NIEUWSFLITS
Nr. 13 (augustus 2013)

De vakantie is straks voorbij, het documentatiecentrum is terug
open vanaf maandag 2 september om 8.30 uur.
“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.
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1- Nieuws uit de Rijksarchieven
Op de website van het Rijksarchief www.arch.be. kunt u de digitale akten uit de
parochiesregisters en de registers van de burgerlijke stand online raadplegen:
Parochieregisters: http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
Burgerlijke Stand: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand
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2- Over de schrijfwijze van familienamen

Wij horen te dikwijls dat een familienaam maar op één manier dient geschreven te worden.
Spijtig genoeg heeft de ervaring ons geleerd dat wij moeten rekening houden met hoe pastoors en
gemeentesecretarissen, beïnvloed door de plaatselijke taalgebruiken, er toen over dachten. De
ongeletterdheid en de variatie aan dialecten vormen de bron van dit probleem. Dit verklaart
waarom soms in één en dezelfde akte twee of zelfs drie verschillende schrijfwijzen van één
familienaam voorkomen.
Vroeger was de correcte schrijfwijze van minder belang. De naam van een beroep of van
een plaatsnaam kon immers ook verschillen van streek tot streek. Hierdoor kon het gebeuren dat
een gezin die naar een andere streek of taalgebied verhuisde een andere schrijfwijze van hun
familienaam meekregen. In het oude regime was de persoon die de doopregisters moest invullen
meestal een pastoor of onderpastoor, maar die kwamen niet noodzakelijk uit dezelfde provincie.
Zij waren dan ook vaak niet vertrouwd met de dialecten van de streek waar zij werden aangesteld.
Iemand uit Limburg kon even goed worden benoemd in een West-Vlaamse parochie.
Zo stelden wij vast dat de familienaam "Van Weymeersch" op niet minder dan 125
verschillende wijzen werden geschreven. De familie "Roose" uit West-Vlaanderen vinden wij soms
als "Van Roose" of "De Roose" of gewoon "Roose". Een eenvoudige beroepsnaam als "De
Schrijver", werd tot 42 keren anders geschreven, en dit naar gelang de periode en de plaats.
Daarom is het goed zich niet vast te pinnen op één schrijfwijze van een naam. Bij de
wedersamenstelling van gezinnen zou u anders een groot deel van de kinderen wel eens kunnen
missen.
Vermijdt bij het opzoeken naar de voorouders om op een dwaalspoor terecht te komen. Laat
u zeker niet vangen door uitdrukkingen als: “het zal die wel zijn” of "men zegt mij dat het zo is” of
nog “men veronderstelt het als zijnde zus of zo”. Ga voor uw opzoekingen alleen voort op officiële
documenten en laat u tevens niet misleiden door de alfabetische klappers op de parochieregisters
of de tienjarige tabellen bij de burgerlijke stand. Klappers werden immers opgemaakt rond 1860 in
opdracht van de overheid en dus 300 jaar nà het verschijnen van de eerste parochieregisters. Die
ambtenaren hadden net hetzelfde probleem als u vandaag: het kunnen lezen en begrijpen van
paleografie of oud schrift.
Het duurde tot 1810 toen de "wet Napoleon" een verandering inluidde: de familienaam
mocht slechts op één manier worden geschreven. Maar het duurde nog lang voor deze wet een
volledige toepassing kreeg. Want men zat indertijd met nog een ander probleem, namelijk de
verschillen tussen de Franse en de Nederlandse taal. Volgens de heersende politiek van de tijd
werden sommige familienamen zelfs vertaald, zoals "Dupuis" naar "Van de Putte", "Dupont" naar
"Verbrugge" of "Vanderbrugge", enz…
Later kregen we ook nog de zogenaamde "nieuwe spelling" voor onze taal. Toch behielden
de meeste familienamen de oude spelling uit het "Ancien Regime", dus van vóór 1796, zoals de
namen met "gh" (Vandenberghen) of "ae" (Verhaeghen) of "ck" (zoals Vereecken). Wat wel
weggevallen is, is het accent op de "ú", alsook de puntjes op de "ÿ". Tegenwoordig wordt die
laatste geschreven als "ij", en daar kan nog veel over geredetwist worden want de "j" is een
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medeklinker. Op onze huidige computers is de "ÿ" met puntjes te vinden als toetsen combinatie:
>ALT 0255< .
Moeilijker wordt het met de naam van een mogelijke vondeling: "Vastenavondt", "Morgen"
of "Vermorgen", "Afschrift", "Vrijdag", "Ysklomp", enz… Deze laatste naam werd gegeven aan een
kind geboren in de maand februari, wat wellicht wijst naar de koude winterperiode toen het kind
werd gevonden.
Wat ook problematisch kan worden, is als men een familienaam liet wijzigen voor een of
andere reden, zoals "Hanus" die in 1924
veranderd werd in "Hanet". Trouwens ook
straatnamen zijn in die tijd onderhevig geweest
aan wijzigingen (zo werd "rue du Paradis" in Gent
“Donkersteeg”, enz.)…
Bij een familiereconstructie kan het ook
wel eens nodig zijn onze verbeelding los te laten
over mogelijke schrijfwijzen van een familienaam
willen wij geen deel van het gezin missen. Ten
slotte mag ook niet worden vergeten, gezien de
hoge kindersterfte, dat men meermaals dezelfde
voornaam terugvindt bij dezelfde ouders.

In onderstaande vindt u enkele voorbeelden met het jaartal waarin de naam voorkwam.
zonder de “H”
De Screve
De Screvele
De Screvere
De Screyvere
De Scryver

1611
1611-1796
1618-1658
1610-1614
1896

De
De
De
De
De

Scrivelle
Scriver
Scrÿver
Scryvere
Scrivere

1639-1690
1592-1630
1770
1609-1810
1249/1394/1470
1620-1623

met een « E » of « EY »
De Schrevel
De Schrevele
De Schrevelé

1649
1644-1774
1737-1819

De
De
De
De

Schrever
Schrevere
Schreyver
Schreyvere

1639
1638-1676
1623-1809
1612-1663

met een « i »
De Schribele
De Schrivele
De Schriver
De Schrivere
De Schiver

1674
1668-1692
1652-1689
1595-1703
1623

aan één geschreven
Deschryver
Deschrÿver
met een “Y” ou le “ÿ »
De Schryvele
De Schryver
De Schrÿver
De Schryvere

met “FV” of zonder “V”
De Schryer
De Schryfver
De Schryfvere

1796-1839
1648-1668
1647-1699

1841-1862
1833-1834

Deschryvere
Deschrÿvere

1708-1856
1629-1660

1667-1680
1618-heden
1626-1887
1603-1880

De
De
De
De

1606-1864
1732-1890
1627-1647
1887-heden
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Schrÿvere
Schryvers
Schrÿvere
Schrijver

zonder de “DE”
Schrevele
Schreveler
Schryere
Schryvers
Schrÿvers
Scryvers

1750-1855
1673-1720
1665-1727
1748-1798
1789-1792
1614-1639

Schrevelé
Schrivelier
Schryvere
Schrÿvere
Screvel

1784-1823
1740-1745
1721-1724
1780-1824
1779

Nog over familienamen
In de Middeleeuwen kende men geen familienamen en vermits velen van vader op zoon
gedoopt werden met dezelfde voornaam, diende men gebruik te maken van bijnamen om de
verschillende Jannen en Pieten uit elkaar te houden. Veel van deze bijnamen waren in feite
spotnamen, waarin vooral de Gentenaars uitblonken. Maar ook de groten der aarde ontsnapten niet
aan dit gebruik. Zo kende men in Frankrijk: Lodewijk de Stamelaar, de Dikke, de Twistzieke, de
Welbeminde enz… In het Frankische rijk was er niet alleen Karel de Grote, maar ook Karel de Kale
en Karel de Dikke.
Dit alles en meer over familienamen , schrijfwijzen en betekenissen, kan u in ons
Documentatiecentrum vinden in " Nis 3, Rubriek .055 Naamkunde"..
De Schryver Xavier

3- Cursus Oud Schrift & documentenleer voor beginners 2013-2014
Onze cursus "Oud Schrift & documentenleer 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.
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
de
(2
deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
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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:
Les 4 = periode 1750 – 1850,
18de-eeuwse documenten met aandacht voor het Oud 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
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.
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5- De geschiedenis van de Bloemisterijen te Melle
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6- Aanwinsten in het documentatiecentrum te Melle
Boeken:
"VOORUIT - GENT" Feestlokaal 1913 - 2013, kunstcentrum, door Liesbet Nys
"August DE SCHRYVER oorlogsdagboeken 1940-1942”, met een inleiding en
commentaar over de Belgische ministers in Frankrijk en Londen door Herman Van
Goethem.

7- Wij bevelen u volgende initiatieven aan

Heem- en Geschiedkundige Kring Wetteren
"Van ganzenveer tot vulpen"

Deze tentoonstelling handelt over de aanschaf van ganzenveren voor dagelijks
gebruik door klerken, de schrijfkunst, de opvolger van de ganzenveer: de stalen
schrijfpen en de opkomst van de vulpen. Heel wat wetenswaardigheden en
bijhorende materialen.
Wanneer:
Het museum is open voor het publiek op:
zaterdag 31 augustus: vanaf 14.00 u tot 18.30 u.
zondag 1 september: vanaf 14.00 u tot 18.30 u.
maandag 2 september: gesloten
dinsdag 3 september: vanaf 10.00 u tot 18.30 u.
Plaats: Kerkstraat, Wetteren (aan de markt)
Inkom: gratis

8 - 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 andere
schenkers.
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Niettegenstaande dat deze “Nieuwsflits” gratis wordt verspreid via email, is alle financiële steun
zeer 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”, Brusselsesteenweg
393, 9090 Melle, met de vermelding “steun”. Onze welgemeende dank bij voorbaat.”

9- Oude weerspreuken
van onze voorouders voor augustus (Oegstmaent):
Als het eerst in augustus gloeit,
dan een lange winter bloeit

De eerste oogstweek die is heet
een lange winter staat gereed

10- 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.

Soms wordt ons 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 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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