NIEUWSFLITS
Nr. 2 (september 2012)

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.
Inhoud:
1. Hoe komen we op de website van WGM
2. Openingsdagen en uren
3. De cursussen oud-schrift
4. Publicaties van bronbewerkingen
5. Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
6. Iets meer over genealogie
7. Tips voor genealogisch onderzoek
8. Wij bevelen u volgend initiatief aan
9. Humor mag wel eens

Familiekunde blijft verankerd te Melle
1-Hoe de website van “WGM-vzw” bereiken:
Onze “inventarissen”, deze over de beschikbare parochieregisters (inclusief de bewerkingen) en
andere boeken zijn thans raadpleegbaar op het internet via de website van de gemeente "Melle":
www.melle.be
Ga naar rubriek: "Ontspannen"
>> museum, archief en documentatiecentrum
>> onderaan: breng een bezoek aan de website
Als u hierop klikt, komt u op de website van het "Gemeentelijk museum"
in de rubriek "Nieuws" -> onze "Nieuwsflits" met alle gewenste informaties over onze
activiteiten en zelfs tips voor uw opzoekingen
in de rubriek "Inventaris" vindt u onze beide boeken
verder staat de rubriek "openingsuren"
In de rubriek "vragen", kunt u allerlei genealogische vragen stellen, in de mate van het
mogelijke zijn we steeds bereid u te helpen
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2- Openingsuren:
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.

3- De cursussen Oud-schrift

Oud Schrift voor beginnelingen 2012-2013
De cursus voor de beginnelingen gaan normaal door zoals was voorzien, dit in de leeszaal van ons
documentatiecentrum te Melle en onder de deskundige leiding van Xavier de Schryver en zijn
medewerkers.
De eerste les is gepland op zaterdag 22 september 2012 om 14 uur.

4- Publicaties van bronbewerkingen

Nieuwe uitgaven:
Bestellingen kunnen verricht worden via overschrijving van het bedrag
(inclusief portkosten) op bankrekeningnummer BE48-7370-36286127 (BIC: KREDBEBB)van WGM, Werkgroep Genealogie Melle
vzw, met vermelding van de gewenste publicatie(s).
Info: lucderuyver@skynet.be
Onze collectie is sinds kort aangevuld met:
- Zeveneken (Sint-Eligius-parochie) 1612-1796 dopen (door Freddy Eeckhout): 9870 dopen, alfabetisch
gesorteerd op naam van de dopeling met vermelding van ouders, doopheffers, geboorte- en doopdatum en
relevante opmerkingen; een gedeelte werd te Lokeren geboren (de kerk van Zeveneken ligt nabij de grens
van Lokeren) 493 p.; 35,00 Euro
- Zeveneken (Sint-Eligius-parochie) 1612-1796 trouwen (door Freddy Eeckhout): 1944 trouwen,
alfabetisch gesorteerd op naam van de man en vrouw met vermelding van datum, getuigen en eventuele
herkomst of andere relevante gegevens, 140 p.; 17,00 Euro
- Zeveneken (Sint-Eligius-parochie) 1612-1796 begrafenissen (door Freddy Eeckhout): 6190 overlijdens of
begrafenissen, alfabetisch geklasseerd op naam van de overledene met vermelding van de eventuele
partner(s) en/of ouders, de overlijdens- en/of begrafenisdatum en opmerkingen. Er zijn ook verwijzingen
wanneer er een staat van goed werd bewaard, 220 p.; 20,00 Euro
- Zeveneken (Sint Eligius-parochie) 1796-1911 dopen (door Ivan Burggraeve & Rita Van Herrewege):
11007 dopen, alfabetisch geklasseerd op naam van de dopeling met vermelding van de ouders,
doopheffers, geboorte- en doopdatum en relevante opmerkingen, 548 p.; 37,50 Euro
- Zeveneken (Sint Eligius-parochie) 1796-1911 trouwen (door Ivan Burggraeve & Rita Van Herrewege):
2398 kerkelijke huwelijken, alfabetisch geklasseerd op naam van man én vrouw met vermelding van de
huwelijksdatum en getuigen, eventueel andere interessante gegevens, 184 p.; 20,00 Euro
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- Zeveneken (Sint Eligius-parochie) 1796-1911 begrafenissen (door Ivan Burggraeve & Rita Van
Herrewege): 8281 overlijdens of begrafenissen, alfabetisch geklasseerd op naam van de overledene met
vermelding van eventuele partners en/of ouders, leeftijd, overlijdens en/of begrafenisdatum en opmerkingen;
339 p.; 27,00 Euro
- Laarne, Staten van goed 1750 - 1795, door Luc De Ruyver, 272 p.; 18,00 Euro
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Bij deze danken wij al onze auteurs voor hun getrouwheid en hun verdere
medewerking aan het Documentatiecentrum te Melle, in willekeurige volgorde zijn
dit:
Luc De Ruyver, Joseph Pauwels, Lieven Snoeck, Patrick Williame, Marc Platteeuw, Auguste De
Baets, Francine De Paepe, Roger Poelman, Karel De Caluwé, Marcel Meys, Noël Vanrolleghem,
Freddy Eeckhout, Murk Van Stralen, Etienne Van de Kauter, Olivier Van Rode, Marleen Van
Acker, Luc Bracke en Willem De Coninck.

5-Aanwinsten voor het Documentatiecentrum te Melle:
Van harte dank aan al de schenkers!
Schenkingen blijven uiteraard ook in de toekomst welkom!
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem), André Vervust (Melle), Felix De Lange (SintAmandsberg), Jacqueline Verbruggen (Grimbergen), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Rita
Van de Voorde (Lochristi), Maria Praet (Beervelde), Noëlla Koten (Baaigem), Denis Piens
(Mariakerke) en Ivan Burggraeve (Lochristi).
Parochiebladen:
Daniël De Vleeschouwer
Necrologie:
Daniël De Vleeschouwer, Noëlla Koten en Xavier De Schryver
Boeken:
-“ABC van de genealogie” door Johan Roelstraete: geschonken door André Van Acker /
Merelbeke
-“Archiefgids betreffende de rechtsvoorgangers van de Vlaamse Gemeenschapsinstellingen voor
bijzondere jeugdbijstand (1912-1965)” door Paul Drossens: geschonken door Xavier De Schryver /
Destelbergen
-“Indices op de staten van goed van de parochie en heerlijkheid van Schellebelle en Wanzele 16421795” door Clinckspoor Joris: geschonken door Luc De Ruyver / Kalken
-“Indices op de staten van goed van de parochie en heerlijkheid van Wetteren, inbegrepen de
aanhangsels Ertbuer en Ravenschoot 1609-1795, deel 1” door Joris Clinckspoor: geschonken door
Luc De Ruyver / Kalken
-“Indices op de staten van goed van de parochie en heerlijkheid van Wetteren, inbegrepen de
aanhangsels Ertbuer en Ravenschoot 1609-1795, deel 2” door Joris Clinckspoor: geschonken door
Luc De Ruyver / Kalken
-“Indices op de staten van goed van de parochie en heerlijkheid van Wetteren, inbegrepen de
aanhangsels Ertbuer en Ravenschoot 1653-1795, deel 3” door Joris Clinckspoor: geschonken door
Luc De Ruyver / Kalken
-“De oude haven van Gent, (de geschiedenis van de oude haven van Gent)” door Liliane
Vandenheede: geschonken door Anne Van Kelst / Sint-Lievens-Houtem
-“Rook uit kloosters en kastelen (Historiek van kloosters en openbare gebouwen omgevormd tot
fabrieken in de 19° eeuw)” door Liliane Vandenheede: geschonken door Anne Van Kelst / SintLievens-Houtem
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-“De prinsenhofbuurt” door Guido Deseyn: geschonken door Anne Van Kelst / Sint-LievensHoutem
-“Zinnebeelden in Nederland” door Van Heemskerck Düker W.: geschonken door Jan Olsen / Melle
-“De wereld van het circus” door André Minne: geschonken door Werner Callebout / Gentbrugge

6-Iets meer over genealogie:
Zeldzame geboorteakte uit de parochieboeken van Bellem ten jare 1701 op bladzijde 319
(te vinden in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle)
Bewerkt door Marc Platteeuw en Roger De Moerloose.

Transcriptie van de akte:
11 januarij 1701 infrascriptus baptisavi Petronellam filiam Joannae Lansgrave et Judoci Eije (ut
refert Gerarda Willems obstetrix iurata) solutorum natam ex fornicatione 9a huius circa horam 9
mane. Susceptrix Maria Steijaert.
(getekend) V Droesbeke)
marge:
Jo(ann)a De Landtsgraeve presentavit in curia sp(i)r(itu)ali gandensi libellum supplicem ad onus
Judoci Heije ob in finem ut praedictus Judocus Heije hanc prolem pro sua agnoscat eandem
amoveat et in solidum alimentet, etc sed per sententiam latam in praedicta curia die 4a maij 1701
declaratum est actricem in suis conclusionibus non esse receptibilem neq(ue) fundatam et reum
absolutum et ream Joannam condemnatam in expensas. Ita testor iuxta tenorem sententiae hic a me
visae die 3 julij 1701
(get) A. V(an) Belleghem pastor 1701
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Vertaling van de akte:
Op 11 januari 1701 heb ik ondergeschreven Petronella gedoopt, de dochter van de niet gehuwden
Joanna Lansgrave en Judocus Eije (zoals de beëdigde vroedvrouw Gerarda Willems mededeelt),
geboren uit ontucht op 9 dezer rond 9 uur in de morgen. Doophefster was Maria Steijaert.
(getekend) V Droesbeke)
vertaling van tekst in de marge:
Joanna De Landtsgraeve presenteerde in het geestelijk hof van Gent een smeekbrief ten laste van
Judocus Heije ten einde dat de voorzeide Judocus Heije dit kind als het zijne zou erkennen, het zou
meenemen en ten volle onderhouden, enz. maar bij uitspraak gedaan in het voorzeide hof op 4 mei
1701 werd er verklaard dat de eiseres in haar besluiten niet ontvankelijk is en ook niet gegrond en
dat de aangeklaagde vrijgesproken is en de aanklaagster Joanna veroordeeld is tot de kosten. Dit
attesteer ik volgens de bewoordingen van het vonnis hier door mij gezien op 3 juli 1701
(get) A. V(an) Belleghem pastoor 1701
--------------------------------------------------------Betekenis en oorsprong der dagen
zondag: naar de zonnegod der oude Germanen (die solis)
maandag: de maan (dies lunae)
dinsdag: naar de god Thys der Germanen (dies martis)
woensdag: naar de god Wodan, de oorlogsgod (dies mercurii)
donderdag: Thor was de dondergod de Jupiter der Romeinen (dies jovis)
vrijdag: freya, de Venus van heet noorden, zij wordt door sommigen aanzien als de vrouw van
Wodan, de oorlogsgod (dies veneris)
zaterdag: sater de god van de overvloed, van het weer en de zomertijd. (dies saturni)

7-Tips voor genealogisch onderzoek:
heemkundige tijdschriften die onlangs zijn binnengekomen:
CRONYCKE van de Oudheidkundige Kring van Dendermonde, nr. september 2012
GOF Archieflink, Gent-on-Files, nummer 3/2012
GERARDIMONTIUM (Geraardsbergen), nummers 243 en 244/2012
Heemkring Lebbeke, nummer 3/2012
Volkskunde, tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven: nummer 2 van 2012
Tijd-Schrift, heemkunde en lokaal- erfgoedpraktijk in Vlaanderen, Erfgoed en migratie,
2012- 2

6

8-wij bevelen u volgend initiatief aan:
Tijdens de plaatselijke kermis komt het derde deel “De herbergen van
Beervelde” aan bod. Wat aan gegevens verzameld werd, kan nog door de
bezoekers aangevuld of weerlegd worden. De drie delen (Heusden,
Destelbergen en Beervelde) worden gebundeld in een boek waarvoor u
tijdens de tentoonstelling kan intekenen. Er is een korting van 10% op de
eindprijs voor de intekenaars. Verschijnt rond juli 2013.
De tentoonstelling gaat door in de parochiezaal De Kring te Beervelde.
Het is een initiatief van Louis Gevaert met de medewerking van de gemeente
Lochristi en het gemeentelijk heemkundig museum van DestelbergenHeusden.
Open zondag 30/09 van 14 tot 19uur en op maandag 1/10 van 10 tot 15uur.

9-Humor mag wel eens:.
U kent zeker wel de onverwoestbare zwarte dozen in de vliegtuigen,
WAAROM maken ze dan het vliegtuig niet van dit zelfde materiaal?
Wij willen u verder op de hoogte houden van de werking van het
documentatiecentrum, 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 aan
xavierdeschryver@telenet.be
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