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1 - Computerprogramma "Aldfaer"

door Ivan Burggraeve

Aflevering 11: Verder uitwerken stamboom JANSSENS
(overeenkomst met personen is louter toeval - alle namen zijn
fictief!)

Aanvullen stamboom
Je zal er alle voordeel mee hebben om de personen langs vaders- en moederszijde in hetzelfde bestand in
te voeren. Zeker als je in een later stadium wil overgaan tot kwartierstaten.
Nadat, volgens de reeds uitgebreide gepubliceerde instructies in de vorige afleveringen, de families Janssens en Peeters ingevoerd zijn, ziet de familie er als volgt uit (zie figuur 2)
Dit bekomen we door achtereenvolgens:
Tonen > Personenlijst > selecteer de persoon van wie je de
kwartierstaat wil maken. In ons geval was dat Fred JANSSENS
geb. 01/08/1975 in Gent. We klikken DUBBEL op zijn naam.
Daarna zal hij als hoofdpersoon verschijnen op ons hoofdwerkblad.
Tonen > Rapporten > Overige rapporten > Bonus rapporten >
Grafisch > Voorgeslacht > Voorouderdas > het resultaat zie je
hierboven !
Een en ander wordt duidelijk wanneer de figuur 1 hiernaast bekijkt.
Zoals we opmerken zijn er nog talloze andere opties om de afstamming
weer te geven (zie figuur 2). Hier hebben we gekozen voor een "voorouderdas". Natuurlijk is dit een bijkomend aspect van uw onderzoek,
maar als geschenk voor een familiefeestje kan dit toch wel best aardig
overkomen. Iemand als cadeau een kwartierstaat overhandigen zal
zeker met veel respect aanvaard worden!
Je ziet dat we overal de moeder en vader ingevuld hebben (Let op,
wanneer je een kwartier wilt samenstellen is dit zeker niet evident dat
je zomaar alle gegevens kunt registreren. Meestal is dit een werkje dat
veel tijd in beslag neemt en zeker niet te onderschatten is! Op zo'n
overzicht kunnen we onmiddellijk zien waar er hiaten zijn.
Figuur 1
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Aan u om een en ander uit te proberen. Nog even herhalen: wanneer je
de bonus - grafische rapporten wilt genereren kijk dan naar aflevering 4
van deze Aldfaer afleveringen. (zie Nr. 17 - december 2013)
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Figuur 2

Wanneer je een volledig overzicht (inclusief een voorbeeld) wil zien van het overzicht rapporten kijk dan
op de site:
http://www.paulkallenberg.nl/aldfaer/rapportuitvoer/overzicht.html
Wanneer je op één van de links klikt zie je direct wat de mogelijkheden zijn.
Indien je ons voorbeeld wenst te ontvangen om op te oefenen, volstaat het om een mailtje te sturen naar
wgmvzw2012@gmail.com, het bestand (janssens.aldf)wordt u dan per email bezorgd.
Om u,na de laatste geruchten, gerust te stellen toch nog volgende mededeling:
Persbericht van 13 November 2014
MyHeritage, het populaire netwerk voor familiegeschiedenis, kondigde vandaag de samenwerking aan met de
Nederlandse genealogiediensten Aldfaer en Coret Genealogie. Doel is om door middel van productintegratie en
het gebruik van MyHeritage’s technologieën de Nederlandse stamboomonderzoekers te helpen hun familieonderzoek te verbeteren. Ook start het bedrijf een nationale televisiecampagne in Nederland. Met deze acties wil
MyHeritage de vooraanstaande positie in Nederland verstevigen. “Het Nederlandse genealogielandschap is divers, spannend en uitermate actief, en de samenwerking met MyHeritage zal nieuwe kansen bieden aan Nederlandse liefhebbers van familiegeschiedenis.”
Aldfaer, opgericht in 1998, is een gratis genealogieprogramma dat wordt uitgegeven door de stichting Aldfaer.
Het programma heeft grote populariteit verworven onder de stamboomonderzoekers. Als onderdeel van de samenwerking zal MyHeritage het voortbestaan van het programma Aldfaer ondersteunen. De nieuwe functies in
Aldfaer zullen onder meer een naadloze integratie van de unieke technologieën van MyHeritage bevatten, zoals
Smart Matching en Record Matching. Hiermee kunnen de gebruikers van Aldfaer beschikken over nauwkeurige
automatische ontdekkingen die gebaseerd zijn op de enorme internationale database van MyHeritage. Deze database bestaat uit 5,6 miljard gegevens en stamboomprofielen.
“Wij zijn verheugd om met MyHeritage samen te werken,” zegt Anne van der Ploeg, oprichter van de Stichting
Aldfaer. “Zij hebben ons vertrouwen gewonnen met hun integere manier van zakendoen. Aldfaer zal blijven
groeien en bloeien en de toevoeging van MyHeritage's matching zal nóg meer waarde toevoegen voor onze vele
gebruikers in Nederland.”
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2- Inwoner van "insulenses"?
Waar kan die zich bevinden?

door Xavier De Schryver

[parentes insulenses] in een doopakte uit Zeveneken in 1719

(in de marge) Parentes insúlenses
Die 7 martii baptizavi perpetúúm filiúm
perpetúi Tonnoir et petronillæ Os, conjúgúm natúm
eodem die hora 7a mane, súsceptores erant
joannes De brúÿne et joanna maria Nemeús
C. Coppieters, vicep(astor)
Wat vinden we niet allemaal in de parochieregisters. Wat betekent hier "insúlenses"?
Niet-latinisten zouden dit woord in het Frans kunnen vertalen als "insolent" wat ‘gebrek
aan respect’ kan betekenen. Ik denk dat we van de waarheid niet ver af zijn.
Wij zullen nu de normale weg volgen van onze vorsers, en de verschillende woordenboeken raadplegen en zoeken naar een woord dat gelijkenissen heeft met "insúlenses".
1-
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2-

3-

4-

In deze vier boeken vinden wij niets dat te maken heeft met een ligging of een plaats,
eveneens niet met de naam van een stad of gemeente.
Dus "Insulæ" betekent volgens de Latijnse woordenboeken een eiland.
Een eiland uitgesproken in het Frans wordt: une île…. Dus een inwoner van een eiland. Dat
staat in geen enkele alfabetische lijst als gemeente- of plaatsnaam.
Even een kronkel zetten in onze hersenen en onze verbeelding doen werken. Als we eens
veronderstellen dat " l'île " ook iets anders kan betekenen, dan komen wij tot de vaststelling dat het wel eens Rijsel zou kunnen zijn.
"Ils viennent de l'île" snel uitgesproken kan men afleiden dat het gaat over een
inwoner van "Lille" (Rijsel).
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5-

Vrij vertaald wordt onze akte iets begrijpelijker:
Op 7 maart heb ik gedoopt Perpete, zoon van
Perpete Tonoir en Petronilla Os; echtelieden, geboren
dezelfde dag om 7 uur in de morgen, doopheffers waren
Joannes De Bruÿne en Joanna Maria Nemeus
C. Coppieters, onder pastoor

----------------------------------------------In de marge genoteerd:
parentes insulenses = inwoner van een eiland,
in het Frans: habitant de l’île, vandaar komt de vertaling "Lille" (Rijsel)

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

3- Een pluim voor onze vrijwillige medewerkers
Onze medewerkers verdienen een reuzengrote pluim, sommigen onder hen werken
bijna dag en nacht met het invoeren van gegevens in de computer of met het digitaliseren van documenten. Onvermoeibaar zijn onze vorsers om bronnen te bewerken en uit te geven die de bezoekers aan de leeszaal en lezers van ons tijdschrift
hun familie- of streekgeschiedenis te helpen verder uit te werken. Enkele cijfers
willen we toch even bekend maken. Tijdens het tweejarig bestaan van de
Werkgroep Genealogie Melle vzw en haar inzet in het Gemeentelijke Archief
en Documentatiecentrum werden al meer dan 36 nieuwe boeken met bewerkingen van parochieregisters alsook enkele bewerkingen van staten van
goed uitgegeven.
Op het gebied van necrologie werden de gegevens van volgend bronnenmateriaal in de computer ingevoerd:
172.811 rouwbrieven, 188.398 bidprentjes, 99.652
overlijdensberichten, 11.300 communieprentjes. Wat op
31 december 2014 het totaal brengt op 472.161
documenten. Daarbij zijn ook nog 940.017 aanverwanten ingevoerd.
Meteen beschikken we over gegevens van 1.412.178 geregistreerde personen.
Ons documentatiecentrum telt het laatste jaar een aanwinst van zo maar eventjes 234 boeken.
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4- Weerspreuken uit de boerenkalender voor februari

door Xavier De Schryver

Februari = sprokkelmaand
Andere benamingen voor sprokkelmaand zijn dooimaand, moddermaand, blijdemaand,
slijkmaand, schrikkelmaand, kattenmaand, kortemaand, regenmaand, koortsmaand, sellemaand en snoeimaand.
In februari komt de sapstroom van bomen en planten weer op gang. De tuin krijgt opnieuw wat meer leven en hoewel het in februari nog altijd heel koud kan zijn, lokt een
voorzichtig zonnetje de vastberaden tuinier af en toe het huis uit.
Oude kalendernamen gebruikt door onze voorouders
Volgens de streek waar ze woonden kan het anders klinken: sporkele, sporckel, sporille,
spuercle, selmaent, sulle, zille, schrickelmaent, sprokkelmaand, lichtmismaand, pannekoekemaand…..
-"Horunne" of slijkmaand was het ten tijde van Keizer Karel.
-Sprokkelmaand betekent zuiveringsmaand.
-Aan het kerkelijk feest van O.-L.-Vrouw-Lichtmis, dankt zij haar naam van "lichtmismaand".
-Naar het gebruik van het koekenbakken op O.-L.-Vrouw-Lichtmis, betitelt men ze ook wel
als koekemaand, pannekoekemaand of koekebakkemaand.
-Vermits ze de kortste maand van 't jaar is, noemen wij ze vanzelfsprekend het kort of
klein maandeke, en iedereen weet bij ervaring dat ze ook wel de koudste is.
De Latijnse benaming komt van het Romeinse februa(tio)-feest, komende van februa
'rein', dat ook bekend stond als Lupercalia. Tijdens dit feest reinigde men de stad Rome,
om kwade geesten uit te bannen, de komende vruchtbaarheid en het wederom ontluikende
leven te vieren.
De meest gebruikelijke oude benaming voor februari in onze streken is sprokkelmaand.
Het begrip sprokkel is hoogst waarschijnlijk afkomstig uit de kerkelijke term spurcalia, op
diens beurt afgeleid van het Latijnse spurcus 'vuil, smerig'.
Tijdens de sprokkelmaand vierden onze voorouders immers heel wat uitbundig, in de ogen
van de kerk, "onzedige" feesten, om de terugkeer van de lente te bespoedigen. Door de
eeuwen heen werd de herkomst van dit woord niet meer begrepen, en legde men een
volksetymologisch verband met het werkwoord sprokkelen. Een andere mogelijkheid is dat
het afkomstig is uit sproutkele 'spruitende kool'.
Zoet weer in de korte maand
is niet gelijk 't betaamt,
de boer die zegt, ten mag niet zijn,
het doet plezier al aan 't venijn.
Veel te vroege lente
die geeft brood zonder krenten.
In februari sneeuw en regen,
betekenen goddelijke zegen.
--------------------------------------------------------------
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5- Beschermheiligen en vereringen!
Patroonheiligen bij allerlei ziekten en kwalen
In vroegere tijden bestond er een vorm van devotie bij onze voorouders. Zij waren zeer
godsvruchtig in vergelijking met nu. Zij leefden grotendeels van de landbouw. Hierdoor leefden ze
meer onder de invloed van angsten en nederigheid jegens Kerk en Staat, oorlog en natuur, maar
ook hun geluk en overwinningen op de doorstane jaargetijden. Daarom kenmerken de oude
tradities hun landbouwwerkzaamheden als de daarmee gepaard gaande weersverwachtingen. Hun
toevlucht was het aanroepen van patroonheiligen voor allerhande redenen. Het kon evengoed voor
hun beroep zijn als voor ziekten van mens en dier, weersomstandigheden, vruchtopbrengst, enz. …
De Heilige Clara werd aangeroepen voor het goede weer, de Heilige Anna om zwanger te worden.
In Gent werd de Heilige Cornelius en de Heilige Martinus aangeroepen voor genezing van de
stuipen, in Gistel de Heilige Godelieve voor de genezing van hoofdpijn, enz. …
Sint-Cecilia werd de patroonheilige van de muziek, omdat zij op het moment dat de bruidsmuziek
klonk, haar man influisterde dat ze maagd wilde blijven.
Beroepspatroonheiligen
Toen in de middeleeuwen de gilden ontstonden, werd er voor elkeen een eigen patroonheilige gekozen. Indien mogelijk liefst een heilige die hun beroep had uitgeoefend. Sint-Jozef werd patroonheilige voor de timmerlieden, de handwerkslieden enz. … De apostel Andreas werd deze van vissers,
schippers en vishandelaars; de evangelist Lucas van wie Paulus zei dat hij dokter was: van artsen.
Vaak koos men een beschermheilige als er op een of andere manier verband kon worden gelegd
tussen het beroep en het levensverhaal (of de legende) van de heilige. Zo werd Sint-Bartolomeus
patroon van de slagers omdat hij levend gevild zou geweest zijn. Sint-Thomas ('de ongelovige')
werd de patroon van architecten en bouwlieden, omdat zijn legende vertelt dat hij een paleis
bouwde voor een heidense koning. Volgens de legende had Lucas ooit een portret geschilderd van
Maria. Vandaar dat hij patroon werd van de beeldende kunstenaars en in het bijzonder van de
schilders.

Heilige Columbanus van Gent - 15 februari
Kluizenaar en abt, patroonheilige van de brouwers
Hij overleed te Gent in 959.
Hij werd de Heilige Columbanus van Gent genoemd, zijn feestdag wordt op 15 februari gevierd.
De Heilige Columbanus was abt van een Ierse geloofsgemeenschap.
Na een reeks van invallen van de Vikingen, leidde hij zijn geloofsgenoten naar veiliger oorden en streek neer in België.
Op 2 februari 957 betrok Columbanus een kluis op de begraafplaats in de Sint Bavo kathedraal te Gent*, waar hij volgens
een streng ascetisch regime leefde.
Er ontwikkelde zich al gauw een cultus van heiligheid rondom
zijn persoon en dit trok handenvol nieuwe volgelingen aan.
De Heilige Columbanus van Gent liet zich op 2 februari 959 definitief insluiten in zijn kluis
en stierf er dertien dagen later, namelijk op 15 februari.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Volgens http://www.immanuel.website/heiligenkalender-15-februari werd hij begraven in de Sint-Bavokathedraal* te Gent.
Nota:
1-Zeer twijfelachtige gegevens, omdat er van de Sint-Baafskathedraal
in 959 nog geen sprake was. Deze
werd slechts gebouwd in de 16de
eeuw.
2-Er was wel een begraafplaats bij
de abdij Sint-Bavo in Gent, op de
plaats waar later het Spanjaardenkasteel van Keizer Karel zou komen
Laten wij even in het kort op verkenning gaan in de geschiedenis van Gent:
De Sint-Janskerk te Gent.
Op de plaats waar nu de Sint-Baafskathedraal zich bevindt was er vóór 941 eerst een
bidplaats in de kuip van Gent, een kapel met de naam de Sint-Jan-den-Doper.
Reeds in het midden van de XIe eeuw was de bevolking der gemeente vrij talrijk geworden. Op 16 april van het jaar 942 kwam Transmare, bisschop van Doornik, deze kapel inwijden als parochiekerk, met de naam Sint-Janskerk. Deze was niet ver van het Belfort en
het eerste stadhuis of huis van de schepenen gelegen. De afbeelding van Sint-JanBaptiste, patroonheilige van de stad Gent, is terug te vinden in de zegel van deze schepenen.
Op de funderingen van de kleine kapel Sint-Jan-den-Doper werd een nieuwe kerk gebouwd. Het is maar in 1274 dat men de bovenkerk begon te bouwen en zette die bouwwerken langzaam voort, zodat ze in de eerste jaren der XIVe eeuw voltooid waren.
De Sint-Baafsabdij
Keizer Karel V wilde het opstandige Gent een lesje leren. Hij liet de notabelen met een
strop om de hals (de stroppendragers) en in nachthemden achter elkaar door de stad
wandelen. Tevens wilde hij Gent voor altijd onder de knoet houden door op de plaats van
de Sint-Baafsabdij (gelegen vlak naast de samenvloeiing van de Leie en de Schelde) het
Spanjaardenkasteel op te richten. Hierdoor waren de kanunniken van Sint-Baafs verplicht uit te wijken naar een andere kapittelplaats, die zij in 1539 vonden in de SintJanskerk. Bij de afschaffing van de Sint-Baafsabdij door Keizer Karel V, werd de SintJanskerk een collegiale kerk en stond voortaan bekend als de Sint-Baafskerk. Slechts
bij de bisschoppelijke herindeling van de Nederlanden in 1559 werd het bisdom Gent opgericht; de Sint-Baafskerk werd op dat moment verheven tot kathedraal.
------------------------------Bronnen:
-"Orbituarium Sancti Johannis", nécrologe de l'église Saint-Jean (Saint-Bavon) à Gand, door
Napoleon De Pauw.
-"Gent van den oudsten tijd tot heden", deel 5/2, door Frans De Potter.
-http://www.immanuel.website/heiligenkalender-15-februari.
-"Les églises de Gand (1857) door Kervyn de Volkaersbeke.
-Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land, door M. Broeckhove (1945).
-De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken, door Johan Verschuuren.
-Dries van den Akker s.j. in wikipedia, A. van den Akker s.j., deze pagina werd het laatst gewijzigd
op 23 november 2014.

----------------------------------------------------------
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6- 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:
Andre De Moor (Wetteren), André Vervust (Melle), Bart Muylaert (Melle), Felix De Lange (SintAmandsberg), Frank Teirlinck (Zomergem), Guido De Munter (Merelbeke), Ivan Burggraeve (Lochristi), Jacqueline Verbrugge (Grimbergen), Kristof Delmulle (Oosterzele), Luc De Ruyver (Kalken),
Magda De Nys (Melle), Marc De Schinkel (Maldegem), mevrouw Fockedey (Gentbrugge), Marina
Buysse (Melle) en Rita Vander Linden (Lochristi).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Hubert Van Poucke (Gentbrugge).
Necrologie: Schepens Raoul (Melle).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten & huwelijken,
priesterwijding, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…):
mevrouw Fockedey (Gentbrugge) en Raoul Schepens (Melle).
Boeken en kranten:
"Jaarboek 1970 van het Bisdom Gent", geschonken door Guido De Munter (Merelbeke).
"Onder het Sint-Pietersplein, Gent, van Hoogadellijke begraafplaats tot parking", 2012. Geschonken door Xavier De Schryver (Destelbergen).
"Diocesane priesters van het Bisdom Gent op 31 december 1998"; geschonken door Guido De
Munter (Merelbeke).
"De zoektocht van een katholieke intellectueel: Prosper Thuysbaert (1889-1965) en de vragen
van zijn tijd" door Nico Van Campenhout, 2008; geschonken door Murk Van Straelen (Sas van
Gent).
"Over den Vier Ambachten", 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk”. Door A.M.J. De Kraker, H.
van Royen, Marc E.E. De Smet; geschonken door Murk Van Stralen (Sas van Gent).
"Afstamming van Ægidius DOMBRECHT († Oedelem 1662)", door Raymond DARIUS, ten Hove 5,
Sint-Michiels / Brugge, geschonken door William Stevens (Merelbeke).

7- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken
ERTVELDE: Parochie Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, registers, doop- huwelijks- & begrafenis
akten vanaf 1786 tot 1914, (uitgenomen de periodes 1812-1813 & 1850-1858). Deze zijn ingebonden in 22 boeken en liggen ter inzage van de vorsers.
KLUIZEN: Parochie Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte, registers begrafenissen van 1818 tot 1908.

Tijdschriften
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, Jaarboek 51 (2014). > Thema:
- Pierre-Bernard Van Acker, burgemeester van Lochristi van 1921 tot 1934, door Adhémar Van Acker.
- Henri Van Cleemputte, burgemeester van Sint-Amandsberg, 1908-1922, door Frederik Vanderstraeten en Maurice Vollaert.
- Muziekgroep Zacht geweld. Terugblik op een Gents Free Jazz Groep, door Patrick Viaene.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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- Het galgenveld op de Muide; Van gruwelplek tot rustige woonbuurt, door Luc Devriese.
- Vijftig jaar archeologisch onderzoek op het Eenbeekeinde, door Adelheid De Logi.
- De 'Kerkenakker' en het 'Goed ter Galeiden' op het Eenbeekeinde te Destelbergen, door Maria De
Groote.
- Het oorlogsmonument 1914-1918 te Sint-Amandsberg, door Geert Geers.
- De dodelijke oorlogsslachtoffers 1914-1918 van Lochristi, Zaffelare, Zeveneken en Beervelde,
door Bert Vervaet
Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke", 42ste jaarboek, 2014: thema:
- De Heren van Vichte, Heren van Nieuwenhove en hun landgoed in Waregem 15de-17der eeuw. /
- (De families) Van Bolle tot Boulez te Waregem, / - Savoyards en Fourniers in Vlaanderen en
Noord-Brabant, de miskende migratie./ - De heerlijkheid Poecke te Beveren-Leie, Deerlijk, Harelbeke en Waregem. / -Gestorven Bevernaars, Desselgemnaars, Vijvenaars en Waregemnaars in
dienst van Napoleon Bonaparte 1799-1814.
Gerardimontium, tweemaandelijks tijdschrift, nummer 258 (november-december 2014). > thema:
- "J.L.Eyckermans" (1832-1889)van deserteur tot gerespecteerd fotograaf.
- Geraardsbergse sigaren-makers trekken massaal naar het "Verwyderde Amerika".
- "De gehangene van Schendelbeke", een negentiende-eeuws geromantiseerd verhaal over de
verwoesting van het kasteel in 1453.
De Gonde, Heemkundige vereniging, driemaandelijks tijdschrift, jg.42-2014, nr.4. > thema:
- Camille Melloy en Joe English.
- Vijf oorlogsgedichtjes van Camille Melloy.
- Wachtmeester Octaaf De Cock sneuvelt op 6 oktober 1914.
- Het college van de paters Jozefieten en de Eerste Wereldoorlog.
Mededelingen Heemkundige Kring Haaltert, jg. 34 nr. 4. > thema: Gesneuvelde soldaten in
1914, Denderhoutem, Haaltert, Heldergem, Kerksken, Terjoden. / Kant te Denderhoutem. / De familie Temmerman-De Vos te Denderhoutem.
d'Euzie, tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, jg. 33 nr. 4. > thema: Vliegtuigcrash P
38 in Stekene, januari 1944. / 400 jaar familieleven op één mooie plek, De familie Merckx in Stekene. / Stekene in de oude cartografie deel 7, tachtigjarige oorlog, de periode 1580.
Heemkring Okegem, jg. 39, 2014 nr.3-4: thema: Uit de nalatenschap van Emma De Rijck
(28/10/1904-12/06/1980) deel 1.
Annalen, Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse, jaarboek deel LXIII-2014, thema:
Sint-Hermes en de krankzinnigen, een verward verhaal vol verrassingen (deel 2) / Afspraak met de
dood / voor het leven getekend / het wedervaren van Ronsenaar Maurice Vandevelde en andere
gevangenen in Buchenwald en Ohrdruf. / De plunderingen en ontzetting van Ronse (1478) / Het politiseringsproces te Ronse (1830-1921); / enz. …

8- In onze bibliotheek DC/Melle rubriek 002 - Ambachten en Beroepen
In de rubriek 002 over ambachten en beroepen steken enkele interessante uitgaven om onze familiegeschiedenis kleur te geven.
door Ivan Burggraeve
Een eerste deel is verschenen in de Nieuwsflits 24, juli 2014
62. "De Vlaamsche Houtsnede" door Dr. Louis Lebeer (1927). Een boekje over de houtsnijkunst
in Vlaanderen. Ontledingen van de techniek met illustraties allerhande. Met werken en vermeldingen van o.a. A. Bloemaert, Jan Brusselmans, Jozef Cantré, Albert Dhaenens, Jef De Pauw, A.
Droesbeke, Jan Grossaert, Th. Juste,Stefaan Pannemaker, Jan Van den Berghe en vele anderen. (Bibliotheek 002-1062/156 blz.).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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63. "Antieke meubels 1" door Mr. Fr. L. M. Dony. Eerste deel van een unieke handleiding over
het bekijken en situeren van antieke meubels in Italië, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Uitgegeven door Elsevier in 1968. (Bibliotheek 002-1063/100 blz.).
64. "Antieke meubels 2" door Mr. Fr. L. M. Dony. Tweede deel van een unieke handleiding over
het bekijken en situeren van antieke meubels in Italië, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Uitgegeven door Elsevier in 1968. (Bibliotheek 002-1064/100 blz.).
65. "Het Tapijtweversambacht te Oudenaarde" van 1441 tot 1772 door Martine Vanwelden,
uitgegeven in 1979 door het Stadsarchief van Oudenaarde en de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Monumentenzorg vzw. In bijlage zitten tevens de stambomen van de families De
Bie, Regelbrugghe en Brant. Verder nog het proces tussen Pieter Wybraecke en Laureyns Vander Stichele. (Bibliotheek 002-1065/162 blz.).
66. "Manten en Kale, De Jacqemarts en De Uurautomaten" door Frans van Immerseel uit
1963 een uitgave van Studio Ros Beiaard uit Antwerpen. Een geschiedkundig kunstwerkje over
Manten en Kale de twee uurkloppers op d'Halle in Kortrijk. (Bibliotheek 002-1066/287 blz.).
67. "Kleederdracht & Weverij door de eeuwen heen" door L.Willems. Leuk overzicht van de
verschillende klederdrachten van in de Renaissance en de Barok (16e , 17e en 18e eeuw tot de
Nieuwste tijden (19e en 20ste eeuw). (Bibliotheek 002-1067/155blz.).
68. "L'Autopède - 65 jaar Vlaamse draaimolen attributen" door Piet Winkelmolen uitgegeven
door de Stichting Kermis-Cultuur geschonken door L'Autopède A. Bayens uit Melle. Prachtig geillustreerd boek met talloze kleurenfoto's. (Bibliotheek 002-1068/186 blz.).
69. nihil
70. "Streekbieren in Vlaanderen" door Jos Cels uitgegeven in 1994 door uitgeverij Globe/De
Fontein. (Bibliotheek 002-1070/137 blz.).
71. "Etaleren" door C.J.Thuijsman uitgegeven in 1982 door Wolters-Noordhoff. Dit is een leerboekje over het inrichten van etalages en alle wat er komt kijken. (Bibliotheek 002-1071/150 blz.).
72. "Ambachten van de Lage Landen" door Louis de Koning, Hans van der Lijke en Jaeter, sigarenmaker, en vele andere beroepen Weidema. Uitgegeven door Van Holkema & Warendorf in
1980. Beschrijving van de "hedendaagse" ambachten waarvan de beoefenaars nog steeds op
min of meer dezelfde 'oude' manier werkzaam zijn o.a. bakker, bierbrouwer, glasblazer, tingieter en vele andere beroepen. (Bibliotheek 002-

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

Heemkundige Vereniging De Gonde - Melle
Te bekomen in:
-het Documentatiecentrum:
Brusselsesteenweg 393 te Melle,
-het gemeentehuis van Melle
(Gemeenteplein 1)
-de bibliotheek Kruisstraat 2A te Melle
aan de prijs van 19,00 Euro.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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9-

Kalenderactiviteiten februari 2015:
Woensdag 11, 18 & 25 februari 2015 om 19:30 uur
ALDFAER CURSUS voor beginners, Familiekunde regio Dendermonde:
"Prinsenhof",Vlasmarkt 29 te Dendermonde.
Dinsdag 24 februari 2015 om 20:00 uur:
Voordracht in de Bibliotheek van Destelbergen, Dendermondesteenweg 420.
"Luchtschip ontploft boven Gent", door Frederik VANDERSTRAETEN
Donderdag 26 februari 2015 vanaf 19 uur: "Open deur"
in het DSMG, Groot Begijnhof 46 te Sint-Amandsberg, dankbaar worden de
vrijwilligers én hun werk in de kijker gezet.
Dinsdag 3 maart om 20 uur, Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze,
Voordracht in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, Gentpoortstraat
1, 9800 Deinze. Ingang Markt.
"Migratie" door mevrouw Saartje Vanden Borre, historica KU Leuven
Zaterdag 14 maart 2015: Nationaal Congres 50 jaar Familiekunde Vlaanderen
FelixArchief, Oudeleeuwenruin 29, Antwerpen (van 10:00 tot 17:00 uur)
Zondag 15 maart 2015: Dag van de Geschiedenis
FelixArchief, Oudeleeuwenrui 29, Antwerpen (van 10:00 tot 17:00 uur)
Dinsdagen 24 feb, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 29 sept, 27 okt, en 24 nov 2015.
"Opsporing verzocht: mijn voorouders".
(telkens van 14 uur tot 16 uur in het stadsarchief van Deinze)
Dendermonde: de Erfgoedcel Land van Dendermonde heeft de
"Erfgoedbank Land van Dendermonde" gelanceerd
Elke 4de donderdag van de maand: Familiekunde Vlaanderen-Regio Dendermonde,
"Aldfaer voor gevorderden"

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen vzw

Dag van de familiegeschiedenis

Kom langs op de “Dag van de Familiegeschiedenis” (zondag 15
maart 2015 in het FelixArchief te Antwerpen) en ontdek je eigen
roots.
Maak kennis met de wereld van de genealogie en de familienaamgeving via lezingen, demonstraties en workshops.
Bekende Vlamingen vertellen over hun familiegeschiedenis. Gespecialiseerde vrijwilligers helpen je op weg met je zoektocht.
Niet te missen en gratis toegang!
Waar : FelixArchief, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Wanneer : zo. 15/03/15 van 10:00 tot 17:00
Organisator : Familiekunde Vlaanderen vzw
Contact : website: http://www.familiekunde-vlaanderen.be

"Luchtschip ontploft boven Gent",
door Frederik VANDERSTRAETEN, medewerker van het
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurice Gysseling, te SintAmandsberg (DSMG)

Voordracht in de Bibliotheek Destelbergen, Dendermondesteenweg 420.
Dinsdag 24 februari 2015 om 20:00 uur:
Een zeppelin neerhalen, de Duitsers hielden het niet voor mogelijk en de Engelsen zagen
het als onuitvoerbaar. En toch… daar was de Engelse waaghals, die alle bevelen aan zijn
laars lapte en als een David zijn 'Goliath' met succes te lijf ging.
---------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt
De jaarlijkse erfgoedbeurs gaat niet door in de maand maart 2015 maar wel op zondag
6 september 2015.
Deze wijziging heeft te maken met de viering van 50 jaar Familiekunde Vlaanderen die
plaats vindt op
zaterdag 14 maart 2015 van 9:30 tot 17:00 uur, en zondag 15 maart 2015 van
10:00 tot 17:00 uur.
Waar: FelixArchief, Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen.
Op het programma:
Zondag 15 maart 2015 "Dag van de Familiegeschiedenis".
Maak kennis met de wereld van de genealogie en de familienaamgeving via lezingen, demonstraties en workshops.
Dit evenement is gratis en toegankelijk voor iedereen.
Voor meer info: www.familiekunde-Vlaanderen.be/50jaar.

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
ALDFAER-CURSUS voor beginners
ALDFAER: Het meest populaire stamboomprogramma !

Initiatie ALDFAER voor beginnende genealogen door
Frans De Block:
op woensdag 11, 18 en 25 februari en op woensdag 4 maart in het
documentatiecentrum "Prinsenhof"
aanvang om 19.30 uur stipt !

woensdag 11 februari 2015: ALDFAER CURSUS voor beginners LES 1
Woensdag 18 februari 2015: ALDFAER CURSUS voor beginners LES 2
Woensdag 25 februari 2015: ALDFAER CURSUS voor beginners LES 3

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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CONSULTATIEAVOND
BIBLIOTHEEK met
DIENSTBETOON
Uw stamboom, kwartierstaat of
familiegeschiedenis samenstellen aan de hand van de vele
beschikbare genealogische gegevens.
Bereid uw bezoek alvast voor
met de catalogus van onze
bibliotheek !
Genealogisch documentatiecentrum
"Prinsenhof",
Vlasmarkt 29 te Dendermonde.
19.00 tot 22.00 uur; FV-leden gratis; niet FV-leden: 3,00 €

Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Datum : Dinsdag 03 maart 2015.
Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Waar: Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.
uur : om 20.00 uur.
Voordracht: "Vreemden op vertrouwd terrein. Belgische migratie naar Noord-Frankrijk
(1850-1914)."

Spreker : Mevr. Saartje Vanden Borre, licentiate Geschiedenis.
Meer info : De eerste migranten die in de negentiende eeuw Frankrijk binnenkwamen, waren
Belgisch. Met tienduizenden waren ze. Ze vestigden zich vooral in de omgeving van Rijsel, waar ze
in de industrie aan het werk gingen.
Net als hun Franse buurtgenoten namen deze Belgische migranten enthousiast deel aan het lokale
verenigingsleven. Op de werkvloer werden zij door de Franse arbeiders als concurrenten beschouwd, maar in de cafés en de clubs speelde nationaliteit geen rol van betekenis. Belgen en Fransen amuseerden zich samen met een partijtje bollen, kaarten of biljart.
De impact hiervan op de hele maatschappij in Rijsel en omgeving werd tot nu toe grondig onderschat. Het is net dit fundamenteel gemengde karakter van het sociaal-culturele leven dat ervoor
heeft gezorgd dat de Belgische migranten deel konden worden van de lokale gemeenschap, en dat
de Noord-Franse samenleving in de tweede helft van de negentiende eeuw waarlijk ‘FrancoBelgisch’ kan worden genoemd.
Merk op dat tijdens deze lezing zeker ook enkele algemene thema's binnen het migratieonderzoek
worden behandeld (kettingmigratie, woongelegenheid, migrantenverenigingen, etc.) en daarna toegepast op mijn eigen onderzoek.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

16

Nieuwsflits, nr. 31 (februari) 2015

10- Allerlei

EEN WAARDEVOLLE

CURSUS :

STAD VAN VROUWEN
OVER BEGIJNEN EN BEGIJNHOVEN
-

Vrouwelijke kracht in de middeleeuwen
Ketterij en mystiek van vrouwen
De begijnhoven : een uniek fenomeen

Je vindt ze in heel wat Vlaamse steden: de pittoreske ommuurde begijnhoven met de typische rijhuisjes rond een centrale kerk. Die begijnhoven ontstonden in de middeleeuwen,
toen het nog ondenkbaar was dat vrouwen alleenstaand waren, laat staan carrière maakten. Daarom beslisten groepen vrouwen om samen te wonen. Ze gingen daarbij ook op
zoek naar een persoonlijke vorm van spiritualiteit, al dan niet gesteund door de Kerk.
Mieke Felix legt uit hoe de begijnen in de Nederlanden
erin slaagden om hun unieke samenlevingsvorm
aanvaardbaar en respectabel te maken en hoe ze hun
stadjes-in-de-stad uitbouwden. Elders in Europa werd de
beweging verdacht gemaakt en uitgeroeid. Een boeiende
cursusreeks over vrouwen die koppig hun eigen weg gingen.
EXTRA : Er is een facultatieve daguitstap o.l.v. Mieke
Felix naar het Klein-, het Oud- en het Groot-Begijnhof in
Gent , en dit op maandag 2 maart 2015 van 10 tot 17
uur. Een warme lunch is inbegrepen.

De cursus gaat door op 2, 9 en 23 februari 2015, telkens van 14 tot 16 uur.
Locatie : Vormingscentrum Guislain, J. Guislainstraat 43 9000 Gent (halte tram 1).
In de cursus is een syllabus en koffie inbegrepen.
De deelnameprijs zonder uitstap is € 55 - € 49 (voor Davidsfondsleden). Mét uitstap : € 80 - € 74 (voor Davidsfondsleden) – uiteraard lunch inbegrepen.
Wie is Mieke Felix? Ze studeerde toneel- en voordrachtkunst
in Antwerpen, kunstgeschiedenis in Gent en theologie in Leuven. Ze is docente in het vormingswerk voor volwassenen en
behandelt vooral de culturele geschiedenis van de middeleeuwen, met een speciale focus op het leven en denken van religieuze minderheden.
Dit is een organisatie van Davidsfonds Academie (Leuven) in samenwerking met Davidsfonds regio Gent.
Inschrijvingen en inlichtingen : Davidsfonds Academie ( 016/310670) of Lucien
Van Laere ( 09/3283759)
------------------------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be
11-

Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2015

Onze 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 2015
-woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari
2015 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
-uitzonderlijk op 14 maart 2015: Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen vzw
-maandag 6 april (Paasmaandag)
-zaterdag 23 mei (Pinksterweekend)
-maandag 25 mei (tweede Pinksteren)

geheel de maanden juli en augustus
-maandag 2 november (Allerzielen)
-woensdag 11 november (Wapenstilstand)
-donderdag 24 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari
2016 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
Op zaterdag 7 maart 2015 zal de cursus "Oud-Schrift" voor
gevorderden plaats hebben.
De leeszaal zal die voormiddag open zijn i.p.v. de 14de maart.
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.
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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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