); Adriane Vervondel.
334. Huis nr 48
(Dit huis en zijn bewoners werden achteraf
doorgehaald.)
Jan Verbucht x Elisabeth de Smet. (Jan Verburcht op 31 juni 1688 te Munte getrouwd met
Elisabeth de Smet.)

(p. 8)
335. Huis nr 49
Andries Colpaert x Maria Veugeleere;
Jaak 16; Livina 15; Joachim 5.
336. Huis nr 50
Jan Arents x Livina de Vos; Frans 5; Antonia 3.
337. Huis nr 51
Jan Fockenier x Janneke Schepens; Pieter 13;
Jan 11; Lieven 9; Nelle 7; Constant 3; Adriane
1; Janneke de Vilder, moeder (Janneke de Vilder
was de moeder van Jan Fauconnier.), weduwe.
338. Huis nr 52
Gillis Raetsaert x Catharina Coorde;
Adriana 6 maand.

(p. 9)
339. Huis nr 53
Adriaan de Taeye x Joosijne Gyselinck;
Lieven 4; Jan 3; Joosijne 1; Janneke Provenier;
Kristof Hasevelt knecht.
340. Huis nr 54
Jan de Sloovere x Joosijne de Coster;
Pieter 16; Janneke 9, Lieven 7; Betje 3.
341. Huis nr 55
Margriet Verbucht, weduwe; Jakemijne Codde,
dochter; Antonius van Belle 14 j.
342. Huis nr 56
Jan de Smet (Doorgehaald!); Jaak de Linge x
Maria de Backere; Frans 8; Albertus 2; Jan
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Baptist 7 maand; Dienares: Adriana Daniels;
Maertelaere.

(p. 10)
343. Huis nr 57
Jan Verbucht x Elisabeth de Smet;
Lieven 29; Gillis 27; Sebastiaan 19; Jan 15;
Janneke 13; Cecilia 9.
344. Huis nr 58
Marinus Hasevelt x Janneke Strobbe.
345. Huis nr 59
(Het huis nummer 59 werd eerst vermeld op
naam van Gillis de Mulder getrouwd met ene
Susanna (in de PR staan kinderen vermeld van
Gillis de Mulder met Susanna Weytens!); deze
namen werden doorgehaald en vervangen door
de namen van Jan Schietse en zijn echtgenote
Janneke Fockenier.)
Jan Schietse x Janneke Fockenier; Jan van Disch
x Marie Cabelle; Jaak; Pierke 6; Filippine 2.
346. Huis nr 60
(Het huis nummer 60 werd eerst vermeld op
naam van Jan de Smet en Joosijne NN; deze
vermelding werd doorgehaald. De vervanging is
niet gedagtekend!)
Joos Eeckhaut x Pieternelle Braeckman;
Jan 16; Lowieze 9; Joosijne …

(p. 11)

347. Huis nr 61
Lieven Bockstael x Katelijne Bekaert;
Jan 20; Christiaen 16; Pieter 13; Francisca 8;
Livina 1.
Op d’Hasselt.
348. Huis nr 62
Joos de Martelaere x Anne de Blauwe; Jaak de
Martelaere 16; Jan 12; Vijntje 7; Janneke; Janneke Steurbaut.
349. Huis nr 63
Gillis Verlet; Livina Burman; Jan Verlet, 15 j.
350. Huis nr 64
Jan Verbucht; Janneke Ver…; Katelijne.
351. Huis nr 65
Leopold Vynckt; Anna Maria Hemselve;
Knecht: Arent Soetaert.

(p. 12)
352. Huis nr 66
Ludovicus Roeckhaut; Janneke de Taeye;
Jan Roeckhaut, frater; Gillis, 2 j. ; proles 9
maand.
353. Huis nr 67
(Deze vermelding werd volledig doorgehaald. Zie
nrs. 321 en 344);Marijn Hasevelt; Janneke
Strobbe; Jakemijne 2.

-------------------------4- Weerspreuken uit de boerenkalender voor december

door Xavier De Schryver
Weerspreuken december
Terwijl onze voorouders zich voorbereidden op de koudste periode van het jaar zitten wij nog met
temperaturen die ons toelaten om van terrasjes te genieten.
De meest gebruikelijke oude benaming voor december in onze streken was "Wintermaand".
In deze maand vonden dan ook het Midwinterfeest en de Twaalf Heiligen Dagen van Joel plaats, het
hoogtepunt van de koudste periode van het jaar.
Andere benamingen voor Wintermaand waren onder ander: Joelmaand, Kerstmaand, Wolfmaand,
Windelmaand en Donkermaand.
-Donkermaand is het gevolg van de korte dagen in dit tijdstip van het jaar.
-Windelmaand: Windel duidt op het wenden van de winter, de winterzonnewende.
-Wolfmaand: ten gevolge van de strengheid van de winter waagden hongerige wolven zich soms in
de nabijheid van schuren en stallen.
-Joelmaand, zoals hij vroeger genoemd werd, kwam voort van het oud Zweeds: Julamanot, naar
het Germaanse Joelfeest.
-Midwintermaand hoort men wel eens, dit waarschijnlijk in verband met het wenden van de zon op
22 december welke dan in het teken van de steenbok komt.
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Bij de oude Saksers was december de eerste maand en werd Haligmanoth of Heiligmaand genoemd.
Karel de Grote noemde die ook zo wegens het feest van Kerstmis. Wij noemen hem nog altijd
Kerstmismaand.
De landbouwer ziet graag sneeuw vallen in december, omdat het blanke deken het zaad in de grond
tegen de vorst beschermt; vandaar de volgende spreekwoorden:

Sneeuwtapijt,
het groen bevrijd.
Een sneeuwjaar
is een hooijaar.
December koud en in sneeuwgewaad,
een jaar vol vruchtbaarheid verraadt.
-------------------------------------------------------------------Bronnen:
Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land, door M. Broeckhove, 1945.
De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken, door Johan Verschuuren, 2000.
De Vries J. Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan? Antwerpen 1973.
Deze boeken uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kunnen geraadpleegd worden in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

======================================

5- Beschermheiligen en vereringen!
Sint-Eligius
(Elooi, Eloy, Eloi)
Feestdag: 1 december
Eligius van Noyon is patroon van alle ambachtslieden die met
een hamer werken zoals mijnwerkers en timmerlui, hoef- en
edelsmeden, munters, numismatici en muntenverzamelaars
(van hieruit ook van armen in geldnood), graveurs en horlogemakers, blikslagers, scharenslijpers, sloten-, klokken- en
messenmakers, ijzerdraaiers, metaalbewerkers en betonvlechters, werktuigkundigen, mecaniciens, elektriciens, lampenmakers en informatici, koetsiers, koets- en wagenmakers
(en daardoor in de moderne tijd ook van garagehouders),
van zadelmakers, paardenhandelaren, pachters, boeren,
landbouwers, knechten, voerlui en vrachtrijders, vee- en dierenartsen, bewakers en veiligheidspersoneel.
Hij is patroon van de Belgische plaatsen Sint-Eloois-Vijve (gemeente Waregem) en Sint-Eloois-Winkel (gemeente Ledegem).
Eligius werd rond 590 geboren in het plaatsje Chaptelat bij Limoges en is omstreeks 666 overleden
in Noyon.
Hij begon zijn loopbaan als hoefsmid. Bij Abbo van Lyon kreeg hij zijn opleiding tot edelsmid. Van de
Frankische koning Chlotarius II († 629) ontving hij eens een hoeveelheid goud om er een troon van
te maken. Hij maakte er twee, en wat hij aan grondstof over had, gaf hij aan de koning terug
Deze mate van eerlijkheid was zo ongewoon in die dagen, dat de koning hem onmiddellijk een aanstelling aan het hof verleende. Naast edelsmid diende hij ook als muntmeester en persoonlijk
raadsman.
Hij vervaardigde o.a. reliekschrijnen voor Sint-Germanus van Auxerre († 448, feest 31 juli), SintGeneviève van Parijs († ca 512; feest 3 januari) en voor Sint-Maarten († 397, feest 11 november).

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

10

Nieuwsflits, nr. 41 (december) 2015

Hij was een kundig vakman en groot kunstenaar. Tot op de dag van vandaag worden er munten en
kerkelijke gebruiksvoorwerpen van zijn hand bewaard.
Legende
Over de tijd dat Eligius nog gewoon smid was, wordt een opvallende legende verteld.
Volgens zeggen had Eligius een merkwaardige knecht in dienst. Telkens wanneer deze een paard
moest beslaan, hakte hij de hele voet van het dier af, zodat hij in alle rust het hoefijzer kon aanbrengen. Daarna plantte hij zonder problemen de voet weer aan het bloedende been. Al die tijd gaf
het paard geen kik en stapte opgelucht het bedrijf uit.
Omdat hij volgens de legende een onwillig paard de voet afsneed en hem er weer aanzette zonder
dat er bloed vloeide, is hij ook de patroonheilige van hoefsmeden en veeartsen.
Van zijn vorstelijk inkomen gaf hij veel weg aan de armen en besteedde grote sommen aan de vrijkoop van slaven. Af en toe was hij in het gezelschap van een of meerdere bedelaars aan wie hij
brood of kleren gaf. In 632 stichtte hij tezamen met Sint-Remaclus († vóór 675, feest 3 september)
een benedictijner monniksgemeenschap op zijn landgoed te Solignac bij Limoges.
Na de dood van Chlotarius' opvolger Dagobert I († 639) nam hij afscheid van het hof en liet zich
priester wijden. Amper twee jaar later, in 641, werd hij benoemd tot bisschop van de Noord-Franse
steden Noyon en Doornik, hij volgde daar Sint-Acharius († ca 640; feest 27 november) op.
Intussen probeerde Eligius met grote ijver de laatste restanten van heidens geloof onder zijn mensen te vervangen door christelijke deugd. Daarmee werd hij een van de grondleggers van de christelijke cultuur in Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen. Hij draagt dan ook de eretitel 'Apostel van
Vlaanderen'. In Noyon werd hij opgevolgd door Sint-Mummolinus († 686, feest 16 oktober).
-------------------------Bronnen: "Sanctus" Meer dan 500 heiligen herkennen.
www.heiligen.net
www.heiligenkruissteek.50webs.com

6- 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: alsook aan enkele anonieme
schenkers.
En een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Andre Vervust (Melle), Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem), Arthur De Decker (Zwijnaarde), Bart
Muylaert (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Familie Martens (Melle), Felix De Lange
(Sint-Amandsberg), Gilbert Van Overmeire (Melle), Ginette Desmet (Mariakerke), Guido De Munter
(Merelbeke), Herman Couché (Deinze), Ivan Burggraeve (Lochristi), Luc De Ruyver (Kalken), Maria
Praet (Beervelde), Marie Christine Vandevelde (Sint-Denijs-Westrem), Nathalie Beauprez (BachteMaria-Leerne), Philippe Delasorte (Mariakerke) en Rita Vander Linden (Lochristi).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten & huwelijken,
priesterwijdingen, communieprentjes, jaarbidprentjes, parochiebladen enz…):
Bart Muylaert (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Magda De Nys (Melle), Maria Praet
(Beervelde), Marie Christine Vandevelde (Sint-Denijs-Westrem) en Marina Buysse (Melle).
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Boeken en kranten:
"30.000 jaar mysterie, VROUWEN, van godin tot slavin" door Ugo Janssens, 2010, geschonken
door Patrick Williame (Destelbergen).
"De Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, een uniek geïllustreerd overzicht van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen: van de moord op aartshertog Franz Ferdinand in 1914 tot het Verdrag van
Versailles", door Andy Wiest, 2002.
"De Romeinen in België", (31 v. C - 476 n. C.) door Robert Nouwen, 2006.
"Hitler in België", door René Mathot, 2000.
"Wereldatlas van de Archeologie, meer dan 1000 vindplaatsen", door Paul G. Bahn, 2001.
"Van de Azoren tot de Zuidpool, alle Belgische kolonies in de zes continenten (1451-1916). Het
ontstaan, het verhaal, de communicatie (prefilatelie)… Regna Congo et Angola". door Patrick Maselis. 2005.
"Kerk en Kunst te Gent", door Roger Buyck, 2005.
"Geschiedenis der Zusters van de Bijloke te Gent", door Jos Walters, 1929.
"Honderd Gentse Onze-Lieve-Kapelletjes", door Luc Collin & Dirk Smet, 1988.
"100 jaar Zusters van Liefde J. M. in Zaïre", door Vints Luc & Zana Aziza Etambala, 1992.
"De kerk in Vlaanderen", door Kerkhofs J. & Van Houtte J. 1962.
"Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke Kerk", door Boudens Robrecht, 1987.
"Priester van vuur. Edward Poppe anders bekeken", door De Maere Luc, 1999.
"Het mirakel Peter Derudder. De wonderbare genezing", door Kanunnik De Meester A., 1957.
"Uit het rijke Roomsche leven, een documentaire over de jaren 1925-1935" door Michel van der
Plas, 1992.
"Duizend jaar Ekkergem", uitgegeven door Gaston Mortier, Gent, 1974.
"De stoutmoedige diefte van het Lam Gods, Zestig jaar speuren naar de Rechtvaardige Rechters."
1995.

7- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
-Tijdschriften
"Heemkunde Houtem" viermaandelijks tijdschrift, jaargang 2 nr.3, november 2015,
enkele thema's:
-Herinneringen van Martha De Mulder.
-Meeremans, drie generaties kantonniers.
-Jaarmarkt Sint-Lievens-Houtem in 1743.
"Het Land van Rode" jaargang 43 nummer 171, september 2015,

enkele thema's:
-De stoottroepen van bisschop Bracq 1864-1888.
-Pestepidemie in het Land van Rode.
-Gentbrugge eert zijn burgemeesters.
-Het kasteel van Bottelare en het geslacht Stas de Richelle.

"Heemkundige Kring Dronghine" jaarboek 34, 2015,
enkele thema's:
-Het verhaal van Gustaaf Braeckman.
-Realia uit Drongen en Meigem in het verhalend proza van Buysse.
-De natuurlijke kinderen en de erfenis van jonkheer François Théodore Stalins.
-Geschiedenis van de keizersnede.
-Patentbelastingen.
-In Baorelvelde van 't schole naor huis 't Laotste stik.

"Erfdeel Kluisbergen" heemkundig tijdschrift jg. 5 nr. 1, 2015,
enkele thema's:
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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-Sjampetter, sjampetter, aan uw gat hangt nen letter, deel 2.
-Zo gaat het goed, zo gaat het beter….. Alweer een kilometer!
-Geschiedenis van een vierkantshoeve te Meerse (Meersestraat 133).
-Een jachtovertreding door Bernardus Reyntjens te Ruien in 1768.

"Land van de Woestijne" Heemkundig Kring Arthur Verhoustraete, Aalter. jg. 38, 2015,
enkele thema's:
-'Den Grooten Oorlog' in Aalter en omgeving. Het platteland in de greep van oorlog en bezetting.
-Emiel Bockaert (1873-1911), een Aalternaar in Nieuw-Zeeland.
-Van Hoecke? Bienfait! Een Aalterse vondeling, 1827-1828.
-Ze gaan u in St.-Pietersveld steken. Een beschrijving door Abraham Hans (1913).
-Het gezin Eduard Van Lantschoot te Bellem.

"Denderland" ledenblad van de Heemkundige Kring Denderland, jaargang 13 nr.4, 2015,
enkele thema's:
-Funeraire symbolen in Gijzegem en Hofstade.
-In een woning in Hofstade, een hedendaagse graffitischilderij.
-Gijzegem: Kroniek van de gebeurtenissen tijdens de Groote Oorlog 1914-1918.
"Het Land van Beveren" jaargang 58 nr. 2, 2015,
enkele thema's:
-"Dorp, ik kan u niet genezen".
-Pater Alfons Smet (1926-2015) uit Vrasene haalde Afrikaanse filosofie uit prehistorie.
-Reynaert in het land van koning Nobel: persoonlijk logboek van een kleurrijk project.
-"Marie, de menschen segghen allemael dat gij groot gaet": een tweevoudige vondelingenzaak in
Beveren (1758-1761).
"Heemkundige Kring Moerbeke-Waas" 23ste jaargang, nrs. 1 en 2, 2015,
enkele thema's:
-Winkel 'De Raap' in de Plaisantstraat.
-Kwartierstaat Anton van Wilderode.
-Pastoor Julien Verwulgen en het begin van WO II.
-De rol van de grens en zijn kantoren op de Koewacht.
-Familie Van Rattingen en het Peerke Pleintje.
-Den Doodendraad en haar passeurs.

"Marka" Koninklijke Heemkundige Kring Marka, jaarboek 2015,
enkele thema's:
-200 jaar handboogschieten op staande wip te Mariakerke.
-Imker Aimé De Grave uit Mariakerke.
-Restanten van een oude brouwerij in Mariakerke.
-Het gebeurde 50 jaar geleden.
-Oorlogsgebeurtenissen in het klooster van Mariakerke.
-Edgard Blancquaert (20/06/1894-29/09/1964)
"Triverius" Geschied- en Heemkundige Kring, jaargang XLV, nr. 3 en 4,
enkele thema's:
-Louis Hoeckman, een merkwaardige onderwijzer uit Zegelsem.
-De gemeenteraden in Nederbrakel in de 19de eeuw.
-De Boerenjeugdbond van Sint-Maria-Hoerbeke.
-Opbrakelse jongeren vluchten naar Frankrijk in 1940.
-Twee roepingen in de familie Van Breusegem uit Sint-Martens-Lierde.
-De Hoogkoutermolen of "De reus van Horebeke".
-De Zuid-Vlaamse Connectie: Isidoor en Herman Teirlinck, Reimond Stijns, Nestor De Tiere en Omer
Wattez.
-"Status Animarum" van 1844, parochies Deftinge en Hemelveerdegem.
-'t Hof Van de Putte, een historische hoeve in het centrum van Zegelsem.
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Werkgroep Genealogie Melle vzw
8- Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven
van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, dopen 1633 tot 1796, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.627 dopen in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 350 pagina's voor 25,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, dopen 1797 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In totaal
9.540 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 458 pagina's voor 31,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, huwelijken 1633 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In
totaal 4.152 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 339 pagina’s voor slechts 24,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, begrafenissen van 1653 tot 1902, door Rita Van Herrewege. In totaal zijn er 13.694 overlijdens alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met
vermelding van de namen van de ouders en of echtgeno(o)t(e). In totaal 494 pagina’s voor
slechts 32,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1684 tot 1796, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.406 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 377 pagina's voor 26,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1797 tot 1911, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.167 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 421 pagina's voor 29,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, huwelijken 1671 tot 1904, door Rita Van Herrewege. In totaal
4.077 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 326 pagina’s voor slechts 24,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, geboorten van 1629 tot 1802, in twee delen van
A tot G & H tot Z, door Johan De Baets. In totaal 10.722 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de
doopgetuigen, 614 pagina's. De twee delen samen voor 42,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, huwelijken van 1629 tot 1802, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 2.220 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met
vermelding van de namen van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens
alfabetisch gerangschikt. In totaal 226 pagina’s voor slechts 18,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, begrafenissen van 1629 tot 1797, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 5.639 overlijden alfabetisch weergegeven op naam van de overledene,
met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 274 pagina’s voor
slechts 21,00 EUR.
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Kalenderactiviteiten december 2015:
-----------------------------------Zondag 29 november van 9.30 tot 12.30 uur > Familiekunde Vlaanderen - regio Roeselare
Boekenbeurs
In de Vrije Middelbare School, Arme Klarenstraat 40, Roeselare
12.45 uur: middagmaal is restaurant Suurplas, Polenplein 7, Roeselare
-------------------------------------Donderdag 3 december om 14 uur. > Familiekunde Vlaanderen - regio Roeselare
geleid bezoek aan het
nieuwe Rijksarchief te Brugge (Predikherenrei).
---------------------------------------Zondag 6 december om 10.30 uur. > Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Bibliotheek Zomergem, Den Boer 15
De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland bekeken door Duitse ogen
door Stefaan De Groote
-------------------------------------------Donderdag 10 december 2015 om 20 uur. > Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
In Ontmoetingscentrum Oostakker
Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker

" Voorstelling van het 52ste jaarboek".

Om 19.15 uur voorafgegaan door filmbeelden over Oostakker met commentaar van
Roger Poelman.
--------------------------------------zaterdag 20 februari 2016

12° Heusdense ruildag voor verzamelaars

in de Polyvalente zaal Basisschool, Steenvoordestraat 13, Heusden

Familiekunde Vlaanderen - regio Roeselare
Donderdag 3 december om 14 uur:
geleid bezoek aan het nieuwe Rijksarchief te Brugge (Predikherenrei).
Je kunt er ondergronds parkeren.
Inschrijven is eveneens verplicht bij de secretaris Brigitte Willaert (voor 30 november),
wie wil carpoolen dient dit eveneens te melden.

-------------------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
Donderdag 10 december 2015: Vormingsavond: voordracht

HET HOF VAN PEENE te Baasrode
Cedric Verheyen, plaatselijk heemkundige, geeft een
voordracht met powerpointpresentatie over de erfgoedsite 'Hof van Peene' te Baasrode.
In kort bestek krijgen we een overzicht van het historische belang van deze site en het onderzoek dat voorafging bij de renovatie en restauratie ervan.
Genealogisch documentatiecentrum
"Prinsenhof", Vlasmarkt 29 te Dendermonde
20.00 uur - toegang gratis
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Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze
NIEUWSTE UITGAVE VAN FAMILIEKUNDE DEINZE
Boek: GOTTEM: Grondeigenaars in 1860.
Auteur: Dhr Claude Gekiere.
Het boek beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het
jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de
eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms
is ook de gebruiker gekend.
Een namenindex, zie hiervoor de website www.familiekundedeinze.be (rubriek publicaties),
geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
Het boek omvat 166 bladzijden. De kostprijs is 20,00 euro zónder verzendingskosten, en
25,00 euro mét verzendingskosten.
Het boek kan ook worden afgehaald bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze, ná
vooraf telefonische afspraak graag (09 386 69 26).
Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van GOTTEM - anno 1860, opgemaakt met een grote resolutie en dus duidelijk raadpleegbaar, online bekomen.
Rekening nummer van Familiekunde Deinze: BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB
-------------------------------------------------------
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Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2016

Onze medewerkers staan in de mate van het mogelijke steeds tot uw dienst in de leeszaal
van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, dit tijdens volgende openingsuren:
maandag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
dinsdag
8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
woensdag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL
VAN HET GEMEENTELIJK ARCHIEF EN
DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE
VOOR HET JAAR 2016

-zaterdag 26 maart t.e.m. maandag 28 maart
(Paasweekend)
-zaterdag 14 mei t.e.m. maandag 16 mei
(Pinksterweekend)
geheel de maanden juli en augustus
-dinsdag 1 november (Allerheiligen)
-woensdag 2 november (Allerzielen)
-zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag
2 januari 2017 (kerst- en nieuwjaarsperiode)

Op zaterdag 19 maart 2016 zal de cursus "Oud Schrift" voor beginnelingen
plaats hebben. i.p.v. de 26 maart 2016 (Paaszaterdag).

http://www.erfgoedmelle.be

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

19

Nieuwsflits, nr. 41 (december) 2015

Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
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
----------------------------------------
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