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1- In onze bibliotheek DCMelle Rubriek 002 - Ambachten en Beroepen
In de rubriek 002 over ambachten en beroepen hebben wij enkele interessante
uitgaven om onze familiegeschiedenis kleur te geven.
door Ivan Burggraeve
1. "100 Verbeeldingen van Ambachten"Een interessante bijdrage van Jan en Caspar Luiken, geboren
in 1649 te Amsterdam. Dit is een mooi geïllustreerd werk over 100 vergane ambachten uit 1694.
(Bibliotheek 002-1001/100blz).
2. "Achiel Geerts - Kunstschilder & Beeldhouwer"
Dit werkje bestaat uit een bibliografie van de Zottegemnaar Achiel Geerts geschreven door Renaat
Van Der Linden en Jos Van Effelterre, met een 38-tal afbeeldingen van zijn schilderijen en
beeldhouwwerk. (Bibliotheek 002-1002/48 blz.)
3. "Antiek": maandblad (februari 1989) met 16e -eeuwse beeldhouwwerken, Bloemstillevens, 17e eeuws baardmankruiken, Japanse apothekersflessen met initialen en een Franse reispendule uit
1780. (Bibliotheek 002-1003/50blz.).
4. "Asten, Bieten en Mensen",een boeiend boek van Leon Bruggeman uit 1986. Dit is een epos van de
Vlaamse gastarbeiders die naar Frankrijk trokken in het kader van de seizoensarbeid. Met anekdotes
en lotgevallen over Pastertje Denys, van "Warden Oom" en "Nonkel Sarel". Verder de periode
tussen de twee wereldoorlogen, Vlaamse boeren in Frankrijk, met de balluchon naar Lourdes en nog
vele andere verhalen. (Bibliotheek 002-104/489 blz).
5. "Beknopte naamlijst der Beroepen" uit de Volkstelling van december 1961. Alle soorten
benamingen uit de wereld van de vrije beroepen, bedrijfsleiders, bureelbedienden, verkopers,
landbouwers, beroepsmilitairen, enz... die toen gangbaar waren. (Bibliotheek 002-1005/23blz).
6. "Bruin" de geschiedenis van het brouwen in en rond Oudenaarde sinds 1357, een werk van
Charlotte Cappelle. Een mooie bijdrage over het brouwersberoep van in de oudheid tot heden. Een
overzicht van de stedelijke brouwerijen in Oudenaarde in de 19e en 20ste eeuw. Ook alle brouwerijen
rond Oudenaarde komen aan bod. Uitgegeven in 2010. (Bibliotheek 002-1006/192blz).
7. "De Brouwersfamilie HOUVENAGHEL" in Veurne-Ambacht (19e - 20ste eeuw) door Frank
Beeuwe. Uitgegeven door Westhoek-Monumenten (W&M) waarin de revalorisatie van de oude "de
Snoeck" beoogd wordt. Uitgegeven in 1996. (Bibliotheek 002-1007/32blz).
8. "Nog een ballon, mijnheer?" met artikels over de Veurnse mouterij-brouwerij "De Fabriek" in de
19e en de 20ste eeuw en de Limonaderij SPORKY, door Frank Beeuwe. Uitgegeven in 1997.
(Bibliotheek 002-1008/32blz).
9. "En de Brouwer…hij brouwde voort", een korte schets van de Belgische brouwerijproblematiek
tijdens de Tweede Wereldoorlog door Paul Daeleman. (Bibliotheek 002-1009/48blz).
10. "De brouwersfamilies COMEYNE-VANDE WOUDE in Pervijze", een korte schets van drie mout& brouwbedrijven tijdens de 19e en 20ste eeuw, door Chris Vandewalle. Uitgegeven in 2000.
(Bibliotheek 002-1010/56blz).
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11. "GOUD van den TIP (TIPSOR)", een geschiedenis in vogelvlucht van de brouwerij aan de "Tip" in
Wommelgem bij Antwerpen (17e - 20ste eeuw) onder de familie BEIRENS, van brouwerij DE
GULDEN CAMMER tot brouwerij DEN DRAEYBOOM, van de brouwerij "DE LOTERBOL" te
Diest, door Paul Daeleman. Uitgegeven in 2001. (Bibliotheek 002-1011/55blz).
12. "Waar de brouwer proost is" over bierbrouwerij de PROOSDIJ in Leisele (19e -20ste eeuw) met o.a.
de brouwhistorie van "DE ZWARTE LEEUW" en "DE ZWAAN" door Frank Beeuwe. Uitgegeven in
2002. (Bibliotheek 002-1012/32blz).
13. "Brouwerijen in Pervijze van 1800 tot 1914, de teloorgang van een nijverheid", een korte schets
van vijf mout- en brouwbedrijven tijdens de 19e en 20ste eeuw, over de brouwerijen "de Dry
Schichten", "de Grave", "het Verghulde Vlies" en "de Zwaan" door Chris Vandewalle. Uitgegeven in
2003. (Bibliotheek 002-1013/52blz).
14. "De bierslag van Zannekin" of de mouterij-brouwerij St.-Louis in Lo (19e-20ste eeuw) over de
families Verlende in Elzendamme, Pollinkhove en Slijpe door Chris Vandewalle. Uitgegeven in
2004. (Bibliotheek 002-1014/64blz).
15. "De Kerels van Nevejan" - De brouwersfamilie Nevejan in Diksmuide, Beerst en Krombeke (19e 20ste eeuw). De brouwerij Nevejan-Louf in Diksmuide, de mouterij-brouwerij de Vijf Jassen in Beerst
en de brouwerij den Keyzer in Krombeke, door Chris Vandewalle. Uitgegeven in 2005. (Bibliotheek
002-1015/64blz).
16. "De Brugse Schoenmakers en Timmerlieden" - De Ambachten en hun Huizen in de 14de tot de 20ste
eeuw. Een werk geschreven naar aanleiding van de restauratie van ambachtshuizen van de
Schoenmakers en de Timmerlieden in de Brugse Steenstraat uitgegeven door de Kredietbank in
1985. (Bibliotheek 002-1016/64blz).
17. "De klompenmakerij". De sociale en economische geschiedenis van de klompenmakerij in het
noorden van Oost-Vlaanderen. Een uitgave van de Heemkundige kring van Wachtebeke door Paul
HESTERS. Met o.a. mooie bijdragen over de blokmakers te Wachtebeke zoals de families AERTS,
DE MAESSCHALCK, VAN ACKER, LIPPENS, GOOSSENS, LIPPENS, SOETAERT, LANSSENS,
GELDOF en BLENDEMAN. Verder een hoofdstuk met Nederlandse spreekwoorden, spreuken,
zegswijzen en liederen aangaande de klomp. (Bibliotheek 002-1017/332 blz).
18. "De Mechelse Bierhandel", door Jozef Van Balberghe (1945). Over het brouwersambacht te
Mechelen, de brouwerijen van rond 1544 tot 1945. Over folklore in de brouwersstiel, uithangborden,
patroonheiligen. (Bibliotheek 002-1018/60 blz).
19. "De Oostduinkerkse Paardenvissers" (Van Armada tot enkeling) - 2005, door Marc Supeley. Een
boeiend boek over het ontstaan van de garnaalvissers vanaf 1840 tot heden, of hoe de stiel van
"Paardevisser" evolueerde van een zware beroepsbezigheid tot toeristische attractie. Over het
materiaal, de paarden, de invloed van de natuurelementen naar het visserijmuseum.(Bibliotheek
002-1019/159 blz).
20. "De Oostvlaamse Postman" - driemaandelijks tijdschrift (juli 1986) met bijdragen over "De Kuip
van Gent in 1880" over een verkenning van de Leiestreek met indrukken over Machelen en Petegem
en een bijdrage over de pijlenmaker in Melle (fam. Gijselinck) (Bibliotheek 002-1020/26 blz).
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21. "De Schoorsteenveger" door Arnold Eloy (1983). Over gereedschap en kledij van de
schoorsteenveger, de schoorsteenvegers in Gent in de 19e en begin 20ste eeuw. (Bibliotheek 0021021/119 blz).
22. "Eer het vat in duigen valt". Basistechnieken van het ambachtelijk kuipen door E. Waelput (2004).
Over de houtsoorten, het maken van duighout, de namen van de vaten en de gedetailleerde
vervaardiging van de verschillende bier- wijn- en whiskyvaten. (Bibliotheek 002-1022/315 blz).
23. "Frans Balthazar" of de (onvoltooide) memoires van een letterzetter door Gerda Verheeke (2001).
Een familiekroniek - meer een dagboek van de familie Balthazar in Gent. (Bibliotheek 002-1023/582
blz).
24. "Geschiedenis van de steenovens te Sint-Amands" door Filip Hooghe, Marc Peelman en Luc
Rochtus uitgegeven door vzw Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant (2006). Cartografie met
de oudste kaart van Kastel en Moerzeke (1571) en talloze andere kaarten. De boeiende geschiedenis
van de steenovens in de Middeleeuwen (800-1500) met een bijdrage over families Van Wemmele en
Moortgat in Buggenhout. De strubbelingen van de nakomelingen van Diederick van Liefvelt en het
ontstaan van de steenovens in St Amands van in de 17e eeuw tot heden. (Bibliotheek 002-1024/299
blz).
25. "Gevlochten verleden" door Jos Winckelmans, uitgegeven door de vzw vereniging voor Heemkunde
in Klein-Brabant (2005). Mooi geïllustreerd werk over de mandenmakerij in België, over het
onderwijs in de vakscholen in Temse, Bornem en Stokkem. Daarna komt de mandenmakerij aan de
Schelde uitvoerig aan bod. Speciale vlechttechnieken en mandensoorten, grondstoffen en
vlechtmaterialen. Tenslotte is er aandacht voor de Wijmenteelt en de mandenmakerij in de kunst.
Tevens een alfabetische lijst met de leerlingen aan de mandenmakersschool uit Bornem met de
geboorte data, adres en naam van de vader. (Bibliotheek 002-1025/384 blz).
26. "Gietmallen van gips, rubber, latex en zand" door Oscar Rambonnet en Felo Hettich (1998),
uitgegeven door uitgeverij Cantecleer bv uit De Bilt. Over stukmallen van gips, het gieten met
allerlei materialen, de "cire perdue-methode", de flexibele mallen en speciale gietsystemen. Zeer
mooi geïllustreerd boek met vele tips voor creatieve amateur-gieters.
(Bibliotheek 002-1026/127 blz).

2- www.GENVER.nl/be

GenVer is niet meer !
door Xavier De Schryver

In onze Nieuwsflits nr. 20 van maart 2014, op blz. 9, onder de titel "Oude akten raadplegen
via Genver", hadden wij een prachtige en gebruiksvriendelijke site voorgesteld om oude akten op
te zoeken.
De site was zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk. De weergave van de akten waren zuiver en
scherp. Maar… enkele tijd geleden geraakte "GenVer" in de problemen en had het einde van zijn
bestaan aangekondigd. Gelukkig kwam er nieuw licht aan de horizon. Dat betekent goed nieuws
voor onze vorsers: vanaf 7 juni 2014 heeft een nieuwe webstek dit prachtige werk overgenomen
onder de naam "Zoekakten.nl". Zij schrijven op hun site het volgende:
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"www.zoekakten.nl , wij hebben het stokje overgenomen van Genver".
Vrijwel alle gegevens zijn van GenVer werden overgenomen en door hen verwerkt. Daarnaast zijn
er in de tussentijd veel nieuwe collecties toegevoegd. "Zoekakten.nl" is net als GenVer een privaatinitiatief en gratis toegankelijk. Tevens kunt u ze ook op Twitter volgen.
Op het einde van dit artikel vindt u de lijst van de beschikbare gemeenten uit de provincie OostVlaanderen.
Bij de opening van de site www.zoekakten.nl krijgt u het volgende beeld:

Het ziet er wat vreemd uit.
Eerste stap: Boven de foto is er een balkje met kenletters van landen. U klikt op "België".

Nadien kies je voor de provincie, maar de letters "OV" staan voor Overijssel in Nederland. Voor onze provincie
Oost-Vlaanderen moet je klikken op "VO".

De akten van het "Ancien Regime" tot 1796, zijn te vinden op de site van het Rijksarchief. Hier zul je doorgaans
alleen de akten van de burgerlijke stand tegen komen. De microfilms die ze ons voorstellen zijn van zeer goede
kwaliteit. Spijtig dat voor de meerderheid van de gemeenten de beschikbare gegevens beperkt zijn tot 1870 en
enkelen tot 1900.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Op het volgende blad krijgt u een lijst met gemeente namen, in alfabetische volgorde.
Wij hebben als voorbeeld, willekeurig vijf verschillende gemeenten gekozen: Knesselare, Gent, Melle, SintNiklaas en Ledeberg. Drie akten werden opgeroepen, onder anderen een geboorte, een huwelijk en een
overlijden.
Eens de gemeente gekozen, klikt u op "maak een keuze". Een deel van een tienjarig tabel komt te voorschijn.
Bovenaan zijn er twee kleine vierkantjes: het eerste voert u naar de gevraagde bladzijde, het tweede geeft aan
hoeveel bladzijden deze tabel bevat. We kiezen Knesselare, periode 1843-1851.

Uit Gent kozen wij een voorbeeld van index over geboorten uit het jaar 1879 op de namen "De S…."

Tot nu was het eenvoudig om via de tabellen enkele gegevens op te zoeken in verband met de familienaam. Hier
volgen nu een geboorteakte in het oud-Nederlands uit de gemeente Melle, uit de periode van de Franse
revolutie (1798).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Heden den twintigsten plúviose zevenste jaer der Republieque, ten twee
uren naer middag, voor my Livinús francies De clercq openbaeren Amptenaer
van het Gemeynte van Melle, Canton van Oosterzeele, Departement van de
Schelde, verkoren tot het opstellen de Acten geschikt tot het bewaerigen de Geboorten, Houwelyken en
Overlyden van de Borgers, is gecompareert in het Huys dezer Gemeynte Livinús
francies Lenaert werckman van Stiel, woonende in dit Canton, op het Gehugt
van den Boschwÿck den welken vergezelschapt van
Carolús De meÿere oud in veertigh jaeren, en van Coleta
brisaer, oud negenentwintig jaeren, respectivelyk woonende in Melle
Canton van Oosterzeele, Departement van de Schelde,
verclaert hebben aen mÿ Livinús francies De Clercq
dat agatha de meÿer sÿne wettige húÿvrouwe in
het Kraembedde is bevallen den twintigsten plúviose ten twaelf uren des middags
in zyn Huys, gestaen gestaen op den boschwÿck van eenen zoon welke aen
my is voorgestelt, en waer aen zy den naem hebben gegeven van Carolus
naer deze declaratie, die de Borgers Carolús De meÿer en Coleta
brisaer verzekert hebben gelykvormig aen de waerheyd, en de vertooninge die my
is gedaen van het voornoemd Kind, hebbe ik uyt kracht van de magt, die my is vergunt, opgestelt den tegenwoordigen Act, die Livinús francies lenaert den vader van het
Kind en de twee Getuygen als hier boven hebben geteekent met my.
behoudens Livinús francies Lenaernt den vader van het kind
Carolus De meÿer Coleta brisaer hebben gedeclareert niet te konnen schrÿven
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Gedaen in het Huys der Gemeynte van Melle den dag, maend ende jaer als boven.
L.F.De Clercq
------------------------------------------------------------------------------------------Na de geboorte volgt een huwelijksafkondiging uit Sint-Niklaas in 1881.

En het volgende is een overlijdensakte uit 1829 te Ledeberg.

In de marge: Desiré De Bruÿcker
In het jaar achttien honderd negenentwintig den zevensten maart
ten acht uren smorgens voor ons Albert Joseph Lybaert, Burgemeester officier van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Ledeberg.
District Gent provincie Oost Vlaanderen. Zijn gekomen Victor
Augustin De Bruÿcker oud veertig jaaren, hoefsmet vader van den
overledenen ende fernand De Mil oud achtendertig jaaren landsman.
Beide woonende te Ledeberg, welke ons hebben verklaert dat den zesden
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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maart ten vier uur naer middag Desire De Bruÿcker
oud een maand zoon van den eersten comparant en van
francisca Caluwé is overleden in zijn huÿs gestaen te Ledeberg,
Wijk Kyzerpoorte ende naer voorlezinge van den akten hebben de
comparanten den zelven met ons ondertekend.
Fern De Mil, Victor De Bruycker
A. J. Lybaert
----------------------------------------------------------Hierna een lijst in alfabetische volgorde, van de beschikbare gemeenten uit de provincie Oost-Vlaanderen, voor
wat betreft de burgerlijke stand, dus na 1796.

Oost-Vlaanderen in "Zoekakten.nl"
Burgerlijke Stand.
Aaigem
Aalst
Aalter
Adegem
Afsnee
Appels
Appelterre-Eichem
Aspelaar
Asper
Assenede
Astene
Baaigem
Baardegem
Baasrode
Bachte-MariaLeerne
Balegem
Bambrugge
Bassevelde
Bavegem
Bazel
Beerlegem
Bellem
Belsele
Berchem
Berlare
Bevere
Beveren
Boekhoute
Burst
Daknam
Deftinge
Deinze
Denderbelle
Denterhoutem
Denderleeuw
Dendermonde
Werkgroep Genealogie Melle - vzw

Grotenberge
Haaltert
Haasdonk
Hamme
Hansbeke
Heldergem
Hemelveerdegem
Herdersem
Hermelgem
Herzele
Heurne
Heusden
Hillegem
Hofstade
Huise
Hundelgem
Iddergem
Idegem
Impe
Kalken
Kallo (BeverenWaas)
Kaprijke
Kemzeke
Kerksken
Kieldrecht
de Klinge
Kluizen
Knesselare
Kruibeke
Kruishoutem
Kwaremont
Laarne
Landegem
Landskouter
Lebbeke
Lede

Denderwindeke
Destelbergen
Desteldonk
Deurle
Dikkele
Dikkelvenne
Doel
Drongen
Edelare
Eeklo
Eine
Eke
Eksaarde
Elene
Elsegem
Elst
Elversele
Ename
Erembodegem
Erondegem
Erpe
Ertvelde
Erwetegem
Etikhove
Everbeek
Gavere
Gent
Gentbrugge
Geraardsbergen
Gijzegem
Gijzenzele
Godveerdegem
Goeferdinge
Gontrode
Grammene
Grembergen
Grimminge
9

Ledeberg
Leeuwergem
Lembeke
Lemberge
Letterhoutem
Leupegem
Lieferinge
Lokeren
Lotenhulle
Lovendegem
Maarke-Kerkem
Machelen
Mariakerke
Massemen
Mater
Meerbeke
Meerdonk
Meigem
Meilegem
Melden
Meldert
Melle
Melsele
Melsen
Mere
Merelbeke
Merendree
Mespelare
Michelbeke
Middelburg
Moerbeke
Moerzeke
Moortsel
Mootsele
Moregem
Mullem
Munkzwalm
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Munte
Nazareth
Nederboelare
Nederbrakel
Nederename
Nederhasselt
NederzwalmHermelgem
Neigem
Nevele
Nieuwenhove
Nieuwerkerken
Ninove
Nokere
Nukerke
Okegem
Onkerzele
Ooike
(Oudenaarde)
Oombergen (SintLievens-Houtem)
Oordegem
Oostakker
Oosteeklo
Oosterzele
Oostwinkel
Opbrakel
Opdorp
Ophasselt
Oudegem
Oudenaarde
Outer
Overboelare
Overmere
Parike
Paulatem
Petegem-a/d-Leie
Petegem-a/dSchelde

Sint Maria-Latem
Sint-Maria-Lierde
Sint-MariaOudehove
(Zottegem)
Sint-MartensLatem
Sint-MartensLeerne
Sint-MartensLierde
Sint-Pauwels
Sleidinge
SmeerebbeVloerzegem
Smetlede
Steendorp
SteenhuizeWijnhuize
Stekene
Strijpen
Temse
Tielrode
Uitbergen
Ursel
VelzekeRuddershove
Verrebroek
Viane
Vinderhoute
Vinkt
Vlekkem
Vlierzele
Volkegem
Voorde
Vosselare
Vrasene
Vurste
Waarbeke

de Pinte
Poesele
Pollare
Ressegem
Roborst
Ronse
Ronsele
Rozebeke
Ruien
Rupelmonde
Schelderode
Scheldewindeke
Schellebelle
Schendelbeke
Schoonaarde
Schorisse
Semmerzake
Serskamp
Sint-Amandsberg
Sint-Antelinks
Sint-Blasius-Boekel
Sint-Denijs-Boekel
Sint-DenijsWestrem
Sint-Gillis-Waas
Sint-Gillis-bijDendermonde
Sint-GoriksOudenhove
Sint-Jan-in-Eremo
Sint-KornelisHorebeke
Sint-Kruis-Winkel
Sint-Laureins
Sint-Lievens-Esse
Sint-LievensHoutem
Sint-MariaHorebeke

Waarschoot
Waasmunster
Wachtebeke
Wannegem-Lede
Wanzele
Watervliet
WaterlandOudeman
Watervliet
Welden Welle
Westrem
Wichelen
Wieze
Wondelgem
Wontergem
Wortegem
Woubrechtegem
Zaffelare
Zandbergen
Zarlardinge
Zegelsem
Zele
Zelzate
Zeveneken
Zeveren
Zevergem
Zingem
Zomergem
Zonnegem
Zottegem
Zulte
Zulzeke
Zwijnaarde

Ancien Regime, (dopen, trouwen en begrafenissen) en Burgelijke Stand:
Bottelare
Buggenhout
Evergem
Gottem
Lochristi
Maldegem

Sint-Margriete
Sint-Niklaas
WaterlandOudeman
Zaffelare
Zevergem

Mendonk
Nieuwkerken-Waas
Olsene
Ottergem
Ouwegem (DTB)
Poeke

Zingem
Zomergem

Wij wensen jullie veel succes met de opzoekingen in uw familiaal onderzoek.
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3- Oude weerspreuken
Weerspreuken juli (hooimaand of oogstmaand)
Juli, in het Latijn Julius, dankt zijn naam aan Gaius Julius Cæsar, die deze maand naar zichzelf,
noemde. Oorspronkelijk was de vijfde maand Quintilis. Bij de Romeinen was juli toegewijd aan
Jupiter. Karel de Grote doopte hem Heuve - of Vainmanoth, "hooi- of vennemaand", naar fenne =
weide.
Wij noemen hem ook "dondermaand" omdat de meeste onweders, vooral in de tweede helft van de
maand, opgetekend worden.
Juli wordt ook wel Sint-Annamaand, omdat Sint-Anna als volksheilige voor talrijke kwalen, vooral in
verband met de kinderen en het huisgezin, opgeroepen wordt.
Juli staat in het teken van de oogst, van koren (tarwe en rogge). Haver en vlas moeten nog rijpen
tot het einde der maand.
In juli moet van hitte braden
wat in augustus moet geladen
Slechts in juligloed,
worden oogst en vruchten goed.
20 juli:
Als Sinte-Margriet in haar bed pist, regent het zes weken.
Sinte-Margriet pist in 't riet,
Zes weken boerenverdriet.
De Hondsdagen
Rond 21 juli (nationale feestdag bij ons) verschijnt de helderste van alle sterren: Sirius, Canicule of
Hondsster. De dagen na haar verschijning staat zij op en gaat zij onder, samen met de zon. Die
dagen kregen de naam "Hondsdagen", die gedeeltelijk samenvallen met wat men de Europese
"Moesson" heeft genoemd. Dit is gewoonlijk de warmste periode van het jaar, welke afgewisseld
wordt door onweer en regenbuien. Vroeger schreef men aan deze periode de oorzaak toe van
allerlei ziekten, zowel bij mens als dier. Men denkt slechts aan cholera en hondsdolheid, waaraan
door dat laatste de Hondsdagen in ons land een slechte reputatie te danken heeft. De honden
worden in die periode al evenmin dol als op andere tijdstippen.
De bezorgde huisvrouwen ondervonden tijdens deze dagen veel last bij het bewaren van eetwaren,
zoals boter, melk, vis en vlees. Het volksgeloof wilde dat er "bederf" in de lucht zat. In onze
moderne tijden schakelt een elektrische koelkast alle schadelijke invloeden van de Hondsdagen uit.
Thans hebben de Hondsdagen niet meer de betekenis van vroeger.
Heldere en klare Hondsdagen voorspellen een goede oogst, vooral van aardappelen en fruit. Komen
ze met regen, dan gaan we slechte tijden tegemoet:
De Hondsdagen helder en klaar
wijzen op een vruchtbaar jaar.
Ook in Duitsland:

Hundstage hell und klar,
Zeigen an eine gutes Jahr.

------------------------------------------"Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945.
Bronnen:
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000.
------------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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4- 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 2013 tot en met maart 2014, (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).
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.

------------------------------------------------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
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 moeilijker 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.
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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.

---------------------------------------------------5- 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:
André Vervust (Melle), Felix De Lange (Sint-Amandsberg), Ghislain Van de Putte (Oosterzele), Gilbert
Van Overmeire (Melle), Guido De Munter (Merelbeke), Jacques Willemot (Gent), Nele De Moor
(Gent), Rita Vander Linden (Lochristi) en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Marina Buysse (Melle).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Gilbert Van Overmeire (Melle), Guido De
Munter (Merelbeke), Jean-Pierre Mestdagh (Melle), Nele De Moor (Gent), Raoul Schepens (Melle)
en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijding, communieprentjes, enz…):
Guido De Munter (Merelbeke) en Nele De Moor (Gent).
Boeken:
"ST. AMANDUSGESTICHT te Gent" door de Bond der Oud-Leerlingen. 1899. Geschonken door
Nele De Moor (Gent).
"Met een bruid op schoot, trouwen in Sint-Katelijne-Waver, van 1 januari 1965 tot 31
december 1988" door Jen Busschots. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"De gemeentewapens van het Land van Aalst" door J. Melkenbeeck, 1954. Geschonken door
Nele De Moor (Gent).
"Histoire de la famille VAN OCKERHOUT à Bruges" door Emmanuel Copieters de ter Zaele,
1961 Geschonken door Nele De Moor (Gent).
" Genealogische bronnenonderzoek in het Hageland, De familie KEMERLINCKX, Neerlinter
1550 - Misskom 2008" door Johan Vandenbempt, 2008. Geschonken door Nele De Moor
(Gent).
"De Stam Viaene, De Afstammelingen van Carolus Viaene, 1687-1738 en Martina Goddyn
1689-1773" door Cesar Viaene, 1976. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Monumenten & Landschappen in Oudenaarde en Horebeke (7) 1995, door Piet Blondeel &
Patrick Devos. 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).
"Het Tapijtweversambacht te Oudenaarde, 1441-1772" door Martine Vanwelden, 1979.
Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Geschiedenis van Oudenaarde, van 1398 tot 1468" door Bartolomeus de Rantere. 1986.
Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Mijn dagboek" door Kamiel Beerlandt, 1958. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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"Historiek van 100 jaar Rijksonderwijs te Lokeren". Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Genealogie historique de la famille CUVELIER, originaire dur pays d'Enghien, établie par
François de Cacamp". Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Sint-Lievenscollege, Gent. Verslag over de prijsuitdeling, negentigste schooljaar 1954-1955"
Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Geschiedenis van IMPE", door Jozef De Brouwer, 1958. Geschonken door Nele De Moor
(Gent).
"Zottegem, Genealogische Kroniek van het Geslacht van Egmont" door Dirk Wouters, 1968.
Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, 03 juli 1700-31 december 1708,
Registers nr. 1368 - 1372 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst".
samengesteld door Wilfried Vernaeve, 2001. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, januari 1709-april 1714, Registers
nr. 1373 - 1377 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst".
samengesteld door Wilfried Vernaeve, 2001. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, april 1714-april 1722, Registers nr.
1378 - 1382 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst". samengesteld
door Wilfried Vernaeve, 2002. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, mei 1722-oktober 1727, Registers
nr. 1383 - 1387 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst".
samengesteld door Wilfried Vernaeve, 2002. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, oktober 1727-mei 1735, Registers
nr. 1388 - 1392 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst".
samengesteld door Wilfried Vernaeve, 2003. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, mei 1735-december 1745,
Registers nr. 1393 - 1397 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst".
samengesteld door Wilfried Vernaeve, 2004. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, januari 1746-december 1754,
Registers nr. 1398 - 1402 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst".
samengesteld door Wilfried Vernaeve, 2005. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, december 1754-september 1764,
Registers nr. 1403 - 1407 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst".
samengesteld door Wilfried Vernaeve, 2006. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, oktober 1764-mei 1772, Registers
nr. 1408 - 1412 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst".
samengesteld door Wilfried Vernaeve, 2006. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, juni 1772-april 1780, Registers nr.
1413 - 1417 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst". samengesteld
door Wilfried Vernaeve, 2007. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst, april 1786-mei 1792, Registers nr.
1423 - 1427 van het Oud-Archief Aalst, bewaard in het Stadsarchief te Aalst". samengesteld
door Wilfried Vernaeve, 2009. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Civilisatie, een persoonlijke visie", door Kenneth Clark,1970 Geschonken door Nele De Moor
(Gent).
"Familiestamboom Macharius Acke & Lucia Cornelis, gehuwd in 1828", door Acke Marcel
(Zelzate) 1980. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Repertorium van de Oud-Leerlingen 1837-1985" Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Vlaanderen in Frankrijk", door Luc Verbeke, 1970. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Het Groot Citaten Boek, over God, Geloof & Kerk" door Rien van den Berg, Gert Marchal &
Koos van Noppen. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen" door A.M. Heidt jr. Geschonken door
Nele De Moor (Gent).
"Koning Boudewijn in spiegelbeeld, getuigenis van een grootmaarschalk" door Herman
Liebaers, Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Archiefinitiatie, door de archivistiek gestrikt" door Gustaaf Janssens, Griet Maréchal en Frank
Scheelings. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Genea-Vlaanderen
info heemkundige & genealogische
activiteiten
-----------------------------------------------------------------------

Werkgroep Genealogie Melle vzw
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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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland

Heemkring Wetteren
Topdagen in Wetteren - 75 jaar Heemkring - 75 werken Herman Verbaere

Op de foto van links naar rechts: Luc Van Driessche, voorzitter Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw, Erik Van der
Haegen, voorzitter Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert vzw. Wetteren, Walter De
Wolf, museumconservator-archivaris, Martin Bogaert, bestuurslid en Fernand Schamp
penningmeester/secretaris.
In 2014 bestaat de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan
Broeckaert 75 jaar. Dat wordt een jaar lang gevierd. Op vrijdag 20 juni
opende in de bibliotheek een tentoonstelling met 75 werken van de
Wetterse graficus en kunstschilder Herman Verbaere.
In 2011 kocht de gemeente een tiental schilderijen van Verbaere. Begin
dit jaar werd die collectie uitgebreid met een 100-tal tekeningen en
schilderijen, een schenking van de familie Verbaere. Het jubileum van
de heemkring vormt het uitgelezen moment om een selectie van die
werken aan het publiek te tonen.
De tentoonstelling loopt van vrijdag 20 juni tot donderdag 10 juli in de
bibliotheek van Wetteren (Markt 27), je kan er gratis terecht tijdens de openingsuren.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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7- 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 worden er 952 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, de namen
van de getuigen, alsook een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch
gerangschikt.
In het tweede deel worden 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 worden er 1.878 huwelijken alfabetisch

weergegeven op naam van de man, de namen van de getuigen, alsook een alfabetische lijst op naam van
de vrouw gerangschikt. In het tweede deel worden er 5.777 begrafenissen in alfabetisch volgorde op naam
van de overledene genoteerd. 351 p. voor 25,00 Euro.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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 worden 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.
In het eerste deel worden 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 worden 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 1610-1796
en begrafenissen 1616-1796.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, huwelijken 1614-1796 en
begrafenissen 1613-1796.
---------------------------------------------
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9- 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:
-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)

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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