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Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep
Genealogie Melle (WGM) voor wie zich verbonden voelt met de werking
van het genealogische luik binnen het documentatiecentrum te Melle en
op de hoogte wil gehouden worden van haar activiteiten. Op dit ogenblik
tellen wij bijna 900 lezers.
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Werkten mee aan dit nummer:
Redacteur: Xavier De Schryver (Destelbergen).
Redactieraad en correctiewerk: Jan Olsen, Magda De Nys, Roger De Moerloose en het bestuur van
WGM vzw.
Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn
steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 15 dagen voor het verschijnen van een nummer 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.
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Familiekunde Vlaanderen, 49ste nationaal congres

Onze deelname aan het congres te Deinze met een boekenstand.
WGMvzw was vertegenwoordigd door Luc De Ruyver, Ivan Burggraeve en Xavier De Schryver. In de
laatste twee jaren hebben de vrijwillige medewerkers van WGMvzw, meer dan 30 nieuwe bewerkingen
van parochieboeken verwezenlijkt. Deze waren allen te bezichtigen op de boekenstand te Deinze. Het
werd druk bezocht door het grote aantal geïnteresseerde genealogen met allerlei vragen over hun
hobby.
Op de onderste foto links Luc De Ruyver en Ivan Burggraeve in gesprek met bezoekers.
Op de foto rechts: Marc Van den Cloot (nationaal voorzitter FV vzw) in gesprek met Ignace Van
Driessche (Provincie Oost-Vlaanderen). We mogen eerlijk beschouwen dat dit congres een echt succes
was voor de inrichters, Claude Gekiere en zijn medewerkers, waarvoor wij hen hartelijk feliciteren.
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2- Oude rituelen bij onze voorouders die verloren gegaan zijn.
Wat betekent het volgende zinnetje?

In volgende doopakte op de onderste regel vinden we dit zinnetje.
Wat wel bijzonder opvalt, is dat er drie datums vermeld staan. Buiten de
klassieke geboortedatum en dat van het doopsel, wat zou deze derde datum
kunnen betekenen?

Geboorteakte te Waarschoot in 1633:

Diæ 17 february 1633 circa
quintam matutinam est nata
proles mascula Joannis de
Backere et Mariæ Pauwels
et baptizata die 20 eiusdem
menses vocatur e(st) Georgius
Patrinus Georgius Pauwels
matrina Judoca van Groenhove
Purif(icatio) 15 marty 1633
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Vrij vertaald:

Op 17 februari 1633 rond
vijf uur 's morgens is geboren
een mannelijk kind
van Joannes De Backere en Maria Pauwels
en gedoopt de 20ste van dezelfde maand
wordt genoemd Georgius
peter is Georgius Pauwels
meter is Judoca Van Groenhove
gezuiverd op 15 maart 1633

Purificatio is de Latijnse naam voor Mariazuivering of Marialichtmis
"Lichtmis" doet ook denken aan een ander ritueel in de kerk, namelijk de zuivering van moeder
en kind na een bevalling.
DE KERKGANG
Volgens vroom gebruik gaat de jonge moeder de eerste maal dat zij de woning verlaat naar de
kerk om God te danken voor het kind dat zij uit zijn handen heeft ontvangen. Hierbij ontvangt zij
van de heilige Kerk een bijzondere zegening.
Bij de deur der kerk geeft de priester aan de jonge moeder een brandende kaars in de hand,
besprenkelt haar met wijwater en zegt: Onze hulp is in de Naam des Heren, die hemel en aarde
gemaakt heeft, …….
De priester biedt aan de jonge moeder het uiteinde van de stola aan, en leidt haar de kerk binnen,
terwijl hij zegt: Treed binnen in de tempel Gods, en aanbid den zoon van de zalige Maagd Maria die
u vruchtbaarheid van kroost heeft geschonken.

Uit verschillende bronnen, hebben wij volgende gegevens voor u verzameld:
Volgens "Verdam middelnederlandsch handwoordenboek": 1983
Kercgancdach = dag waarop een kraamvrouw voor het eerst naar de kerk gaat
Volgens "Encyclopædisch kerkelijk woordenboek" blz 339
Kerkgang = het (eerste) kerkbezoek van een moeder na de geboorte van haar kind. De vrouw
wordt, vóór zij met brandende kaars door de priester als bijzondere huldebetuiging aan haar
moederschap, de kerk wordt binnengeleid, met wijwater besprenkeld ter zuivering van de innige
aanraking met het door het erfzonde bevlekte kind. Voor het altaar neergeknield, wordt de vrouw
tot besluit der plechtigheid nogmaals met wijwater besprenkeld, nu ter mededeling van Gods
genadehulp. De plechtigheid herinnert aan Maria Zuivering en geschiedt daarom bij voorkeur aan
het Maria-altaar en wordt gewoonlijk gevolgd door het bijwonen der H. Mis.
Volgens "van Dale" groot woordenboek der Nederlandse Taal", 1984
Kerkgang, de eerste gang na een bevalling, haar kerkgang houden
Volgens "Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie" 1975
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Uit: "Gewijd of vervlogen?" Kwijnend of gebenedijt, woordenschat uit "het Rijke

Roomsche leven" door Henri Vandenberghe (2002). blz. 322

Kerkgang:
Het eerste kerkbezoek van de moeder na de geboorte van het kind.
1. de vrouw wordt met wijwater besprenkeld om 'gezuiverd te worden' omdat zij in innige
aanraking is geweest met het door erfzonde bevlekte kind.
2. De vrouw krijgt dan een brandende kaars door de priester als blijk van waardering voor haar
moederschap.
3. Om Gods genade en hulp te krijgen wordt opnieuw wijwater gesprenkeld. De plechtigheid is
bedoeld om Maria's zuivering te gedenken en geschiedt daarom bij voorkeur aan het Maria altaar.
Het was gebruikelijk dat de moeder dan de eucharistieviering bijwoonde.
De verplichting om alle eerstgeborenen in dienst te stellen van God kon volgens "Numeri" tegen
betaling van vijf sikkels worden afgekocht. Hun plaats werd ingenomen door de Levieten. De
betaling van die vijf sikkels wordt in Lucas niet vermeld. Misschien laat Lucas de vrijkoop van Jezus
achterwege omdat hij een relatie wil leggen tussen Jezus en Samuël, die naar het heiligdom van
Silo werd gebracht om daar te blijven.
De joodse reiniging had te maken met de 'onreinheid door het bloed' en niet 'de angst voor het
lichamelijke.

Kerkgang
Bronnen: Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Zegening in de Katholieke Kerk
De kerkgang heeft in het spraakgebruik van de Katholieke Kerk de specifieke betekenis van de
zegening van een moeder wanneer zij na de geboorte van een kindje voor het eerst naar de kerk
gaat om daar God dank te zeggen voor de geboorte van haar kind. Deze zegening wordt voor het
eerst in de elfde eeuw in Duitsland vermeld ofschoon de gewoonte al in de 9e eeuw bekend
moet zijn geweest. Zij herinnert aan de tempelgang van Maria, de moeder van Jezus (Lucas, 2,
22-24), volgens de wet van Mozes (Leviticus 12). In de katholieke traditie gaat het echter niet
om een soort reinigingsritueel. De kerkgang was dan het eerste kerkbezoek van de moeder. Ze
werd dan gezegend door de priester, waarbij ze een kaars in haar linkerhand, en het kindje in
haar rechterhand hield. Ze hield in deze hand ook de stool van de in het wit geklede priester vast.
Bij een zijaltaar werd er dan gebeden. De jonge moeder kreeg soms een witte sluier omgelegd.
Soms kreeg het kindje ook een scapulier. De kraamvisite (het bezoek van de buurvrouwen na de
eerste kerkgang van de kraamvrouw) had in de volksmond verschillende benamingen:
kindjeskermis, elders wievemoal (Drenthe), wivedei (Friesland), koffiebale (West-Vlaanderen),
enz.
De kerkgang raakte in onbruik in de jaren 1960.

3- Oude weerspreuken
van onze voorouders voor juni (braekmaent):
Misschien is het leuk de weerspreuken van vroeger eens in herinnering te brengen?
Als u op 8 juni de hemel bewondert, kan het weer van die dag wel eens bepalend zijn voor de
volgende zes weken. In 50 % van de gevallen komt dit wel eens uit.

Als het op Sint-Medardusdag regent,
dan regent het zes weken alle dagen.
Wat Sint-Medardus geeft voor weer,
brengt hij ook in de oogsttijd weer.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Nog enkele denkwijzen:
-In Romeinse oudheid , als maand van de Juniores, was juni toegewijd aan de jonkheid omdat hij
het hoogtepunt van de lente vertegenwoordigde.
-Juno, de schone en strenge echtgenote van Jupiter, was de godin van het huwelijk.
-In het noorden noemden men ze "Midsummermonath" omwille van het mid-zomerfeest dat in
deze maand viel.
-"Weidemaand" voor de oude Saksers omdat het vee dan in de weiden stond.
-Karel de grote heette ze "Brachmanoth", evenals ze nu nog braakmaand genoemd werd. In het
Meetjesland weten ze er meer over. In hun almanak van 1874 werd de betekenis van
braakmaand* etymologisch als volgt verklaard: "Braeckmaend dat verstaen de boeren best, 't is nu
immers overal kermis, en zy drinken zoo veel genever dat zy er moeten van br….."
Juni is een belangrijke maand, hij moet aan veel eisen voldoen.

Op het weer in juni komt het aan
of de oogst wel zal bestaan
Niet
Niet
Niet
Juni

te koel
te zwoel
te nat en niet te droog
vult de schuren hoog

In werkelijkheid dateren alle voorgaande spreuken van vóór de huidige tijdrekening, immers toen
viel Sint-Medardus op 20 juni, in de zomerzonnestand, tijdstip waarop door de band het weder
goed of slecht, een aantal dagen aanhoudt. Na de Gregoriaanse hervorming (1582) heeft het volk
met de datumverschuiving geen rekening gehouden waardoor de vroeger geldende weersinvloed
van Sint-Medardus is blijven voortleven.
*Braak = … brake: omgeploegd, braakliggend land, Braecmaent - Zie Middelnederlandsch
Woordenboek van wijlen Dr. E. Verwijs en Dr. J. Verdam, hoogleraar te Amsterdam 1885. In het
Documentatiecentrum onder nummer 088-1008
------------------------------------------Bronnen:
"Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945.
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000.

-------------------------------------------
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4- Publicaties van bronbewerkingen door ons eigen auteurs

-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
MASSEMEN: (Sint-Martinusparochie), Dopen 1802-1914, door Marc Platteeuw.
In totaal zijn er 4.414 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding

van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 220 p.. voor 18,00 Euro.

MASSEMEN: (Sint-Martinusparochie), Trouwen en Begrafenissen 1802-1914, door Marc
Platteeuw.

In het eerste deel zijn er 952 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, de namen van de
getuigen, alsook een afzonderlijke lijst op de namen van de vrouwen, eveneens alfabetisch gerangschikt.
In het tweede deel zijn er 2.905 begrafenissen in alfabetisch volgorde genoteerd.
185 p. voor 16,00 Euro.

SINT-KRUIS-WINKEL: (Heilig Kruisparochie), Dopen 1611-1796, door Freddy Eeckhout.
In totaal zijn er 7.759 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding
van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 365 p. voor 26,00 Euro.

SINT-KRUIS-WINKEL: (Heilig Kruisparochie), Huwelijken 1611-1796, Begrafenissen
1616-1796, door Freddy Eeckhout.

In het eerste deel zijn er 1.878 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, de namen van
de getuigen, alsook een alfabetische lijst op naam van de vrouwen gerangschikt.
In het tweede deel zijn er 5.777 begrafenissen in alfabetisch volgorde op naam van de overledene
genoteerd. 351 p. voor 25,00 Euro.

Wondelgem: (Sint-Catharinaparochie), Dopen 1806-1914, door Marc Platteeuw.
In totaal zijn er 6.615 genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de
geboorte- en doopdatum, alsook de namen van de ouders en doopgetuigen. 320 p. voor 23,00 Euro.

URSEL: (Sint-Medardusparochie) Dopen 1614-1796, door Marc Platteeuw.
In totaal zijn er 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-Medardusparochie) Trouwen 1614-1796, door Marc Platteeuw.
In totaal zijn er 2.416 huwelijken genoteerd en in alfabetische volgorde op naam van 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-Medardusparochie) Begrafenissen 1613-1796, door Marc Platteeuw.
In totaal zijn er 6.818 overlijden genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van
de leeftijd, eventueel ook de naam van de ouders of echtgeno(o)t(e). 210 p. voor 17,00 Euro.
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) Dopen 1617-1802, door Marc Platteeuw.
Hier zijn er 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-Vrouwparochie) Huwelijken 1616-1802, Begrafenissen 16171802, door Marc Platteeuw.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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In het eerste deel zijn er 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 zijn er 3.920 begrafenissen alfabetisch vermeld, 307 p. voor 23,00 Euro.

-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) Dopen 1617-1802, Huwelijken 1616-1802 en
Begrafenissen 1617-1802.
SINT-KRUIS-WINKEL (Heilig Kruisparochie) Dopen 1611-1796, Huwelijken 16101796 en Begrafenissen 1616-1796
URSEL: (Sint-Medardusparochie) Dopen 1614-1796, Huwelijken 1614-1796 en
Begrafenissen 1613-1796
---------------------------------------------

5- Oud Schrift en documentenleer 2014-2015

Oud Schrift en documentenleer
voor beginners
Melle

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben
leren lezen of begrijpen, “van niets tot iets”, dus. De lessen worden gegeven
aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal om de moeilijkheden van de oude
geschriften beter te kunnen ontleden. De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle
(09.252.26.47), en wordt verzorgd door Xavier De Schryver,
Inschrijvingen worden verwacht vóór woensdag 30 augustus 2014.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 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,
Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2014-‘15”.
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:
Elke vierde zaterdag van de maand van september 2014 tot en met maart 2015, (NIET in
december) telkens van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Zaterdag 27 september 2014: 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 Regiem) en kennismaking met het Latijn (1ste deel).
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Zaterdag 25 oktober 2014: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met
extra aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 22 november 2014: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters”,
met extra aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 24 januari 2015: 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 28 februari 2015: 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 28 maart 2015: 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.

Oud schrift voor gevorderden
2014-2015
Melle
Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2014
tot en met maart 2015, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
het Gemeentelijk Archief
en
Documentatiecentrum,
Plaats: de leeszaal van
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47). De lessen worden verzorgd door
Gontran Ervynck.
De cursus is bedoeld als voortzetting van de cursus voor beginners. Er wordt verondersteld
dat de deelnemers deze cursus voor beginners gevolgd en behoorlijk verwerkt hebben.
De doelstelling van de cursus voor gevorderden bestaat erin de deelnemers voor te bereiden
om andere documenten te lezen als vervolg en uitbreiding van de informatie die vervat ligt in
de parochieregisters. Deze documenten bevinden zich grotendeels in de verschillende rijksen stadsarchieven. De aandacht zal vooral gericht zijn op het lezen van het oude, zgn.
``gotisch'', schrift.
De onderwerpen van de lessen zullen bestaan uit een keuze van teksten van diverse aard
zoals
--- enkele moeilijkere teksten uit de PR (als herhaling, 1e les)
--- staten van goed, wezenrekeningen e.d.
--- wettelijke passeringen, notarisakten
--- clachten en saisissementen
--- schepenakten, openbare verkopingen
--- enquesten en processtukken
--- belastingrollen (ommestellingen)
--- land- en renteboeken
--- oorconden, denombrementen, leenverhef, ... enz.
De stukken zullen in de les gelezen worden waarna aan de deelnemers een volledige
transcriptie van het stuk bezorgd wordt met de bedoeling deze thuis nader in te studeren.
Tijdens de les wordt uitleg verstrekt om de aard en inhoud van het stuk beter te leren
kennen. Bij het einde worden sommige teksten uitgereikt als voorbereiding van de volgende
les.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Gezien de moeilijkheidsgraad heeft het weinig zin de lessen voor beginners en gevorderden
tezelfdertijd te willen volgen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Indien nodig zal
voorrang verleend worden aan wie de lessen voor beginners reeds gevolgd heeft.
Het is van belang te beseffen dat oefenen en herhalen de enige goede manier is om oud
schrift te leren lezen.
Data en programma:
Zaterdag 13 september 2014
Zaterdag 11 oktober 2014
Zaterdag 8 november 2014
Zaterdag 10 januari 2015
Zaterdag 14 februari 2015
Zaterdag 14 maart 2015
Inschrijvingen worden verwacht vóór woensdag 30 augustus 2014.
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 Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) vzw, met vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2014-2015”. Alleen uw
betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs.

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 milde financiële schenkers: alsook aan enkele anonieme
schenkers.

Een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:

Doodsprentjes en doodsbrieven: Erfgenamen van Anaïse Terijn [†] (Beveren-Leie), Chris
Schoonjans (Melle), Danny Verbeke (Beveren-Leie), Erwin Guillemaere (Hamme), Felix De Lange
(Sint-Amandsberg), Francine De Paepe (Landegem), Jan Van de Velde (De Pinte), Julus Serafien
D'haene (Merelbeke), Louis Dekkers (Gent), Marc Pauwels (Antwerpen), Nele De Moor (Gent), Rita
Vander Linden (Lochristi), Rosa De Baets (Merelbeke), Valentin Jamart (Gent) en William Sierens
(Merelbeke).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Marina Buysse (Melle).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Erwin Guillemaere (Hamme), Jean-Pierre
Mestdagh (Melle), Nele De Moor (Gent) en Raoul Schepens (Melle).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijding, communieprentjes, enz…): Linda De Geest (Melle), William
Sierens (Merelbeke) en Xavier De Schryver (Destelbergen)
Boeken:
"Annalen van den Oudheidkundigen kring van de Stad en het voormalig Land van Aelst /
10 jaar - 1914 / De Abdij van Sint-Adriaan te Geraardsbergen, naar pachthoven en Molens”,
door E. Soens, 1914. Geschonken door Nele De Moor (Gent)
"Stamboom onderzoek. Een handreiking bij het schrijven van uw familiegeschiedenis" door Aad van
der Tang. Geschonken door Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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"VINIVI * Frans Van de Velde Oblaat". Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Oostmalle”, door Bolckmans. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Geschiedenis der Abdij van Westmalle, van de orde der Hervormde Cisterciëzers, door de
monniken der abdij, 1904". Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"De Graven van Vlaanderen, door Gr. A. Van de Kerckhove & Maria Reekmans, 1979". Geschonken
door Nele De Moor (Gent).
"Vijfhonderd jaar familie de Merode te Westerlo, door Op de Beeck Evrard, 1982". Geschonken door
Nele De Moor (Gent).
"De familie Vande Weghe, voorouders en nakomelingen van Franciscus Vande Weghe en Isabella
Deroo, door Malmait Joseph, 1984". Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Kinder arbeid 1800-1914, door R. De Herdt en B. De Graeve, 1981". Geschonken door Eric Van de
Putte (Melle).
"De lagere School in België van de middeleeuwen tot nu, door Bob Coolen, 1987". Geschonken
door Nele De Moor (Gent).
"12 jaar Zele”, door het redactieteam van de Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele: Frank
Coene, Dr. Albert Coucke, Antoon D'hoey, Etienne Quityn, Martine Smet, Prof. Dr. Marc Van
Uytfanghe, 1999". Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"500 jaar Zwarte Zusters te Dendermonde, 1491 – 1991”, door L. Pée & A. Stroobants.
Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Gent in de Literatuur en in de Folklore”, door Dr. P. De Keyser, professor aan de Universiteit te
Gent, 1935. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Het Brouwersgeslacht MAES, 1880 – 1990”, door Jos Cels, 1990. Geschonken door Nele De Moor
(Gent).
"Familieboek: De Clerck-Cobbaert uit Oudenburg, afstammelingen van Frans De Clerck (17901870) & Cobbaert Marianne (1791-1850), 1986". Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Oude Geslachten omtrent de Rupel, door Leo Lindemans, 1996". Geschonken door Nele De Moor
(Gent).
"De agrarische geschiedenis van West-Europa, door Bernard Slicher van Bath, 1987" Geschonken
door Luc De Ruyver
" Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991, door Eric Hobsbawm, 1995" Geschonken
door Luc De Ruyver
"De Boerenkrijg. Twee eeuwen feiten en fictie”, door Luc François, 1998. Geschonken door Luc De
Ruyver

7- Prachtige boeken te koop in het Documentatiecentrum
“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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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.

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)

7d- 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.
---------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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8- Eigen activiteiten:

Gemeentelijk Museum Melle: Open Deurdagen
waar: Brusselsesteenweg 395 te 9090 Melle
wanneer: za. 5, zo. 6 en ma. 7 juli 2014 telkens van 10 tot 18 uur
info: museum.melle@skynet.be of 09.252.26.47
inkom: gratis

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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9- Wij bevelen u volgende initiatieven aan

Dinsdag 3 juni 2014 te 20 uur.

Van quran tot koran - heilige verzen van de islam
door Peter Derie i.s.m. de KBOV

In samenwerking met de KBOV organiseert de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg in convent Begga,
Groot Begijnhof 46 te Sint-Amandsberg op dinsdag 3 juni 2014 om 19u45 een lezing van Peter Derie
(arabasit)
Arabist Peter Derie behandelt in deze boeiende lezing het literair genre, de taal, de
redactiegeschiedenis, inhoudelijke thema's, recitatietechnieken en leerstellingen die vanuit de
Koran zijn gegroeid.
God, Allah, is een auteur. Een belangrijk deel van de wereldbevolking gelooft dat we Zijn
boodschap kunnen lezen in de verzen van de Koran. Miljarden baby's kregen ze in het oor
gefluisterd. Vijf keer per dag klinken Zijn teksten in de moskee. Elk islamitisch gezin heeft
ergens Korankalligrafie aan de muur. Generaties kinderen leerden schrijven in het
Koranschooltje. Gods boek is in islamitische landen de pijler van de grondwet. Hij geeft een
stem aan culturen van Spanje tot China, haast anderhalf millennium lang.
Voor moslims is de Koran van goddelijke signatuur. Zij beschouwen de Koran als een heilig
corpus, een uniek en ongeschapen meesterwerk, en zelfs als sluitstuk van de literatuur. Een
koran vastpakken of reciteren is daarom een sacrale handeling. Hij ligt nooit onder andere
boeken maar krijgt de ereplaats, op een stoeltje‚ en dat in een cultuur waar men meestal op
de grond zat.
In het islamdebat, dat nu ook in Vlaanderen de kop opsteekt, fietsen sociologen, journalisten
of goede doelen organisaties ongemakkelijk om het document heen. Dat is jammer. Wie niets
weet over de Koran, zal zeker niets begrijpen van de islam.
Het boek maakt het ons ook niet makkelijk. Net als een graduale bezingt en
becommentarieert de Koran de godservaring. Soms helder, maar vaak als weerbarstig,
mystiek document. Stijl, inhoud, woordgebruik, indeling en verteltechniek lijkt de welwillende
lezer vreemd of chaotisch. Niet weinigen leggen het dan na enkele bladzijden verveeld aan de
kant en blijven op hun honger zitten.
Voor deze mensen brengt arabist Peter Derie een boeiende lezing. Hij behandelt het literair
genre, de taal, de redactiegeschiedenis, inhoudelijke thema's, recitatietechnieken en
leerstellingen die vanuit de Koran zijn gegroeid.
Louis Gevaert

Place to be: Convent Begga, Groot Begijnhof 46 te Sint-Amandsberg
Wanneer: Dinsdag 3 juni 2014
Deuren open 19u30
Inkom: € 2,00
Aantal plaatsen: 60
Toegankelijk met rolstoel

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Gent vzw
Het bestuur verwelkomt u graag op haar volgende activiteit.
Maandag 2 juni 2014 te 20 uur.
Voordracht:

"Vluchtelingen voor den Grooten Oorlog"

door Jean-Paul De Cloet, geschiedkundig uitgever en heruitgever.
Dit verhaal leunt nauw aan bij de noden van
genealogen, die allemaal wel één of meerdere
familieverhalen
over
vluchtelingen
zullen
kennen.
Het verhaal van de spreker is o.a. dat van zijn
overgrootmoeder,
die
samen
met
zijn
grootmoeder gevlucht was naar de streek van
Nantes in Frankrijk. Welnu, toen ze deze laatste
daar pas aangekomen was, kon ze slechts zeer
weinig Frans, bij zoverre dat ze bij de bakker "la
pain" vroeg in plaats van "le pain". Dat kleine
verschil maakte dat ze geen brood kon kopen,
want die bakker zei dat hij geen konijn
verkocht….
Plaats: "Blauwe Zaal" van het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te 9000 Gent
Parkeren kan in de parking onder het Sint-Pietersplein.

Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland.
Zondag 15 juni 2014 om 10.30 uur, te Aardenburg (NL)

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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10- 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 9 juni (tweede Pinksteren)
-geheel de maanden juli en augustus
-maandag 10 november en dinsdag 11 november (n.a.v. de Wapenstilstand)
-woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015 (kerst- en nieuwjaarsperiode)

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Onze webstek:

http://www.erfgoedmelle.be

U vindt er informatie over:
- Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum
- Heemkundige Vereniging De Gonde
- Werkgroep Genealogie Melle vzw
- Funerair Erfgoed Melle

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.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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