NIEUWSFLITS
Nr. 25 (aug.) 2014

INSCHRIJVINGEN LESSEN OUD SCHRIFT: info op p. 12 en 13
deze cursus gaat door te Melle, Brusselsesteenweg 393.

http://www.erfgoedmelle.be
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 Gemeentelijk Archief en
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tellen wij omtrent 900 lezers.
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1- Melse Feesten 2014
Traditioneel werden er opendeurdagen georganiseerd in het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum. Dit jaar werd n.a.v. een tijdelijke tentoonstelling gekozen voor het thema
genealogie in heemkundige tijdschriften.
Niettegenstaande de afstand tussen de locatie van het feestgebeuren en onze expositieruimte, was
de belangstelling groot. Hierdoor bewezen de inrichters nogmaals dat streekgeschiedenis en
familiekunde eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Alle aspecten van de genealogie
waren terug te vinden in deze tentoonstelling: heraldiek, volkstellingen, kiezerslijsten,
familiebedrijven (zoals molenaars, stokerijen…), emigratie, volksverhuizingen, enz…

.

2- Computer programma "Aldfaer".
door Ivan Burggraeve

Aflevering 8

Na een korte onderbreking gaan we verder met allerlei kleine hints ivm Aldfaer.
Vandaag gaan we iets dieper in op het gebruik van de sneltoetsen, het gebruik van
de muis en het maken van een veiligheidskopie in dit stamboompakket. Velen
onder ons vergeten o.a. wel eens dat behalve de linkermuis knop er ook heel veel
onder de rechtermuisknop zit!

8.1 Sneltoetsen
Veel mogelijkheden binnen Aldfaer kunt u ook activeren met behulp van
sneltoetsen. Sommige toetsen kunt u direct indrukken, anderen moet u in combinatie met een
andere toets gebruiken. Onderstaande lijst geeft enkele van de meest praktische toetsaanslagen:
CTRL + F: opent uw zoekvenster.
CTRL + K: toont de kalender met de zgz "verjaardagen" en de feestdagen per jaar.
CTRL + muis: Op de personenlijst en verwantschapslijst - CTRL indrukken en met de muis over de
personen gaan, de persoonsbladen komen tevoorschijn!
CTRL + N: nieuw persoon toevoegen
CTRL + SHIFT + N: hiermee schakel je het veld notities (onderaan) aan/uit
CTRL + O: open bestand
CTRL + SHIFT + P: personenlijst tonen
SHIFT + ALT + P: privacy filter aan/uit
CTRL + R: maak referentiepersoon > zie hiervoor de help-handleiding. U merkt dit onmiddellijk
doordat de verwanten van die referentiepersoon allemaal een aparte kleur krijgen. Terug
afzetten gebeurt door vanaf de menubalk Persoon/Referentiepersoon/Referentie opheffen te
kiezen en te wachten tot Aldfaer klaar is met het verwijderen van alle referenties naar deze
persoon.
CTRL + SHIFT + R: overzicht rapport tabblad
CTRL + S: opslaan stamboom
F2: ga naar de vader van de persoon in het hoofdvenster
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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F3: ga naar de moeder van de persoon in het hoofdvenster

8.2 MUIS mogelijkheden
Wanneer we op een bepaalde persoon op het scherm de muisaanwijzer zetten, (bv in
personenlijst) zal na het indrukken van de CTRL toets, de linkerzijde van het
persoonsblad verschijnen. Dit is zeer praktisch vooral wanneer men relaties zoekt in
dezelfde generatie en met identieke namen komt te zitten, m.a.w om verwisseling van
personen te voorkomen!!

8.2.1 RECHTERMUISTOETS

Aldfaer gebruikt heel intensief de rechtermuistoets voor het invullen en definiëren van velden.
Probeer even uit wat er allemaal verschijnt wanneer we de muisaanwijzer op een willekeurig veld
zetten en dan de rechtermuistoets indrukken. Ik ken talloze mensen die al jaren met Aldfaer
werken maar voor wie de mogelijkheden van de rechtermuistoets quasi onbekend zijn. Oefening
baart kunst!! U zult verwonderd zijn wat allemaal te voorschijn komt! Zet de muisaanwijzer in het
veld:
a. Relatie, druk op de rechtermuistoets, dan kunnen we de partner koppelen, ontkoppelen, soort
en volgorde van de relatie instellen.
b. Kinderen, druk op de rechtermuistoets, dan kan je o.a. kinderen invoegen, verwijderen, enz
c. Afbeeldingen, video's en geluidsfragmenten toevoegen, verwijderen.
d. Getuigen, toevoegen, verwijderen, soort getuige
e. Feiten, toevoegen, verwijderen
f. Op de statusbalk (onderaan). U krijgt een lijstje te zien met alle personen die u tijdens de
laatste Aldfaer raadpleging al eens behandeld hebt. Op deze manier kunnen we weer snel naar een
bepaalde persoon springen.

8.2.2 LINKERMUISTOETS

De linkermuistoets is de toets die elke actie inleidt om velden in te vullen. Daarnaast zijn er ook
combinaties mogelijk wanneer je samen met de muistoets, de SHIFT
toets indrukt.
Plaats de aanwijzer op de volgende icoontjes, druk SHIFT, dan kan je standaard presentatie
van al uw overzichten instellen.
Zo zullen we bij het indrukken van beide combinaties, na plaatsen op het icoontje
(bovenaan 4de icoontje van links - veiligheidskopie maken) onmiddellijk terecht
komen op het tabblad "Instellingen" om zo de plaats en de wijze waarop de kopie
gemaakt wordt kunnen instellen. Dit brengt ons naadloos naar het volgende hoofdstuk

8.3 Een veiligheidskopie maken
Dit is eigenlijk een backup van alle gegevens van uw
stamboom. Al uw gegevens worden gecomprimeerd in
één bestand opgeslagen.
Alle mappen worden opgeslagen, inclusief de bestanden
(ook de map materiaal) die bij uw stamboom behoort instelbaar op
venster stamboom-eigenschappen). Kunt u plots uw
stamboom niet meer openen door een of andere reden,
dan kunt u altijd de veiligheidskopie terugzetten om uw
gegevens te recupereren. U kunt ook een veiligheidskopie
gebruiken om zo uw volledige
stamboom in Aldfaer formaat (.aldf) uit te wisselen met
andere Aldfaer gebruikers.
Gegevens uitwisselen met een veiligheidskopie
Veilig werken betekent dat u Aldfaer bv. 3 automatische veiligheidskopieën laat maken en
daarnaast bv. maandelijks een handmatige kopie aanmaakt. De handmatige kopie bewaren we
dan op een ander medium, bv. externe HD of een geheugen stick.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Een automatische veiligheidskopie maken
U kan in het venster Instellingen, onder veiligheidskopie al de instellingen invullen, zoals
"Standaardmap", "Bij afsluiten" een veiligheidskopie maken - ten zeerste aan te raden!! Aldfaer zal
zelf een naam instellen voor dat bestand, bv "ROTSAER4_201311051949.alx".
Een handmatige veiligheidskopie maken
Om een handmatige veiligheidskopie te maken kiest u vanaf de menubalk voor Bestand/
"Veiligheidskopie maken" of klikt u op knop.
Nu kunnen we aangeven waar de kopie moet komen, standaard in de map
"veiligheidskopijen". Vervolgens slaan we alles op. Dit kan soms een tijdje duren afhankelijk van
de snelheid van uw PC, maar vooral van de hoeveelheid gegevens, foto's, geluidsfragmenten, enz
die in uw bestand zitten. We raden dan ook aan een beetje geduld te hebben en te wachten tot
Aldfaer klaar is vooraleer verdere acties te ondernemen.
-----------------------------------

2- In Amerika geboren (1875), in Melle overleden (1918)!
Wat in Amerika gebeurde, kan ook in België voorvallen. Door drie verschillende personen, werd er
in New-York een geboorteakte opgevraagd, toevallig van hetzelfde kind. Van de "Church of the
Transfiguration" kregen zij drie verschillende doopakten met de vermelding van dezelfde geboorteen doopdatum en waarvoor er telkens 10 dollars betaald werden. Bij nazicht stellen wij vast dat
elke document foutjes bevat, die wel eens twijfels bij de vorsers zouden kunnen veroorzaken.
Hieronder vindt u deze drie. Wij laten u het
genoegen om de "verschillen" te ontdekken.

Akte 1 werd verstuurd op 7 juni 1998. Vader
was Remi De Verese en moeder Camille-Louise
Van Daele.
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Akte 2 werd ontvangen door een ander familielid op 9 september.

Akte 3: kwam op 23 september op gelijkaardig document, maar verschillend van de twee eerste.

Korte beschrijving van het gezin:
Moeder Camilla Van Daele werd geboren te Lille (Rijsel) in Frankrijk op 6 april 1856. Haar vader
was afkomstig van Vinderhoute en haar moeder van Merelbeke. Om wille van hongersnood die er
toen in onze streek heerste, waren zij uitgeweken naar Rijsel in Frankrijk, waar vader Remi het
beroep van schrijnwerker uitoefende. Na de geboorte van Camille kwam de familie terug naar
Gent. Het leven ging verder tot op het ogenblik dat Camille kennis maakte, op zeer jonge leeftijd,
met een zeven jaar oudere, maar lieve man, Remi De Vreese uit Landegem. De liefde moet zeer
sterk geweest zijn, met het gevolg dat zij snel in verwachting geraakte. Om de schande in de
familie tot een minimum te herleiden, werden ze naar de Verenigde Staten gestuurd, meer bepaald
naar New York, om er te bevallen. Wat gebeurde op 9 september 1875. Zij was toen nog maar
19 jaar. Het doopsel van het kind werd toegediend 42 dagen later in de "Church of Transfiguration”
te New York op 21 oktober 1875. Enkele maanden later kwamen ze terug naar België. In de
omgeving werd verteld dat ze in Amerika gehuwd waren, in de Sint-Johnchurch in New York.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Misschien was het waar of misschien niet? Navraag werd gedaan met het gevolg dat er in New York
geen huwelijk te vinden was op hun naam. Maar in Gent werd wel een huwelijk gevonden op 10
mei 1878. Deze akte vermeldt dat er twee "onwettige" kinderen waren: genaamd Gudula Irena De
Vreese geboren te New York op 21 oktober 1875 en Palmyre Anna Van Daele geboren te Gent op
17 juni 1877. Het kon misschien ook zijn dat dit huwelijk niet erkend werd in België, omdat dit
enkel een kerkelijk huwelijk was. In België was men verplicht eerst voor de burgerlijke stand te
huwen en nadien voor de kerk.
Ondertussen hebt u de verschillen al kunnen ontdekken:
akte 1: de naam van vader was DE VERESE in plaats van De Vreese.
in akte 2: was deze toevallig de enige correcte.
akte 3: de naam moeder werd hier PAN DAELE in plaats van Van Daele
In de huwelijksakte van de ouders werd de doop datum "21 oktober 1875" vermeld in plaats van
de geboortedatum "9 september 1875".
Gudula Irena was doof maar kon zeer goed schilderen. Door haar handicap en op wettelijk verzoek
van haar moeder, werd ze opgenomen in het P. C. Caritas te Melle op 26 augustus 1908.
Opgegeven ziektebeeld: achtervolgingswaan, mythomanie, erotomanie. Zij overleed er op 17
november 1918 in de leeftijd van 43 jaar, ten gevolge van een pneumonie. Zij werd begraven te
Melle en niet op het kerkhof van Sint-Amandsberg (Campo Sancto) zoals beweerd werd in haar
familie. In Sint-Amandsberg staat er een grafkelder met vier namen: waaronder haar naam, die
van een broer en van haar beide ouders. Volgens de grafmaker liggen er maar twee personen
begraven. Alleen haar moeder, Camille Van Daele en Oswald De Vreese, één van haar broers.
Vader werd in volle grond begraven (voor een periode van zeven jaar). De grafsteen is ondertussen
verdwenen.
In de familiegeschiedenis werd geschreven dat vader Remi De Vreese "courtier en lin" (makelaar of
handelaar in vlas) was en zijn echtgenote "inspectrice dans l'enseignement". Maar als wij zijn
huwelijksakte en de geboorteakten van de twaalf kinderen opvragen, staat er heel wat anders
vermeld. Telkens was hij "beenhouwer of verkensslachter", maar "courtier" klonk mooier. In
werkelijkheid woonden zij op de Oude Vlasmarkt 2 te Gent, in het Frans luidt dit: "Vieux marché au
lin". Van "Marché au lin" maakte de familie er een "marchant au lin". En uiteindelijk werd het
"courtier en lin" Van een adres werd het een beroep.

Uit dit verhaal is er een les te leren en kunnen wij het volgende onthouden, namelijk dat door de
mentaliteit en het snobisme van sommige families vele waarheden verborgen werden gehouden
voor de familie, kennissen en buren. "Wat zouden ze ervan denken?". Wat betreft informatie van
uit het buitenland, moet men zeer voorzichtig zijn voor wat betreft de juistheid van geschreven
attesten. Alleen kopieën van documenten en akten zijn min of meer betrouwbaar.
Bronnen: akten uit de burgerlijke stand van Gent, Klerken en Kallo.
Church Transfiguratie (Parochie) te New-York
Wegwijzer der stad Gent, jaargang 1877 tot 1908
Bevolkingsregisters Gent en Kallo.
Familiegeschiedenis De Vreese (steekt in onze bibliotheek).

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

6

Nieuwsflits, nr. 25 (aug) 2014

3- Weerspreuken voor augustus (hooimaand of oogstmaand)
Keizer Caesar Augustus werd geboren te Rome op 23 september
in het jaar 63 vóór Chr. en overleed te Nola in het jaar 14 na Chr.
Bij zijn geboorte kreeg hij de naam Gaius Octavius (zoals zijn
vader), hij werd geadopteerd door Gaius Iulius Caesar . Hij huwde
driemaal met de volgende vrouwen: 1: Clodia, 2: Scribonia en 3:
Livia Drusilla.
Door steeds meer verschillende bevoegdheden van republikeinse
magistraten naar zich toe te trekken kreeg hij de feitelijke macht
over Rome in handen. Als voornaamste erfgenaam van Gaius Iulius
Caesar won hij de machtstrijd die volgde op de moord op Caesar op
15 maart van het jaar 44 vóór Chr.. Vanaf 27 vóór Chr. zou hij als
eerste burger de teugels van het "Imperium Romanum" in handen
houden. Hij maakte een einde aan een eeuw van burgeroorlogen en
stichtte in de daaropvolgende periode de Julisch-Claudische
dynastie. Onder het mom van het herstel van de republiek voerde
hij in werkelijkheid een duurzame omvorming tot monarchie door.
Ook op sociaal-economisch en andere gebieden voerde Augustus
tijdens zijn regering hervormingen door.
Als eerbewijs besloot de senaat in 8 vóór Chr., de maand "Sextilis" of de zesde te hernoemen tot
"Augustus". Zijn geboortemaand was wel september, maar als reden voor de keuze voor deze
maand werd aangevoerd, dat hij in de maand Sextilis voor het eerst consul was geworden en drie
triomftochten had gevierd. Daarnaast markeerde deze maand, waarin Egypte was veroverd, het
einde van de burgeroorlogen.
Toen Augustus keizer werd, vond hij dat Caesar niet de enige "benoemde" mocht zijn en bepaalde
dat voortaan deze maand "Augustus" zou heten. Bovendien nam hij van februari een dag af en
gaf deze aan augustus, opdat deze net als juli, 31 dagen zou hebben.
Ondanks Cæsar 's voorzorg had de natuur toch altijd nog een troef in handen, het nieuwe jaar
was 11 minuten en 13,85 seconden korter dan het natuurlijke. Eerst merkte niemand dat, maar
stilaan liep de som van die verschillen op en met de eeuwen gleed Pasen langzaam en
onmerkbaar naar Kerstmis toe. Zo ontstond op initiatief van Paus Gregorius XIII in 1582 de z.g.
Gregoriaanse kalender, die we thans nog gebruiken. Opdat de feesten opnieuw op de juiste dag
gevierd zouden worden, liet men eenvoudig 10 dagen wegvallen.
Deze periode was voor de Fransen de mooiste van het jaar, tijdens de Franse Revolutie, van 1792
tot 1806 heette deze maand "thermidor". Het doet denken aan de thermen en de baden. Deze
maand telde 30 dagen, en niet 31 zoals nu. Ze begon op 23 juli en liep tot 22 augustus. De
Franse kalender werd geschrapt in het jaar 14 RF of 1806.
Enkele volkse spreuken voor deze periode.
Geef augustus zonneschijn
dan krijgen wij gouden wijn
Zo de eerste week van de oogst is heet,
dan staat een lange winter gereed

Bronnen:

In augustus lange dauw
blijft de hemel schoon en blauw
"Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945.
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000

en enkele geschiedkundige informaties uit “Wikipedia".
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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. Graag zouden wij uw e-mail
adres willen, voor de bevestiging van de inschrijvingen.
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.
----------------------------------
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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 rijks- en 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.
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.
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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), Freddy Spruytte (Oostakker), Luc De Ruyver (Kalken), Philippe Delasorte
(Zevergem), Rita Vander Linden (Lochristi), Werner Callebout (Gentbrugge) en Xavier De Schryver
(Destelbergen).
Parochiebladen: Marina Buysse (Melle).
Necrologie: Nele De Moor (Gent), Raoul Schepens (Melle) en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijding, communieprentjes, enz…): Maria Praet (Beervelde).
Boeken:
"Het land van Oudenaarde" door Sooi Daems1993. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Frans Balthazar, (onvoltooide) memoires van een letterzetter". Oorspronkelijke memoires
bewerkt door Gerda Verheeke, 2001. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Opstellen voor een inspirerende non-conformist. Een huldeboek voor Werner Vandenabeele
(1926-2000)" door Nico Van Campenhout, 2002. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Vlaanderen in Frankrijk", door Luc Verbeke, 1970 Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Sint-Barbaracollege, Gent. Repertorium van de Oud-Leerlingen 1837-1985". Geschonken
door Nele De Moor (Gent).
"Familiestamboom Macharius Acke & Lucia Cornelis" door Marcel Acke, 1980. Geschonken
door Nele De Moor (Gent).
"Eeuwigdurend aandenken" door Carl Uyterhaegen, 2005 Geschonken door Nele De Moor
(Gent).
"Een ondernemend volkje" door Guido van Hengel, 2008. Geschonken door Nele De Moor
(Gent).
"Damiaan. De held van Molokai" door Dirk Musschoot, 2009. Geschonken door Nele De Moor
(Gent).
"Gentse gevelbeelden" door Karel Haerens, 1984. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
".Gentse gedenkplaten. door Karel Haerens, 1976. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Mei 1940. België op de vlucht" door Misjoe Verleyen & Marc De Meyer, 2010. Geschonken
door Nele De Moor (Gent).
"Een vizie op de dood, 1790-1914. Kerk-vrijdenkerij-esoterie-spiritisme" door Eloy Arnold,
Hollenbosch-Van Reck Yolande, Meillander Valérie, 1986. Geschonken door Nele De Moor
(Gent).
" De Bevrijding" door Gerjan Heij, 2010. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"België zonder koning, 1940-1950: de 10 jaar dat België geen koning had" door Mark Van den
Wijngaert & Vincent Dujardin, 2006. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"De wereld van Anne Frank in België, 1929-1945. Een dagboek voor de toekomst" 1993.
Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"100 jaar luchtvaart in België" door Daniel Brackx, Pierre Cryns, Yves Duwelz, Vincent Jacobs,
Jean-Louis Roba, enz. 2002. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Walter De Buck, partituur van een Gentsch rebel" door De Weerdt Herwig & Vandepitte Marc,
2004. Geschonken door Nele De Moor (Gent).

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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6-

Genea-Vlaanderen
info heemkundige & genealogische
activiteiten
----------------------------------------------------------------------Om een leemte aan te vullen werd Genea-Vlaanderen opgericht om via deze weg heemen genealogische activiteiten kenbaar te maken aan het publiek.

Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt
Vlaamse soldatenbrieven uit de tijd van Napoleon I
Johan De Wilde, leraar in het middelbaar onderwijs, is al 25
jaar actief op het vlak van lokale geschiedenis en
genealogie. Sinds een vijftiental jaren spoort hij brieven op
uit de tijd van Napoleon. Meer bepaald gaat het om epistels
van Vlaamse jongens in het Franse leger.
In zijn voordracht beantwoordt hij enkele praktische
vragen.
Wie schrijft de brieven en aan wie zijn ze gericht?
Hoe ziet een brief eruit in die tijd?
Hoe zijn de brieven opgebouwd, gelijkenissen en verschillen
tussen toen en nu?
Waar zijn die brieven bewaard en waarom?
En ook: hoeveel brieven hebben we nog? Maar de meeste aandacht gaat naar de inhoud van de
brieven. De Vlaamse dienstplichtigen storten hun hart uit bij hun familie en zo komen wij te weten
wat zij allemaal meemaken. Wat zijn hun belevenissen? Hoe gaan ze daarmee om? De volgende
aspecten komen aan bod: de taal, de eventuele censuur, hun geldnood en de oorzaken daarvan,
geld versturen naar het buitenland, andere documenten over het soldatenleven, ziekte en
ziekenhuizen, beschrijvingen van andere landen, de gruwel van het slagveld, godsdienstige
gevoelens, gevoelens van heimwee, tijdelijk verlof en definitief ontslag, desertie en bestraffing,
enz… en met sprekende citaten uit verschillende brieven. De heer Johan De Wilde probeert een
samenhangend beeld te brengen van het leven van een soldaat in het Franse keizerlijke leger. Voor
dit overzicht nam de spreker honderden soldatenbrieven door.

Waar: Bibliotheek Tielt, Lakenmarkt 9, 8700 Tielt
Wanneer: Vrijdag 19 september 2014 om 20 uur.
Toegang gratis
-----------------------------

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Tracé Travak
150 jaar pendelgeschiedenis in het Land van Rode
Vraag je je ook wel eens af waarom je alweer in de file staat? Hoe is het zover gekomen? Op deze en
vele andere vragen rond mobiliteit wil Tracé Travak een antwoord geven. De tentoonstelling toont op
interactieve wijze de historische wortels van de pendelaar in het Land van Rode. Vanaf donderdag 10
juli 2014 kan je de gratis tentoonstelling in het gemeentehuis van Melle bezoeken.
Tracé Travak is niet zomaar een tentoonstelling maar daagt de bezoeker uit. Je kan er deelnemen aan een
quiz, je mening geven over de mobiliteit van de toekomst en je eigen verhaal vertellen. Naast een collectie
fantastische foto’s, kan je er ook filmfragmenten uit de oude doos bekijken en luisteren naar verhalen
over hoe het vroeger was in Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. Voor kinderen is er
een parcours op maat. Vraag naar de kinderwerkkaart aan de infobalie!

Tracé Travak in het gemeentehuis van Melle
Tracé Travak houdt halt in het gemeentehuis van Melle op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Van 10
juli tot 8 september kan je tijdens de openingsuren de tentoonstelling gratis en vrij bezoeken. Na Melle
trekt Tracé Travak naar de sporthal van Oosterzele.
Erfgoedbank Land van Rode
Heel wat foto- en archiefmateriaal rond mobiliteit is verzameld in het Land van Rode. Te veel om allemaal
in de tentoonstelling te verwerken. Op www.erfgoedbanklandvanrode.be is alles zichtbaar gemaakt.
Neem zeker een kijkje!
Meer info?
Surf naar www.tracetravak.be of neem contact op met de erfgoedcel via info@4sprong.be of 09 363 88
51 voor meer informatie.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Grote boekenverkoop

Zaterdag 20 & zondag 21 september 2014
Met medewerking van:

De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
De Heemkundige en Historische Kring Gent

In Convent ter Leyen (naast de parking!) Groot Begijnhof 48 - Sint-Amandsberg
van 10 tot 17 uur
Door plaatsgebrek voor onze dubbele en
niet opgenomen boeken vervroegt het
DSMG de eerstvolgende boekenverkoop
met een interessant aanbod over:
Heemkunde, geschiedenis, kunst,
politiek, architectuur, urbanisatie,
fauna en flora, toerisme, koken, film,
literatuur (romans en poëzie) in
verschillende talen, godsdienst, enz.
Grote hoeveelheid heemkundige
tijdschriften van diverse gemeenten in
Oost-Vlaanderen.
Affiches, prenten, tekeningen om in te
kaderen, postkaarten, foto’s, LP’s, e.a.
Alles wordt verkocht tegen gunstprijzen ten voordele van de DSMG-werking.
Praktische info: Bert Vervaet - 09/355 91 75 - bert.vervaet@dsmg.be .
-------------------------------------------------

De Gentse straten, wegen en
verbindingen tussen 1780 en 1840
door Jean Paul De Cloet

Op donderdag 25 september 2014 komt om 20 uur Jean Paul De Cloet in convent Begga ons
meer vertellen over de Gentse grote en kleine straten, de water-wegen en het schuchter begin van
de luchtvaart. Benieuwd of een oude illustratie kan traceren in het huidige Gentse straatbeeld?
Wilt weten hoe honderdvijftig jaar geleden de straten werden verlicht?
Kom luisteren en kijk ondertussen mee naar 120 beelden die deze boeiende lezing zullen
illustreren.
Na zijn inleiding schetst Jean Paul De Cloet een beeld van Gent in 1780 en in 1831 en belicht hij de
veranderingen die de stad onderging gedurende deze periode.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Vervolgens behandelt hij de stadsverlichting, de straten van de stad en het vervoer over de weg, de
waterwegen en het transport over het water, de
spoorwegen en de postdiensten.
Hij geeft zelfs een beeld van de luchtvaart gedurende de
beschouwde periode. Daarna besteedt hij aandacht aan
een aantal stedenbouwkundige en andere voorschriften
en aan de straatnamen van Gent, die tijdens de
bestudeerde periode hun definitieve vorm kregen. Hij
eindigt zijn lezing met enkele anekdotes. De lezing is
interactief, het publiek wordt dus zeer regelmatig
betrokken bij het duiden van de vele illustraties.
De Oude Houtlei met Zottepoortbrug
Foto verzameling Maurice Vollaert

Afspraak op donderdag 25 september 2014

Cultureel Centrum De Vlier, Convent Begga, Groot Begijnhof 15, Sint Amandsberg
Deuren open: 19u.30, start 20 u.

Kom luisteren en kijk ondertussen mee naar 120 beelden die deze boeiende lezing zullen
illustreren.

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

Fotoclub IRIS-MELLE

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland

---------------------------------Tijdschriften De Levensboom, jaargang 27, nr 1 / 2014
-Genealogische bijzonderheden in de pers. Zomergemnaren in de Denderbode 1846-1900.
-De weesboeken van Praet (1624-1670) deel III.
Tijdschriften De Levensboom, jaargang 27, nr 2 / 2014
-Het gezin van Jan Baptiste Maeyens (1788-1866) en Monica Van Hulle (1796-1855).
-Een verhaal achter de klappers op de Poekse parochieregisters.
-Getuigen in enquesten van Hansbeke, 17de eeuw (met geboortejaar, leeftijd, beroep, enz)
---------------------------------------------------------

Heemkundige Vereniging De Gonde - Melle
Lezing: “Wereldoorlog I en de slag te Melle op 7 september 1914”
Wanneer: vrijdag 5 september om 20 uur
Waar: raadszaal van het gemeentehuis te Melle
(Gemeenteplein 1).
Sprekers: Patrick Goossens en Lieve Meiresonne
(auteurs van het boek ‘Vlaanderen Niemandsland
1914’, dat door het Davidsfonds in 2009 werd
uitgegeven).
Tijdens de lezing is er bijkomende aandacht voor
het lokale verhaal te Melle.
Organisatie: het Davidsfonds Melle en de
Heemkundige Vereniging De Gonde.
Toegang: gratis, ook niet-leden zijn welkom!
Info: 09.252.26.47 of degonde@erfgoedmelle.be .
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.

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.

-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen
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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Werkgroep Genealogie Melle vzw
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

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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9- Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle
http://www.erfgoedmelle.be
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.

http://www.erfgoedmelle.be
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