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Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
U kunt vrij deelnemen aan de redactie van ons digitaal tijdschrift. Uw eventuele teksten of
ervaringen zijn steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 15 dagen voor het verschijnen binnen zijn
bij de redactie. U kunt echter nog altijd wijzigingen aanbrengen tot de 25ste van de maand. Alle
artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

--------------------1- Aldfaer vragenhoekje!

Hebt u vragen in verband met Aldfaer, stuur ze ons door op volgend
adres: WGMvzw2012@gmail.com. In één van de volgende Nieuwsfitsen, onder deze rubriek,
kunt U dan de antwoorden vinden. Niet alleen voor u maar ook voor de medelezers van ons digitaal
tijdschrift kan het interessant zijn voor het opmaken van zijn of haar familie-geschiedenis. Uw
probleem kan evengoed bij een medelezer voorkomen. Het is altijd nuttig deze mede te delen.
Dank u.

-----------------------------------------2- Reactie op "geboorte van een onwettig kind"
(zie Nieuwsflits 20 van maart 2014)
28/02/2014; Dank aan Bert Vervaet uit Zaffelare voor volgende mededeling:
Mag ik een kleine voetnoot toevoegen aan de tekst van "Geboorte van een onwettig kind te
Zeveneken anno 1847"?
In die tekst is inderdaad sprake van vier gemeenten maar in de werkelijkheid kan het in feite
mogelijk gegaan zijn om één en dezelfde straat. Ik zeg inderdaad "kan", want ik heb de
gegevens niet gecontroleerd.
De Hoekstraat (nu op het grondgebied Lokeren en Lochristi) loopt immers langs het
grondgebied Zeveneken, Lokeren, Eksaarde en nog een heel klein stukje Zaffelare.
Bijvoorbeeld de overburen van de pastoor van Zeveneken woonden op Lokeren en even verder
in dezelfde straat op Eksaarde. De grenzen van parochies en gemeenten hielden soms heel
weinig rekening met de reële woonkernen. Zeker voor Zeveneken was dit het geval en dat had
zijn historische oorzaken. De kerk van Zeveneken is immers gebouwd voor mensen van Lokeren
en Eksaarde, op de grens van het Sint-Baafsdomein, maar de pastoor van Eksaarde en vooral
de pastoor van Lokeren stonden eeuwenlang niet toe dat ook maar een meter van hun
grondgebied werd afgenomen. Ook de noordgrens van Zeveneken en Lochristi was zo'n speciaal
geval. Daar werd in 1221 een parochiegrens getrokken dwars doorheen een bestaande woonkern.
Zo hebben eeuwenlang mensen van Lochristi en van Zeveneken meegeleefd met Zaffelare. Bij
genealogische opzoekingen moet je daar soms van de ene parochie overstappen naar de andere,
maar in feite verhuisden de mensen dikwijls maar naar de overkant van de straat. Gelukkig
bestaan er genealogische centra als dit van Melle, waar we nu gemakkelijk kunnen overstappen
van het ene register naar het andere.
Bert Vervaet, Zaffelare
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3- Het Latijn voor de naamgeving van parochies en gemeenten
door Xavier De Schryver
met de medewerking van Gontran Ervynck en Roger De Moerloose

doopakte uit de parochieregisters van Sint-Margriete, 1767

December 1767
Die decima tertia decembris 1767
Baptizata est florentina filia Petri
Andreæ Van hoúwe ætatis súæ anno trigesimo tertio Baptizati viroviaci et
Mariæ petitjean ætatis súæ anno vigesimo primo Baptizatæ in Greden
provinciæ Luxemburgensis, qui matrimonio juncti sese dicúnt in Cassandria
coram ministro acatholico habitantiúm in St Crucis súb provinciis
fœderatis, susceperunt joannes florein
et Anna Verslúÿs, nata úndecima
hujus circa horam nonam vesperi
vrij vertaald
December 1767
Op dertien december 1767 is gedoopt Florentina dochter van Petrus Andreas Van Houwe,
leeftijd drie en dertig jaar gedoopt te Wervik en van Maria Petitjean leeftijd één en
twintig jaar, gedoopt in Greden provincie Luxemburg, die zegden dat zij gehuwd waren in
Cadzand voor een niet katholieke bedienaar en wonen in Sint-Kruis in de verenigde
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provinciën Doopheffers waren Joannes Florein en Anna Versluÿs, het kind is geboren de
elfde van deze maand rond negen uur in de avond.
NB: De Franse namen zoals André verschijnen over het algemeen slechts na de Franse
revolutie.
------------------------------in deze akte hadden wij vier gemeenten (zie bijgevoegde kaart hieronder):

Zeeuws-Vlaanderen
Viroviaci van Viroviacum, de Latijnse naam voor Wervik.
Greden= waarschijnlijk wordt het dorp Graide bedoeld, thans deelgemeente van Bièvre,
gelegen in de "Naamse Ardennen", dicht tegen de provincie Luxemburg. De eerste heer
van Bièvre was Nicolas d'Orchymont (1500) en die was lid van de "Noble-Etat" van
Luxemburg.
Cassandria= de Latijnse naam van Cadzand in de Nederlandse provincie Zeeland,
gelegen in het westelijke deel van Zeeuws Vlaanderen.
St Crucis= van Sint-Kruis, een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland, gelegen in het
westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het behoort thans tot de gemeente Sluis. Het ligt
aan de grens met België, ten oosten van Aardenburg.
Om de afkomst van personen te preciseren wordt de naam van gemeente of stad dikwijls
voorzien van de uitgang “–ensis”, hetgeen dan betekent “afkomstig van”.
In de Nieuwsflits van januari nummer 18, hadden wij al een voorbeeld voor Oudenaarde.
"Aldenardensis" betekende “afkomstig van Oudenaarde (Aldenarda)” .
Inwoners van Tielt = tiletanus voor een man en tiletana voor een vrouw.
In het algemeen schrijven de pastoors de namen van gemeenten en steden in de
parochieregisters in het Latijn. Maar welk Latijn?
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Wat is het Latijn voor Destelbergen?
Historisch bekeken waren er vóór 1796 geen gemeenten, dus ook geen gemeentegrenzen.
Het waren toen alleen de parochies en steden die grenzen hadden. De schrijfwijze van een
parochienaam hing ook af van het gesproken dialect, waaraan de pastoors soms een
Latijnse klank aan gaven. De ongeletterdheid van de parochianen was tevens de oorzaak
van de verschillende schrijfwijzen. Wat wij ook vaststelden is dat de namen wijzigden
volgens de periode, zie als voorbeeld Destelbergen. Oorspronkelijk was het rond de jaren
900 Thesla of Thessela. Niet tegenstaande dat Destelbergen bij de Sint-Pietersabdij
behoorde, werd in het Cartularium der Sint Baafs-abdij in 967, 1019, 1177 meermaals
villa Bergina aangetroffen, die in de Gentgouw besloten lag en aan de Sint-Baafsabdij
toebehoorde.
In de oudste oorkonden, tot in de XII° eeuw, staat deze gemeente onder de naam Thesla
of Thasla aangeduid. Het oude Thesle zoals in het Engels thistle betekent distel (chardon).
De invloed van de Germaanse godsdienst en de aanbidding van planten en bomen, ligt
aan de oorsprong van de benaming van menige dorpen. Zo hebben wij Eke, Essche,
Zeveneken, Desteldonck, Thorhout enz.
In 1220 schreef men Thessela en Dest; in 1330, Desselberghen, in 1371 Desselberghine.
In 1571 was het weer Bergine, Berginna. Vandaar de samenstelling van Destelbergen.
Over Heusden schreef Maurits Gysseling in zijn boek "Een inleiding tot de Toponymie van
Oost-Vlaanderen" het volgende: "Naar de jongste etymologie zou Heusden opklimmen tot
een niet geattesteerd Latijns hospitinium "herberg". Er is echter niet alleen Heusden bij
Gent (Heusdine) en Houdain, enz. in het Franse taalgebied, doch ook Heusden in de
Limburg (Husdinio), Heusden in Noord-Brabant (Hosden).
Andere voorbeelden:
"Aldenardensis" dit betekende afkomstig zijn van Oudenaarde.
Inwoner van Gandavum (Gent) werd "Gandavensis" = afkomstig uit Gent (of Gents).
Van Brugæ (Brugge) werd “Brugensis” = afkomstig uit Brugge.
Ypræ (Ieper)) geeft “Yprensis” = afkomstig uit Ieper.
Leodium (Luik) geeft “Leodiensis” = afkomstig uit Luik.
Mechlinia (Mechelen) geeft “Mechliniensis” = afkomstig uit Mechelen.
Antverpia (Antwerpen) geeft “Antverpiensis” = afkomstig uit Antwerpen.
Parisii (Parijs) geeft “Parisiensis” = afkomstig uit Parijs.
---------------------------------------Hier volgt een klein lijstje van parochies en gemeenten uit onze omgeving,
volgens de "schrijfwijze" van sommige pastoors in hun parochieboeken.
Hierdoor kunnen wij u niet verzekeren dat het de juiste Latijnse vertaling is. Men
moet ook rekening houden met de verbuigingen in de grammatica van de
Latijnse taal. Het kan goed gebeuren dat enkele lezers nog andere schrijfwijzen
zullen tegenkomen. In andere woorden, niet alle gemeenten kunnen in het Latijn
vertaald worden:
Latijn of oorsprong van parochienamen
en gemeenten
Acutus mons
Addingahem, Addingem
Afsna, Afsnis
Aldenarda, Oldenardum, Aldenardensis
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Alestra, Elstra
Applonis
Aresacum
Arlabeka
Baceroda
Badengem, Badingehem
Bella
Birflitum
Blancoberga
Brakela
Brocsella
Brudgensis
Caprica, Capri(ca)nus
Carolusrex, Carolusregis
Cimbarsaca
Cortetiacum, Cortracum, Cortracensis
Corthusa
Diesta, Diestum
Dinsa, Donsa, Dunza
Felsica
Flamigenæ
Ganda, Gandavum, Gandavensis
Gerardi mons, Gerardimontium
Halosta, Alostum
Heiamensis
Husdine, Heusdena
Hypræ, Ipretum, Ypera, Ypretum
Insuliæ, Insulensis
Legia, Leodiensi
Patria Leodiensi
Lessinis, Lessiniensis
Lira, Lirensis,
Lovania, Lovinium
Macinium, Maghlinia
Mellusum, Millinium
Merendra
Mesrebecchi, Mesrebeccki
Messopolis, Medioburgum
Nazareticus vicus
Niniva, Ninivensis
Orsellæ, Ursellis
Petra Comitis
Ridevorda
Rollarium
Rothem
Rotnace, Rotnacensis, Rothnacum
Rupeforti, Rupefortiensis
Rupelmunda, Ruplemunda
S. Petri in Monte Blandinio abbatia
Sanctus-Audemarus
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Aalter
Appels
Aarschot
Harelbeke
Baasrode
Baaigem
Schellebelle
Biervliet
Blankenberge
Brakel
Brussel
Brugge
Kaprijke
Charleroi
Semmerzake
Kortrijk
Zele
Diest
Deinze
Velzeke
Vlaanderen
Gent
Geraardsbergen
Aalst
Ename
Heusden
Ieper
Lille (Rijsel)
Liège (Luik)
Prinsbisdom Luik
Lessines
Lier
Leuven
Machelen
Melle
Merendree
Meerbeke
Middelburg
Nazareth
Ninove
Ursel
Gent, Gravensteen
Ruddervoorde
Roeselare
Gontrode
Ronse
Rochefort
Rupelmonde
Gent, Sint-Pietersabdij
Saint-Omer
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Scaldis, Scella, Scaldus
Teneramunda, Munda Teneræ
Thamisia
Thiletum, Thiletanus, Tielensis
Toralum
Tornacum, Tornacensis, Tournacensis
Trunchina, Trunchiniensis, Tronciacum
Wasensis pagus, Wasia

Schelde
Dendermonde
Temse
Tielt
Torhout
Tournai
Drongen
Land van Waas

-----------------------------------------------Bronnen: Deze boeken bevinden zich in ons documentatiecentrum te Melle.
-Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta, door M. Gysseling &
A.C.F. Koch. 1950
-Parochieboeken van verschillende parochies
-Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent,
deel I: Destelbergen, door Frans De Potter - Jan Broeckaert, 1864
-Een inleiding tot de Toponymie van Oost-Vlaanderen door Maurits Gysseling, 1950

4- Oude weerspreuken
van onze voorouders voor april (Grasmaent):
April: ook wel Aprillis, grasmaand, kiemmaand , paasmaand, eiermaand,
April was volgens de oud-Romeinse kalender de tweede en volgens de Juliaanse de vierde maand
van het jaar. In de Gregoriaanse tijdrekening heeft zij de vierde plaats behouden.
Bij de Romeinen toegewijd aan Venus, is deze maand althans wat de weersgesteldheid betreft, net
zo grillig als de liefdesgodin zelf.
Verschillende schrijvers beschouwen de oorsprong van onze Vlaamse maandnaamgeving als
afkomstig van het werkwoord "aperire" in het Latijn = openen. In deze maand immers opent de
aarde zich om aan de planten en zaden lucht te geven.
Zij wordt grasmaand genoemd omdat de boer 't halven de maand zijn koeien in de weide steekt.
Ook wordt zij wel eens een paasmaand genoemd, omdat gewoonlijk het Paasfeest in deze maand
valt.
Naar het gebruik der paaseieren, noemt men haar ook soms eiermaand.
Dat het weer in april onbestendig is, zeggen ons de aprilse grillen.
Zeker in het begin zijn vorst en sneeuw nog perfect mogelijk, terwijl in de tweede helft al
temperaturen tot meer dan 25 C° mogelijk zijn. Het is ook de maand waarin het vaakst lange
droge periodes voorkomen. April heeft met reden de naam van losheid en grilligheid, 's morgens is
het een echt lenteweertje, 's namiddags sneeuwt het. Naar de boerenwijsheid te oordelen, hoe
grilliger april, hoe beter.
April met zijn gril
doet wat hij wil
Blaast april op zijn hoorn
dan staat het goed met gras en koorn
April koud en nat,
veel vruchten in het vat
Een natte april
is de boeren naar hun wil
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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------------------------------------------"Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945.
Bronnen:
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000.
-------------------------------------------

5- Regels raadpleging bevolkingsen vreemdelingenregisters gewijzigd
van onze medewerkster Nele De Moor
5 JANUARI 2014 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het
verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (B.S., 17 januari
2014). In werking getreden op 27 januari 2014.
Regels raadpleging gewijzigd?
Het KB van 5 januari 2014 wijzigt het KB van 16 juli 1992 op een aantal essentiële punten, enerzijds in verband
met het bekomen van informatie voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden en
anderzijds voor wat betreft het overzetten op een andere informatiedrager met het oog op een duurzame
bewaring
Toepassingsveld?
Het gaat om alle bevolkingsregisters, ongeacht de plaats waar ze bewaard worden: bij de gemeenten of in het
Rijksarchief. De gemeenten blijven steeds eigenaar van hun bevolkingsregisters, zelfs als deze toevertrouwd zijn
aan het Rijksarchief.
Het bekomen van informatie uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of andere
wetenschappelijke doeleinden?
Hier gelden twee regimes, afhankelijk of de registers meer of minder dan 120 jaar geleden werden afgesloten.
Bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden zijn afgesloten:
Deze registers zijn niet raadpleegbaar. Wel kunnen er uittreksels uit de registers of getuig-schriften (bewijs van
afstamming of van woonst) worden aangevraagd voor genealogische, historische of wetenschappelijke
doeleinden. Het KB voorziet een duidelijke rangorde van de personen die hiervoor hun toestemming dienen te
verlenen:
In de eerste plaats is het de betrokkene zelf, indien deze nog in leven is en gezond van geest; voor een
minderjarige dient deze toestemming te worden gegeven door zijn ouders of zijn voogd.
Indien de betrokken persoon is overleden of niet meer gezond van geest is (bijvoorbeeld bij dementie),
dient de toestemming te worden gegeven door diens langstlevende echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner.
Indien ook deze laatste niet meer in staat zou zijn om zijn/haar wil te uiten, dient deze toestemming te
worden gegeven door ten minste één van de kinderen.
Bij gebrek aan afstammelingen in de eerste graad die hun toestemming kunnen verlenen, kan de
toestemming gegeven worden door het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor de raadpleging van bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, dient de
aanvrager een verzoekschrift in te dienen bij de gemeente met de verklaring dat de gegevens enkel
gebruikt zullen worden voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, met
vermelding van de eventuele publicaties waarvoor deze gegevens zullen worden aangewend.
Het College kan bovendien aan de aanvrager alle bijkomende inlichtingen vragen die vereist zijn om de
gegrondheid van de aanvraag te beoordelen.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Voor elke raadpleging van bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden afgesloten zijn en die
zich bij het Rijksarchief bevinden, wordt de schriftelijke toelating van het College aan het personeel van
de leeszaal voorgelegd.
Bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten
Deze registers kunnen vrij worden geraadpleegd indien dit gebeurt in het kader van genealogische, historische of
andere wetenschappelijke doeleinden, dit ongeacht of het papieren registers betreft dan wel registers die op een
andere informatiedrager zijn overgezet.
Overzetten op een andere informatiedrager – reproductie?
De gemeenten kunnen voortaan de registers op een andere informatiedrager overzetten, met het oog op een
duurzame bewaring. Reproducties van de registers die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten, kunnen
tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld aan derden.
Deze reproducties mogen evenwel niet verder worden verspreid.

6- Publicaties van bronbewerkingen door eigen auteurs

-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
URSEL: (Sint-Medardus-parochie) dopen 1614 - 1796, door Marc Platteeuw.
In totaal worden 8.991 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de
geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 508 p. voor 30,00 euro.
URSEL: (Sint-Medardus-parochie) trouwen 1614 - 1796, door Marc Platteeuw.
In totaal worden 2.416 huwelijken genoteerd en in alfabetische volgorde op de man weergegeven met
vermelding van de ondertrouw, huwelijken en getuigen, alsook een afzonderlijke lijst op de naam van de
vrouw. 208 p. voor 17,00 euro.
URSEL: (Sint-Medardus-parochie) begrafenissen 1613 - 1796, door Marc Platteeuw.
In totaal worden 6.818 overlijden genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van
de leeftijd, eventueel naam van de ouders of echtgeno(o)t(e). 210 p. voor 17,00 euro.
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouw-parochie) dopen 1617-1802, door Marc Platteeuw.
Hier worden 5.957 dopen alfabetisch weergegeven op naam van de geborene met vermelding van de
geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. Ook interessante opmerkingen
worden er vermeld. 355 p. voor 25,00 euro.
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouw-parochie) huwelijken 1616-1802, begrafenissen 1617-1802,
door Marc Platteeuw.
In het eerste deel worden 1.857 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man & de namen
van de getuigen en verder de namen van de vrouwen, eveneens alfabetisch gerangschikt. Tevens zijn er
interessante opmerkingen genoteerd.
In het tweede deel worden er 3.920 begrafenissen alfabetisch vermeld, 307 p. voor 23,00 euro.
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WACHTEBEKE (Sint-Catharina-parochie) trouwen 1612-1807, door Murk Van Stralen (Sas van
Gent).
Hier worden 3.770 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man en verder op naam van de
vrouw. Ook interessante opmerkingen worden er vermeld. 271 p. voor 21,00 euro.
WACHTEBEKE (Sint-Catharina-parochie) begrafenissen 1614-1807, door Murk Van Stralen (Sas
van Gent). De 12.645 begrafenissen zijn alfabetisch weergegeven op naam van de overledene. 375 p.
voor 26,00 euro.
WONDELGEM (Sint-Catharina-parochie) trouwen 1796-1914, door Marc Platteeuw.
In dit document vindt men een verwerking van de gegevens uit de parochieregisters van Wondelgem. Hier
worden 1.558 trouwen alfabetisch weergegeven op naam van de man alsook die van de vrouw en de
namen van de getuigen. 123 p. voor 13,00 euro.
WONDELGEM (Sint-Catharina-parochie) begrafenissen 1803-1914, door Marc Platteeuw. 5.190
begrafenissen zijn alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, 206 p. voor 17,00 euro.
KLUIZEN (Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk) dopen 1642-1911, door Rita Van Herrewege. Deze
bewerking telt 10.648 dopen alfabetisch weergegeven op naam van de geborene met vermelding van de
geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 475 p. voor 31,00 euro.
KLUIZEN (Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk) trouwen 1642-1802 & begrafenissen 1641-1808,
door Rita Van Herrewege. In dit document vindt men 1.420 huwelijken in alfabetische volgorde op naam
van de man en een tabel op naam van de vrouw, alsook 5.174 begrafenissen in alfabetische volgorde op
naam van de overledene. In totaal 293 p. voor slechts 22 euro.

-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen aan 15 €
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouw-parochie) dopen 1617-1802, huwelijken 1616-1802 en
begrafenissen 1617-1802.
---------------------------------------------

7- 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 ook aan onze milde financiële schenkers die anoniem wensen te
blijven.
Doodsprentjes en -brieven: André De Moor (Wetteren), André Vervust (Melle), Bart Muylaert (Melle), Chris
Schoonejans (Melle), Felix De Lange (Sint-Amandsberg), Jan Van de Velde (De Pinte), Jean-Pierre Hoebeke
(Brakel), Jeaninne Van Herrewege (Sleidinge), Julus D'Haene (Schellebelle), Luc De Ruyver (Kalken),
Heemkundige Kring "De Vierschaar" vzw (Wachtebeke), Nele De Moor (Gent), Patrick Bracke (Heusden), Paul
Martens (Merelbeke), Piet Cassiman (Wetteren), Rita Van der Linden (Lochristi), Ronny Debbaut (Gent), Rosa
De Baets (Bottelare) en Wilfried Van den Eeckhaute (Sint-Andries).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Ghislain Van de Putte (Oosterzele) en Marina
Buysse (Melle).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Jean-Pierre Mestdagh (Melle), Nele De Moor (Gent) en
Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten en huwelijken,
priesterwijding, enz…): Maria Praet (Beervelde) en Nele De Moor (Gent).

Boeken:
"Etaleren" door Thuijsman C.J. (Etaleermethodes), geschonken door Marina Buysse (Melle).
"Rood-Kruis van België, Gent, 1897-1947. Vijftig jaar bestaan van de afdeling Gent"
geschonken door Bart Muylaert (Melle).
"Gids voor Vlaanderen" door Jozef van Overstraeten, volledig herwerkt door Jan Gerits, 1985,
geschonken door Dr. Piens Denis, (Lierde).
"Prisma woordenboek der klassieke oudheid" door Dr. P.J. Reimer, 1970, geschonken door Dr.
Piens Denis, (Lierde).
"ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALIS" 10 nummers van 1980 tot 1994, geschonken door Ginette
Desmet (Gent).
"Het klooster Ten Walle en de abdij Den Groenen Briel" stukken en oorkonden verzameld en
uitgegeven door V. Van der Haeghen, archivaris der stad Gent, 1888, geschonken door
Ginette Desmet (Gent).
Nieuwe aanwinsten:
"Grondeigenaars in 1833 te Sint-Martens-Leerne" door Claude Gekiere, Uitgave Familiekunde
Vlaanderen - Regio Deinze, 2014.

8- 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)

9- 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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw

11

Nieuwsflits, nr. 21 (april 2014)

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.

10- 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.
----------------------------------

11- “365 FOTO'S/PHOTOS/IMAGES/BILDER 1914-1918”
BOEK TE KOOP

Uitgegeven door Lannoo, auteurs: Julus Serafien D'haene & André Gysel, viertalige uitgave met
uitgebreide contexten - wereldwijde verspreiding - reeds de 4de druk – een boek ter gelegenheid
van de 100-jarige herdenking van het begin van Wereldoorlog I.
Thans aan een stuntprijs te koop: 14.99 €.
Het boek is ter inzage en te koop in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum.
De opbrengst van deze verkoop gaat via de Heemkundige Vereniging De Gonde naar de
werking van het documentatiecentrum.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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12- Merelbeke in de Grote Oorlog

Het boek

‘Merelbeke in de Grote Oorlog’

demonstreert hoe het harde dagelijkse leven in Merelbeke en haar randgemeenten er aan toe ging
tijdens de grote oorlog. De gegevens uit het boek werden voornamelijk gevonden in het
gemeentearchief van Merelbeke. Het wordt op vrijdagavond 25 april in de raadzaal van het
gemeentehuis voorgesteld aan het publiek en is vanaf 26 april 2014 te koop in het gemeentehuis en in
de lokale boeken- en krantenwinkels.
Na de voorstelling van het boek volgt een korte preview van de monoloog van Geert Kint. Hierbij
vertelt hij over de lotgevallen van zijn grootvader, een soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Daarna gaat de lezing ‘Spionage in het Gentse’ door. Spreker is Guy Erbo. Hij brengt het boeiende
verhaal over het tot stand komen van netwerken en de gevaren die aan spionage verbonden waren.
Omwille van zijn bizarre familienaam begon hij halverwege de jaren 1970 de oorsprong ervan te
achterhalen en belandde in Schelderode. Geboeid door de verhalen en de belevenissen van zijn
grootouders en vader tijdens de oorlog 1914-1918 begon hij zich te verdiepen in de geschiedkundige
kennis van deze periode. Samen met historicus-vorser Jan Van Der Fraenen deed hij opzoekingen rond
spionage tijdens WOI wat resulteerde in het boek "DOOR DEN KOP GESCHOTEN".
Voorstelling van het boek ‘Merelbeke in de Grote Oorlog’, de monoloog van Geert Kint en de
lezing ‘Spionage in het Gentse’ door Guy Erbo
Datum: Vrijdag 25 april 2014, uur: 19.30u
Plaats: raadzaal gemeentehuis Merelbeke
Best vooraf reserveren!
Dienst archief , tel. 09/210 33 05 of archief@merelbeke.gov.be

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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13- Wij bevelen u volgende initiatieven aan

"De invloed van Wereldoorlog I op het Vlaamse bewustzijn"
Deze nieuwe voordracht zal doorgaan op donderdag 3 april 2014
om 20 uur en wordt gegeven door Guido Moons uit Zaffelare.
Hij is gedurende meerdere jaren de nationale voorzitter geweest van
de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en is eveneens een vlotte spreker
die ons eveneens zal meenemen naar deze Grooten Oorlog, maar nu
vanuit de kant van de Vlaamse problematiek die in de nu spelende
serie ‘In Vlaamse Velden’ zijdelings aan bod komt.
‘De invloed van Wereldoorlog I op het Vlaamse bewustzijn’.
Iedereen welkom in convent Begga, Groot Begijnhof 15, 9040 Sint-Amandsberg.
Open deuren om 19u.30, de voordracht start om 20u.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 60 personen. Er zijn geen besproken plaatsen! Getrouwe
toehoorders zullen zich reppen, want zij verwachten veel volk

Louis Gevaert

Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze.
Voordracht: "Wegwijs in de wereld van de heraldiek.."
door Dhr Johan Roelstraete

Datum : dinsdag 08 april 2014 . om 20.00 uur.
Waar: kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze,
ingang langs Markt.
Toegang : leden van Familiekunde Deinze: gratis; niet-leden: 2,00 euro
Meer info : Een wapen, of blazoen, is in de heraldiek een teken dat verbonden is aan een persoon,
een familie, een stad of staat, of een groep bij elkaar horende mensen. Traditioneel werd het
gedragen op het schild. Het gebruiken van een wapen wordt het 'voeren' van een wapen genoemd.
Het wapen werd later uitgebreid met de helm met daarop een helmteken en een wrong van het
dekkleed, en het werd bovendien getoond op andere herkenbare plaatsen zodat de herkenbaarheid
van de groep in een veldslag gewaarborgd was en eigendommen duidelijk aan de persoon
gebonden.
Naast toepassing binnen families wordt het wapenschild tegenwoordig ook vaak gebruikt als een
symbool van een land, stad, gemeente, waterschap of provincie, naast een vlag.
Specifiek op deze avond behandelen we o.m. eerste begrippen, geschiedenis, ontstaan en evolutie,
invloed van de kunststijlen, heraldiek als hulpwetenschap, bronnen en typologie, wapenregistratie,
heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen vzw.
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Familiekunde Vlaanderen
49e Nationaal Congres

zaterdag 24 mei 2014, 09u30 - 17u00
AULA OMNIA,
steenweg Deinze 154 B,
9810 Nazareth
Doorlopende tentoonstelling van familietijdschriften.
Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze
www.familiekundedeinze.be
Ook de Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw zal er met een
uitgebreide boekenstand aanwezig zijn.
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14- Openingsdagen en -uren
van het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum te Melle
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

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR HET JAAR
2014
Gesloten op donderdag, vrijdag, 1ste en 3de zaterdag van de maand, zon- en feestdagen.
Alsook op:
-maandag 21 april (Paasmaandag)
-zaterdag 24 mei, (uitzonderlijk gesloten wegens het Nationaal Congres te Deinze)
-maandag 9 juni (tweede Pinksteren)

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.”
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 documentatiecentrum,
van onze activiteiten en publicaties; wanneer u in de toekomst geen Nieuwsflits meer
wenst te ontvangen, mail ons dit: lucderuyver@skynet.be.
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