NIEUWSFLITS
Nr. 32 (maart 2015)
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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

Uitzonderlijk zal het documentatiecentrum
gesloten zijn op maandag 30 maart 2015!
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1- Aldfaer en MyHeritage opgelet!

door Ivan Burggraeve

Aldfaer upgrade - nuttig?
Onlangs is er een nieuwe versie (V6) verschenen van Aldfaer. Volgens ons is dit de eerste
maal dat er een nieuwe versie verschenen is nadat de samenwerking met "MyHeritage" tot
stand kwam.
Vooreerst willen we er wel op wijzen dat
u deze upgrade helemaal niet hoeft te
doen wanneer je tevreden bent met de
huidige versie. De upgrade bevat o.a.
volgens ons enkel een paar supplementjes die de relatie met MyHeritage willen
verstevigen.
Vele lezers vragen zich af waarom (na
de upgrade) er een groen gekleurde
knop na elke persoon verschijnt.
Aldfaer (MyHeritage) toont op die manier aan (en hoeveel) dat er overeenkomsten ("matches") zijn gevonden.
Figuur 1
Door op deze groene knop te klikken
kunt u de overeenkomsten zien en deze vervolgens accepteren of afwijzen.
MyHeritage gebruikt dus Matching om overeenkomsten (matches) te vinden tussen de informatie die MyHeritage vindt op Interneet en de gegevens in uw Aldfaer- stamboom. De
informatie van MyHeritage bestaat zowel uit stamboomgegevens als historische gegevens.
Meer info over deze materie wordt meer uitgebreid uitgelegd wanneer we op de hyperlink
klikken die zich bevindt in het kader instellingen (zie fig2)
Wanneer je bij Online
diensten > gebruik on line
diensten & MyHeritage
aanklikt en daarna MyHeritage krijg je de keuze
van het type:
Record matches = historische gegevens die vergeleken worden
Smart matches = stamboomgegevens die vergeleken worden
Voorlopig zien we het nut
Figuur 2
niet in om uw gegevens
zomaar beschikbaar te
stellen op het internet.
Dus zowel "gebruik
online diensten als MyHeritage laten we uit!" Mettertijd zal hier waarschijnlijk meer
duidelijkheid over komen en dan houden we jullie zeker op de hoogte.
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Heemkundige Vereniging De Gonde
DE GEBROEDERS VAN RAEMDONCK

MYTHE EN WERKELIJKHEID
lezing door Luc De Ryck
Edward en Frans Van Raemdonck sneuvelden beiden
op 26 maart 1917 te Steenstraete aan het IJzerfront

donderdag 26 maart 2015 om 20 uur
in de BIB Kruisstraat 2A te Melle
inkom: gratis
info: degonde@erfgoedmelle.be of 09.252.26.47
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2- Wat vindt men nog in de parochieregisters?

door Xavier De Schryver

In vorige edities van de Nieuwsflits gaven wij al enkele voorbeelden, gaande van rundveepest tot
overstromingen. In Sint-Lievens-Esse schreef de pastoor in het jaar 1802 in zijn parochieregister
over de geboorte en doop van een "monster". Wat werd er hierover dan vermeld in de registers van
de burgerlijke stand?

DOOP VAN EEN MONSTER !
In het tijdschrift van VVF Gent - Informatieblad van september 1982 schrijft de heer M. Van Der
Donck over de doop van een monster in Sint-Lievens-Esse als volgt:
"Tijdens de Franse revolutie werden de kerkregisters van Sint-Lievens-Esse niet afgegeven aan de
overheid door de toenmalige pastoor Frans Jozef Van Volxem en werden ze verder ingeschreven tot
1805."
Dit komt niet helemaal overeen met de werkelijkheid.
Uit het artikel van de heer Julien De Vuyst in "De Hellebaard" van januari 2003 weerhouden we:
"Franciscus-Josephus Van Volxem werd te Brussel geboren in 1744. In 1778 benoemde kardinaal
Frankenberg hem tot pastoor van Sint-Lievens-Esse. De parochie behoorde toen nog tot het aartsbisdom Mechelen. Met het "Concordaat" van 1801 werd Sint-Lievens-Esse een parochie van het
bisdom Gent, dekenij Zottegem. Gedurende 20 jaar bestuurde pastoor Van Volxem zijn parochie.
In 1798 werden de priesters verplicht de "eed van trouw" te zweren aan de Republiek. Maar niet
elke geestelijke gaf gevolg aan de "goddeloze" oproep. Op gevaar af aangehouden te worden, celebreerden zij in het geheim de misviering in schuren of stallen, in goed afgesloten herenhuizen of op
andere plaatsen waar men kon onderduiken. Er werd jacht gemaakt op "ontrouwe priesters" waarvan honderden werden aangehouden en weggevoerd.
Bij decreet van 2 februari 1798, ondertekend door Barras, werd pastoor Van Volxem veroordeeld tot
ballingschap naar Guyana (Zuid-Amerika). Het werd een definitief afscheid toen hij door de gendarmen weggeleid werd naar de gevangenis van het "Rasphuis" in Gent. Hij verbleef er tot de 5
april 1798 met de pastoor van Zwijndrecht. Dan werden ze samen naar Rijsel vervoerd. Op 27 september 1798 kwamen ze in Cayenne. Enkele dagen nadien vertrok hij naar het kanton Conomama.
De eerw. heer Van Volxem werd door den bloedloop aangedaan. Wanneer het bevel kwam (16 november) van de nog overblijvenden naar het kanton Sinnamary te vervoeren, was hij reeds stervend. Hij overleed 's morgens te 7 uur op 18 november 1798".
Alle kerkelijke bezittingen werden verbeurd verklaard en verkocht. Vrijwel alle inwoners van SintLievens-Esse weigerden mee te werken aan dit initiatief, maar uiteindelijk kwamen de gebouwen
vanaf toen voor een symbolisch bedrag in prive-bezit.
De heer M. Van Der Donck vervolgt:
"Bij het nakijken der doopregisters kwam me de volgende akte onder ogen; de doop van een tweeling: een normaal kind en een monster."
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Transcriptie:

11 Meji 1802 baptizatus est Carolus Ludovicus filius legitimus Joannis
Baptistæ Van Wynendaele, filii Joannis, et Joannæ Catharinæ Diericx filiæ
Judoci. Suscept(ores) Martinus Diericx et Francisca Diericx.
alterum fuit monstrum non habens specien hominis ab obstetrice sub conditi=
one si anima rationali esset praeditum in útero matris baptizatum propter
vitalem motum (non supervit tamen) et in cæmeterio sepultum. res. delata fuit
ad reverendum Dominum Decanum, qui ita fieri debere judicavit.
Ubi caput esse debuisset erat carnis massa multo minor respectu reliquæ
carnis, et dura adinstar ossis, habebatque quasi indicium oris alicujus animalis
per tria extantia ad magnitudinem papillæ.
Descendendo a capite ad latus dexterum, habebat quasi speciem brachii
ad longitudinem sesqui pollicis hominis robusti.
Ad sinistrum latus inferius tamen extabat parva pars carnis ad longitudinem
medii pollicis: habebat etiam umbilicum, sexus tamen nullo modo poterit
dignosi: reliqua caro quasi in mediam lunam se formabat; massa erat qua=
tuor, vel circiter quatuor librarum, erat satis horrendum visu quod attestor
P.J. Rottiers Deservitor, qui et ipse vidi
P.J. Rottiers Deservitor

De heer M. Van Der Donck vertaalde dit als volgt:
11 Mei 1802 werd gedoopt Karel-Lodewijk, wettige zoon van Jan-Baptist van Wijnendaele, zoon van
Jan, en van Joanna Catharina Diericx dochter van Judocus. Peter en meter waren Martinus Diericx
en Francisca Diericx.
Het ander kind was misvormd; het had niet het uitzicht van een mens.
Het werd door de vroedvrouw onder voorwaarde "indien ge met een redelijke ziel begaafd zijt" in de
moederschoot gedoopt omdat er beweging van leven was (nochtans heeft het niet overleefd) en het
werd op het kerkhof begraven.
De zaak werd ter kennis gebracht van de heer Deken die van oordeel was dat het zo moest geschieden.
Waar het hoofd diende te zijn was er een massa vlees, veel kleiner in vergelijking met het overige
vlees en hard als been. Het had als het ware een aanduiding van een mond als van een of ander
dier door drie uitstulpingen ter grootte van een tepel. Neerdalend van het hoofd naar de rechterzijde had het als een soort arm ter lengte als het ware van de duim van een kloeke man. Aan de linkerkant, lager nochtans, stak er een klein deel vlees uit met de lengte van een middenste lid van
een duim; het had eveneens een navel; het geslacht echter zou men in generlei wijze kunnen herkennen. Daarnaast kon men hoegenaamd niets onderscheiden: de rest van het vlees vormde zich
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lijk tot een halve maan. De massa bedroeg vier of ongeveer vier pond. Het was nogal huiveringwekkend om zien; dat getuig ik L.J. Rottiers, Deservitor, die het zelf heb gezien.
J.L. Rottiers
Nieuwsgierig hoe men deze geboorte vermeldt in de registers van de Burgerlijke Stand vonden wij
enkel de geboorteakte van het eerste kind van de tweeling.

>21 Floreal jaar 10 = 11 mei 1802
Elk huisje heeft zijn kruisje ...
Het gezin van Joannes-Baptiste Van Wynendaele en Joanna Catharina Diericx had al een mooi gezinnetje van 5 kinderen toen dit gebeurde. Een tweeling werd verwacht. De geboorte van het eerste
kind van deze tweeling was volledig normaal. Het volgende kind bracht droefheid in het gezin. Volgens de beschrijving van de pastoor kwam een onmenselijk schepsel te voorschijn. Wij dachten dat
ten gevolge van deze geboorte de moeder het niet zou overleven en trachtten deze familie terug
samen te stellen. Wij beginnen met hun huwelijk.
Huwelijksakte van Joannes en Joanna op 6 juni 1792.

Transcriptie
6 junii 1792 prævie ter proclamati matrim(onium). contraxer(unt).
joanness bapt(ist)a Van Wynendaele filius joannis et joanna
catharina Diericx filia judoci coram me f.j. Van Volcxem
pastore in essche S(ancti) Livini et testibus franciscus
Van Wynendaele et petro livino Diericx
Vrij vertaald
Op 6 juni 1792, vooraf driemaal afgeroepen, zijn in het huwelijk verbonden Joannes Baptiste Van
Wynendaele, zoon van Joannes en Joanna Catharina Diericx, dochter van Judocus.
Voor mij F.J.Van Volcxem patoor van Sint Lievens Essche en getuigen Franciscus
Van Wynendaele en Petrus Livinus Diericx.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Kort na hun huwelijk kwam het eerste kind Donatus. Het werd geboren op 5 september 1792.
Het volgende, Benedictus, kwam op 28 maart 1794 maar overleed 15 dagen later op 12 april 1794.
Francisca werd geboren op 7 april 1796 en overleed op 19 jarige leeftijd op 12 mei 1815.
Maria Theresia, het vierde kind, kwam het gezin vervoegen op 21 mei 1798 en
Felix op 23 december 1799, maar deze laatste overleed dezelfde dag.
Dan kwam er de tweeling op 11 mei 1802, waarvan Carolus de eerste was, zie de doop- en geboorteakten hierboven, gevolgd door een onmenselijk wezen.
Nadien werden nog drie kinderen geboren. Sophia op 18 april 1806, Maria-Anna op 22 april 1809 en
het laatste Livinus werd geboren op 6 februari 1813. In totaal kregen Joannes-Baptiste en JoannaCatharina 10 kinderen, waarvan het zevende het zwaar probleem vormde.
Moeder Joanna-Catharina Diericx overleed op 30 juli 1816, zijnde twee jaar en half na de geboorte
van haar laatste kind.
In de parochieregisters van Sint-Lievens-Esse vinden wij haar overlijdensakte:

Op 31 juli 1816 is begraven Catharina Diericx, wettige dochter van Josephus, echtgenote van Joannes Baptiste van Wynendaele, in de leeftijd van 52 jaar, welke gisteren overleed.
Haar overlijdensakte in de boeken van de Burgerlijke Stand van Sint-Lievens-Esse:

wordt vervolgd op het volgende blad:

-------------------------------Bronnen:
-M. Van Der donck, Doop van een monster, Infoblad VVF-Gent, september 1982, eerste jaargang,
nummer 3, p. 3.
-Julien De Vuyst, Pastoor Van Volxem verbannen, "De Hellebaard" Tijdschrift van de Heemkundige
Kring van Herzele, Jg 1, nr. 1 jaar 2003, p. 10.
-Parochieregister Sint-Lievens-Esse 1802.
-Burgerlijke Stand Sint-Lievens-Esse, arrondissement Oudenaarde.

-------------------------------
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3- Oude weerspreuken uit de boerenkalender voor maart!
door Xavier De Schryver

Deze maand heeft de naam van "Lentemaand" behouden, benaming die Karel de Grote
haar gaf: « Lenzin-Lengizinmanoth ». De letter « g » in het woord heeft aanleiding gegeven tot de verklaring van 't woord lente als in betekenis met lengte, wat meer geloofwaardig scheen, omdat thans de dagen langer gaan worden dan de nachten. De oude Germanen noemden haar ook volgens dit seizoen, en de Angelsaksers spraken van «Lenetmonat».
Andere benamingen: maerte, mairte, meerte, marte, mertmaent, dorremaent, lentemaent
of akkermaent.
Volgens de Gentse volkswijsheid:
Maarte speelt altijd in de duvel zijn kaarte.
Sneeuwbuien, hagelbuien, regen en wind wisselen elkander af:
Maarte,
is een vuile taarte
Meert,
roert zijn steert.
Maart welke meestal bar en woest is, is gevaarlijk voor zwakken en ouderlingen.
Vooral oude mensen moeten in het voorjaar hun overmoed beteugelen. Ze voelen zich dan
wel eens jonger dan ze werkelijk zijn en begaan in die stemming onvoorzichtigheden die
soms noodlottig aflopen.
Voor oude lieden heeft de meert
kwaad haar in hare steert.
of

Voor oude mensen heeft maart
venijn in haar staart.

In de oude volksverhalen van Gustaaf Vigoureux (*) wordt wel eens gewaagd van een
"maartkoek", waarvan het deeg uit hagelstenen gekneed werd door de "duivelsmaarte"
of meid van de duivel (hier bestaat dus een zekere verwarring tussen de naam van de
maand maarte en maarte voor dienstmeid). Al wie van die koek at, kon in de zwaarste
slagregen niet nat worden, hij moest echter oppassen van ooit met zijn gezicht vlak in de
noordenwind te staan, want dan vloog hij hoog de lucht in en kwam nimmer meer op de
aarde terecht.
Daarom plaatsten ouderlingen in het Land van Waas op de vooravond van maart aan de
achterdeur een stoel, opdat maart erop zou rusten. 's Morgens bij het opstaan maakten ze
een kruis met wijwater en zegden: "Elk een goede dag. Welkom meert, dat ge mij niet
weg en zeert en tot te naaste jaar, als 't God belieft, meert. Dan zet ik u weer een stoel
om op te rusten.". Het kwam er dus op aan zijn voorzorgen te nemen om aan de kwade
invloed te ontsnappen.
In Gent zegt men:
de lentemaand of maart
dat en es persies gienen troef in ieders zijn kaarte.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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De landsman zei:
Vele maartse buien brengen een schone zomer.
Volgens de boerenwijsheid is een droge maart een goed begin, doch om succes te hebben moet april regenachtig zijn:
Een droge meert,
is goud weerd,
als 't in april
maar regenen wil.
Maart droog, april nat,
geeft veel koren in het vat.
-------------------------------Bronnen:
-“Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen met de weerspreuken”, verzameld
door A.M.Heidt.
-“Groot Etymologisch woordenboek van Dale, de herkomst van onze woorden”.
-“Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land”, door M. Broeckhove.
-Volksschrijver (1892-1948) zie O-VL. Zanten 18de jg. nr. 3, blz. 72.
-“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 schenkers.

Een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
André Vervust (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (SintAmandsberg), Ginette Desmet (Mariakerke-Gent), Guy Thoonen (Nazareth), Ivan Burggraeve (Lochristi), Luc De Ruyver (Kalken), zuster Lucie Boddaert (Sint-Amandsberg),
Magda De Nys (Melle), Nele De Moor (Gent), Peter Mortier (Melle) en Rita Vander Linden
(Lochristi).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Guy Thoonen (Nazareth), Nele De
Moor (Gent) en Raoul Schepens (Melle).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijdingen, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…): Nele
De Moor (Gent) en Raoul Schepens (Melle).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Boeken en kranten:
"Dom Joris Vertonghen, 1926-1986. Monnik in Gods tuin", door Frank Teirlinck,
1996. Geschonken door Frank Teirlinck (Zomergem).
"Monniken van de abdij Affligem in de Missies", door Frank Teirlinck, Dom Wilfried
Verleyen en Ben Vermoeren, 2009. Geschonken door Frank Teirlinck (Zomergem).
"Feestboek, ter gelegenheid van het Laatste Galaconcert van de vrienden van de
Rode Pomp", door Posman André, Teirlinck Frank, Kif-Kif enz., 2009. Geschonken door
Frank Teirlinck (Zomergem).
"August De Boeck. Een Brabants componist en zijn relatie met West-Vlaanderen",
door Teirlinck Frank, 2012. Geschonken door Frank Teirlinck (Zomergem).
"Edward Teirlinck, 1921-1971. Een leven in dienst van de muziek, door Teirlinck
Frank, 2005. Geschonken door Frank Teirlinck (Zomergem).
"August De Boeck (1865-1937) Componist", door De Beenhouwer Jozef en Teirlinck
Frank, 2011. Geschonken door Frank Teirlinck (Zomergem).
"Hommage au peintre Leon Pringels (1901-1992), Notice Généalogique, Tableau
de quartiers", par P. et M.L. Pringels-Bosman (1994). Geschonken door Marie-Louise
Bosman & Pierre Pringels (Saintes).
"Le Franc Belge 1832 -2001. Histoire et évolution des monnaies. Taux de change
des valeurs européennes en 1832", par Pierre Pringels (2015). Geschonken door MarieLouise Bosman & Pierre Pringels (Saintes).
"La plaque de cheminée du château de Rienne aux armes de Philippe V, ses
jumellex au château d'Hassonville et dans une habitation privée de Gedinne", par
P. Pringels - M.-L. Bosman (1997). Geschonken door Marie-Louise Bosman & Pierre Pringels
(Saintes).
"Les Chirographes de Saintes, 1308-1739. La chapelle de Sainte Renelde dans la
prairie de Laubecq à Saintes", par P. Pringels et M.-L. Bosman (2003). Geschonken door
Marie-Louise Bosman & Pierre Pringels (Saintes).
"Les Chirographes de Saintes, 1308-1739. La chapelle de Sainte Renelde dans la
prairie de Laubecq à Saintes", complément de la table onomastique existant dans
l'ouvrage précité. Cet index de noms de personnes et de lieux, fruit d'une recherche
précise, concerne une multitude d'intervenants en connexion, ou alliés, à ceux cités dans
les chirographes de Saintes. Par P. Pringels et M.-L. Bosman (2003). Geschonken door Marie-Louise Bosman & Pierre Pringels (Saintes).
Jaarboek 2011 van het Bisdom Gent. Geschonken door Michel De Roek (Melle).

5- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Tijdschriften
GHENDTSCHE TYDINGHEN, tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent vzw 44ste jg. nr.1, > thema’s:
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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-Gentse professoren in de rechten en de letteren 1946-1992, door R.C. Van Caenegem.
-De Deense auteurs Holger Drachman en Leo Estvad over begijnen en Gent.
-Marc Sleen en Gent. Een unieke relatie in unieke stripverhalen, door Guido De Bruycker.
Leiestam, tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, regio Deinze, jg. 23, nr. 1, > thema’s:
-Op een dood spoor … Maar ben je reeds gaan gluren bij de buren.
-Nazareth: status animarum 1787.
Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, vierde
reeks, deel 32, jaarboek 2014. > thema’s:
-Statuta et Ordinata - De hervorming van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Dendermonde door bisschop Antoon Triest (1631).
-Kapittels en kanunniken
-Het kapittel te Dendermonde vóór de hervorming van Antoon Triest.
-Bisschop Antoon Triest hervormt het kapittel van Dendermonde (1631)
-Het Dendermonds Kapittel tijdens de 17de eeuw.
-Samenstelling van het kapittel, met inbegrip van de overige kerkbedienaars,
ten tijde van de hervorming van Antoon Triest.
-De kanunniken.
-De andere kerkbedienaars in de 17de eeuw: pastoor, onderpastoor, scholaster,
kapelaans, cantors en kosters.
-De relatie tussen Hendrick van Eyck, hoogbaljuw van Dendermonde en Jan
van Eyck, hofschilder.
VMD, van mensen & dingen, tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, jg. 12, nr. IV 2014. > enkele thema’s:
-Gemeenschappelijke toiletten in de 15de - 16de eeuw.
-Openbare toiletten in Gent (1850-2014).
-Land niet zo vanzelfsprekend voor iedereen.
-Cinema Leopold III. Legendarische sexcinema aan het Gentse Sint-Pietersplein
(1939-1981).
-Over vuurkruisen, frontstrepen en andere eretekens.

Werkgroep Genealogie Melle vzw
6- 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 werd het onroerend goed volledig geïnventariseerd. Ook alle
verwanten: grootouders, ooms, tantes en voogden werden er opgetekend. Zowel baten als de
schulden worden in detail weergegeven. In totaal 255 p. voor slechts 20,00 EUR.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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LAARNE: Burgerlijke Stand, huwelijken 1797-1900.
In totaal zijn er 2318 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met vermelding
van hun geboorte, beroep en de naam van de ouders, verder de namen van de getuigen alsook
een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal
270 p. voor slechts 21,00 EUR.
MASSEMEN: (Sint-Martinusparochie), dopen 1802-1914, door Marc Platteeuw.
In totaal zijn er 4.414 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 220 p.
voor 18,00 EUR.
MASSEMEN: (Sint-Martinusparochie), trouwen en begrafenissen 1802-1914, door Marc
Platteeuw.
In het eerste deel zijn 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 zijn er 2.905 begrafenissen in alfabetisch volgorde genoteerd 185 p. voor
16,00 EUR.
SINT-KRUIS-WINKEL: (Heilig-Kruisparochie), dopen 1611-1796, door Freddy Eeckhout.
In totaal zijn er 7.759 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 365 p. voor
26,00 EUR.
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 zijn er 5.777 begrafenissen in alfabetisch
volgorde op naam van de overledene genoteerd. 351 p. voor 25,00 EUR.
WONDELGEM: (Sint-Catharinaparochie), dopen 1806-1914, door Marc Platteeuw.
In totaal zijn er 6.615 genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van
de geboorte- en doopdatum, alsook de namen van de ouders en de doopgetuigen, 320 p. voor
23,00 EUR.
-> 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,
trouwen en begrafenissen van 1647 tot 1796.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

12

Nieuwsflits, nr. 32 (maart) 2015

7-

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.

Kalenderactiviteiten, maart 2015:
-Dinsdag 3 maart om 20 uur, > Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze,

Voordracht in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang: Markt.
"Vreemden op vertrouwd terrein. Belgische migratie naar Noord-Frankrijk (18501914)" door mevrouw Saartje Vanden Borre, historica KU-Leuven.

-Donderdag 5 maart 2015 van 20 tot 22 uur: > Familiekunde Vlaanderen - regio Aalst
Voordracht in FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de crypte van de kerk
van) Erembodegem.
"Kindermishandeling: historische ontwikkelingen vanuit een forensisch geneeskundig
perspectief (1650-2012)", door professor Dr. Michel Piette, vakgroep Gerechtelijke Geneeskunde U-Gent.
-Zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015 van 10.00 tot 17 uur:
"Nationaal Congres 50 jaar Familiekunde Vlaanderen",
Felix-Archief, Oudeleeuwenrui 29, Antwerpen (van 10:00 tot 17:00 uur).
-Zondag 15 maart 2015:
> Familiekunde Vlaanderen, dag van de geschiedenis,
Felix-Archief, Oude Leeuwenrui 29, Antwerpen (van 10:00 tot 17:00 uur).
-Donderdag 19 maart, om 20:00 uur: > Oost-Oudburg & DSMG,
film "De Oude Abdij van" van cineast Wally Van de Velde,
Cultureel Centrum De Vier, Convent Begga, Groot Begijnhof 15 te Sint-Amandsberg.
-Donderdag 19 maart, om 20:00 uur: > GEMUDES (Gemeentelijk Museum Destelbergen)
Voordracht in de Bibliotheek van Destelbergen, Dendermondesteenweg 420,
"Woesten", door Kris STEENBERGE.
-Donderdag 22 maart, om 10.30 uur: > Familiekunde Vlaanderen-regio-Meetjesland.
Dienstencentrum Oud-Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92, 9900 Maldegem,
"Het Amerika van het Meetjesland" door Bram Beelaert.
Red Star Line, 't Getrouwe Maldegem en de Meetjeslandse Landverhuizing naar Noord Amerika.
-Dinsdagen 31 maart, > Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze
ook op 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)
-Zondag 19 april 2015 om 10.30 u > Familiekunde Vlaanderen-regio Meetjesland.
Uitspanning Cadsandria, Waterpoortstraat 18, 4515 AD IJzendijk (NL),
"KOSTELIJKE EETGEHEIMEN OPGEDIST UIT DE KUNST".
-Dinsdag 21 april om 20 uur, > Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze,
Voordracht in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang: Markt.
"Datering van oude foto's" door Peter Eyckerman.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen vzw

Zaterdag 14 maart 2015:
Congres
zondag 15 maart 2015:
Dag van de familiegeschiedenis
Kom langs op de “Dag van de Familiegeschiedenis” 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, Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Wanneer : za 14/03/2015 & zo. 15/03/15 van 10:00 tot 17:00
Organisator : Familiekunde Vlaanderen vzw
Contact : website: http://www.familiekunde-vlaanderen.be
-----------------------------------------

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.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Donderdag 19 maart, om 20:00 uur:
Voordracht in de Bibliotheek van Destelbergen, Dendermondesteenweg 420.

"Woesten", door Kris STEENBERGE

Hij brengt een verhaal rond zijn debuutroman "Woesten" die zich afspeelt in
de Westhoek tegen de achtergrond van W.O. I. Het is een verhaal over moord
en doodslag, maar ook over liefde in al haar vormen.

Kris Van Steenberge is schrijver, regisseur en docent. Hij is bovendien
een bezield verteller.

Donderdag 19 maart 2015
Cultureel Centrum De Vlier
Convent Begga, Groot Begijnhof 15 te Sint-Amandsberg
Deuren open om 19u30, de film start om 20 uur.

FILM ‘DE OUDE ABDIJ’ van Cineast Wally Van de Velde
Men kan zich de vraag stellen: Wat heeft de abdij
van Drongen te maken met het gebied van de
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg? Het is echter
zo dat de voormalige Norbertijnenabdij van Drongen
in 1837 de thuishaven werd van de Jezuïetenorde. In
1870 ontstond te Oostakker het bedevaartoord en
vijf jaar later werd de neogotische kerk Onze-LieveVrouw van Lourdes gebouwd, sinds 1924 basiliek.
Van bij de aanvang werd het geheel, tot enkele jaren
terug, geleid door de Jezuïeten dus een
aanknopingspunt met ons gebied.
Wally Van de Velde, de cineast en realisator van de
film ‘De oude abdij’, kan fier gaan op een loopbaan
van ruim 40 jaar als plastisch kunstenaar met talrijke individuele tentoonstellingen in binnenen buitenland en ontving meerdere onderscheidingen. Naast dit echter ontpopte hij zich vanaf
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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midden de jaren zeventig van voorgaande eeuw tot een talentrijk cineast met een reeks van
geslaagde films waaronder ‘De oude abdij’. Deze film uit 2010 is zo maar geen opsomming
van data en documenten. Deze worden natuurlijk vermeld maar het geheel is een speelfilm
waarin de gebeurtenissen vertolkt worden door niet minder dan 57 acteurs en actrices uit het
Gentse liefhebberstoneel. Vanaf het prille begin in de 7de eeuw schetst deze film het ontstaan
van wat later de befaamde abdij zal worden. De verwoesting in de 9de eeuw, de heropbouw,
de rumoerige 14de eeuw, de beeldenstorm waardoor de Norbertijnen hun toevlucht moesten
zoeken in hun refuge in het Patershol te Gent, de terugkeer naar Drongen, de inval van de
Fransen, Lieven Bouwens die een fabriek in de abdij oprichtte, de overdracht aan de Jezuïeten
en de hedendaagse periode zijn zovele zaken meer die erin belicht worden. Kortom een geschiedenisdocument die weet te boeien.
Luc Lekens

Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Datum: dinsdag 03 maart 2015 om 20:00 uur
Ingericht door: Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Waar: kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.
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 Belgen. 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.
-------------------------------------------------------------

Datum: dinsdag 21 april 2015. om 20:00 uur.
Ingericht door: Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Waar: kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze,
ingang langs Markt.

Voordracht: "Datering van oude foto’s."
Spreker: dhr Peter Eyckerman.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Meer info :

U heeft vast nog ergens oude familiefoto’s liggen, maar als de betrokkenen niet meer leven, is het
vaak moeilijk te achterhalen wie er op de foto’s is afgebeeld en wanneer of waar de foto’s zijn gemaakt. De datering van een foto is een belangrijk startpunt en geeft een antwoord op het ‘Wanneer?’ In combinatie met andere gegevens kan het ook leiden tot een antwoord op de vragen
‘Waar?’ en ‘Wie?’.
Tijdens de voordracht komen de volgende vragen aan bod:
Hoe kan je oude foto’s het best dateren?
Wat kan je afleiden uit de inhoud van een foto?
Hoe kan je personen identificeren?
Peter Eyckerman is van opleiding landbouwkundig ingenieur, informaticus en gegradueerde in het
bibliotheekwezen en de documentaire informatiekunde. Peter werkte voornamelijk als software
ontwikkelaar, maar heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en doet nu professioneel aan genealogie, één van zijn specialisaties is het dateren van oude foto's.
Op zijn blog Spoorzoeker (http://spoorzoeker.petereyckerman.be) schrijft hij over oude foto's en
over online bronnen om uw familiegeschiedenis te stofferen.

Familiekunde Vlaanderen - regio Aalst
.:: Donderdag 5 maart 2015 van 20 tot 22 uur ::.
Kindermishandeling: historische ontwikkelingen vanuit een forensisch geneeskundig perspectief (16502012), door professor dr. Michel Piette, vakgroep Gerechtelijke Geneeskunde U-Gent,

In FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem
.:: Donderdag 2 april 2015 van 20 tot 22 uur ::.

Belgische vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk gedurende de eerste wereldoorlog door Christophe Declercq, docent aan het Imperial College Londen,
In het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van)
Erembodegem
.:: Zondag 19 april 2015 van 20 tot 22 uur ::.

TENTOONSTELLING OVER FAMILIEKUNDE EN FAMILIEGESCHIEDENIS
In april 2015 bestaat de afdeling Aalst van Familiekunde Vlaanderen 50 jaar. Onze afdeling was één van
de eerste afdelingen die na de start van de toenmalige Vlaamse Vereniging voor Familiekunde eind 1964
werd opgericht.
We willen dit heuglijk feit niet ongemerkt laten voorbijgaan en richten daarom een tentoonstelling in
rond het thema familiekunde en familiegeschiedenis, waar we verschillende aspecten zullen voorstellen.
Alle sympathisanten en belangstellenden zijn welkom. We ontmoeten er graag de bezoekers van het
documentatiecentrum en de deelnemers aan onze voordrachten, maar we hopen er ook mensen te zien die
willen starten met hun eigen onderzoek.
Vertel het dus voort.
In het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegem dorp (in de Crypte van de kerk van)
Erembodegem.
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Datum: zondagvoormiddag 22 maart 2015 om 10.30 uur.
Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen - Regio Meetjesland.
Waar: Dienstencentrum Oud-Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92, 9900
Maldegem.
Voordracht: "HET AMERIKA VAN HET MEETJESLAND" RED STAR LINE,
't Getrouwe Maldeghem en de Meetjeslandse landverhuizing naar Noord-Amerika.

Spreker: Lic. Bram Beelaert studeerde geschiedenis en journalistiek. Hij is
onderzoeksleider en curator bij het Red Star Line Museum in Antwerpen.
Meer info:.
Op het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw zochten talloze
Meetjeslanders hun heil aan de andere kant van de oceaan. Nu nog ontmoet je in steden als
Moline in Illinois Amerikanen die kinderwijsjes kunnen opzeggen met een onvervalste Meetjeslandse tongval. Er was reden genoeg om te vertrekken. Rederijen verdienden hopen geld met
passagiersverkeer. Ook berichtten veel Meetjeslanders die al in Amerika waren over het leven
en de kansen in hun nieuwe land. Lokale kranten zoals 't Getrouwe Maldeghem drukten deze meestal positieve brieven geregeld af.

-----------------------------------------------------
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Datum: zondagvoormiddag 19 April 2015 om 10.30 u
Ingericht door: Familiekunde Vlaanderen - Regio Meetjesland.
Waar: Uitspanning Cadsandria, Waterpoortstraat 18, 4515 AD IJzendijk (NL)
Voordracht: "KOSTELIJKE EETGEHEIMEN OPGEDIST UIT DE KUNST"

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Het Bolwerk te IJzendijke.
Het Bolwerk biedt de aanwezigen een kopje koffie/thee en versnapering en de mogelijkheid
van een gratis bezoek en rondleiding na afloop van de lezing

Spreker: Drs. Hesther VAN DEN DONK
Meer info:

Wist u dat de schilderkunst een onuitputtelijke bron is om de eetcultuur van
Vlaanderen en Nederland te ontdekken? Met de veelal Vlaamse markt- en keukenstukken, Hollandse banketjes en gedekte tafels, de feestelijke dissen, de
Leidse keukenmeisjes en rijke winkeluitstallingen, maar ook met gewone herbergscènes en portretten van etenswaar en drank onthullen de kunstenaars
hoe de mens in de loop der tijd voedsel bereidde, kocht of tot zich nam. De archeologie graaft serviesgoed, etensresten en zaden op en zelfs uit scheepswrakken haalt men informatie.
---------------------------------------------

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!

Familiekunde Vlaanderen - regio Roeselare
Datum: dinsdag 17 maart, aanvang 19:30 uur
Ingericht door: Familiekunde Vlaanderen - Regio Roeselare
Waar: de ‘oranje zaal’ van CC De Spil in Roeselare
Voordracht: " Computer onmisbaar voor familiegeschiedenis "
Spreker: door Johan Roelstraete
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8- 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
-uitzonderlijk op 14 maart 2015: Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen vzw
-maandag 30 maart 2015!
-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.
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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be

Uitzonderlijk zal het documentatiecentrum
gesloten zijn op maandag 30 maart 2015.
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