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Werkten mee aan dit nummer:
Redacteurs: Ivan Burggraeve (Lochristi) en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Redactieraad en correctiewerk: Jan Olsen, Magda De Nys, Roger De Moerloose en het bestuur van
WGM vzw.
Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn
steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 15 dagen voor het verschijnen van een nummer binnen
zijn bij de redactie. U kunt echter nog altijd wijzigingen aanbrengen tot de 25ste van de maand.
Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur
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1 - Enkele (gratis) sites in Frankrijk

ons aangebracht door Felix De Lange uit Sint-Amandsberg

Enkele (gratis) sites in Frankrijk
Calvados
www.cg14.fr/quotidien/archives
Cher
www.cg18.fr/missions/culture/archives.archives.htm
Fontainebleau www.archivesnationales.culture.gouw.fr/chan
Lot & Garonne
www.cg47.fr/archives
Nord
www.archivesdepartementales.cg59.fr
Paris
www.archives.paris.fr
Somme
www.cg80.fr/culture/archive/index.asp
Yvelines
www.cg78.fr/archives
Pas-de-Calais www.archivespasdecalais.fr/archives-en-ligne
Corrèze
www.archives.cg19.fr of : www.archives.correze.fr
Ain
www.archives-numerisees.fr
Aisne
www.archives.aisne.fr
Ardennes
www.archives.cg08.fr
TE BETALEN :
www.netguide.fr/archives_departementales_en_ligne
----------------------------------------------------------------------------------------------> op www.cg59.fr// archieves départementales du nord
Krijg je een lijst van gemeenten uit het noorden van Frankrijk. Wij kozen per toeval als
voorbeeld "Hontschote" en zochten in de tienjaarlijkse tabellen de geboorten met als resultaat:
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Dit document is zeer goed leesbaar en kan gemakkelijk overgenomen worden in onze familiegeschiedenis.

-----------------------------2- Oosteeklo 1766, huwelijk met pauselijke dispensatie!
Een woordje vooraf:
In het ancien regime kende men alleen de "KERKELIJKE HUWELIJKSDISPENSATIES"

De katholieke Kerk kende verschillende soorten huwelijksbeletselen:
1. bloedverwantschap
2. aanverwantschap (tussen de man en de bloedverwanten van de vrouw of tussen de
vrouw en de bloedverwanten van de man)
3. geestelijke verwantschap (tussen dopeling en peter of meter)
4. omwille van concubinaat (samenwonen vóór het huwelijk)
5. omwille van de leeftijd (jongens onder de 16 jaar en meisjes onder de 14 jaar)
6. omwille van geestelijke wijdingen (o.a. priesters, …..)
Bij sommige huwelijksbeletselen konden huwelijksdispensaties worden aangevraagd.

Waarom een pauselijke dispensatie en wat betekent "geestelijke aanverwantschap"
Elke dispensatie wordt altijd door de paus gegeven. Maar aangezien het voor hem onmogelijk was
om in de gehele wereld persoonlijk op te treden, kregen de bisschoppen een tijdelijke vergunning,
meestal van 5 jaren om in naam van de paus dispensaties te geven. Zo komt het dat een paus al
enkele jaren overleden is als de bisschop in zijn naam een dispensatie goedkeurt.
Aangetrouwde verwanten zijn personen die niet door het bloed verbonden zijn, bijvoorbeeld
schoonbroers en schoonzussen. Met andere woorden: de vrouw van een broer of de man van een
zuster. Volgens de kerkelijke wetten kunnen zij niet met elkaar huwen, maar met een dispensatie
zou dit wel mogelijk zijn. Een dispensatie kan ook verleend worden voor huwelijken tussen neven
en nichten. Voor de kerk betekent dit ook een "inkomst".
Een voorbeeld van een pauselijke dispensatie bij een aangetrouwde verwantschap in Oosteeklo in
het jaar 1766.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Huwelijksakte van Petrus Vande Wattyne en Christophora De Neve in 1766.

Transcriptie:
Die 27 "10bris" (december) 1766 habita dispensatione
Apostolica sanctissimi domini nostri Clementis
huius nominis Papæ decimi tertÿ data
Romæ apud sanctam Mariam Majorem
sub annúlo piscatoris die 13 9bris 1766
súper impedimento primi et secúndi gradús
affinitatis de in obtenta dispensatione
súper tres bannos et tempús claúsúm
in dato 22 decembris 1766 per officialem
gandensem matrimonio juncti súnt
Petrus vande Wattijne et christophora
de Neve, coram testibus Alexandro
vande Wattijne et Anna van Meerhaeghe
et me infrascripto
G.F. De Naeÿer Pastor
secúndi gradús affinitatis (zesde regel in bovenstaande akte)= aanverwant in de tweede graad,
of aanverwant door een huwelijk zonder bloedverwantschap.
Volgens woordenboek: door huwelijk verwant, verzwagerd.
Vrije vertaling:
Op 27 "10ber" (december) 1766, na de pauselijke dispensatie verkregen te hebben van onze zeer
eerwaardige heer paus Clemens, de dertiende van deze naam, gegeven te Rome, Maria de Meerdere, onder de ring van de visser op 13 "9bris" (november) 1766, boven de huwelijksbeletselen van
eerste en tweede graad voor geestelijke aanverwantschap, bekwam dispensatie voor de drie bannen (afroepingen) in besloten tijd op datum van 22 december 1766 door de kerkelijke rechter: zijn
in het huwelijk verbonden Petrus vande Wattijne en Christophora De Neve, voor getuigen Alexander
Vande Wattijne en Anna van Meerhaeghe en mij ondertekenaar
G.F. De Naeyer pastoor
>Z.E.H. De Naeyer was pastoor te Oosteeklo van 1745 tot 1775
----------------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Maar het koppel heeft niet lang van hun huwelijk kunnen genieten. Amper 5 jaar later, in 1771,
overleden beide echtgenoten binnen twee dagen tijd. Tot nu hebben wij geen oorzaak van dit overlijden kunnen terugvinden. In die periode heerste er wel een pestepidemie onder de runderen. Verscheidene kerken werden gesloten. Dit onderwerp komt in een volgende "Nieuwsflits" aan bod.
Aangezien dit koppel geen kinderen had, werd er ook geen "Staat van goed" opgemaakt. De begrafenis werd met de hoogste dienst gecelebreerd, gevolgd door een plechtige begraving in de kerk.
Hun grafzerk is nog steeds in de kerk van Oosteeklo te zien.

Overlijdensakte van Petrus Vande Wattÿne in 1771 te Oosteeklo

akte 766
die 23 martij 1771 obiit consuetis
ecclesiæ sacramentis munitus Petrus vande
Wattijne maritus christophora De Neve
ætatis sue anno circiter trigesimo tertio
sepultus 26 iusdem mensis cum sacro
solemni et inductionæ in templo exequiæ
vero, cum summo officio celebratæ sunt
octava aprilis 1771
G. F. De Naeÿer pastor
Op 23 maart 1771 voorafgegaan door de gebruikelijke sacramenten van de katholieke kerk, is overleden Petrus Van de Wattijne, echtgenoot van Christophora De Neve, op de leeftijd van ongeveer 33
jaar, begraven de 26ste van dezelfde maand met plechtige dienst en bijgezet in de kerk, met hoogste dienst gecelebreerd op 8 april 1771. G.F. De Naeyer, pastoor

Overlijdensakte van Christophora De Neve in 1771

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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akte 767
die 25 martij 1771 obiit consuetis
ecclesia sacramentis munita christphora
De Neve uxor et vidua precedentis
petri vande wattijne ætatis sue
anno circiter quadragesimo quarto
sepulta 27 iusdem mensis cum
sacro solem,I et inductione in templo
exequiæ vero cum summo officio
celebratæ sunt octavia aprilis
1771
G.F. De Naeyer pastor

Vrije vertaling:
op 25 maart 1771 voorzien van de kerkelijke sacramenten is overleden Christophora De Neve echtgenote en weduwe van voorafgaande Petrus vande Wattijne, op de leeftijd van ongeveer 44 jaar,
begraven de 27ste van dezelfde maand met solemnele dienst en bijgezet in de kerk waarlijk met de
hoogste dienst gecelebreerd op 8 april 1771
G.F. De Naeyer, pastoor

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

Petrus Vande Wattyne zou kunnen geboren zijn rond 1738 volgens de leeftijd, op de dag van zijn
overlijden. In de parochieregisters is er echter slechts één geboorte: dat van een Petrus te Oosteeklo, op 7 augustus 1742, zoon van Alexander en Van Zele Judoca.
Van Christophora De Neve is niets te vinden, noch de geboorteplaats noch haar geboortedatum.

De grafzerken in de Heilig Kruis & Onze-Lieve-Vrouw te Oosteeklo
In Oosteeklo werd het koppel in de kerk begraven op 26 en 27 maart 1771.
In die periode was de kerk in zeer slechte staat, zodat de bouw van een nieuwe zich opdrong. In
1697 onderging de kerk al enkele herstellingen, maar in 1777 werd besloten ze geheel te vernieuwen. De oude werd afgebroken en in 1781 werd de huidige gebouwd, naar de plannen van de toen
nog nieuw gebouwde kerk van Lembeke (1776-1778).
Wat er met de graven gebeurde, weten wij niet, maar sommige zerken werden zorgvuldig aan de
binnenmuren van de kerk opgehangen. Ook deze van de heer Petrus Vande Watijne en zijn echtgenote Cristoffelijntje De Neve.
Hierna volgt de tekst van hun grafzerk.

"Hier vooren Liggen
Begraeven D'eersaemen
Pieter Van De Wattyne
f s pieter overl. den 23 maerte
1771 in den ouderdom van 31
jaeren en de van syne huysvr.
Cristoffelyntjen De Neve,
f a Joannes overleden den 25
maerte 1771 in den ouderdom
van 44 jaeren.

Dit 't saemen tot
hunder Ziele Laevenisse
In deze kercke hebben
gefondeert een eeuwigh
gesongen Jaergetyde.
Bidt voor de Zielen."
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Bronnen:
-Parochieregister Oosteeklo
-In de kerk van Oosteeklo, foto grafzerk
-Cultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen 1953, tweede band.
-Bewerkte parochieregisters Heilig Kruis & Onze-Lieve-Vrouw te Oosteeklo, begrafenissen van
1616-1913, door Rita Van Herrewege
-F. De Potter & J. Broeckaert, Oosteeklo
------------------------------------------------------

3- Weerspreuken voor november

(jachtmaand)

Weerspreuken november: jachtmaand

door Xavier De Schryver

November, ook wel: slachtmaand, bloedmaand, offermaand, nevelmaand, was ten tijde van het Romeinse kalenderjaar de negende
maand. Tot 153 v. Chr. telde een jaar slechts tien maanden, waarvan
maart de eerste was.
De maand november was geplaatst onder de bescherming van "Diana", de godin van de jacht en alzo kreeg zij de naam van "jachtmaand".
Diana werd aanzien als de Romeinse godin van de jacht en was als
zodanig het evenbeeld van de Griekse godin Artemis en de nog oudere Etruskische godin Artume. Zij was de dochter van Jupiter
(Zeus) en Latona (Leto), zus van Athena en tweelingzus van Apollo. Ze was de jongste van alle Olympische goden. Haar favoriete wapens waren pijl en boog. Ook wordt ze vaak afgebeeld met een hert,
een dier dat haar zeer dierbaar was. Een belangrijke eigenschap van
de godin was dat ze altijd maagd wilde blijven, ze was de beschermster der kuisheid. Ze was de maagdelijke heerseres over de wouden
en wilde dieren.
Griekse mythologie: vergelijking met Apollo
Ze leek zowel op innerlijk- als uiterlijk vlak zo sterk op haar broer dat ze terecht Apollo's vrouwelijke evenbeeld werd genoemd. Net als Apollo was ze een godheid van licht en leven. Ze droeg op een
liefdevolle beschermende manier zorg voor het jonge leven, zowel in de natuur als onder de mensen. Ze was dan wel de godin van de jacht, ze beschermde ook de dieren van het bos, vooral de
jonge dieren. Diana had een speciale band met beren en herten. Ze beleefde veel plezier aan de
jacht, maar waakte ervoor dat men niet meer dieren doodde dan men kon opeten. Gebeurde dat
toch dan strafte ze de jager, door hem van zijn paard te laten werpen en hem door de wolven te
laten verslinden.
De Grieken hadden de gewoonte om aan hetzelfde goddelijke denkbeeld een dubbele vorm te geven, nl. mannelijk en vrouwelijk, waardoor beiden een volledig en harmonisch geheel vormden. Dit
harmonische geheel had schijnbare tegenstellingen.
Zo werd Apollo gezien als een god van de stad - in veel Griekse steden had hij dan ook tempels
waar men hem vereerde - terwijl Diana haar gebied had in de wouden.
Apollo was een god van de dag, Diana stond symbool voor de nacht.
Omdat de voorspellingen van een ziener helderder waren wanneer ze door Apollo zijn ingegeven,
werd Apollo vereenzelvigd met de zon. Magie is verborgen in de duisternis, daarom werd Diana met
de maan vereenzelvigd. De maan beheerst de getijden, waardoor niet Poseidon (zeegod) maar Diana de getijden van het water beheerste.
Samen beschermden zij de profeten, Apollo de zieners en zelfs de dichters. Diana hield zich bezig
met tovenaressen en heksen.
Elk had zijn metaal: Apollo = goud, Diana = zilver. Je zou kunnen zeggen dat beiden een andere
kant waren van dezelfde medaille.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Romeinse mythologie
In de Romeinse mythologie kan men de vele aspecten die Diana had in drie belangrijke groepen
onderscheiden:
1- de jacht, de vruchtbaarheid, de geboorte en de wilde natuur (Diana Venatrix)
2- haar zachte kant als godin van de maan (Luna of Grieks: Selene), vaak ook voorgesteld als
de licht-dragende Diana (Diana Lucifera)
3- Trivia (Grieks: Hecate), Diana de heks, Diana Nemorensis, deze wordt afgebeeld met een
drievoudig lichaam.
Maar als godin van de jacht had ze ook een gewelddadige en agressieve kant. 's Nachts reed ze
door de hemel op een zilveren strijdwagen, getrokken door witte herten. Ze spande haar zilveren
boog en schoot pijlen van zilverlicht.
De naam "slachtmaand" is thans nog gangbaar, want in de meeste gevallen slacht de boer zijn varken.
------------------------------------Wie houdt van wind
november mint.
November heeft maar dertig dagen
maar dubbel wind en regenvlagen.
Nochtans komen rond Allerheiligen gewoonlijk nog enkele mooie dagen die men “allerheiligenzomer” noemt. De volksmond betitelt die als "oude wijzenzomer". Dit zomertje kan de winter niet uitschakelen.
Geeft Allerheiligen zonneschijn
dan zal het spoedig winter zijn.
De velden geschoren
de winter geboren.
Vriest het op Sint-Katrien,
dan vriest het nog zes weken nadien.
----------------------------------------Bronnen:
-Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land, door M. Broeckhove.
-De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken, door Johan Verschuuren.

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

4- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen zoals 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 schen-

kers.

Een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
André Caboor (Evergem), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (Sint-Amandsberg),
Gilbert Van Overmeire (Melle), Huguette Boddaert (Gentbrugge), Ivan Burggraeve (Lochristi), Jackie
Claeys (Assenede), Jos Schoorens (1380 Lasne), Luc De Ruyver (Kalken), Peter Mortier (Melle),
Pierre Eeckman (Hansbeke), Rita Vander Linden (Lochristi) en Ronny Debbaut (Gent).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Lieven Dhaenens (Gent) en René De
Coster (Wondelgem).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw

8

Nieuwsflits, nr. 28 (november) 2014

Boeken en kranten:
"De Gentse Straten, Wegen en Verbindingen tussen 1780 en 1840", door Jean Paul De Cloet
(2002), geschonken door Xavier de Schryver.
"Lovendegem, Vinderhoute en de Eerste Wereldoorlog", door Daniël De Baets, Jean-Pierre Van
Den Sande en Gerard Vanvooren. geschonken door Daniël De Baets (Lovendegem)
Necrologie:
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten & huwelijken,
priesterwijding, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…):
André Caboor (Evergem), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Huguette Boddaert (Gentbrugge).

5- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken

"Rekenmunt en klinkende munt in de zuidelijke Nederlanden, een complexe en intieme
relatie (13de - 18de eeuw)" door Geets Willy, 2014.
Enkele titels van hoofdstukken: De numismaat op onbekend terrein, Courante munt in
rekeningen, Continue ontwaarding van de middeleeuwse munt, Ontwaarding in de vroeg
moderne tijd, Geografische terreinafbakening, De problematiek van de goudmunten, Paleografische elementen i.v.m. rekengeld, enz. …

Tijdschriften
Het Land van Nevele, tijdschrift van de Heemkundige Kring, jg. XLV, 2014, aflevering 3 & 4
Thema: "Versteend, Versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele, van nabij en in een ruimere context bekeken".
De Faluintjes, tijdschrift van de Heemkring, jg. 27, nummer 4.
Enkele thema's: Een oud-strijder uit Baardegem, oorlog 1914-1918 - Vlaamse kermis van 't Muziek te
Herdersem - Meldert in 1755 - Petrus Josephus Van Handenhove uit Moorsel geeft zijn leven voor de
paus (1867) - enz.
Gentdtsche Tydinghen, Tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent v.z.w. jg. 43,
nummer 5. Enkele thema's: De platen van Terplaten - De strijd om het Koning Albert I park na de sluiting van het Zuidstation (1928-1970) - Over het Huidevetterken, het Huidevettersbrugske… en een koperslagerij - enz. …

Werkgroep Genealogie Melle vzw
8- Publicaties van bronbewerkingen door ons eigen auteurs

-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
LAARNE: Staten van Goed, 1679 - 1712, door Marcel Meys, voorzitter Castellum, Vereniging
voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne. Derde deel van de staten van goed van Laarne
(bundels 252 tot 262) en Wezenrekeningen (bundels 308-311), in totaal 238 staten en rekeningen. In dit derde deel 1679-1712 wordt het onroerend goed volledig geïnventariseerd. Ook alle
verwanten: grootouders, ooms, tantes en voogden werden opgetekend. Zowel baten als de
schulden worden in detail weergegeven. In totaal 255 p. voor 20,00 Euro.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.
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.
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.
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.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen
URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, huwelijken 1614-1796 en begrafenissen 1613-1796.
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.
DESTELDONK (Onze Lieve Vrouw) Parochieregisters dopen, trouwen en begrafenissen
van 1611 tot 1796, op dezelfde CD:
MENDONK (Sint Bavo) Dopen, trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1621 en dopen,
tropuwen en begrafenissen van 1647 tot 1796.

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

Heemkundige Vereniging De Gonde - Melle

Te bekomen in het Documentatiecentrum Brusselsesteenweg 393 te Melle,
het gemeentehuis van Melle, en
de bibliotheek Kruisstraat te Melle,
aan de prijs van 19,00 Euro.
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.

Kalender activiteiten, november 2014:
Tot 16 november, tentoonstelling in de kerk van Hyfte (Lochristi),
"Wereldoorlog I in Groot-Lochristi", elke zondag van 14.00 tot 18.00 uur.
4 & 18 november om 20.00 uur, Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze, in de Stedelijke Bibliotheek: "Opmaken van een stamboom".
10 november om 20.00 uur, in CC De Poort (Markt, Wetteren) “WO I in Kwatrecht”, lezing van Frieda Joris.
11 november: dubbeltentoonstelling "Wetteren, Massemen en Westrem in 1914" en
"Kwatrecht tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)"
21 november om 19.30 uur, Erfgoedcel Land van Rode en Gemeentebestuur Merelbeke.
in de raadzaal van het gemeentehuis te Merelbeke:
"De zeppelins tijdens WO I".
28 november om 20.00 uur, Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt,
voordracht in de Litaertzaal van het Cultuurcentrum Gildhof te Tielt:
"De opvoeding van kinderen in de 17e en 18e eeuw".
7 december om 10.30 uur, Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland,
voordracht in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum te Poeke.
"Wie waren de 'Tantes'
in de gelijknamige roman van Cyriel Buysse?".
11 december om 19.30 uur, Heemkundige Kring de Oost-Oudburg.
Voorstelling van het 51ste jaarboek, in het gemeentehuis van Lochristi,
voorafgegaan door filmbeelden van het vroegere Lochristi.
Dendermonde: de Erfgoedcel Land van Dendermonde heeft
"Erfgoedbank Land van Dendermonde" gelanceerd
Elke 4de donderdag van de maand: Familiekunde Vlaanderen-Regio Dendermonde,
"Aldfaer avond voor gevorderden".

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

12

Nieuwsflits, nr. 28 (november) 2014

Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt
Op vrijdag 28 november 2014 te 20.00 uur

"De opvoeding van het kind in de 17e en
18e eeuw."
Waar: in de Litaertzaal van het Cultuurcentrum Gildhof, SintMichielstraat, Tielt.
Meer info : De voordracht, gebaseerd op een genealogisch onderzoek
van ongeveer 60.000 personen, wordt met behulp van een power-pointprojectie voorgesteld.
In een eerste gedeelte komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn
eerste levensjaren (geboorte, kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, het zogen, aantal kinderen, bastaarden, kinderkledij en het spelen,
enz.) tot aan zijn huwelijk (periode van huwelijk, partnerkeuze, gemiddelde huwelijksleeftijd, enz.) aan bod.
Een tweede deel handelt over het onderwijs in het toenmalige leerlingenstelsel in al zijn facetten.
Komen o.m. aan bod het analfabetisme, de catechismus, de verschillende onderwijsvormen, de
leermethoden, enz.).

Pépé Soldaat
Kroniek van de familie De Schuyter
geschreven door Guy De Schuyter,
Dit boek (15,00 EUR) is alleen te bekomen in het
Gemeentelijk Heemkundig Museum Destelbergen,
Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen.
tel: 09/218.92.86
e-mail: museum@destelbergen.be
---------------------------------------------------------

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

13

Nieuwsflits, nr. 28 (november) 2014

Jaarboek 2014
Uitnodiging op de voorstelling van het 51ste jaarboek.
Gemeentehuis Lochristi
Donderdag 11 december 2014 om 20.00 uur
Deze avond wordt om 19.30 uur voorafgegaan door filmbeelden van het vroegere Lochristi.
Afsluiting met een receptie.

=====================

Tentoonstelling 1914-1918 in Groot-Lochristi
Wanneer: Tot 16/11/2014
Waar: Kerk, Hijfte-Center
Van 14 september tot 16 november loopt in de kerk van
Hijfte de tentoonstelling Wereldoorlog I in Lochristi elke
zondag evenals op Allerheiligen, 11 november en 15 november, telkens van 14 tot 18 u. Het is de bedoeling om
op te roepen wat de plaatselijke bevolking heeft meegemaakt. Er waren de bezetting, de inkwartieringen, de grote vrijheidsbeperkingen met daarnaast de vele opeisingen
van materiaal, voedsel, paarden en andere dieren. Er waren de grote schaarste, de honger en de hulp uit Amerika.
De tramroutes werden gebruikt als betonijzer voor de
bunkers van de Hollandstellung. Er was vooral de angst en het verdriet om de honderden opgeroepen militairen, verplicht tewerk gestelden, gevangenen, gevluchten en gijzelaars. Meer dan 150
mensen uit Lochristi, Zaffelare, Zeveneken en Beervelde zijn omgekomen als dodelijk oorlogsslachtoffer, als soldaat, gevangene, opgeëiste of geëxecuteerde. Vele anderen bleven lichamelijk
getekend en geestelijk getraumatiseerd. Van al deze aspecten werd beeldmateriaal verzameld met
Antoon Standaert en Bert Vervaet als coördinatoren.
Bert Vervaet

Villa Braeckman, Dorp-West 146-148 te Lochristi als
‘Soldatenheim’ in het Etappengebied tijdens WO I door
fotograaf André Naudts, Dorp-West, Lochristi. (Naar
glascliché uit de collectie van apotheker A. Duflou,
Eksaarde, in depot

Louis Gevaert
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Nieuw Documentatiecentrum
te Maldegem

In de Technische Dienst van de gemeente Maldegem, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
(loods Dienst Infrastructuur, gelijkvloers, rechts),
Openingsuren:
elke derde woensdag van de maand vanaf 20 u in de refter

(in hetzelfde gebouw waarin zich ook het gemeentelijk archief Maldegem bevindt.)
Tijdens het genealogisch dienstbetoon te Maldegem kan je de registers van Knesselare in fotokopie
inzien en de bewerkte registers van Adegem, Maldegem, Middelburg (gedeeltelijk), Oostwinkel,
Sint-Laureins, Sint-Margriete en Waterland-Oudeman
-----------------------------------------------------

Geschiedenis in het Meetjesland

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Wetteren-Kwatrecht, 11 november-herdenking
11 november-herdenking gemeente Wetteren in Kwatrecht: lezing + tentoonstelling + boek
Dit jaar herdenkt de gemeente Wetteren 100 jaar Eerste Wereldoorlog in
Kwatrecht. We hebben deze parochie
speciaal uitgekozen omdat ze het
meeste van alle in onze gemeente heeft
geleden onder de Duitse gruwel. In alle
publicaties en bronnen wordt de slag
van Kwatrecht-Melle besproken en beschreven. Deze parochie kent heel wat
slachtoffers en heel wat huizen werden
er bewust door de Duitsers in brand
gestoken. Rolande Van Heden heeft een
boek klaar over de Eerste Wereldoorlog
in Kwatrecht en het was voor de gemeente dan ook een logische keuze om
dit jaar voor één keer de 11 november-herdenking van Wetteren-Centrum te verplaatsen
naar Kwatrecht en daar ook het boek voor te stellen. Op maandagavond 10 november
wordt de 11 november-herdenking gestart met een lezing in CC De Poort (Markt) om 20u.
Frieda Joris, journaliste bij “Het Laatste Nieuws” heeft recent een boek uitgebracht met
liefdesverhalen die zich afspeelden tijdens 1914-1918. Eén van die verhalen gaat over een
Wetters soldaat, namelijk Prosper De Maere. Lydie Van den Abbeele, echtgenote van de
kleinzoon van Prosper, brengt de reiskoffer mee van “het françaiseken”, die van Bretagne
meekwam naar het land van haar soldaat. Iedereen welkom maandagavond om 20u!
Op dinsdag 11 november verzamelen we om 10u25
aan het MPI Sint-Lodewijk in Kwatrecht en gaan we in
stoet naar het kerkplein van Kwatrecht. We hopen op
de aanwezigheid van veel kinderen en jongeren in
deze stoet, die op deze speciale dag met ons willen
meevieren dat we 100 jaar Eerste Wereldoorlog kunnen herdenken. Daarna is er een Gebedsdienst voor
de Vrede met aansluitend de inwijding van het nieuwe
vaandel van NSB Wetteren. Na de receptie kan iedereen de dubbeltentoonstelling “Wetteren, Massemen en
Westrem in 1914” en “Kwatrecht tijdens de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918)” bezoeken in de kerk van
Kwatrecht. Om 15u is er ook een gratis wandeling
Kwatrecht-Melle voorzien voor alle geïnteresseerden.
Er is ook voor iedere bezoeker een kort oorlogsverhaal van de Wetterse familie Maes beschikbaar! De
tentoonstelling in de kerk kan u op dinsdag 11 november bezoeken van 12u tot 15u en verder elke vrijdag van 10u tot 18u en op zaterdag en zondag van
15u tot 18u en dit in de periode van 11 november tot
en met 30 november 2014. Iedereen welkom! We hopen op de interesse van jong en oud!

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
04 & 18 november 2014.

"Initiatielessen voor het opmaken van een stamboom."
Waar:
Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.
Wanneer : om 20.00 uur.
Meer info : Overzicht van de lessen:
Derde les:
Parochieregisters, poorterij, wezerij, staten van goed, munten, oude maten en gewichten.
Vierde les:
Landboeken, volkstellingen, kadaster, Popp-kaarten, Registratie- en hypotheekkantoren,
militaire bronnen

7- Allerlei

Fotoclub IRIS-MELLE

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Gemeentebestuur
Merelbeke
Lezing: zeppelin LZ 37.
(een samenwerking van het gemeentebestuur Merelbeke en Erfgoedcel Viersprong / Land van Rode)
Datum: 21 november 2014
Plaats: raadzaal gemeentehuis

Merelbeke
Uur: 19.30u
Inkom: gratis
Vooraf reserveren bij de dienst archief: 09 210 33 05
of archief@merelbeke.gov.be
door: Frederik Vanderstraeten
– medewerker van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurice Gysseling,
afdeling Sint-Amandsberg (DSMG)
Omwille van de hoge ligging boven de zeespiegel, is het gebied Gontrode/Lemberge al voor de Eerste Wereldoorlog door het Belgische leger gekend als een strategisch interessante plaats. Op 9 november 1914 start de Duitse bezetter op de ‘Lembergse kouter’ met de aanleg van een zeppelinbasis, deels (en vooral) op het grondgebied van Gontrode, deels op dat van Lemberge. Het vliegveld is
operationeel vanaf 20 maart 1915. De basis zal fungeren als vertrekpunt voor zeppelins die Londen
bombarderen. Ook op andere plaatsen in België vertrekken zeppelins naar Londen.
Tijdens de nacht van 6 op 7 juni 1915 slaagt de Engelse piloot R.A.J. Warneford erin om de zeppelin
LZ-37, die in Etterbeek gestationeerd was en op weg naar Gontrode/Lemberge, boven SintAmandsberg neer te halen. Dat levert hem het Victoria Cross op en na de oorlog een gedenkplaat
en een straatnaam in Sint-Amandsberg.
Over deze gebeurtenis publiceerden Frederik Vanderstraeten en Piet
Dhanens in 2011 het boek 'Luchtschip ontploft boven Gent'. Om de
ware inhoud te reconstrueren moesten ze heel wat bronnen in het
buitenland raadplegen. Het relaas van het gebeuren, wat de aanleiding was, wie de hoofdrolspelers waren, de naweeën van de catastrofe, het verongelukken van piloot Warneford en nog veel meer wordt
uit de doeken gedaan door Frederic Vanderstraeten op 21 november
2014 in de raadzaal van het gemeentehuis van Merelbeke.
De lezing wordt opgeluisterd door Noël Fack van 3dekkerproducties
vzw, die een aantal originele oorlogsliedjes brengt.

schilderij van Gordon Crosby
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De Erfgoedbank Land van Dendermonde
Afgelopen zondag werd, in het kader van de Reuzenhappening aan de Schelde, de Erfgoedbank
Land van Dendermonde gelanceerd.
9 topstukken uit de 9 gemeenten van het Land van Dendermonde,
1.500 beelden en documenten uit de Eerste Wereldoorlog,
7.000 beelden van 120 reuzen
en meer dan 75.000 krantenpagina’s,
dat is in een notendop wat je kan terugvinden op
www.erfgoedbanklandvandendermonde.be.
Aan iedereen die het afgelopen jaar heeft meegeholpen aan de realisatie van de databank een welgemeende dankjewel!

CHRIS FIERENS
Projectmedewerker
052 25 03 40 - chris@egclandvandendermonde.be

Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be
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10- Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle
Onze vaste medewerkers staan in de mate van het mogelijke steeds tot uw dienst in de leeszaal
van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, dit tijdens volgende openingsuren:
maandag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
dinsdag
8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
woensdag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR HET JAAR
2014
Gesloten op donderdag en vrijdag, de 1ste en 3de zaterdag van elke maand en op zon- en feestdagen.
Alsook op:
-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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