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Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep Genealogie Melle (WGM) voor wie zich verbonden voelt met de werking van het genealogische luik binnen het documentatiecentrum te Melle en op de hoogte wil
gehouden worden van haar activiteiten. Op dit ogenblik tellen wij bijna 1.300
lezers.
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Werkten mee aan dit nummer:
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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- Hoog bezoek in het documentatiecentrum te Melle.

Op maandag 30 maart was de heer Jan Briers, gouverneur van de provincie OostVlaanderen, samen met leden van de bestendige deputatie op werkbezoek te Melle. Aansluitend waren ze met het Melse college van burgemeester en schepenen, leden van de
gemeenteraad en de OCMW-raad te gast in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum. Ze werden er hartelijk ontvangen door de vele vrijwilligers die onze instelling schragen. Dit bezoek beschouwen we als een mooie blijk van waardering voor het
werk en het engagement dat er gestaag wordt verricht door onze vrijwilligers ten dienste
van de gemeenschap.
In zijn welkomstwoordje schetste conservator/archivaris Jan Olsen in het kort de geschiedenis van het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum en sprak zijn uitdrukkelijke waardering uit voor het onmisbare ondersteunend werk en de enthousiaste
inzet van de tientallen vrijwilligers waarop zowel de heemkundige en genealogische werking te Melle kan rekenen.
We laten u even meelezen:
Bestaan op zich is geen verdienste en wellicht tot generlei nut, bestaan en bewegen dat is
leven. Dit geldt ook voor de erfgoedwerking in Melle.
Wat hier in Melle op erfgoedkundig vlak bestaat en beweegt heeft haar wortels in de zomer
van 1971 toen een groep enthousiaste Mellenaars op zoek ging naar sporen van de in de
16de eeuw verwoeste burcht Cortrosine, de verblijfplaats van de heren van Melle. De omwalling werd ten dele blootgelegd en er werden artefacten afkomstig uit het neerhof bovengehaald.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Aangevuurd door de eerste concrete resultaten
werden nieuwe projecten aangepakt, de ene
archeologische opgraving na de andere volgde,
niet alleen in de eigen gemeente, maar ook in
het omliggende, …Heusden, Merelbeke, Gent …
Met de resultanten van al dat werk wilde men
naar buiten komen, een initieel museum kreeg
vorm in een ruimte van het oud-gemeentehuis,
we schrijven 1973.
Een tijdschrift, De Gonde, zag ondertussen ook
het levenslicht en moest het snel groeiend lezersaantal op de hoogte houden van de vorderingen van wat ondertussen ondernomen werd onder de naam Heemkundige Vereniging
De Gonde. Ook werd beetje bij beetje in artikels aandacht besteed aan de ruimere plaatselijke geschiedenis.
In 1976 kreeg het Gemeentelijk Museum vorm. Acht jaar later nam het toenmalig gemeentebestuur het initiatief om dit project professioneel te ondersteunen. Mede onder impuls van wijlen August De Baets, gewezen schepen te Melle en vele jaren provincieraadslid, werd de werking uitgebreid met de opstart van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum.
Meteen werd geopteerd om behalve de heemkundige vereniging ook de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (afdeling Gent/Melle) nauw te betrekken bij de werking ervan. Met
de ogen van vandaag kunnen we het idee om heemkunde en genealogie samen te betrekken in één documentatiecentrum als visionair beschouwen. Dat beide disciplines in het historische onderzoek onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn was toen niet zo evident,
vandaag stimuleert ook de Vlaamse Gemeenschap deze samenwerking.
Dat het aanbod van beide disciplines onder één dak een heuse meerwaarde betekent voor
de vorsers weten wij maar al te goed, het zijn de vorsers zelf die ons dit heel vaak communiceren.
Zowel het aanbod van informatie op het vlak van plaatselijke geschiedenis en familiekunde
overstijgt trouwens ruim de eigen lokaliteit van Melle, meer nog, we hebben van meet af
aan tevens de focus gelegd op
verwerving van documentatie die een
ruim gebied binnen de provincie OostVlaanderen omvat. Onze werking is dus
van bovenlokaal belang, verdient dan ook
de ondersteuning van hogere overheden.
Wij mogen inderdaad fier zijn op het feit
dat onze werking gedragen wordt door
een zeer ruime en enthousiaste schare
van vrijwilligers, een vijftigtal, mannen
zowel als vrouwen, meestal ouder in leeftijd, de besognes van een jong gezin
voorbij, maar wel heel dynamisch van
instelling. Sommigen hebben er een voltijdse bezigheid mee, anderen moeten zich beperWerkgroep Genealogie Melle - vzw
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ken tot een aantal uren per week … maar allen hebben samen één doel: de genealogische
en heemkundige vorser van dienst te zijn, … én ze doen dat onbezoldigd! Op een dag als
vandaag willen we dan ook onze vrijwilligers eens een extra grote, zij het een figuurlijke,
pluim op hun hoed steken Heel veel hartelijke dank, vrijwilligers! Ook het Melse gemeentebestuur wensen wij te betrekken in onze woorden van dank, dit voor de decennialange
interesse en substantiële ondersteuning van onze erfgoedwerking.
Aansluitend gaf Marc Van den Daele, namens de vrijwilligers die zich dagdagelijks enthousiast inzetten voor het genealogische luik binnen onze instelling, een overzicht van de vele
taken die zij op hun schouders nemen en dat allemaal ten dienste van de vorsers, de genealogen, al dan niet aangesloten bij een organisatie of vereniging . Dat de Werkgroep
Genealogie Melle vzw hierin sinds enkele jaren een belangrijke partner is, is allen voldoende gekend.
Marc vanden Daele had het in zijn woordje, gekruid met af en toe een kwinkslag, uitvoerig
over het bovenlokaal belang van de werking van het documentatiecentrum te Melle en
vroeg meteen en ook uitdrukkelijk naar de effectieve realisatie van de reeds goedgekeurde financiële ondersteuning door de provinciale overheid.
Na het nemen van de traditionele groepsfoto konden de gouverneur en de andere genodigden uitgebreid en in een gezellige sfeer bij een drankje en een knabbel concreet kennis
maken met onze vrijwilligers en hun werking, o.a. op het vlak van de digitalisering van
bronnenmateriaal. Ook het museum stond open voor wie daar even wilde vertoeven.
Met grote tevredenheid kunnen wij op dit bezoek terugkijken en laten u, beste lezer, door
middel van enkele sfeerfoto’s even mee genieten van deze activiteit.
Foto's Andre Van Acker en Xavier De Schryver

]]v]]]]]]]]]]]]]]]]]

2- Weerspreuken uit de boerenkalender voor april

door Xavier De Schryver

April: ook wel Aprillis, grasmaent, kiemmaand , paesmaent, eiermaand.
De Latijnse benaming dicht men traditioneel toe aan het Latijnse werkwoord aperire 'openen' het openen duidt hier op het openbreken van de aarde, waardoor tal van gewassen
opnieuw kunnen kiemen en ontspruiten. Deze verklaring is echter ietwat onzeker. De
meest gebruikelijke oude benaming voor april in onze streken is Grasmaand. Het begrip
gras staat hier voor 'gewas in het algemeen'.

Aprilvlokjes
geven meiklokjes.
April veel regen
brengt rijke zegen.
Indien we dus op 15 april lopen te bibberen en we 't vuur nog eens moeten aanwakkeren,
mogen we niet uit ons humeur gaan, want het ongedierte zal in de groenten en vruchten
niet woekeren.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Voor de vegetatie kan tijdens deze tijd van het jaar de late vorst nefast zijn, temeer daar
de temperatuur aan de grond nog laag kan zijn.

Blaast april op zijn hoorn
dan staat het goed met gras en koorn.
De zegswijze "aprilse grillen" verraadt al dat tijdens deze maand nog tamelijk lage temperaturen kunnen voortkomen. De normale maandwaarden voor de minimumtemperatuur
liggen rond de 5°C in Laag en Midden-België en rond de 1°C op de hoogplateaus van de
Ardennen.

3- Beschermheiligen en vereringen!
Is Isidoor voorbij
is ook de noorderwind voorbij.
Wie is de

Heilige Isidorus?
Hij is de patroon van onze landbouwers.
Hij was zelf landbouwer van zijn jeugd tot aan zijn dood. Ook werd hij eens aangeklaagd
omdat hij door zijn godsvrucht het akkerwerk verwaarloosde. De heer de Vegas kwam onverwachts eens opdagen en vond Isidoor biddend op zijn veld. Twee engelen voerden de
ploeg. Geen wonder dus dat de landsman van zijn "Doorken" houdt. In feite treedt hij niet
voorop op 't gebied van de volksweerkunde.

Met Doorken zal 't wel beteren.
Over Isidorus wordt ook nog het volgende geschreven:
Isidorus van Sevilla, Spaanse (Latijnse) schrijver en geleerde,
vanaf 599 aartsbisschop van Sevilla. Was een groot en
universeel geleerde en speelde een grote rol in de politiek en
het geestelijk leven van de Visigoten*. Algemeen wordt hij
beschouwd als een belangrijke overgangsfiguur tussen Oudheid
en Middeleeuwen, vooral door zijn 20-delige encyclopedie, “De
Origines of Etymolojæ”, die tot ver na zijn dood geraadpleegd
werd. Hij schreef verder o.a. een Historia Gothorum, en een
literatuurgeschiedenis “De viris illustribus”.
Isidorus met zijn encyclopedie,
geschilderd door Murillo

Feestdag 4 april.

*Visigoten, (later Westgoten) een deelgroep van de Goten die zich in de 4de eeuw aan de
Beneden-Donau vestigde. Van daaruit poogden zij Italië te veroveren. In 410 namen de
Westgoten Rome in, zij probeerden door te stoten naar Afrika. Daarmee werden de grondslagen gelegd van het Westgotische rijk in Zuid-West Frankrijk en het Noorden van Spanje. Hun hoofdstad was achtereenvolgens Narbonne, Barcelona en ten slotte Toledo. Rond
580 gingen zij tot het katholicisme over. Demografisch en cultureel werden ze geleidelijk
opgenomen in de Spaans-Romeinse meerderheid. De inval van de muzelmannen in 711
maakte een einde aan hun politiek bestaan.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Bronnen: "Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove,
1945
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000
"Gewijd of vervlogen?" Croonestucken XXX, Vrienden van het Archief Poperinge
"Sanctus", meer dan 500 heiligen herkennen, door Jo Claes, Alfons Claes & Kathy
Vincke.
Deze boeken uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kunnen geraadpleegd worden in
het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.
------------------------------------------

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.
En een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
An Bodry-Vercruyssen (Wondelgem), André Van Acker (Merelbeke), Bart Muylaert (Melle),
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Denis Piens (Mariakerke), Felix De Lange (SintAmandsberg), Gilbert Van Overmeire (Melle), Ivan Burggraeve (Lochristi), Luc De Ruyver
(Kalken), Magda De Nys (Melle), Marie Christine Wuyts, Maria Praet (Beervelde), Maria
Van Rysselberghe (Zeveneken), Marina Buysse (Melle), Philippe Delasorte (Mariakerke),
René De Coster (Wondelgem), Ronny Debbaut (Gent) en Rita Vander Linden (Lochristi).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en René De Coster (Wondelgem).
Necrologie: An Bodry-Vercruyssen (Wondelgem), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Guido De Munter (Merelbeke) en Raoul Schepens (Melle).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijding, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…):
An Bodry-Vercruyssen (Wondelgem), Andre Van Acker (Merelbeke), Bart Muylaert (Melle),
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Denis Piens (Mariakerke), Guido De Munter
(Merelbeke), Magda De Nys (Melle), Ronny Debbaut (Gent) en Raoul Schepens (Melle).
Boeken en kranten:

"Jaarboek 2011 van het Bisdom Gent", geschonken door Michel De Roek (Melle).
"De Staten van Goed uit het Fonds Vierschaar Grammene-Machelen, 1658-1809" door
Guido Demuynck (2012), geschonken door Xavier De Schryver (Destelbergen).
"Grammene, grondeigenaars in 1865" door Claude Gekiere (2014), geschonken door
Xavier De Schryver (Destelbergen).
"Opgravingen te Destelbergen-Eenbeekeinde", geschonken door Patrick Williame.
"Priester Poppe te Moerzeke" door Fernand Van de Velde 1987, geschonken door Eric
Van de Putte.
"Het huidig Dominicanenklooster te Gent" door P. Jordanus Piet de Pue, 1984, geschonken door Dr. Denis Piens (Gent).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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"Sint-Bavokerk te Baaigem" door Denis Piens en Antoine De Smet, geschonken door Dr.
Piens Denis (Gent).
"Stamboom van de familie Niemegeers te Baaigem in 1988", geschonken door Dr. Piens
Denis (Gent).
"De Staten van Goed in Oost-Vlaanderen" door J. Beuselinck, (1969), geschonken door
Dr. Piens Denis (Gent).
"Baaigem en zijn verleden" door Dr. Denis Piens, geschonken door de auteur (Gent).

5- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken
LAARNE, bewerking burgerlijke stand: huwelijken 1797-1910 (PR 099-A7)
LOCHRISTI, bewerking parochieregister, dopen 1801 tot 1915 (PR 030-S7 & S8)
Geschiedenis van Woubrechtegem, Een landbouwdorp in Vlaanderen (868-2010)
door Georges L. Souffreau (2010)

Tijdschriften
Appeltjes van het Meetjesland, > thema’s o.a.:
-De moeizaam heropbouw van de kerk van Sint-Margriete van de Vrede van Münster (16481673).
-Een stoutmoedige diefstal te Zomergem. Geschiedenis van de Meetjeslandse familie Blomme.
-Een 18de-eeuwse jojo van leven en dood. Zomergem, Jooren Bastiaen, 5 vrouwen(2)9 kinderen.
-Het Godshuis van Sint-Laureins. enz.
Heemkundige Kring Overmere, > thema’s:
-Het ontstaan van park en recreatiedomein Nieuwdonk.
-Waar kasseien (en wielrenners) koning zijn.
Handelingen, Geschied- en Oudheidkundige Kring, van Oudenaarde, van zijn Kastelnij
en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel LII, Januari 2015 > thema’s:
-Het goed Ter Donck, Ter Nieuwenborch en Ter Herpelgem in Kluisbergen (15 de en 16de eeuw).
-De waarde van een pand te Oudenaarde in 1386 en de schenking van enkele fragmenten
van het Rijmboek van Martijn van Torhout.
-De kapel St.-Vincentius te Maarke als relict van de Vlaamse Reconquista in Portugal
(12de-13de eeuw).
-Oudenaarde onder vuur.
-'Private' Richard Van Neste (1880-1917) Vlaamse onderwijzer gesneuveld in Canadese dienst.
-De visitatiememoranda van Bisschop Antoon Triest in de toenmalige dekenij Oudenaarde
(1624-1634).
-Vande Woestijnes in de kasselrij Oudenaarde 13de - 18de eeuw. Deel VI (slot)
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis, > thema’s o.a.:
-Het Sinte Jans Godshuys "tot secours vanden ghemeenen aermen deser stede Gheeraertsberghe".
-Het verhaal van de Geraardsbergse Oost-Frontstrijders (1941-1945) deel 1: Vlaams Legioen.
-Leuk is geen Giesbaars, 't is TOF of PLEZANT.
-Tijdsbeeld De Vesten.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Rode Leeuw, Tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen - Provincie Limburg vzw.
Jg. 46, 2015 > themas:
- Vijftig jaar geleden…. Genealogie in Limburg.
-De familie MEUGENS uit de provincie Limburg, vanaf circa 1540.
-ALLEM@@L DIGIT@@L, Limburgers tijdens Wereldoorlog II afgevoerd naar Breendonk.
-Kindermoord bij de familie Damiaans-Dreesen te Overpelt.
VMD, van mensen & dingen, Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. Jg. 13,
2015 nr. 1, > thema’s: SCHAMEL WONEN:
-Niet in beluiken, maar toch schamel: werkmansbehuizing in Gent anno 1912.
-Logementhuizen in Gent aan het begin van vorige eeuw.
-Naoorlogse woningnood (1921).
Oorlogsbarakken aan de Gentse stadsrand (1923-1971).
De Levensboom, Informatieblad F.V. Meetjesland, Jg. 28, 2015, nr. 1, > thema’s o.a.:
-De Oost-Vlaamse bevolkingsregisters van 1818. Casus: De familie Bastiaen in Zomergem.
-Staten van Goed van Sint-Joris: Addendum.
D'Euzie, Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, Jg. 34, 2015, nr. 1,
> thema’s o.a.:
-Twee verhalen uit de Kiekenhaag.
-Het triestig lot van Joseph Bogaert.
-Het Belgisch noodgeld in de Eerste Wereldoorlog.
-De bouw van Fort Sint-Jan te Kemzeke.
-Armoe troef, Pauperisme in Kemzeke en Stekene tijdens de crisisjaren 1845-1850.
-Naar 't weer moet ge niet zien!
-Hof van Heede verborgen in Klapdorp.
-Oude verhalen in Stekense herbergen.
Heemkundige Kring Haaltert & deelgemeenten, Tijdschrift, Jg. 35, 2015, nr. 1,
> thema's o.a.:
-Herinneringen-Heldergem 1955.
-Jef Anckaer, de laatste "zwisj" van Atom.
-Het geldwezen in Haaltert tijdens den Grooten Oorlog.
-Opgeëisten - Zivil Arbeiter Bataillon (ZAB)

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

Werkgroep Genealogie Melle vzw
6- Publicaties van bronbewerkingen door ons eigen auteurs
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-> 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 Euro.
LOCHRISTI: (Sint-Niklaasparochie) dopen 1801-1915, door Murc Van Stralen.
In totaal werden 13.430 dopen genoteerd en in alfabetisch volgorde weergegeven. met
vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en doopgetuigen.
596 pagina's voor slechts 41,00 euro.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 8.991 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven
met vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 508 p. voor 30,00 Euro.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) trouwen 1614-1796, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 2.416 huwelijken genoteerd en in alfabetische volgorde op naam
van de man weergegeven met vermelding van de ondertrouw, huwelijken en getuigen,
alsook een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw. 208 p. voor 17,00 Euro.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) begrafenissen 1613-1796, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 6.818 overlijden genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de leeftijd, eventueel ook de naam van de ouders of echtgeno(o)t(e). 210 p. voor 17,00 Euro.
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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.
-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen

URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, huwelijken 1614-1796 en
begrafenissen 1613-1796.
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 met:)
MENDONK (Sint Bavo) Dopen, trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1621 en
dopen, trouwen en begrafenissen van 1647 tot 1796.

Bisdom Gent
Archief van het bisdom Gent digitaal ontsloten.
Het modern archief van het bisdom Gent is voor het eerst via een digitaal overzicht
toegankelijk. De zowat 150 negentiende- en twintigste-eeuwse archieffondsen en bestanden werden door medewerkers van het KADOK stuk voor stuk in de webdatabank ODIS (www.odis.be) geregistreerd. Op die manier wordt onderzoekers en
andere geïnteresseerden de mogelijkheid geboden tot een eerste kennismaking
met deze waardevolle en zeer verscheiden collectie. De link naar het digitaal overzicht: http://134.58.23.232/hercules/search2.php?histid=930711.
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Kalenderactiviteiten februari 2015:
Donderdag 2 april 2015 om 20 uur > Familiekunde Vlaanderen - regio Aalst.
Voordracht " Belgische vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk gedurende de
eerste wereldoorlog" door Christophe Declercq, docent aan het Imperial College London.
in FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de crypte van de kerk van Erembodegem).
: Donderdag 9 april 2015 om 20.00 uur > Familiekunde Vlaanderen - Regio Dendermonde
Voordracht: " Ontstaan en historische ontwikkeling van de woonkern LEBBEKE"
in Genealogisch documentatiecentrum "Prinsenhof", Vlasmarkt 29 te Dendermonde..
Zondag 19 april 2015 om 10.30 u > Familiekunde Vlaanderen-regio Meetjesland.
Voordracht: " KOSTELIJKE EETGEHEIMEN OPGEDIST UIT DE KUNST " door Drs. Hester
Van Den Donck.
Uitspanning Cadsandria, Waterpoortstraat 18, 4515 AD IJzendijk (NL)
Zondag 19 april 2015 van 10 tot 17 uur: > Familiekunde Vlaanderen - regio Aalst:
"Tentoonstelling over Familiekunde en Familiegeschiedenis", waar verschillende aspecten zullen voorgesteld worden.
In het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegemdorp (in de Crypte van
de kerk van) Erembodegem.
Dinsdag 21 april om 20 uur, > Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze,
Voordracht "Datering van oude foto's" door Peter Eyckerman.
in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, Ingang Markt.
Zondag 26 april van 10 tot 18 uur > Erfgoeddag, tentoonstelling te Melle
“de ambachtelijke pijlenmakerij van de familie Gyselinck”
in het Gemeentelijk Museum te Melle.
Zondag 26 april van 10 tot 18 uur, Erfgoeddag, 30 jaar museum te Destelbergen,
"Tentoonstelling over de slagersfamilie en bakkersfamilie".
Gemeentelijk Museum Destelbergen, Dendermondesteenweg 430 te Destelbergen.
Zondag 7 mei 2015 om 20 uur: > Familiekunde Vlaanderen - regio Aalst:
Voordracht: "Landboeken, kaartboeken en ommelopers" door Ignace Van Driessche,
historicus, beleidsmedewerker geschiedenis bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
In het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegemdorp (in de Crypte van
de kerk van) Erembodegem.
Elke 4de donderdag van de maand: > Familiekunde Vlaanderen-Regio Dendermonde,
"Aldfaer voor gevorderden"
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Erfgoeddag 26 april 2015 in het museum
te Destelbergen.
Het pas vernieuwde museum zet
in zijn dertigste jaar
terug zijn deuren open
met een tentoonstelling over
de slagersfamilie Auman in Heusden en
de bakkersfamilie Gansbeke in Destelbergen

(Collectie familie Gansbeke)
Bakkersfamilie Gansbeke bakt sinds vijf generaties brood voor de inwoners van Destelbergen.
Slagersfamilie Auman voorziet de inwoners sedert vier generaties van vers vlees. Hoe oefenen
zij hun beroep uit? Welke technieken gebruikten ze en bestaan die vandaag de dag nog? Zijn er
fysieke gelijkenissen tussen de familieleden en hoe gaven ze de vereiste kennis aan elkaar
door?En vooral, ge moet het proeven om erover te kunnen praten!

We zorgen dan ook voor een lekkere kop koffie of thee naar keuze.

Plaats: Gemeentelijk Museum Destelbergen, Dendermondesteenweg 430 te Destelbergen
Meer info… van maandag tot donderdag tussen 11 en 15 uur:
T 09 218 92 86, E: museum@destelbergen.be
Op zondag 26 april 2015 doorlopend van 10 tot 18 uur en
De tentoonstelling is de laatste zondag van mei van 14 tot 17 uur nog eens te zien.
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
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.
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.

Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
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."
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Spreker : Dhr Peter Eyckerman.
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 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 10 tot 17 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, Erembodegemdorp (in de Crypte van
de kerk van) Erembodegem
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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.:: Donderdag 7 mei 2015 van 20 tot 22 uur ::.
VOORDRACHT:

Landboeken, kaartboeken en "ommeloopers""
door Ignace Van Driessche, historicus, beleidsmedewerker geschiedenis bij het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen.
In het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst,
Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem.
Hij zal aan de hand van voorbeelden verduidelijken wat landboeken zijn, hoe die tot stand
kwamen, welke informatie erin terug te vinden is, waar de landboeken worden bewaard en
welke betekenis die hebben voor lokaal historisch en genealogisch onderzoek.
Vanaf de 16de eeuw werden in de meeste gemeenten en parochies van het graafschap
Vlaanderen, de percelen opgemeten en beschreven, met vermelding van de eigenaar en de
pachter. Die gegevens werden genoteerd in de zogenoemde landboeken. Het opmeten gebeurde doorgaans door beëdigde landmeters die het grondgebied in 'belopen' opdeelden.
Hierbij werden vaak prachtige kaarten gemaakt.
Zowel de ommeloopers als de landboeken werden voortdurend geactualiseerd en vormden,
net als het kadaster, uitgelezen informatiebronnen voor het heffen van belastingen.
Die documenten en de bijbehorende kaarten bevatten zeer interessante informatie voor de
studie van de landbouw- en landschapgeschiedenis, de economische en sociale geschiedenis, de toponymie, de cartografie, de lokale geschiedenis, de genealogie, de heemkunde
en de volkskunde.Deze voordracht wordt visueel ondersteund met tal van dia's.

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
Datum : Donderdag 9 april 2015
voordracht. om 20.00 uur
gratis toegang.
Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen Regio Dendermonde.
Waar: Genealogisch documentatiecentrum
"Prinsenhof", Vlasmarkt 29 te Dendermonde..

Voordracht:
" Ontstaan en historische ontwikkeling van de woonkern LEBBEKE"
Spreker : Dhr. Luc Vermeiren.
Geschiedenis ligt Luc Vermeiren nauw aan het hart; dit bleek al in 2008 toen hij door zijn
opzoekingen het bewijs leverde dat Lebbeke 200 jaar ouder was dan, wat tot dan toe, algemeen werd aangenomen. Daar kon hij recent aan toevoegen dat Lebbeke ontstond vóór
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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het in onbruik raken van de Romeinse weg naar het wad door de dender te Denderbelle en
het aanleggen van de aftakking van die weg naar Dendermonde. De huidige dorpskom ligt
immers niet aan die weg maar op de splitsing van de wegen richting Opwijk en Baasrode.
Dit opent de mogelijkheid dat Lebbeke een oorsprong heeft die teruggaat tot het ontstaan
zelf van het voorhistorisch kruispunt van de aloude Dender-Scheldeweg met de weg naar
Opwijk.
Deze uitzonderlijke ligging lag aan de basis voor de belangrijke historische ontwikkeling
van LEBBEKE.
Genealogisch documentatiecentrum
"Prinsenhof", Vlasmarkt 29 te Dendermonde.
20.00 uur - gratis toegang

8- Mededeling van het

Rijksarchief in België
ONS COLLECTIEF GEHEUGEN!

De verhuis van het Rijksarchief te Gent: een stand van zaken; 13/02/2015
De verhuis van het Rijksarchief te Gent is in volle gang. Het Geeraard de Duivelsteen is helemaal leeg en de sleutels zijn overgedragen aan de Regie der Gebouwen. Het einde van een tijdperk... De verhuis van 19 km archief en bibliotheek
vanuit het Rijksarchief te Beveren naar Gent gaat intussen aan een opvallend
stevig tempo vooruit. De administratie en de archivarissen van het Rijksarchief te
Gent zijn reeds bereikbaar in de nieuwbouw in de Bagattenstraat. Voor raadpleging van archieven is het nog even geduld oefenen.
In de nieuwbouw in de Bagattenstraat worden alle Oost-Vlaamse archieven uit het Rijksarchief gecentraliseerd: een prima zaak voor studenten en onderzoekers! Het nieuwe gebouw van het Rijksarchief te Gent kan niet minder dan 40 km archief herbergen.
Gevolgen voor de raadpleegbaarheid van de archiefbestanden
Het Rijksarchief te Gent sloot op 8 december 2014 definitief de deuren van het Geeraard
de Duivelsteen voor het publiek. Op 13 februari 2015 werd het Duivelsteen definitief verlaten en werden de sleutels overgedragen aan de Regie der Gebouwen.
Tot de heropening van het nieuwe Rijksarchief in de Bagattenstraat - vermoedelijk begin
april 2015 - zijn de archieven van het Rijksarchief te Gent niet raadpleegbaar.
De Oost-Vlaamse archieven uit het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren die naar Gent verhuizen, zijn vanaf 1 januari 2015 niet meer raadpleegbaar.
Onderzoekers kunnen contact opnemen met het Rijksarchief te Gent voor verdere vragen over de raadpleegbaarheid van de bestanden.
We beseffen dat deze verhuisoperatie de nodige ongemakken voor onze lezers met zich zal
meebrengen. Om de verhuisoperatie vlot en snel te laten verlopen zijn we echter genoodzaakt de raadpleegbaarheid van de collecties tijdelijk te beperken.

We houden u op de hoogte van de vorderingen van de verhuisoperatie!
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be

9-

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
-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)
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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