NIEUWSFLITS
Nr. 16 (november 2013)

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
De leeszaal genealogie van het RA Antwerpen in de Sanderusstraat wordt definitief
gesloten bij gebrek aan personeel en rekening houdend met de veiligheidseisen. Alle
archieven en verzamelingen worden voorlopig bewaard in het Rijksarchief Beveren-Waas.
-----------------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

------------------------
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2- Computer programma "Aldfaer" deel 3
In Aflevering 2 gingen we wat dieper in waar we onze gegevens konden kwijtraken.
Het is echter niet zo evident om foutieve gegevens, relaties,enz… terug recht te
trekken. Eerst gaan we in de volgende aflevering een beetje dieper in op de zgn.
rapporten. Alhoewel een uitdraai beschouwd wordt als het eindresultaat van uw
werk, gaan we dit toch eventjes naar voor schuiven. Het is namelijk zeer interessant
om tussendoor een goed overzicht te
krijgen van uw invoerwerk, om aldus onze
opzoekingen te toetsen aan de resultaten
die we reeds opgetekend hebben. De
rapporten zijn nl. de visuele afdruk van onze
data, zoals genealogie, parenteel, al of niet
op grafische wijze.

Aflevering 3: Rapporten en
overzichten

Wanneer we
Extra>Instellingen>Algemeen aanvinken,
kunnen we aanduiden dat we de updates
van Aldfaer en andere toepassingen willen
controleren bij opstarten. Gezien de "onstabiliteit" tussen Aldfaer/Windows is dit zeker geen
overbodige luxe, dus zeker aanvinken!
De uitvoer en omvang van de overzichten worden bepaald door de algemene instellingen die
voor alle rapporten gelden en specifieke instellingen voor tekstrapporten onder het menu Extra
>Instellingen >Rapporten.
Deze instellingen gaan we zo nodig eerst aanpassen, voordat we
het overzicht samenstellen. Zet steeds een vinkje vóór "Index" dan worden latere verassingen
uitgesloten! Hier kunnen we ook aangeven welke nummering (voorkeur=Romeinse nummering), van
verleden naar heden, lijnen (uit te kiezen), aantal generaties en Extra > Genereer Gendex bestand.1
Bij de optie \bestanden kunnen we alsnog
aanduiden waar onze rapporten terecht komen.
De overige opties spreken voor zich, aan de
amateurs om hier mee te experimenteren. (Bij
problemen kunnen we steeds terecht bij de Helpfunctie of op de website van Aldfaer.)
Let op! Bij \Tekst kan je ook aanduiden welke
opties worden afgedrukt bij de uitvoer. Enkel de
noodzakelijke notities aanduiden is de
boodschap, anders worden allerlei titels
uitgevoerd en moeten de overbodige allemaal
later manueel verwijderd worden!
Belangrijk is de aanduiding >per tak of >per generatie. Indien we >per tak aanduiden zien we
wel het voordeel dat de families "samengehouden" worden. Wanneer we >per generatie aanduiden
kan het voorkomen dat iemand van bv. de derde generatie op bladzijde 150 staat, terwijl zijn broers
1

Dit laatste heeft enkel nut indien je later wil communiceren met de site van www.stamboomzoeker.nl.
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en zussen (met vele nakomelingen) reeds op bladzijde 2 vermeld zijn!
Selecteer in menu >Tonen > Rapporten. Nadat we de items opengeklapt hebben verschijnt volgend
scherm:
Natuurlijk willen we de
ingebrachte gegevens op een
gestructureerde manier als
uitvoer tonen, b.v. om een mooi
schema te printen, teksten op
papier als onderzoekshulp, om
te publiceren op internet of om
een bestand aan te maken voor
gebruik in een ander
programma.
Alle uitvoer in Aldfaer is
gebaseerd op het gebruik van
sjablonen.2
Met de installatie van
Aldfaer wordt een reeks
standaard sjablonen
meegeleverd. (Er is ook een
reeks Bonus Rapporten die u
apart kunt downloaden - Hier
komen we in aflevering 4 op terug). Binnen elk rapport zijn meestal nog variaties mogelijk d.m.v. de
instellingen. Zo kunnen we bij Nageslacht b.v. kiezen voor alleen de mannelijke lijn (wat een
Genealogie oplevert) of alleen de vrouwelijke lijn (Marenteel) of beide (Parenteel).
Rapporten kunnen opgeslagen worden, in HTML formaat (de taal van Internet). We kunnen een
rapport daardoor bekijken via een browser (Internet Explorer) of direct op een website plaatsen. We
kunnen het opgeslagen document echter ook openen in Word of Excel. Zo kunnen we een document
eventueel ook bewerken en printen.
1. ALDFAER Rapporten
Standaard Aldfaer rapporten:
Tekstrapporten met o.a.:
Voorgeslacht, afhankelijk van de instellingen een Kwartierstaat, een Stamreeks of een Matrilineaire
reeks.
Nageslacht, afhankelijk van de instellingen een Parenteel, een Genealogie of een Marenteel.
Persoonskaart van één persoon.
Grafische rapporten met o.a.:
Voorgeslacht: Hier zijn diverse uitvoeringen mogelijk.(zie >extra >instellingen >rapporten >grafisch)
Nageslacht: Ook hier zijn weer diverse uitvoeringen mogelijk.(ook bij instellingen)

2

Een sjabloon is een model voor een bepaalde uitvoeringsvorm
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2. CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) 3 tekstrapporten:
De uitvoer en omvang van deze rapporten volgen de richtlijnen van het CBG. We hebben bij
deze overzichten niet de volledige controle over de uitvoer zoals we bij de standaard Aldfaer
rapporten hebben. We kunnen de uitvoer, afhankelijk van het soort rapport uitbreiden met notities,
bronnen en kinderen. Daarvoor gebruiken we de instellingen voor tekstrapporten onder menu Extra.
Onder de algemene instellingen kunnen we bovendien aangeven of we het rapport willen voorzien
van een index en beperken in generaties.

INDEX

Als in de Extra-Instellingen - Rapporten de optie Index is aangevinkt, dan worden in alle CBG
rapporten met een index indexverwijzingen opgenomen om in Word een index met
paginaverwijzingen te genereren. Hierbij ga we als volgt te werk. (Enkel langs deze weg worden
deze indexen daadwerkelijk aangemaakt!)
We maken eerst en vooral dat de hoofdpersoon, van wie we de afstamming willen weergeven,
geselecteerd is op het hoofdscherm!!
Selecteer:>Tonen> Rapporten> Standaard tekst rapporten - en nu ofwel
dit openklappen (door op + teken te klikken) >CBG rapporten>Parenteel(CBG)
in de rechterkolom in het rechtergedeelte onder CBG op >Nageslacht>Parenteel klikken. Nu kan ev.
de vraag komen of het privacy filter actief mag blijven, zo ja, dan zullen alle gegevens die door het
privacy geblokkeerd zijn, niet weergegeven worden. We kunnen dit echter ook op voorhand uitzetten
wanneer we het overzicht rapporten voor ons hebben. (Extra>Instellingen>Privacy). Nu kunnen we
CBG rapport dat in Aldfaer is aangemaakt opslaan als html bestand (Let goed op waar Aldfaer dit
bestand opslaat).
OPM: In html zal onderaan ook een alfabetische index aangemaakt worden die enkel verwijst naar de
generatie-aanduiding. We willen echter een index van de namen en op welke bladzijde ze
voorkomen. Verwijder (eventueel) eerst die index en ga door met de volgende instructies.
Daarvoor gaan we op de bestandsnaam staan, rechter muis toets, openen met WORD.
Selecteer in het menu Beeld 'Afdrukweergave'. Klik nu in het document op de plaats waar we de
index willen invoegen (achteraan of vooraan), selecteer in het menu >Verwijzingen > Invoegen en
vervolgens >Index invoegen. In het dialoogvenster dat nu opengaat staat het tabblad Index, waarop
eventueel instellingen van de index gewijzigd kunnen worden. Klik op OK. De index met
paginanummers wordt nu gegenereerd.
Eenmaal het parenteel opgeslagen is in Word, staat het ons nu vrij om één en ander aan te
passen, zoals spaties, tussenruimtes, tabulaties, lokaties van foto's enz. om het geheel wat
overzichtelijker te maken. Let op: van zodra iets veranderd wordt in een naam, moet de index
opnieuw gegenereerd worden (dit gaat NIET automatisch). Zet de cursor in het veld van de indexinhoud (of selecteer enkele namen) en druk op F9 - de index wordt opnieuw gemaakt.
In Aflevering 4 gaan we o.a. dieper in op de BONUS rapporten.
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De Stichting Centraal Bureau voor Genealogie(Nederland) is opgericht om de genealogie en verwante wetenschappen te
bevorderen. Zij ondersteunen de genealogiebeoefening door:
• het beheren van een bibliotheek en verzamelingen op het gebied van genealogie en verwante wetenschappen;
• het beschikbaar stellen van deze collecties voor onderzoek;
• het verlenen van verschillende diensten (onder meer advies, informatie, genealogisch en heraldisch onderzoek);
• het verzorgen van uitgaven op het gebied van genealogie en verwante wetenschappen.
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3- Genealogisch programma voor MAC gebruikers
Indien er lezers zijn die gebruik maken van een MAC
computer is er het stamboompakket REUNION beschikbaar. Deze
software draait enkel onder OS7 of hoger en is ook op Ipad en
Iphone te installeren.
De genealogen die overwegen om over te schakelen naar
Apple-apparatuur of ervaringen willen uitwisselen, kunnen steeds
contact opnemen met de heer Herman Couché (via email). Deze
persoon is steeds bereid tot het geven van een demo of toelichting
in het DC te Melle, waarvoor onze dank.
Indien u als lezer belangstelling hebt, wilt u zich dan a.u.b.
melden bij de redactie van de Nieuwsflits, of bij één van de
bestuursleden van WGMelle vzw, zodat wij, bij voldoende interesse,
een infonamiddag (of -avond) kunnen organiseren.
Voor inlichtingen omtrent deze materie kunt u steeds terecht bij:
herman.couche@telenet.be

4- Raadsels in de parochieregisters
Wanneer heeft dit huwelijk in werkelijkheid plaats gehad?
Hansbeke in 1745…..
Volgens de onderstaande akte zou de ondertrouw plaats gehad hebben na het
huwelijk? Of zou de pastoor zich vergist hebben en zou het huwelijk plaats gevonden
hebben de 6de van de volgende maand, dus 6 februari 1745?
Men zou ook andere veronderstellingen kunnen aannemen, maar zekerheid is er niet.
Laat ons even deze akte van dichterbij bekijken:
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Transcriptie:
20 ma januarij 1745 contraxerúnt sponsalia Júdocús Van Vooren
et Maria Lefebre súbdi nostri coram me infra scripto et
testibús Joanne Lomme et petronilla Lefebre
F.Heirman, Deservitor
6ta janúari 1745 factis tribus proclamationibús bannorúm
contraxerúnt matrimoniúm Júdocús Van Vooren et
Maria Lefebre subditi nostri coram me infra scripto et
testibús Jacoba Van Vooren et Júdoca Goethals
F. Herman Deservitor
Vrij vertaald:
op de 20ste januari hebben hun ondertrouw en belofte gedaan Judocus Van Vooren en
Maria Lefebre, onderdaan van onze parochie voor mij ondertekenaar en getuigen Joanne
Lomme en Petronilla Lefebre
gevolgd door:
op de 6de januari 1745 en na de drie afroepingen, zijn in het huwelijk verbonden Judocus
Van Vooren en Maria Lefebre, onze parochianen, voor mij ondertekenaar en getuigen
(toevallig twee vrouwen) Jacoba Van Vooren en Judoca Goethals
F. Herman, bedienaar dezer parochie
Commentaar:
contraxerunt = verbonden (hebben wederzijds de belofte gedaan van…. ,
of zijn verbonden door het huwelijk)
sponsalia = ondertrouw
proclamationibus = afroeping
infra scripto = onderschreven
deservitor = bedienaar of plaatsvervangende pastoor
súbdi = onderdaan (is foutief geschreven, moet zijn subditi) zoals verder in dezelfde akte
geschreven,
nostri = onze (verwijzend naar deze parochie)
Het woord subditus (- a, -um) betekend onderdanig zijn. In dit geval "onderdaan van de
parochie", zoals de pastoor verder vermeld "súbditi nostri" = onze parochiaan.
Volgens deze akte zou men kunnen verstaan dat de afroeping en de ondertrouw
zou plaats gehad hebben de 20ste januari. Maar wanneer was dan het echte
huwelijk?
Men kan ook aannemen dat de pastoor echt naar zijn kalender niet gekeken had,
of een feestglas teveel gedronken had en dat de ondertrouw in werkelijkheid de
twintigste januari was en het huwelijk de zesde van de daarop volgende maand,
dus 6 februari.
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5- Oude weerspreuken
van onze voorouders voor november (Slachtmaent):
November van het Latijn novem = negen, was de negende maand in het Romeins jaar van
Romulus, dat tien maanden telde. Hij was geplaatst onder de bescherming van Diana, de godin van
de jacht en alzo kreeg hij de naam van jachtmaand.
De naam slachtmaand is heden ook nog gangbaar, want het meest slacht de boer zijn
varken in november.
November werd bij de Angelsaksers "Blotmonath" = bloedmaand genoemd naar de offers
welke toen gebracht werden om de goden te danken voor het afgelopen jaar; vandaar dat hij ook
nog de naam van "offermaand" draagt.
Karel de Grote noemde hem "Windmanoth", wat doelt op de hevige winden welke in deze
maand heersen.

November heeft maar dertig dagen,
maar dubbel wind en regenvlagen.
Houden de kraaien voor Allerheiligen school,
zorg dan voor hout en kool.
Overgenomen uit "Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land”, van M. Broeckhove (1959).
Dit boek uit onze rubriek "Folklore" kan geraadpleegd worden in het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum te Melle.

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

6- 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 ook aan de
volgende schenkers:
Wel bedankt aan een schenkster, die anonieme wenst te blijven, van 100 euro.
Doodsprentjes en -brieven: Aimé Van de Voorde (Lochristi), Aimé Van Geert (Lochristi), André
De Moor (Wetteren ten Ede), Bart Muylaert (Melle), Chris Schoonejans (Melle), Christiane Van
Impe (Wetteren), Emma Lenaert (Zwalm), familie Bauwmans-Van Vooren (Gent), familie Hoefman
(Drongen), Felix De Lange (Sint-Amandsberg), François Francet (Eksaarde), Herman Couché
(Deinze), Magda De Nys (Melle), Marc Claes (Melle), Nele De Moor (Gent), Patrick Bracke
(Heusden), Raoul Schepens (Melle) en Roger De Moerloose (Sint Amandsberg).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) Karel Van Nuffel (Heusden) en
Marina Buysse (Wetteren).
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Necrologie: Christiane Van Impe (Wetteren), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), familie
Bauwmans-Van Vooren (Gent), Jean-Pierre Mestdagh (Melle), Louis Dekkers (Gent), Nele De
Moor (Meulestede Gent) Patrick Bracke (Heusden) Raoul Schepens (Melle) en Xavier De
Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten en
huwelijken, priesterwijding, enz…):
Bart Muylaert (Melle), Christiane Van Impe (Wetteren), Daniël De Vleeschouwer
(Semmerzake),. familie Bauwmans-Van Vooren (Gent), François Francet (Eksaarde), Nele De
Moor (Gent), Patrick Bracke (Heusden) Raoul Schepens (Melle) en Roger De Moerloose (Sint
Amandsberg).

Boeken: Schenking aan het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum te Melle
"Généalogie de la famille de Herckerode”, geschonken door Nele De Moor (Gent)
"Tableaux généalogiques de ma famille", par F. Radermecker, geschonken door Nele De Moor
(Gent)
"Gedenkboek der geestelijken van Melsele", door E.H. Maurits Van der Speeten, 1990,
geschonken door Nele De Moor (Gent)
"Album Willem Pée, de jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag" door meerdere
auteurs, 1973, geschonken door Nele De Moor (Gent)
"Lovendegem in oude prentkaarten" door R. Coppens, 1973, geschonken door Daniël de
Vleeschouwer (Semmerzake)
"Kerkelijk edelsmeedwerk in het Meetjesland", door Elisabeth Dhanens, geschonken door
Daniël de Vleeschouwer (Semmerzake)
"Parochiekerk Sint-Bavo, Vinderhoute, 1- Geschiedenis, 2- Interieur, 3- Kerkhof", door
Vanvooren G. , geschonken door Daniël de Vleeschouwer (Semmerzake)
"Lovendegem en Vinderhoute in woord en beeld" door Antoon De Vreese, geschonken door
Daniël de Vleeschouwer, (Semmerzake)
"Lovendegem, dorpsbeelden uit het verleden”, door Antoon De Vreese, 1992, geschonken
door Daniël de Vleeschouwer (Semmerzake)
"Flitsen uit de geschiedenis van het koninklijk atheneum voor jongens te Gent”, door Hubert
Demoor, 1951, geschonken door Nele De Moor (Gent)
"Stamboom familie DE VOOGHT”, door Gerard en Maria De Vooght, 1984, het boek handelt
over de nakomelingen van de drie broers Jozef (1722), Elie (1729) en Karel (1730) De
Vooght, geschonken door Nele De Moor (Gent)
"Hof te Raakhout. Geschiedenis van het verdwenen pachthof gelegen te Ressegem en
genaamd het Hof te Raakhout (1365 - rond 1785), door Georges L. Souffreau, 2006,
geschonken door Bart Muylaert (Melle)
"350 jaar genealogie van de familie Jolie - Joliet - Joliens - …, in het Land van Rode tijdens de
periode 1657 – 2007”, door Eric Albert Jozef Jolie, laatste aanvulling: 2008-12-30,
geschonken door Nele De Moor (Gent)

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.
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7- De geschiedenis van de Bloemisterijen te Melle
Met het boek “De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle”
(auteur: Rolande Van Heden, uitgever: Heemkundige Vereniging De
Gonde) wordt een hommage gebracht aan de talrijke
bloemistenfamilies die met hun arbeid Melle economische rijkdom
brachten en haar een goede faam gaven die ’s lands grenzen ver
overschreed.
U kunt zich dit boekwerk aanschaffen voor 25,00 EUR in het
Gemeentelijk
Museum,
Archief
en
Documentatiecentrum
(Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle), dit op ma., di. en woe.
tussen 8.30 en 12 uur alsook tussen 13.30 en 17 uur of op de 2de
en de 4de zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur. Het boek is
ook te verkrijgen in de BIB (Kruisstraat 2A te 9090 Melle) en in het
gemeentehuis (de cultuurdienst, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle).
Info: museum.melle@skynet.be (09.252.26.47)

8- Herinneringen aan Melle-Dries
Tussen het jaar 1993 (twintig jaar geleden!) en 2004 verschenen in het
driemaandelijks heemkundig tijdschrift De Gonde bijdragen van André Vervust,
de auteur van voorliggend boek, over "den Dries". Deze wijk is iedereen bekend
als de meest volkse van Melle.
In zijn eigen stijl schilderde André het kleurrijke leven van de omgeving waarin
hijzelf werd geboren, opgroeide en tot op vandaag is blijven wonen. Met veel
liefde en betrokkenheid beschreef hij het wel en wee van zijn wijk en haar
bewoners. Velen keken indertijd reikhalzend uit naar zijn volgende bijdrage.
Dit boek is te verkrijgen bij de auteur zelf: André Vervust, Hof ten Dries 14, 9090
Melle, tel. 09 252 32 07, voor de prijs van 20 euro, het betreft hier eveneens een uitgave van de
Heemkundige Vereniging de Gonde.

9- Prachtig fotoboek “Melle vroeger en nu"

Enkele exemplaren van het nieuw fotoboek over het verleden en het heden van Melle zijn nog
steeds beschikbaar. U kunt zich dit boek aanschaffen voor slechts 20 euro in het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle. De openingsuren vindt u
op het laatste blad van dit nummer van Nieuwsflits.
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10- Wij bevelen u volgende initiatieven aan
Op donderdag 14 november 2013 om 20 u. geeft Rita
Passemier in zaal Begga, Groot Begijnhof 15 te SintAmandsberg haar lezing over ‘Vondelingen in Gent’ of hoe
‘ambtenarees’ wordt omgezet in een menselijk verhaal.
Misschien kent u wel iemand met de familienaam Middernacht, Haring, Vondeling of Stove ? Wees er dan
bijna zeker van dat de voorouder ooit een vondeling is geweest.
Vandaag komt het nog heel zelden voor dat bij ons kinderen, meestal baby’s, ten vondeling worden gelegd.
Maar het is echt nog niet zo lang geleden dat dit pijnlijk fenomeen in Gent regelmatig voorkwam.
Juist dankzij de ambtenaren van toen, weten we ook precies om hoeveel kinderen dat ging en wat en waar ze
in eerste instantie terecht kwamen. Of hoe achter zorgvuldig bijgehouden droge ambtenareze letters en
cijfers ook heel wat menselijke drama ’s en ook een stuk sociale economische en politieke geschiedenis van
Gent en omstreken scholen. En dat is precies wat de ombudsvrouw van de Stad en het OCMW zal trachten te
doen tijdens haar voordracht: aantonen dat dank zij ambtenaren, historici een stuk geschiedenis kunnen
navertellen dat tot op vandaag nog nazindert en waar we ook iets uit kunnen leren. Ze neemt u hiervoor mee
naar de archieven van het Gentse OCMW.
Groeten,
Louis Gevaert

---------------------------------------------------In het laatste nummer van het Heemkundig Nieuws is er een verkeerde datum
geslopen.
De voorstelling van het 50ste jaarboek gaat door op donderdag 12 december
2013 om 20u. in zaal Doornakker in de Wittemolenstraat te Sint-Amandsberg.
Vertel het voort!

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

Nieuw bij GeMudes:
van mevrouw Elva Engels kreeg het museum tijdens de voorstelling van
het boek “De herbergen van Heusden, Destelbergen en Beervelde,
vroeger en nu 1561-2013” twee met kant afgewerkte voorschorten, zoals
de diensters ook in Destelbergen droegen bij een feestelijke bediening.
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Het is de bedoeling om in het Gemeentelijk Museum
een nieuwe afdeling op te starten over Kant in
Destelbergen en daarvoor zoeken we uiteraard alle
sporen i.v.m. de kantschool van Destelbergen en het
Destelbergse kant.
Wie iets kent van kant en daaraan mee wilt helpen is
uiteraard welkom bij de vrijwilligersploeg van
GeMudes!
Louis Gevaert

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

MOEDER, VANWAAR KOMEN WIJ?
OVER HET ONTSTAAN VAN DE MENS
door Pieter Boussemaere
Heeft u zich ooit afgevraagd waarom vrouwen
zoveel pijn moeten lijden tijdens de bevalling? Hoe
neanderthalers er precies uitzagen? Waarom er nu zwarte,
gele, rode en witte mensen zijn? Hoe de voorouders van de
indianen in Amerika zijn terecht gekomen?
De heer Pieter Boussemaere, docent geschiedenis
aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende met een
zeer grote passie voor de ontstaansgeschiedenis, geeft een
antwoord op deze en andere vragen. Op een boeiende en
interactieve manier vertelt de spreker alles over het ontstaan
van het leven op aarde, het rechtop lopen van onze
aapachtige voorouders, de neanderthalers en de
verschijning van de homo sapiens in Afrika.
Er wordt tijdens de lezing gebruik gemaakt van
beeldmateriaal en videofragmenten. Het is de bedoeling om
het ‘grote’ verhaal te vertellen, maar dan wel doorspekt met
anekdotes. Discussie is uiteraard mogelijk, maar het is niet de bedoeling om dieper in te gaan op
‘details’ die het grote verhaal in de weg staan.

Met veel genoegen willen we ook u verwelkomen!
Wanneer: vrijdag 22 november 2013 om 20.00 uur.
Waar: Stedelijke Openbare Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt.
toegang gratis.
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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

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.
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