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1- Drie overlijdens op 5 dagen in hetzelfde gezin
Nazareth 1782:
Drie overlijdens in 5 dagen tijd in hetzelfde gezin.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn geweest?
Toevallig werd in het Rijksarchief deze Staat van Goed uit 1782 gevonden, die werd
opgemaakt door de heren van Nazareth. De familie "Temmerman - De Cleene" uit
Gent komt er onder anderen in voor.

Compareerde voor mijn Edele heere Schepenen
van gedeele raeden raeden ende Paysierders der Stadt ghendt jn persoone
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Lieven Temmerman sone van Joannes francois ende van Marie joanne de
Cleene welken comparant kenende ende verklaerde schuldigh te wesen aen
Marie francois aut omtrent thien jaeren e(nde) francisca francois audt omtrent
seven jaeren alle twee kinderen van guillame francois sone van joannes
jacobus en(de) van Marie Cathrine longe die commen te overlijden is op
de heerelijckhede van Sinte Pieters op den 13e july 1782 die hij gewonnen
heeft tsijnen tweeden huwelycke met Marie joanne Temmerman d
dochter van francois en(de) van Marie joanne de Cleene die ook is
commen te overlijden op den 18 e der voors(eid)e maend july 1782 ten
welken sterfhuysen te weten den gonnen van hunnen vader sy hoors
bedeghen sijn elck tot eenen vierden staeck :/ dies de andere twee…..

staecden verbeelt sijn bij Marie anne francois jn huwelijck met
josephus van(der) Cruije ende joanne francois jn huwelijck met thomas van
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Cleven kinderen ende schoon kinderen van den voors(eid)e guille(ame) francois die
hij gewonnen heeft tsijnen eerste huwelycke met joanne van der
ween:/ ten sterf(huys)e van hunne moeder elck eenen tweeden uytwysens
den Staet van goede geformeert te beede de voors(eid)e naar(schreven): sterfhuysen
bij den welcken ook gebracht is s weesen proffijtte het baetelijck slot
hun te goedt gecommen als hoors van eenen tweeden staecke ten
sterfhuyse van hunne grootmoeder materneel Marie jeanne de Cleene
die commen te overlijden is op den 17 e july 1782 ten wel(ck)e sterfh(uyse)
hedent ook staet van goede voor u(lie)den, is overgebracht en(de) geaffirm(ee)rt
t'saemen de somme van een hondert twee endertigh ponden acht schell.
ses grooten en eenen deniers courant spruytende uyt de coopsomme
van twee huysekens bij hunnen vader ende moeder achtergelaeten
als ook uyt de voordere baeten naer aftreck van de lasten en(de)
funeraillen alles breeder gementionneert bij de twee liquidatien
staende achter den staet jn baeten ende commeren geformeert
te sterfhuysen van s'weesen vader en(de) moeder gesloten tusschen
de comparant jn qualiteyt van gecreëerden deelvooght en de voordere
hoors op den 24 e 9bre (november) 1782 den gonnen door den comparant
heden geaffirmeert is als naer costume soo hij ook geaffirmeert heeft
den staet jn baeten ende commeren ten sterfh(uys)e van(de) voors(eid)e Marie
joanne de Cleene syne moeder en(de) s'weesen grootmoeder van welke
staeten van goede eene double ter desen greffie is blijven berusten.
Den comparant is boven de voors(eid)e somme nogh schuldigh aen….
-------------------------------------------De samenstelling van het gezin ziet er als volgt uit:
de grootouders: Joannes-François Temmerman en Marie-Joanna de Cleene, waren
gehuwd te Gent in de parochie Sint-Pieters op 17 november 1736. Zij overleed in
dezelfde parochie op 17 juli 1782.
Zij hadden twee kinderen (althans volgens deze staat van goed):
1- Lieven Temmerman, vernoemd als zijnde schulden te hebben aan de twee
minderjarige kinderen van zijn zuster.
2- Marie Joanna Temmerman die gehuwd was te Gent parochie Sint-Pieters op 07 juli
1772 met Guillaume Francois. Voor hem was dit zijn tweede huwelijk. Uit zijn eerste
met Joanna Vanderwee had hij reeds twee kinderen. Dit eerste huwelijk werd
ingezegend te Gent Sint-Pieters op 20 september 1722.
Marie Joanna Temmerman overleed in de parochie Sint-Pieters op 18 juli 1782, één
dag na haar moeder. Haar man Guillaume Francois was al overleden op 13 juli 1782,
vijf dagen voor zijn vrouw en vier dagen voor zijn schoonmoeder.
Maria-Joanna Temmerman en Guillaume Francois lieten twee minderjarige kinderen
na, namelijk Marie Francois, 10 jaar oud en Francisca Francois, 7 jaar. Uit het eerste
huwelijk van Guillaume met Joanna Vanderwee waren er ook twee kinderen.
Marie Anne Francois gehuwd te Gent, parochie Sint-Pieters, op 27 augustus 1775 met
Josephus Van (de) Cruys en Joanna Francois gehuwd te Gent, parochie Sint-Niklaas,
op 27 februari 1745 met Thomas van Cleven.
Drie overlijdens treffen hetzelfde gezin op amper 5 dagen tijd. Dit laat vermoeden dat er
een epidemie woedde in die periode.
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Na opzoekingen en medewerking van het UZ te Gent, zou het wel degelijk gaan over een
epidemie, met name "Zinkingskoorts". In oude geschriften beschreef men deze ziekte
en werd vastgesteld in de jaren 1675, 1726, 1730, 1743 en ook 1782!
Ik laat jullie nu genieten van deze rare beschrijving (8 bladzijden):
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Wie was Van Rockolfing, heer van Nazareth en schepen te Gent?
Jacob van der Zickele was de laatste van de familie die heer van Nazareth werd. Bij
zijn overlijden in 1520 werd een van zijn dochters, Philipote van der Zickele,
"Mevrouwe van Nazareth".
Uit haar huwelijk met Philip De Gruutere werd Philipote de Gruutere geboren, die het
schoutendom (heerschap) Nazareth erfde. Zij trouwde eerst met Philip Van
Coudenhove en na diens dood met Jacob van den Nesse, kamerheer van Filips II.
Jacob van den Nesse was geen rechtstreekse erfgenaam, maar kon de juridische
macht voor 30 jaar lang kopen van Filips II. Jacobs zoon, Jan van den Nesse,
verkocht zijn heerschap over Nazareth in 1603 aan de Gentse bisschop Damant en na
diens dood gingen de heerlijke rechten over op diens neef Justus Damant.
Lodewijk van Rockolfing, een edelman van Hongaarse afkomst, beriep zich op
familiebanden om in 1682 de nieuwe heer van Nazareth te worden. Hij was namelijk
de kleinzoon van Franciska van der Zickele (de zus van Philipote), die gehuwd was
met Georges van Rockolfing.
De familie van Rockolfing bleef heer van Nazareth tot het einde van het Ancien
Régime.
De annexatie van de Zuidelijke Nederlanden bij de Franse republiek stelde een einde
aan de bestuurlijke indeling van het Ancien Régime. Het oostelijke deel van het
graafschap Vlaanderen werd samen met Zeeuws-Vlaanderen het "departement van
de Schelde".
Lodewijk Emmanuel van Rockolfing was wegens zijn adellijke stand niet geschikt om
burgemeester te worden en daarom werd Nicolaas Spillebout in 1800 burgemeester.
Toen hij vijf jaar later overleed, was het nieuwe regime onder Napoleon minder
streng en werd Lodewijk Karel van Rockolfing, zoon van Emmanuel, burgemeester
van Nazareth, maar dan als gewone "citoyen" die zijn adellijke "van" liet vallen.
Onder de Hollandse bezetting (1814) werd het Scheldedepartement omgevormd naar
de huidige provincie Oost-Vlaanderen en het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen.
Notaris Cornil Bekaert was toen 18 jaar lang burgemeester in Nazareth. Daarna
keerde baron Lodewijk Karel van Rockolfing terug en bleef hij burgemeester tot aan
zijn dood in 1860.

De Volkaersbeke
Zijn dochter Eugenie-Amelie huwde met Philip August Kervyn de Volkaersbeke.
Hierdoor gingen alle bezittingen en het archief van de heerlijkheid Nazareth over naar
de familie Kervyn de Volkaersbeke, die gedurende enkele generaties de
burgemeestersfunctie kon waarnemen.
In 1772 had Lodewijk-Emmanuel van Rockolfing het kasteel van Nazareth hersteld of
liever voltooid, althans volgens F. De Potter en J. Broeckaert. Lodewijk-Emmanuel
van Rockolfing was gehuwd met Francisca de Ghellinck.
Later werd het door hem teruggekocht en sedertdien bleef het heerschap tot op het
laatste der 18de eeuw aan de “heeren van Nazareth” toebehoren.
Later na de inval van de Fransen in 1796 tot 1806, werd hij burgemeester van 1806
tot 1818 en nog later werd zijn zoon Lodewijk K.J.G. van Rockolfing burgemeester
van 1836 tot 1860.
Deze staat van goed bevat zo maar eventjes 202 bladzijden, waarvan de twee eerste
interessant zijn voor de samenstelling van het gezin. Een goede oefening om te weten
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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“wie wie" is, daar er in 1782 drie personen uit dezelfde familie in hetzelfde jaar
overleden.
Nu behoort het kasteel toe aan de familie Kervyn de Volkaersbeke.
-------------------------------------------------Bronnen:
Rijksarchief Gent, Microfilm: 1121475
Weesakten 1780-1784, reeks 330, volume n° 287, jaar 1784, gefilmd in het
Stadsarchief Gent, juli 1976.
-Parochieregisters van Gent Sint-Pieters en Nazareth.
-Ned. T. Geneesk. 116, nr. 1, 1972.
-De Potter F. en Broeckaert J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie OostVlaanderen, reeks 1, deel 5- Gent, 1864.
-Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

2- Weerspreuken voor september
September was de zevenste maand, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v.
Chr op 1 maart begon, vandaar zijn naam. Door toevoeging van juli en augustus
komt hij nu op de negende plaats in onze kalender.
Bij de Romeinen was september toegewijd aan Vulcanus, de god der smeden. Hij
werd ook Bacchusmaand genoemd omdat dan de wijnoogst begon.
Het is de maand van de heenreis der trekvogels, zoals zwaluw, grasmus, rietzanger,
lijster, mees en spreeuw.

20 september:
Trekt de vogel voor St. Michiels niet,
geen winter is in het verschiet.
De herfstdraden komen, de bladeren veranderen van kleur, paddestoelen verschijnen
in grote getale, klimop en herfsttijlloos* (Colchicum autumnale L) bloeien. September
is ook een echte rupsenmaand, glimwormpjes zijn te bewonderen op haag en
weideland. Langs de gevels van de woningen zoeken de rupsen zo hoog mogelijk en
liefst onder de dakgoot een rustplaats om te overwinteren.
Het wintergraan wordt gezaaid, het is een maand van overgang, van weemoed, van
komende scheiding, de bladeren vallen, kraaien strijken neer en wij hopen op wat
zomerse dagen, doch vanaf de 20ste wordt het kouder en regent het veel.

*

Herfsttijlloos (Colchicum autumnale L.). Het is een knolgewas met bleke lilabloemen, die
veel op die van de krokus lijken, maar aan de 3 draadvormige stijlen en de 6 meeldraden
dadelijk te herkennen. De bloemen verschijnen in de herfst en de vruchten in het voorjaar
(giftig).

Een volksgezegde luidt:

Als september van goed humeur is, kunnen we nog een schone maand
hebben, want oktober kan er niet voor instaan.
De oogst is binnen en de belangstelling in het weer neemt af. Voor de landman treedt
er een rustperiode in na de groei-, bloei- en oogstmaanden. De weersgesteldheid
heeft voor hem alleen nog belang met het oog op het volgend jaar.
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"Het koren geschoren, de winter geboren"

De septemberregen
komt de boer heel goed gelegen.
of
In september warme regen
brengt de boeren rijke zegen.
Verdwenen is het volksgebruik om op Sint-Michielsdag een galnoot te openen en na
te gaan of deze vol en gezond was; zo ja, dan was een vruchtbaar jaar te
verwachten. Was zij echter leeg en vochtig, dan voorspelde zulks koude. Zat er een
spin in, een vlieg of een worm, dan betekende zulks een ongelukkig, een middelmatig
of een goed jaar.
Naar gelang de vlieg of de worm, werd de duur van de winter bepaald: zat er een
vliegje in, dan verwachtten we een korte winter, 'we vlogen erdoor'.
Met een wormpje integendeel kwam een lange winter, want dan "kropen we er door".
En om de maand goed te eindigen:

29 september:
Acht dagen zonneschijn
geeft Michiel om wel te zijn.
en
Bijna elk jaar
staat er een Michiels zomertje klaar
Komen er pluimen aan het riet,
bedenk: het is nazomer en geniet
-------------------------------------------
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3-

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

Kalender activiteiten, september 2014:
30 & 31 augustus: Tentoonstelling WO I in het Gemeentelijk Museum Destelbergen,
een realisatie van de Werkgroep 14-18. Ook op 6, 7 & 14 september.
5 september: Heemkundige Vereniging De Gonde - Melle, raadzaal van het Gemeentehuis,
om 20 uur. Lezing: "Wereldoorlog I en de slag te Melle op 7
september 1914".
7 september: Onthulling van een monument ter ere van alle slachtoffers van de slag
van Melle in 1914, 100 jaar geleden, op de Collegebaan. Voorstelling van
een boek rond de gebeurtenissen van 7 september 1914 en gegidste
themawandeling, start om 14 en 16 uur aan het college.
14 september: Orgelcomité Destelbergen, in concert met verteller Koenraad De Smet,
orgel: Frank Heye en fluit: Astrid Verstuyft.
14 september: te Lochristi, i.s.m. LOART: Schilderwerken van markante plaatsen en
bunkers van WO I".
19 september: Voordracht "De streken van Reynaert in onze streken" door Bert
Vervaet in de Berghine te Destelbergen.
19 september: Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt, Bibliotheek te 20 uur. "Vlaamse
soldatenbrieven uit de tijd van Napoleon".
20 september: Cultuurdienst Melle: Geleid bezoek aan het STAM te Gent om 14 uur.
20 september: Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland: zaterdag te 15 uur te Aalter,
auditorium gemeentehuis: "Kleine en grote vruchten van het
Meetjesland en de tegenpolen Maerlant en Reynaert".
20 en 21 september: "Grote boekenverkoop", van het DSMG, Groot Begijnhof 48
Sint-Amandsberg van 10 tot 17 uur.
25 september: Voordracht: "De Gentse straten, wegen en verbindingen tussen 1780
en 1840" door Jean Paul De Cloet in het Groot Begijnhof 15, SintAmandsberg te 19.30 uur.
------------------------------11 oktober: Werkgroep 14-18, Destelbergen: Historische tentoonstelling te Melle
11 oktober: Werkgroep 14-18, Destelbergen: Thematische luswandeling te Melle.
19 oktober: Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland van 10 tot 17 uur. "30 ste
Oost-Vlaamse Contactdag" in het CC Den Hoogen Pad, Adegem - Dorp
16B.
24 oktober: Te Destelbergen: Ons dorp Destelbergen en Heusden door Louis Gevaert.
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Cultuurdienst - Melle

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 .

7 september: Onthulling van een monument ter ere van alle slachtoffers van de slag
van Melle, 100 jaar geleden, op de Collegebaan. Voorstelling van een boek
rond de gebeurtenissen van 7 september 1914.
Gegidste themawandeling Melle 1914: start aan de hoofdingang van het college
(Brusselsesteenweg 459 te Melle) om 14 en om 16 uur, gratis en iedereen
welkom. Info: 09.252.26.47 of degonde@erfgoedmelle.be .
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De vos Reynaert te Destelbergen
De Dr. Goossenaertskring van Destelbergen i.s.m.

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, VTB, Davidsfonds en Vlas (Vlaamse Actieve Senioren)

organiseert een spreekbeurt over

"De streken van Reynaert in onze streken"
in zaal Berghine te Destelbergen op vrijdag 19 september 2014 om 20 u
Spreker is Bert Vervaet, die hier enkele krachtlijnen van zijn uiteenzetting
samenvatte:
twee literaire topwerken uit de omvangrijke Europese Reynaertliteratuur ontstonden in de
regio Gent-Waasland. Het oudste daarvan is Isengrimus, geschreven in het Latijn (rond
1149), het tweede is “van den vos Reynaerde”, geschreven in het Nederlands (rond 1260). De
auteurs van beide literaire hoogtepunten waren vertrouwd met de omgeving en met de
plaatselijke taal van de regio Gent. Op zich is dit al een boeiend stuk literatuurgeschiedenis
met onder meer maatschappijkritiek en censuur, want de oorspronkelijke “van den vos
Reynaerde” werd eeuwenlang op een zijspoor gezet. De herontdekking van de originele
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Reynaert in het begin van de 19de eeuw was een
opsteker voor de Vlaamse beweging, geformuleerd
door Jan Frans Willems. “Zie je wel dat Nederlands
al eeuwenlang een cultuurtaal is met hoge
prestaties!” Er volgde met ups en downs een
ontzaglijke reeks studies, bewerkingen, uitgaven
en culturele manifestaties. Dit is het eerste
verhaal.
Een tweede verhaal is de discussie over de
plaatsnamen en de plaatselijke recuperatie van het
Reynaertverhaal. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werden met de namen van Reynaert en
andere medespelers uit het epos honderden
groepen, gebouwen, tijdschriften, festiviteiten en zelfs drank en voedsel benoemd. Reynaert
werd een embleem voor het toerisme, vooral in het Waasland. Op allerlei manieren werd
Reynaert ten tonele gevoerd, uitgebeeld en in tientallen monumenten herdacht. Heeft dit alles
nog met de “echte” Reynaert te maken of bedriegt hij ons nog steeds?
In het ontstaan van dit tweede verhaal kreeg Destelbergen een belangrijke plaats. Het eerste
Reynaertpad liep van Hulst naar Destelbergen. Het werd ingereden op tweede Sinksendag, 30
mei 1955. Op kasteel Notax te Destelbergen werd een groots toneel opgevoerd. Dit was de
start van een merkwaardige interesse, die mede op gang was gebracht door priester Jozef De
Wilde en een groep intellectuelen, die samen kwamen op het kasteel Notax. Jozef De Wilde
heeft levenslang willen bewijzen dat de burcht Maupertuus van Reynaert te Destelbergen
stond, dat Bruun de beer in Destelbergen door Reynaert beetgenomen werd en door de
bewoners van Destelbergen in elkaar geslagen werd. Daarom staat ook voor het
gemeentehuis van Destelbergen het prachtige beeld van Firmin De Vos met Bruun die
gevangen zit in een eikenstam. Wat valt daarover te denken in 2014?
Ik was als theoloog vertrouwd met middeleeuwse traktaten, maar ik moest mijn visie op de
middeleeuwen enigszins bijsturen na een doorgedreven studie van de originele Reynaert. Tot
die studie werd ik uitgedaagd als lid en later als voorzitter van de cultuurraad van Lochristi. In
het Reynaertepos wordt immers Hijfte vermeld, een wijk van Lochristi. Na Destelbergen in
2003 was Lochristi 2004 voorzitter van “Het Land van Reynaert”, een samenwerkingsverband
voor toeristische promotie. Lochristi moest toch enigszins kunnen toelichten wat het met
Reynaert te maken had. In mijn humanioratijd was Reynaert maar terloops aangeraakt. Mijn
bevindingen over de plaatselijke nawerking van het Reynaertepos beschreef ik in een artikel
voor het jaarboek 2010 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg en voor het jaarboek
Tiecelijn
2011
van
het
Reynaertgenootschap. Ik ontdekte een sprankelend
verhaal, vol brutale humor, dat op de
meest uiteenlopende, soms tegenstrijdige
wijzen wordt geïnterpreteerd. De vele
interpretaties van de plaatsnamen zijn
zeer tegensprekelijk. Ik ontdekte vooral
een verhaal dat enigszins pessimistisch
toch nog altijd een boodschap heeft voor
iedereen. Met de kracht van het
verleidende woord wist Reynaert iedereen
te manipuleren. Pas dus op, want voor je
het weet, word je op de kortste keren
gepakt op je zwakste plek.
Bert Vervaet
P.S. Wie zich verder wil informeren kan onder meer terecht in het Documentatiecentrum voor
Streekgeschiedenis in Sint-Amandsberg. Men bezit al meer dan 100 werken over het
Reynaertepos evenals de uitgaven van het Reynaertgenootschap en artikelen in tijdschriften.

----------------------------------
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland

Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt
In de Bibliotheek Tielt, Vrijdag 19 september 2014 om 20 u.

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 schreef de brieven en aan wie waren 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 stortten hun hart uit bij hun
familie en zo komen wij te weten wat zij allemaal meemaakten. Wat waren hun
belevenissen? Hoe gingen ze daarmee om? De volgende aspecten komen
eveneens aan bod: de taal, de eventuele censuur, hun geldnood en de oorzaken
daarvan, geld versturen naar het buitenland, andere documenten over het
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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
-----------------------------
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Grote boekenverkoop

zaterdag 20 & zondag 21 september 2014

Organisatie:

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 - SintAmandsberg
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 om 20 uur
komt Jean Paul De Cloet in convent Begga ons meer vertellen over de Gentse grote en kleine
straten, de waterwegen 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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.
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.

Afspraak op donderdag 25 september 2014
Cultureel Centrum De Vlier
Convent Begga, Groot Begijnhof 15, Sint Amandsberg
Deuren open: 19u.30, start 20 u.
Toegankelijk met rolstoel. Max. 60 personen.
Kom luisteren en kijk ondertussen mee naar 120 beelden die deze boeiende lezing
zullen illustreren.

-----------------------------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 werden 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.
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SINT-KRUIS-WINKEL: (Heilig-Kruisparochie), dopen 1611-1796, door Freddy
Eeckhout. In totaal werden 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 werden 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 werden 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 werden 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 werden 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 werden 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
werden 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 16101796 en begrafenissen 1616-1796.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, huwelijken 1614-1796 en
begrafenissen 1613-1796.

---------------------------------------------
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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:

Luc De Ruyver (Kalken), André Vervust (Melle), Familie Coens-Middernacht (Antwerpen-Kiel),

Ginette Desmet (Mariakerke-Gent), Ivan Burggraeve (Lochristi), Jacqueline Verbrugge
(Grimbergen), Jules Serafien D'Haene (Schellebelle), René De Coster (Wondelgem) en Rita
Vander Linden (Lochristi).
Boeken:

"België in de tweede Wereldoorlog" deel 1, door Paul Louyet, 1973. Geschonken door Nele De
Moor (Gent).
"België in de tweede Wereldoorlog" deel 2, Een bezet land, door Herwig Jacquemyns, 1980.
Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"België in de tweede Wereldoorlog" deel 3, De Nieuwe Orde, door Maurice De Wilde, 1982.
Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"België in de tweede Wereldoorlog" deel 4, Het Verzet, door Paul Louyet, 1984. Geschonken
door Nele De Moor (Gent).
"België in de tweede Wereldoorlog" deel 5, De Kollaboratie, door Maurice De Wilde, 1985.
Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"België in de tweede Wereldoorlog" deel 6, Het Verzet, door Herman Van de Vijver, Rudi Van
Doorslaer, Etienne Verhoeye, 1988. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"België in de tweede Wereldoorlog" deel 8, Het cultureel leven tijdens de bezetting, door
Herman Van de Vijver, 1990. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"België in de tweede Wereldoorlog" deel 10, Mei 1940, van Albertkanaal tot Leie, door Luc De
Vos en Frank Decat, 1990. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Eeuwigdurend aandenken" door Carl Uytterhaegen. Geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Een ondernemend volkje" Hoe Nederland zich wereldwijd op de kaart zette, door Guido Van
Hengel, 2008. . Geschonken door Nele De Moor (Gent).
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6- Allerlei

Zondag 14 september om 19.00u
Orgel- en fluit recital
In samenwerking met verteller
Koenraad De Smet (dorpsdichter van Destelbergen, 2012-2013)
Fluit : Astrid Verstruyft
Orgel : Frank Heye
Werk van : J.S. Bach, M. Reger, K. Hoyer, F.A. Kropfreiter
Creatie van een orgelwerk gecomponeerd door Jan Vandenheede

LOCATIE
Kerk OLV ter Sneeuw, Dendermondesteenweg Destelbergen
Inkom: 10 €, geen voorkoop
Onder de 18 jaar gratis

VOOR MEER INFO
Frank Heye
Warande 11, 9270 Laarne
Tel. 09/231.11.08
E.mail: frank.heye@telenet.be
Web : www.orgelcomitedestelbergen.be

Fotoclub IRIS-MELLE
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7- 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 en vrijdag, de 1ste en 3de zaterdag van elke maand en op zon- en
feestdagen.
Alsook op:
-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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