NIEUWSFLITS
Nr. 12 (juli 2013)

1- Woord vooraf.
Vorig weekend tijdens de Melse Feesten had onze jaarlijkse
tentoonstelling plaats. Op het thema "Hoe begin ik aan mijn
stamboom" kwamen vele bezoekers met interesse een kijkje nemen.
Het was tevens een gezellig weerzien met alle cursisten die in de loop
van voorgaande jaren onze cursussen Familiekunde en Oud Schrift
volgden. Sommigen onder hen waren onmiddellijk bereid hun
kladwerkjes en afgewerkte resultaten uit te lenen voor onze
tentoonstelling.
Onderstaande foto's geven een beeld weer van het decor en het succes
tijdens deze drie dagen. Het is een aanmoediging voor ons om verder
te gaan in deze richting om meer opleiding en hulp aan de bezoekers
te bieden. In september is de leeszaal terug open, net zoals vroeger,
op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30
tot 17 uur. Onze vele vrijwillige medewerkers staan dan weer tot uw
dienst.

Hartelijke dank aan de leden van het bestuur van de Fotoclub IRIS /Melle,
voor hun medewerking en het uitlenen van hun materiaal, dit
heeft het mogelijk gemaakt dat deze tentoonstelling in het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum een succes is
geworden.
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De 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.

2- Nieuws uit de Rijksarchieven
Op de website van het Rijksarchief www.arch.be. kunt u de digitale akten van parochies
en burgerlijke stand online raadplegen:
Parochieregisters: http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
Burgerlijke Stand: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand

3- Cursus Oud Schrift en Documentenleer voor beginners 2013-2014
Deze cursus "Oud Schrift voor beginners” 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 beginnelingen 2013-2014”. Het overschrijvingsbewijs geldt
als enig en officieel inschrijvingsbewijs voor deze cursus. Het aantal deelnemers is beperkt tot
20 personen. (Er zijn nog enkele plaatsen vrij). Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus
is het niet aangeraden zich in te schrijven voor beide cursussen, (beginnelingen en
gevorderden).
Data en programma: De lessen starten telkens om 14:00 uur stipt en eindigen om 16:00
uur. De cursus gaat door 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.

2

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
de
Latijn (2 deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 23 november 2013:
“de oude parochieregisters”, met extra aandacht voor het
Les 3 = periode 1700 – 1750,
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.

4- Cursus voor gevorderden 2013-2014
Goed nieuws:
"De cursus voor gevorderden worden opnieuw gegeven in ons Gemeentelijke
Documentatiecentrum te Melle, zoals vroeger op de tweede zaterdag van de
maanden September, oktober en november en na de nieuwjaarsfeesten ook
de tweede zaterdag van januari, februari en maart". De inschrijvingen zijn al
goed op gang. Het beloofd opnieuw een succes te worden.
Deze cursus is samengesteld en wordt verzorgd door Gontran Ervynck, gaat door telkens de
tweede zaterdag van de maand van september 2013 tot en met maart 2014, van 14.00 uur
stipt tot 16.00 uur (NIET in december).
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 aangeraden zich in te
schrijven voor beide cursussen: beginnelingen en gevorderden.
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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. Daarna
worden de documenten rondgedeeld om deze teksten te lezen en dan ontvangt u de
omgezette tekst.

5- Over de Belgische polders

Deze foto toont een fragment van een kaart uit het Rijksarchief Gent, fonds ‘Kaarten en Plannen’, kaart
706 (Figuratieve kaert van de Laureyne- en Capelle polders, gelegen ten noorden van Assenede,
Bouchaute en Bassevelde (17e eeuw)
Echte lands- en gemeentegrenzen bestonden er toen nog niet, alleen de parochiegrenzen waren
vastgelegd. De heerlijkheden bestonden uit verzamelingen van landerijen en gronden verspreid over het
land. Een heer kon land kopen en verkopen, wat de oppervlakte van zijn heerlijkheid bepaalde. Het
Vlaamse landschap is in de loop der eeuwen, door natuurlijk en menselijk ingrijpen, aan grote
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veranderingen onderhevig geweest. Indertijd was er alleen een scheidingslijn tussen noord en zuid. Door
de oorlog van 1672/1678 met Frankrijk, werden "inundaties" uitgevoerd om de vijand op afstand te
houden. Daarop volgde de stormvloed van 1682, waarbij aanmerkelijk veel land verloren is gegaan.
Nadien kwam er de negenjarige oorlog met Frankrijk (1688-1697) die de verdedigingswerken nog
uitbreidden. Toen werd er opnieuw een inundatieplan opgesteld. Van 1784 tot 1790 kwam een enorm
bedijkingsproject tot stand. De gronden werden opnieuw drooggelegd en ingedijkt. Hier volgt een lijstje
van de polders in de omgeving van Watervliet op Belgisch grondgebied en alwaar men talrijke
landbouwbedrijven aantroffen, met vermelding van de nabijgelegen gehuchten en hun ligging. Dit lijstje
kan u helpen de woonplaatsen van gezinnen terug te vinden waar geboorten plaats vonden.
naam
polder/waterschap
Antjens Gat polder
Barbara polder
Bentille polder
Beooster Ede polder
Biezenpolder
Braakmanpolder
Brand Kreek polder
Christoffelspolder
Coquyt polder
Fascier polder
Goochelaar polder
Graaf Jansdijk
Grote Isabella polder
Helle polder
Hoogland van SintKruispolder
Jeromi Nieuwland polder
Jeronimuspolder

Jonge Vrouw polder
Kapel polder
Klein Boom polder
Klooster polder
Laureyne polder
Maria polder
Nieuw Antjens Gat
polder
Oost polder
Oude Haentjens Gat
polder
Oudemans polder
Pennemanspolder
Poel polder
Polder Sainte Croix
Polder Sint-Lievens
Rode polder
Rousselaere polder

wijken en ligging
links van Sint-Margeriete
Watervliet
met Kerslaere, ten noorden van Bentille
met Kanteyn, ten noorden Sint-Laureins
valeiskreek, links Sint-Laureins
ten noorden van Philipine
ten noorden van Sint-Margeriete
met Steeneschuere, ten zuiden van
Watervliet
In het Nieuwhuis, Ten zuiden van de
Sint-Christoffels polder
ten zuiden van de Sint-Christoffels
polder
tussen Sint-Laureins en Kaprijke
(poldergrens) boven Boekhout
Boekhoutse haven
ten westen van Sint-Joris polder
boven Sint-Laureins
ten noorden van Sint-Jan-in-Eremo
of Jeromi Oudland met ten westen van
Watervliet en boven WaterlandOudeman
ten noord van Watervliet
met Meulenhoek, Noord van Boekhoute
ten westen van Sint-Margeriete
met Muyzenhol en Maegd van Gent, Ten
oosten van Watervliet
in t'Pavilloen, Zuid van Watervliet
ten westen van Sint-Margeriete
met Krabbe en Riethut hoeve, ten zuiden
van Sint-Jan-in-Eremo
met Kattenhoek, ten zuiden van SintMargeriete
ten noorden van Waterland-Oudeman

jaar
bedijking
1508
1396

1492
1794
1415

1501

1506
1614
1492
1503/1583
1603

1526
1413

ten zuiden Sas van Gent
ten westen van Sint-Margeriete
ten noorden van Sint-Margeriete
1565
ten westen van Sint-Jan-in-Eremo
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Sint-Kruispolder
Sint-Andriespolder
Sint-Annapolder
Sint-Barbarapolder
Sint-Jans polder
Sint-Jooris polder
Sint-Laurent polder
Sint-Lievens polder

boven Sint-Laureins
1504
met Steentjen, ten noord-oosten van
Watervliet
met Mollenkot, ten westen van de
Laureine polder en Maagd van Gent
ten zuiden van Sint-Jan-in-Eremo
met Vogelzang, onder de Laureine
polder
met Fort Saint-Laurent, ten westen van
Bouchaute
aan Sinte-Margriete

1508
1421
1444/1466
1503

6- Einde van het schooljaar "2012-2013" in het GBS-Melle
De parking naast het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum
krijgt een ander uitzicht.
Bij uw volgend bezoek aan ons Documentatiecentrum zult u kunnen genieten
van het werk van enkele jonge kunstenaars (leerlingen van de Gemeentelijke
Basisschool) die onder de leiding van hun leraar, een muurschildering in de
vorm van een regenboog aanbrachten ter hoogte van de parking bezijden ons
gebouw. Gebruikmakend van de laatste schooldagen hebben deze leerlingen
de zo gezegde "verloren tijd" van het einde van een schooljaar goed kunnen
benuttigen. En nu komt er een welverdiend verlof…..

Een paar foto's verduidelijken de creativiteit van deze leerlingen.

7 - Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Doodsprentjes en doodsbrieven: André De Moor (Wetteren), André Vervust (Melle), Eric De
Caussemaeker (Ertvelde), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (SintAmandsberg), Freddy Spruytte (Oostakker), Gerard Dierickx (Melle), Ginette Desmet (Gent),
Guido De Munter (Merelbeke), Ivan Burggraeve (Lochristi), Ivette Bernaert (Oosterzele),
Jeanine Van Herrewege (Sleidinge), Noëla Koten (Baaigem), Patrick De Rey (Melle), Fernand
en Christiane Schamp-Van Impe (Wetteren) en Ronny Hautekeete (Melle).
Parochiebladen: Chris Schoonejans (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en
Marina Buysse (Wetteren).
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Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, enz…):
Patrick De Rey (Melle).
Geschonken boeken:
"Het waren twee koningskinderen, Romances en balladen uit de middeleeuwen",
bijeengelezen en ingeleid door Norbert de Paepe (1989), geschonken door Anne Van Kelst
(Sint-Lievens-Houtem).
"Verloren Adel. De laatste dagen van de Russische aristocratie", door Douglas Smith
(2012), geschonken door Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem).
"De kinderen van de koning, alle erfgenamen van Leopold I", door Goddyn Reinout (2002),
geschonken door Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem).
"Leningrad, belegerde stad 1941-1944" door Aleksandr Adamovitsj & Daniïl Granin (1993),
geschonken door Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem).
"Nieuwe schrijf-leesmethode", door F. A. Robyns (1880), geschonken door Ginette Desmet
(Gent).
"Aardrijkskundige Beschrijving van België", door E. Soudan, kantonalen schoolopziener
(1872), geschonken door Ginette Desmet (Gent).
"Het Vaderland en het Vereenigd Nederland" derde deel, van wijlen J.F. Martinet, thans
bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der 17
Nederlandsche provinciën en van het Groot-Hertogdom Luxemburg (1830), geschonken
door Ginette Desmet (Gent).
"Het Vaderland en het Vereenigd Nederland" derde deel, van wijlen J.F. Martinet, thans
bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der 17
Nederlandsche provinciën en van het Groot-Hertogdom Luxemburg (1831), geschonken
door Ginette Desmet (Gent).
"Het Vaderland en het Vereenigd Nederland" vierde deel, van wijlen J.F. Martinet, thans
bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der 17
Nederlandsche provinciën en van het Groot-Hertogdom Luxemburg (1831), geschonken
door Ginette Desmet (Gent).
"Liefde, eenzaamheid en tragiek rondom een keizerskroon… De geschiedenis van Prinses
Charlotte van België, keizering van Mexico", door Mia Kerckvoorde (1983), geschonken
door Noëlla Koten (Baaigem).
"Vorstenhuizen in Europa", door Oscar Saile, Ans Herenius-Kamstra (1980), enz.
geschonken door Noëlla Koten (Baaigem).

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.”

Onze bedanking gaat uit naar de bloemenkwekerij
Raymond en Guy Luyckx (Molenstraat 52, Destelbergen)
voor de schenking van bloemen die het tuintje van ons
Gemeentelijk Museum, Archief & Documentatiecentrum
te Melle versieren.

WGM vzw dankt zijn financiële schenkers die het mogelijk maken dat zij hun
taken met succes kunnen vervullen tegenover de dagelijkse bezoekers
en hartelijke dank aan de volgende schenkers:
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Speciale bedanking aan de milde schenkers van deze twee
rolbanners van 2 meter hoog, op naam van WGM-vzw. Deze
zullen gebruikt worden op onze standen in verschillende
boekenbeurzen en genealogische opdrachten.

8- Aanwinsten in het documentatiecentrum te Melle
Bewerkingen van parochieboeken:
"DESTELDONK, O.L.V.-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 p., dit
werk kost 20,00 Euro.
"DESTELDONK, O.L.V.-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 p. en kost 18,00 Euro.
De nieuwe cd "DESTELDONK, O.L.V.-parochie" is reeds beschikbaar, met zowel de dopen,
trouwen en begrafenissen voor de kostprijs van 12,50 Euro + (eventueel) 2,42 Euro port = 14,92
Euro.

9- Verdwenen boeken uit het documentatiecentrum Melle?
"Missen is menselijk!"
Een gekende spreuk die ons wel eens toeren speelt. Soms worden
er boeken per vergissing op de verkeerde plaats teruggezet. Dit
gebeurt meestal op de laatste minuut van de dag: “Haast en spoed is
zelden goed”. Zoiets veroorzaakt heel veel tijdverlies bij de andere
bezoekers en/of bij de vrijwilligers die de bezoekers behulpzaam zijn.
Onder andere zijn “de parochieregister van Nukerke” en “De
geschiedenis van
Scheldewindeke" verdwenen
of onvrijwillig
misplaatst. Wie zou ons kunnen helpen om deze terug te vinden?
Misschien kunnen ook die boeken per vergetelheid meegenomen zijn
tussen andere papieren?
Deze week nog heeft een vriendelijke dame
teruggebracht. Wij zijn er haar zeer dankbaar voor.
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ander

boek

10- Wij bevelen u volgende initiatieven aan
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11- 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.

12 - Oude weerspreuken
van onze voorouders voor juli: Hoeymaent
Brengt Juli hete gloed,
zo gedijt september goed.

--------------------------------------------

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 en indien u het zelf komt afhalen. Er worden geen
postzendingen gedaan.

Wij willen u verder op de hoogte houden van de
werking van het 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 e-mailadres weten via:
xavierdeschryver@telenet.be
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