NIEUWSFLITS
Nr. 11 (juni 2013)

Wij verwachten jullie in het gemeentelijke documentatiecentrum
op 6, 7 & 8 juli, tijdens de zomerkermisdagen van Melle
ingang voor iedereen gratis

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad uitgaande van de vzw
Werkgroep Genealogie Melle (WGM) en wil iedereen die zich
verbonden weet met de werking van het genealogische luik binnen het
documentatiecentrum te Melle op de hoogte houden van haar
activiteiten.

DE GEMEENTELIJK DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE ZAL TIJDENS
juli & augustus 2013 gesloten zijn.
Wij verwachten de vorsers terug vanaf maandag 2 september

Inhoud:
1.
Cursus Oud Schrift & Documentenleer voor beginners
2.
Cursus Oud Schrift voor gevorderden 2013-2014
3.
De polders bij Watervliet (deel 4)
over pastoor Pieter-Antoon Cruÿssaert
4.
Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
5.
Aanwinsten van het documentatiecentrum te Melle
6.
Wij bevelen u volgende initiatieven aan
7.
Oude weerspreuken
8.
Openingsdagen en -uren
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1- Cursus Oud Schrift & Documentenleer voor beginners
Onze cursus is bedoeld voor mensen die quasi nog nooit oude teksten hebben leren lezen of
begrijpen, dus:
“van niets tot iets”. De lessen worden gegeven aan de hand van
gedigitaliseerd beeldmateriaal om de letters en cijfers in de oude geschriften beter te kunnen
ontleden. Deze lessen gaan door elke 4de zaterdag van de maand vanaf september 2013 tot en
met maart 2014, (NIET in december).
Inschrijvingen worden verwacht vóór 15 september 2013. Het cursusgeld houdt in: de
lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden) voor slechts 20,00 euro.
Om verwarring te voorkomen wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de
lessen.
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel & uitsluitend via overschrijving op
het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle
vzw”, met vermelding “cursus beginners 2013-2014”. Het overschrijvingsbewijs geldt als
enig en officieel inschrijvingsbewijs voor deze cursus. Het aantal deelnemers is beperkt tot
20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet aangeraden zich in te
schrijven voor beide cursussen, (beginnelingen en gevorderden).
Data en programma: Elke 4de zaterdag van de maand vanaf september 2013 tot en met
maart 2014, (NIET in december). De lessen starten telkens om 14:00 uur stipt en eindigen om
16:00 uur. De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum Melle, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle, tel 09.252.26.47, email:
wgmvzw2012@gmail.be, deze cursus is samengesteld en wordt verzorgd door dhr. Xavier
De Schryver, op onderstaande zaterdagen.
Zaterdag 28 september 2013:
Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke stand” met aandacht voor de
republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het Oud Regime) en
kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Zaterdag 26 oktober 2013:
Les 2 = periode 1750 – 1800,
“de oude parochieregisters” met extra aandacht voor het
Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 23 november 2013:
Les 3 = periode 1700 – 1750,
“de oude parochieregisters”, met extra aandacht voor het
Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 25 januari 2014:
18de-eeuwse documenten met aandacht voor het Oud
Les 4 = periode 1750 – 1850,
Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Zaterdag 22 februari 2014:
Les 5 = het Oud Nederlands uit de 18de eeuw.
Wij ontleden een “staat van goed” en de
“aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en
verkortingen”.
Zaterdag 22 maart 2014:
Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, of “een ontvoogding”, een
“huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706), verkoop en
aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in verband
met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw
vragen te beantwoorden.
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2- Cursus voor gevorderden 2013-2014
Deze cursus is samengesteld en wordt verzorgd door Gontran Ervynck en gaat door op elke
tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2013 tot en met maart
2014, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Plaats: In de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47).
Deze cursus is bedoeld als aanvulling en vervollediging van de cursus voor beginners.
Gezien de moeilijkheidsgraad, is het aangeraden eerst de cursus voor beginners te volgen. Er
zal vooral aandacht besteed worden aan het zgn. “gotisch” schrift.
Inschrijvingen voor deze cursus worden verwacht vóór woensdag 28 augustus 2013.
Cursusgeld voor de nodige documentatie: 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen, wordt U
vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via
volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van de Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) vzw, met vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2013-2014”. Alleen uw
betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot
20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten
inschrijven voor de cursussen beginnelingen en gevorderden samen.
Data en programma:
Zaterdag 14 september 2013

parochieregisters en analoge archivalia

Zaterdag 12 oktober 2013

staten van goed, weeserekeningen

Zaterdag 9 november 2013

wettelijke passeringen, notariskontrakten

Zaterdag 11 januari 2014

clachten, saisissementen, openbare verkopingen

Zaterdag 8 februari 2014

enquesten, processtukken

Zaterdag 8 maart 2014

ommestellingen, land- en renteboeken

Er zal vooraf een korte omschrijving van het onderwerp gegeven worden. Dan worden
de documenten rondgedeeld om de teksten te lezen en daarna ontvangt u de omgezette tekst.

3- De Belgische polders: Watervliet
Over pastoor Pieter-Antoon Cruÿssaert
Bij elke akte in onze vorige artikelen komt de naam "pastoor Cruyssaert" voor. Deze
pastoor was niet zo onberispelijk, niettegenstaande zijn functie als pastoor.
Hij werd geboren te Hooglede op 11/08/1736. Pastoor te Watervliet van 1776 tot
09/10/1812, hij had de volledige periode van de Franse revolutie en hun invloeden in onze
streek van 1789 tot 1815 meegemaakt, dit dus gedurende 26 jaren, Hij overleed op
08/04/1812.
Om te begrijpen wat er toen gebeurde, is het noodzakelijk dat we ons in de
mentaliteit en levensgewoonten van toen verplaatsen. Van 1789 tot 1812 was de
periode van de verandering van het "Ancien Régime" naar de "Burgerlijke stand" en
dit gebeurde niet zonder trekken of stoten.
Hier liggen de Sint-Annapolder, Sint-Barbarapolder, Jonkvrouwpolder en de Christoffelpolder.
In 1287 verdween het dorp onder het zeeoppervlak. Slechts in 1497 werd het land herwonnen
en kwam het in het bezit van Hieronymus Lauweryn, kanselier en schatbewaarder van
Filips de Goede van Bourgondië. Het dorp werd in 1504 heropgebouwd door Lauweryn ("van
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Watervliet"), die ook de stad Philippine stichtte. Vanaf 1719 werd de familie Massiet
eigenaar.

De Heerlijkheid Watervliet

Op plaatselijk gebied was de laatste heer van de heerlijkheid Watervliet, Jan-Charles
Veranneman. Hij was legioenchef en lid van het erelegioen van het Franse Imperium, en
gehuwd met Emerence Colette Pardo. Zij overleed in 1793. Haar grafsteen is ingemetseld in de
kerkmuur van Watervliet. Veranneman was een van de rijkste families van Brugge.
De plaatselijk gebeurtenis van Watervliet neem meer belangstelling bij de bevolking dan het
nationaal gebeuren. In 1778 was een deel van het stadhuis ingestort. Het duurde tot in 1781
voor men overging tot de aanbesteding voor een heropbouw. Maar de financiën ontbraken
voor de herstellingen. De inwoners weigerden te helpen onder de vorm van een lening en de
heer Veranneman werd aangesproken om de nodige leningen te verwerven in Brugge.

Het feodaal tijdperk

is gekend als een periode van veel machtsmisbruik, mistoestanden, corruptie en dergelijke.
Vóór 1789 werd meer aandacht gevestigd aan de Heren van de heerlijkheid Watervliet en het
Oostenrijkse bestuur. Jozef II had besloten hard op te treden. Hij hief de Brabantse privileges
op, schafte de Bestendige Deputatie der Staten af alsook al haar ontvangers, bedienden en
ambtenaren en ontbond ook de Raad van Brabant. Deze laatste mocht geen enkele activiteit
meer uitoefenen op straffe van verbanning van al zijn leden.
Van 24 oktober tot 10 december 1789 hadden we de Brabantse Omwenteling.
In 1789, bij schermutselingen in Gent, moesten de Oostenrijkers het onderspit delven. Het
hele land kwam in opstand. De landvoogden vluchtten.
Na 1789 werd er heel veel geschreven over de Franse opstand en zijn invloeden op de
buurlanden.
Van 10 januari tot 3 december 1790 was er de strijd tussen de advocaten Vonk en Van der
Noot in de Belgische Republiek. Toen, voor de eerste maal, sprak men over de onafhankelijk
staat België. De Verenigde Belgische Staten werden uitgeroepen.
Eind mei: oproer op het Vlaamse platteland tegen de adel, de clerus en de Verenigde Belgische
Staten, waarbij het herstel van Jozef II werd geëist.
Op 30 mei 1790 werd door de "Secretaris van Staet" Muller een bolwassing gestuurd aan de
baljuw en de burgemeester van Watervliet.
Onze gemeentevaderen waren niet bijster geestdriftig met het toenmalige onafhankelijk
België.

De Franse revolutie:

De tijd van de Franse Revolutie was voor Watervliet zeer belangrijk. De bevolking had veel te
lijden, maar blijkbaar iets minder dan elders, dit omdat een belangrijk man, met grote macht
op hoger vlak, van daar afkomstig was, nl. Renier Grégoire Du Bosch.

Zelfs de bisschoppen vluchtten voor de Fransen

De dreiging van een aanval van de Fransen maakte een einde aan het luxueuze leven van de
bisschoppen. Op 9 november 1792 vluchtten enkelen naar Hulst, uit vrees voor de
oprukkende Fransen, maar keerden de 20ste van dezelfde maand reeds terug.,
Na de bittere ervaring opgedaan tijdens de eerste Franse bezetting namen alle bisschoppen bij
de nakende tweede inval van het Franse leger weerom de wijk naar het buitenland. De
bisschop van Brugge, Mgr. Brenart trok naar Anholt in Westfalen, waar hij overleed op 25
oktober 1794.
In de namiddag van 23 juni 1794 vluchtten de bisschoppen van Gent en Brugge in paniek.
's Anderendaags werd de stad Gent door de Fransen beschoten, maar pas op 4 juli
ingenomen. Via Antwerpen en de norbertijnerabdij van Hamborn, kwamen zij in Dusseldorf
aan, een verzamelplaats van gevluchte kerkelijke en burgerlijke personaliteiten. De meeste
kapittelheren van Sint-Baafs hadden een veiliger onderkomen gezocht, o.m. in Middelburg.
Na een verblijf van drie dagen vertrok bisschop de Lobkowitz naar Delft. Eind januari 1795
sloeg hij ook hier voor de Franse troepen op de vlucht, richting Munster. Verkleund door de
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kou en getroffen door een beroerte, overleed hij op 29 januari 1795. Hij was 69 jaar oud. Zo
eindigde het episcopaat van prins de Lobkowitz.
Men kon er zich niet onmiddellijk rekenschap geven hoe zwaar de persoonlijkheid van
Napoleon op de geschiedenis van de eerst volgende jaren zou wegen. Zijn minister van
Buitentandse Zaken, Talleyrand, was een afvallige bisschop en het hoofd van zijn politie.
De staatsgreep van 18 Fructidor jaar V (04 september 1797) en de uitzonderingswetten die
erop volgden, maakten op brutale wijze een einde aan de periode van ontspanning.

Er waren verschillende eedformules op de priesters van toepassing:

1. Verplicht in 1791 (vertaling van P. Lansens): "Ik zweer dat ik neerstiglijk letten zal op de
geloovigen der parochie die mij bevolen is; dat ik aen de natie zal getrouw zijn, alsook aan de
wet en aen den koning, en dat ik uit al mijne krachten de constitutie zal doen handhaven, die
door de nationale vergadering besloten en door den koning aanveerd is".
2. Vanaf 1793, na de dood van Lodewijk XVI, werd de eed: "Ik zweer de vrijheid en de
gelijkheid te ondersteunen en voor haar verdediging te sterven".
Deze formules waren nooit verplicht in België.
3. De grondwet van het jaar III schrijft volgende formule voor: "Ik erken dat de algemeenheid
van de Franse burgers de Souverein is en ik beloof onderwerping en gehoorzaamheid aan de
wetten van de republiek"
Deze formule was hier wettelijk toen België op 26 januari 1797 bij Frankrijk werd aangehecht.
4. De eed van haat, verplicht vanaf 19 Fructidor jaar V zoals hij op een plaat in de Algemene
Geschiedenis der Nederlanden, deel IX voorkomt: "Ik zweere haet aen het Koningdom en aen
de regeeringsloosheyd, Aengekleeftheyd ende Getrouwigheyd aen de Republiek ende aen de
Constitutie van het jaar dry"
5. Eed van trouw aan de regering verplicht in 1799: "Ik zweer en ik beloof aan God, op de
heilige evangelies, gehoorzaam en trouw te blijven aen de regering, zoals ze door de grondwet
van de Franse Republiek werd ingesteld. Ik beloof ook geen enkele overtuiging aan te kleven,
van geen enkel raad deel uit te maken, of geen enkele binding te onderhouden, uitwending of
inwending, die in strijd zou zijn met de openbare rust, en zo ik zou vernemen dat er in het
bisdom of elders, voor de staat nadelige ontwikkelingen op gang komen, zal ik zulks kenbaar
maken aan de regering".
Volgende afbeelding toont een model van de "eed van haat aan het koningschap en van trouw
en aanhankelijkheid aan de Franse Republiek en de Grondwet", die de pastoor van Sint-Pieter
(Limburg) aflegde op 24 Pluviôse van het zesde jaar van de Franse Republiek.

Je jure haine à la Royauté et à l'anarchie, je jure fidélité à l'attachement à la République
française et à la constitution de l'an trois, Saint Pierre, le vingt quatre pluviose an six.
Je soussigné maire de la commune de Saint pierre certifie la signature……;
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De beëdigde priesters legden zonder enige aarzeling de eed van trouw af aan de nieuwe
grondwet. Die vrijheid kon niet volstaan om het probleem van verhouding tussen de
onbeëdigde priesters en de beëdigden binnenin de kerk op te lossen
Het seminarie te Gent werd op 4 juli 1794 door de Fransen gesloten, maar in mei 1795
werden de lessen toch hervat. Na de annexatie bij Frankrijk werd het seminarie door de wet
van 25 november 1797 afgeschaft. Alle goederen werden aangeslagen als nationaal bezit en
te koop gesteld. Omdat de koper van de ruime gebouwen niet tijdig betaalde, bleef het
complex staatsbezit. Het werd gebruikt als bureau voor de legeradministratie en als atelier
voor militaire uitrusting.

.
Akte van de eedaflegging op het uitvoeringsdecreet van het Concordaat en de Organieke
Artikelen, opgelegd door de wet van 17 Germinal jaar X (8 april 1802).
Deze akte werd afgeleverd aan J.Baeten, pastoor van St.-Hermes te Ronse in 1803.
(archief van het bisdom Gent)
In 1799, werd de eed van haat tegen het koningschap vervangen, eerst door de eed van
trouw aan de grondwet, daarna een belofte van trouw aan de regering. Geestelijken konden
weer op straat komen. Aan gevangen of gedeporteerde priesters werd, onder bepaalde
voorwaarden, vrijheid geschonken. Kerkgebouwen werden heropend en weer ter beschikking
van de cultus gesteld.
Later bij keizerlijk decreet van 16/04/1813 wees Napoleon Jacques-Louis de la Brue (17601832) aan als bisschop van Gent ter vervanging van de Broglie, die hij te Parijs gevangen
zette en tot ontslag dwong. Maar hij werd nooit als dusdanig aanvaard door de Gentse
geestelijkheid. Hij verdween een jaar nadien.
De angst was algemeen, hier een document gevonden in de parochie registers van Oedelem:
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“Dese hier volgende -------- geboorten zijn in de--jaeren 1798, en 1799
in het stadhuis alhier aen
den beampten van den civilen
Staet overgeven en aengeteekend
Zonder dat men de ackten
van hun doopsel heeft konnen
ontdekken, aengezien de
aenteekenings bladen
Waerschynelyk door de
vreede en strenge vervolginge
Die de Priesters alsdan hebben
onderstaen

verloren zijn”

De kerk van watervliet
Toen de Fransen in ons land binnen kwamen, was de voornaamste doelstelling dat enkel in die
kerken de kunstschatten en eigendommen mochten bewaard worden als de pastoor de eed
van trouw aan de republiek aflegde. Dit gebeurde wel te Watervliet, Middelburg en Sint-Kruis.
De eerste eed werd aan de priester opgelegd op 4 januari 1791. De republiek werd officieel
uitgeroepen op 22 september 1792. Na de dood van de koning, werd de eed van haat tegen
het koningschap verplicht. Het werd van toepassing op alle militairen, ambtenaren, priesters,
herbergen, enz. Volgens het dekreet van 16 Brumaire jaar VI, (6 november 1797) werden de
pastorijen en kerken die gebruikt werden door onbeëdigde bedienaars, gerekwestreerd
(opgeëist). Van de inbeslagneming tussen november 1796 en december 1813, werd de helft
opgeëist en verkocht, omwille van de grote noden van de Franse schatkist.
Op 26 januari 1797, werd de eed van trouw aan de republiek van kracht in België en dus een
verplichting voor al de priesters om die af te leggen. Elke priester moest de keuze maken
tussen de eed van haat of de verbanning, in vele gevallen de dood. De bisschoppen waren al
uit het land verdwenen of overleden.
Op 12 oktober 1798 was te Overmere de "Boerenkrijg" uitgebroken. De uitoefening van de
eredienst bleef wel gereglementeerd.
Onze pastoor Cruyssaert legde eigenlijk de drie eden af: in april 1797 de eed van haat tegen
het koningschap, in september 1797 de eed van trouw aan de grondwet, en op 8 Nivose XI (09
december 1802) een belofte van trouw aan de regering. Toen waren de meeste nationale
goederen reeds verkocht.
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In 1799 deed Napoleon de eed van haat vervangen door de eed van trouw aan de regering.
Van dan af komen de priesters ook weer op straat en de bannelingen keren terug, althans wat
er van overbleef.
De heer Firmin Van de Poele schreef: De Franse overheersing verloopt verder zonder enige
incidenten. Geen Boerenkrijg in Watervliet. Het is algemeen bekend dat Watervliet ontsnapt is
aan de confiscatie van kerkelijke goederen door het Franse bewind.
Buiten pastoor Cruyssaert, waren ook de pastoors van Middelburg en Sint-Kruis die de eed van
trouw aan de Republiek afgelegd hadden. J. De Paepe schreef in zijn boek over Watervliet:
"Mijn doelstelling was, nu eens precies uit te maken hoe en door wie de kerk haar
kunstschatten en eigendommen tijdens de Franse periode mocht behouden. Artikelen die naoorlogse pastoors aan de kwestie wijden, gaven eveneens die eed als reden op. Pater Donche,
die hier onderpastoor was van februari 1796 tot 25 oktober 1797, wordt de redding van de
kunstschatten aan deze priester toegeschreven".
Watervliet behoorde een tijdje tot het bisdom Brugge en later bij het bisdom Gent. Bekende
cijfers over de eedaflegging tonen het volgende:
Pastoors en onderpastoors
Pastoors
onderpastoors en coadjutoren

beëdigden

Totaals aantal priesters

36
9

122
93

In de parochies:
Aardenburg:
Sluis:
Brugge:
Roeselare:
Damme:

10 op 18 pastoors,
3 op 4 pastoors,
0 op 19 pastoors,
0 op 38 pastoors,
4 op 20 pastoors,

1 op 16 onderpastoors
-- op -- onderpastoors
0 op 13 onderpastoors
0 op 21 onderpastoors.
2 op 16 onderpastoors

---------------------------------------------------------------------------------------Bronnen:
-Het Bisdom Gent, vier eeuwen geschiedenis, door Cloet Michel, 1992.
-Gent archief van het bisdom.
-Het Bisdom Brugge, 1559-1984, bisschoppen, priesters, gelovigen, door Cloet Michel,
Janssens de Bisthoven Boudewijn, 1984
-Heerlijk Watervliet, door J. De Paepe, 1980

4- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen als 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 financiële schenkers en hartelijke dank aan de
volgende schenkers:
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%
29,5
9,6

Doodsprentjes en doodsbrieven: Chris Schoonejans (Melle), Eric Decordier (Oostakker),
Felix De Lange (Sint-Amandsberg), Ginette Desmet (Gent), Luc De Ruyver (Kalken), Patrick
Heye (Gent) en Ivette BERNAERT (Oosterzele).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Marina Buysse (Wetteren).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Jean-Pierre Mestdagh (Melle) en
Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, enz…):

Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Erik Francq (Melle) en familie Michel
Boussauw (Gent).

Boeken:
"Vlaamse Begijnhoven, In schemelheyt der maechtlyckheydt”, door Johan van Mechelen,
geschonken door Chris Schoonejans (Melle).
Allerlei:
"Wapenkaart Vlaanderen" door Ernest Warlop (1992), geschonken door Lorette Van
Waesberghe (Oostakker).
"Wapenkaart Brabant" door Ernest Warlop (1992), geschonken door Lorette Van Waesberghe
(Oostakker).
Niettegenstaande dat deze “Nieuwsflits” gratis wordt verspreid via email, zijn alle geldelijke
giften welkom, dit als steun om o.a. de kosten van de aankoop van nieuwe boeken etc. ten
behoeve van de vorsers mede te kunnen dekken. U kunt centen overschrijven op het
rekeningnummer BE48 7370 3628 6127 (BIC: KREDBEBB) van “vzw Werkgroep Genealogie
Melle”, 9090 Melle, met de vermelding “steun”. Onze welgemeende dank bij voorbaat.”

5- Aanwinsten in het documentatiecentrum te Melle

Boeken:
"GENEALOGISCHE NOTA'S uit de registers van de schepenen van Ghedeele van Gent 1349 - ca
1600" (deel I, 1349-1400), door M.J. Baudts, herwerkt door Gontran Ervynck, 2013.

Nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
"LEMBEKE, Sint Egidiusparochie; Trouwen - Begrafenissen 1722-1802”, door Murk Van
Stralen, voor 12,00 euro.
"DESTELDONK, OLV-parochie: Dopen 1611-1796" door Freddy Eeckhout
Hier worden de dopen alfabetisch weergegeven op naam van de geborene met vermelding van
de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en doopheffers. Ook interessante
opmerkingen worden weergegeven. In totaal 5533 dopen werden verwerkt op 259 pps. Dit
werk kost 20,00 Euro.
"DESTELDONK, OLV-parochie: Trouwen en Begrafenissen" 1611-1796, door Freddy Eeckhout
De 1277 trouwen worden weergegeven in alfabetische volgorde op zowel de naam van de man
als van de vrouw. De huwelijksdatum en de getuigen worden ook vermeld alsook de relevante
opmerkingen. De 3385 begrafenissen worden ook alfabetisch opgesteld met vermelding van
leeftijd, eventuele partner of ouders en herkomst. De auteur geeft ook de verwijzing naar
staten van goed weer uit een andere bron. Dit werk telt 213 pps en kost 18,00 Euro.
Kortelings wordt een cd uitgegeven met zowel de dopen , trouwen als begrafenissen voor de
kostprijs van 12,50 Euro.
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6- Wij bevelen u volgende initiatieven aan
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7- Oude weerspreuken
van onze voorouders voor juni:
Niet te koel, niet te zwoel,
niet te nat en niet te droog,
vult de schuren hoog.

8- Openingsdagen en -uren
Onze vaste 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
Gesloten op donderdag, vrijdag, 1ste en 3de zaterdag van de maand, zon- en feestdagen, alsook
tijdens de maanden juli en augustus.

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR HET
JAAR 2013
-geheel de maanden juli en augustus
-zaterdag 9 november t.e.m. maandag 11 november (n.a.v. de Wapenstilstand)
-dinsdag 24 december 2013 t.e.m. zondag 5 januari 2014 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
Het documentatiecentrum wordt enkel op de tweede en de vierde zaterdag van de
maand opengehouden, dit in de voormiddag van 9 tot 12 uur.
Er wordt soms naar een gedrukte versie van onze Nieuwsflits gevraagd. Wie geen
internet heeft krijgt de gelegenheid om dit op papier te ontvangen. Om de kosten
van het printen te dekken, vragen wij u een tegemoetkoming van 1,50 euro per
exemplaar, indien u het zelf komt afhalen. Er worden geen postzendingen gedaan.

Wij willen u verder op de hoogte houden van de werking van het
gemeentelijke documentatiecentrum, van onze activiteiten en
publicaties.
Wanneer u in de toekomst geen Nieuwsflits meer wenst te
ontvangen, mail ons dit: lucderuyver@skynet.be.
Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd zou kunnen zijn in
het ontvangen van onze Nieuwsflits, laat ons het betreffend emailadres weten via: xavierdeschryver@telenet.be
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