BEKENDMAKING
MARKEGEMSE EMIGRANTEN
In 2015 werden alle gemeentebesturen van het
werkgebied van Familiekunde Vlaanderen regio
Tielt aangeschreven met de vraag “krijgt een
vrijwilliger de toelating om in de bevolkingsregisters de (e)migranten op te sporen”. Alle
gemeentebesturen reageerden positief op deze
vraag. Maar het resultaat van de oproep om
vrijwilligers te vinden, bleef beperkt.
Nochtans verscheen in 2017 de eerste
publicatie over de Wakkense (e)migranten van
de hand van de heer Chris Folens. Het was een
onderzoek naar de migratiestromen van en
naar het buitenland van de Wakkense
bevolkingsregisters van 1816 tot 1970.
De stijl van de publicatie over de “Markegemse
Emigranten” wijkt behoorlijk af van dit over de
Wakkense emigranten waar de informatie in
chronologische volgorde van hun inschrijven in
de bevolkingsregisters werd gebracht.
In de publicatie over de Markegemse emigranten wordt het emigratieverhaal per familie
samengebracht, wat voor de lezer aangenamer is. Tientallen Markegemse families verlieten tussen
ca 1850 en 1950 hun dorp om te emigreren. Voor sommigen was dit een definitief afscheid,
anderen keerden terug. Vele Markegemnaren schreven in hun nieuw thuisland een succesverhaal,
maar bij enkelen liep het zelfs fataal af.
Heel bewust werd het boek niet belast met voetnoten en bronvermeldingen, maar is getracht deze
op een natuurlijke wijze in de tekst te verwerken. Er werd heel veel zorg besteed aan het
controleren en aftoetsen van de informatie die niet uit een primaire bron kwam. De lezer die
gemotiveerd is om de informatiebronnen te kennen van een bepaalde familie kan de heer Chris
Folens contacteren op zijn emailadres chris.folens@skynet.be

Tot slot krijg je in bijlage overzichten van de emigratie in volgorde van chronologie van vertrek en
alfabetisch per familie en per eerste bestemming in het buitenland, wat aan deze publicatie een
meerwaarde bezorgt.

Chris Folens – Markegemse Emigranten is een digitale zwart-wit print op A4formaat, telt 251 blz., is afgewerkt met een doorlopende kaft in kleurenprint,
prijs 18,00 euro te verhogen met 5,00 euro portkosten.
Deze publicatie is te verkrijgen door storting op rekening BE 75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt
vzw, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt van het bedrag van het boek te verhogen met de portkosten of
gratis af te halen na afspraak met Luc Neyt via mail lneyt@skynet.be of telefonisch 051/40 60 75,
graag bellen tussen 19 en 20 uur.

WAKKENSE EMIGRANTEN

Was de initiële opzet het louter
inventariseren van de emigraties in de
Wakkense bevolkingsregisters, dan
werd deze werkwijze na korte tijd
verlaten. Want de auteur raadpleegde
en verwerkte in zijn werk de Venesoen
rapporten, de studie van Yolande
Lammerant en deze van Dora De WildeKennivé en alle werken van Paul
Callens van de Death Memorial Cards,
de Amerikaanse Zantingen tot Amerika
in de pers “Gazette van Thielt”.
Chris FOLENS – ‘Wakken – (E)migranten. Een onderzoek naar de migratiestromen
van en naar het buitenland. Registratie in de Wakkense bevolkingsregisters van
1816 tot 1970’, FV regio Tielt vzw, 2017, formaat A4, 418 blz., digitale zwart-wit print met
doorlopende kleurenkaft. Prijs 25,00 euro te verhogen met 7,00 euro verzendingskosten. Je kan
storten op rekening BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, p.a. Luxemburglaan 21, 8700 Tielt
of gratis af te halen na afspraak met Luc Neyt via mail lneyt@skynet.be of telefonisch 051/40 60
75, graag bellen tussen 19 en 20 uur.

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw, Adm. Zetel: Luxemburglaan 21, 8700 TIELT
Ondernemersnummer: 0607 865 742, RPR Gent afdeling Brugge, Email jan-callens@telenet.be,
www.fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be
www.facebook.com/#!/groups/fvTielt/
Familiekunde Vlaanderen regio Tielt hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op
privacy. Lees ons privacy beleid op www.fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur een mailtje naar lneyt@skynet.be

2

