NIEUWSFLITS
Nr. 34 (mei 2015)

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 meer dan 1.300 lezers.
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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
----------------------------------------

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

1

Nieuwsflits, nr. 34 (mei) 2015

1- Is een gezinsreconstructie noodzakelijk?

door Xavier De Schryver

Toen verleden week iemand mijn hulp vroeg, kwam dit probleem ter sprake. Hij had in zijn gegevens een Carolus die 82 jaar was (in een bepaald jaar) bij zijn overlijden. Wanneer was hij dan geboren? In de klapper van de parochieregisters vonden wij er drie, allen waren geboren in een tijdspanne van 10 jaren. Door zijn leeftijd kon niemand bevestigen of zijn leeftijd juist was. De pastoor
was nog niet geboren op dat ogenblik, en zeker niet de persoon die het overlijden kwam aangeven.
Naar schatting kon men gemakkelijk 10 à 15 jaar mis zijn. Welke "Carolus" moesten wij kiezen?
Voormelde bezoeker had van de overledene geen ouders, geen getuigen en geen echtgenote genoteerd, ook geen huwelijk en geen kinderen. Zijn opzoekingen bleven beperkt tot de rechte lijn van
"zoon op vader".
Laat ons beginnen met een vergelijking te maken tussen de gegevens uit klappers en deze in een
akte:
Nog teveel vorsers werken enkel in volgorde van zoon op vader zonder de bijkomende informatie te
noteren. Men vergeet dat een zelfde naam, niet noodzakelijk dezelfde persoon is. Het gebeurt meer
dan eens dat de gegevens uit de klappers niet overeenkomen met deze in de akten. Ook genoteerde leeftijd bij overlijden is geen garantie dat wij de juiste persoon hebben. Een verschil van 10 jaar
is zeker geen uitzondering.
Wil men correct werken en niet op een dwaalspoor geraken, is het absoluut nodig om alle informaties te noteren, zowel van aan de kant van de vrouw als aan de kant van de man, alsook al de kinderen die uit dit huwelijk zouden voort gekomen zijn. Het is geen luxe een volledige gezinsreconstructie te maken maar een noodzaak. Denk niet dat het "te veel" werk met zich meebrengt. De tijd
die nodig is om een fout te herstellen duurt soms tien maal langer, en kan beschouwd worden als
een "verloren tijd".
Enkele voorbeelden tonen duidelijk hoe verwarrend het kan zijn met de klappers die circa de jaren
1850 werden gemaakt in vergelijking met de vroegere akten genoteerd door de pastoor. Wij kunnen gelijk welke gemeente nemen als test. Overal kom je dezelfde hindernissen tegen. Wij kijken
bij wijze van proef even naar de parochie Sint-Lievens-Esse tijdens de "Ancien Regime".
Op de vierde lijn van deze klapper werd een huwelijk genoteerd tussen VERDONCK Gerardus en
DE PAUW Adriana, verbonden te Sint-Lievens-Esse op 8 februari 1722. (blz 213)

De akte van de pastoor vermeld juist hetzelfde:

Gerardús Verdonck et Adriana De Paúw iúncti s(un)t matrimonio in templo n(ost)ro 8 febr
Jo(ann)es van Wayenbergh, Adrianús De Witte etc(etris) testes erant
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Gerardús Verdonck en Adriana De Paúw zijn in het huwelijk verenigd in onze kerk op 8 februari.
Jo(ann)es van Wayenbergh, Adrianús De Witte en anderen waren getuigen.
Bij het overlijden van DE PAUW Adriana te Sint-Lievens-Esse op 7 april 1735, is de naam van de
man plotseling VAN DER DONCK. Niet veel verschil zou men denken. Maar bij het zoeken op alfabetische volgorde kun je zoeken onder de VE of de VA. Eerlijk gezegd, wie van ons zal daar aan
denken? Men is sneller aan het zoeken in andere parochies, dan in een andere alfabetische volgorde, zie vierde lijn in de klapper van den overlijdens van dezelfde parochie.

Zowel in de klapper als in de akte van begrafenis van de echtgenote Adriana De Pauw wordt de
man Van Der Donck genoemd.

Adriana De paúw úxor gerardi vander donck, obiit 7 Aprilis (1735)
sacramentis præmunita et sepulta in cæmeterio cum exequiis.
præmunitus (mannelijk) præmunita (vrouwelijk) = voorzien van
exequiæ = een uitvaartdienst
cum exequiis = met een uitvaartdienst (cum + ablatief)
Later vindt men in de klappers het overlijden van een Gerardus Verdonck als echtgenoot van Vanden Bergh Gerarda. Vermoedelijk gaat het over dezelfde persoon.
In zijn eerste huwelijksakte was één van de getuigen een Van Wayenbergh en nu is hij gehuwd
met een Van den Bergh Maria. Dit laat vermoeden dat hij ofwel twee maal zou gehuwd kunnen
zijn ofwel dat het over een ander persoon ging. Maar als overlijdensdatum wordt hier 4 september
1742 vermeld.
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Als we nu de akten opzoeken, is de begrafenis niet doorgegaan op 4 september 1742 maar op 26
augustus van het zelfde jaar. Er zijn geen sporen in de aktes van een begraving op 4 september ..

26 aúg. sacramentis præmúnitús obiit Gerardús verdonck, maritus
Mariæ van den bergh et sepúltús in cæmiterio, exeq(iae) 6 lectionum
-----------------------------------------------------Op 4 september 1742, zoals aangeduid in bovenvermelde klappers, is er geen enkele begraving te
vinden in de registers van de pastoor die plaats had op die datum. Dus twee verschillende datums
voor dezelfde persoon, en telkens als partner een Van den Bergh, maar met verschillende voornamen: "Gerarda" en in de andere "Marie".
Zeer verwarrend en moeilijk op te lossen als men zich beperkt tot de lijn van "zoon naar vader"
zonder de echtgenote(n) of de kinderen er bij te betrekken. De vraag is nu: hebben wij te doen met
twee verschillende mannen, en beiden met een zelfde voornaam "Gerardus"?
En aan de kant van de vrouwen zitten wij nu met drie vrouwen? De Pauw Adriana, Vanden Bergh
Marie of Vanden Bergh Gerarda?
Welke uitleg kunnen wij dan geven als in het huwelijk en het overlijden van De Pauw Adriana een
naamsverwisseling is gebeurd?
Bekijken wij de overlijdensdatum van de man, dan zitten wij wel met twee verschillende data voor
dezelfde naam en niet ver uit elkaar: 26 augustus en 4 september van hetzelfde jaar.
Maar het probleem van de twee familienamen is hiermede ook nog niet opgelost. Verdonck of Van
der Donck? Dit verplicht ons in de beide alfabetische volgorden te zoeken en als detective naar de
waarheid te speuren om de correcte voorouders te vinden.
Hieruit wil ik besluiten en aantonen dat een "reconstructie van een gezin" wel degelijk een
noodzaak is om niet op een dwaalspoor te geraken.
In de Nieuwsflits van augustus 2013, nummer 13, schreven wij al een artikel over de verschillende schrijfwijzen van familienamen. Wetende dat de bevolking indertijd (meestal) ongeletterd waren
en alleen maar hun dialect spraken, moesten de pastoors, die vaak niet afkomstig waren uit dezelfde streken, schrijven wat ze hoorden of wat ze meenden te verstaan. Vandaar de verschillende
schrijfwijzen van een familienaam. Maar er waren ook nog in de loop der eeuwen de talrijke oorlogen, gevolgd door de bezetting door vreemde legers. Daardoor veranderden sommige familienamen
eveneens. De eerste naamsverandering kwamen wij reeds tegen in de parochieregisters uit de jaren
1600 toen er in onze gewesten godsdienstoorlogen woedden.
Verder gebeurde die naamsveranderingen op verschillende tijdstippen zoals n.a.v. de Franse overheersing, de overgang naar Nederland tijdens de regeerperiode van Willem I. Voorbeeld bij de
overgang van een Franssprekende naar een Nederlandstalige regime toen vele familienamen werden vertaald:
Le Roye > werd De Coninck,
Dupont > Van der Bruggen of Verbrugge,
Duchâteau > Van de Castele,
De la Rue > Vanderstraetten.
Een ander voorbeeld: Een Fransman uit Duinkerke komt zich in 1783 in Watervliet vestigen. Zijn
naam was "Bruchet" en hij was gehuwd te Watervliet met Joanna Van Waes uit Kaprijke. Een moeilijke naam voor de inwoners blijkbaar. Bij zijn tweede huwelijk aldaar in 1792 werd hij in de boeken
ingeschreven als Crachet. Hij verhuisde in 1794 naar Kaprijke en werd aldaar Cruchet genoemd.
Meer recent stootten wij op een onvrijwillige naamswijziging te Lovendegem:
Werkgroep Genealogie Melle - vzw

4

Nieuwsflits, nr. 34 (mei) 2015

De familie Brisson in 1826 werd Persan in 1828. En nadien zelfs Brasson in 1831, 1834, 1838, om
te eindigen met Brusson in 1845.
Een laatste voorbeeld van naamsverwarring, vindt men in onderstaande akten: huwelijksakte van
Joannes Baptiste ERSSENS met Livina Van der Cruyssen.

Bij de geboorte van een eerste kind werd de familienaam KELLENS.

En vervolgens bij de geboorte van een dochter werd het HESSENS.

]]]]]]]]]]]]]]]]]

2- Weerspreuken uit de boerenkalender voor mei

door Xavier De Schryver

Als in mei het koren in aren begint te staan, dan kan tegen Sint-Jakob (25 juli) gepikt worden.
Wanneer de "bloem" (bloei) door het veld waait, verwacht men een rijke oogst. In dit verband zegt
men in Limburg:
mei ore
Sint-Jacob kore
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Voor het koren moet mei niet enkel koel, maar ook niet te nat zijn:
Dauw in mei brengt hooi, zegt men in Limburg.
Is 't koel, maar niet te nat in mei
dan is het hooiboerken blij.
Mei niet te koud en niet te nat,
vult de schuur en ook het vat.
De boerenwijsheid wil ook dat op een koele mei over 't algemeen een warme zomer volgt:
In Gent: Voor de gelegenheidsboeren is onweer slechts goed voor een bepaalde categorie groenten:
Donder en weerlicht in meie
slechts voor atzuun en preie. (ajuin)
Als de bijen in deze maand te voorschijn komen, wordt het als een gunstig voorteken beschouwd,
één enkele bij is zelfs voldoende:
Een bij in mei,
is zo goed als een ei.
Zwiert hier en daar in mei een bij
dat maakt de landman 't harte blij.

3- Beschermheiligen en vereringen!
Heilige Sophie (15 mei)
Naamfeest op 15 mei (overbrenging van haar relieken naar klooster
Eschau, Elzas).
Sophia is de beschermheilige tegen nachtvorst en wordt om die reden ook
wel koude Sophie genoemd. In Zuid-Duitsland geldt haar naamdag als de
dag om tuinplanten te planten en om de bloembakken op en aan de balkonnen te vullen. Naar Sophie is het zogenaamde Sophiekruid (Sisymbrium sophia) genoemd.

Legende
Sofia zou ten tijde van de Romeinse keizer Hadrianus (117-138) met haar man in de stad Milaan
gewoond hebben. Zij waren christen en behoorden tot de hogere kringen in het Romeinse Rijk. Na
de dood van haar echtgenoot besloot zij haar rijke bezittingen onder de armen te verdelen en met
haar dochters naar Rome te verhuizen met de bedoeling omwille van Christus de marteldood te ondergaan. Inderdaad werden ze al gauw als christen bij de overheid aangebracht. De drie meisjes,
die eigenlijk de kinderschoenen nog niet eens waren ontgroeid zouden daarop omwille van Christus
de marteldood gestorven zijn. Toen Sofia drie dagen later hun graf bezocht om er te bidden, is zij
daar dood gebleven. Sommige verhalen weten echter te vertellen dat ook Sofia zelf haar leven beeindigde als martelares.

Verering
Haar verering gaat terug tot de eerste eeuwen van het christendom. Vooral in
het Oost-Romeinse Rijk was zij populair. Reeds in de 6de eeuw verrees in de
stad Constantinopel een basiliek die werd toegewijd aan Sint-Sofia. Tegenwoordig is dat een moskee in Istanbul. Het zou een vergissing zijn te menen dat deze kerk aan haar was toegewijd. Het betreft hier de goddelijke wijsheid, die bijna als een persoon wordt opgevat. Zou zij misschien ook aan de oorsprong
staan van onze heilige uit Rome. Zij bracht immers de drie belangrijkste deugden van de christelijke godsdienst voort: geloof, hoop en liefde. Het is goed mogelijk dat de gelovigen in de loop der tijden die goddelijke deugden als heilige
personen zijn gaan beschouwen...
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Hun populariteit nam toe, toen hun relieken ten tijde van Paus Paulus I (757-767) werden overgebracht naar de kerk van Sint-Silvester, gelegen aan het Campo Marzio, midden in Rome. Een gedeelte daarvan kreeg bisschop Remigius van Straatsburg mee naar huis. Hij schonk ze aan het
klooster te Eschau in de Elzas, ten zuiden van Straatsburg. Dat zou gebeurd zijn op een 15de mei;
dat werd dus één van haar feestdagen. De dagen die eraan voorafgaan, de 11de tot en met de
14de mei, staan vanouds bekend als koude dagen; zodat de heiligen van die dagen de bijnaam ijsheiligen kregen. Omdat Sofia's feest op de 15de mei daar precies achteraan kwam, kreeg ze bijnamen als 'Koude Sofie', oftewel 'Sofia IJsvrouw'.

Geschiedenis
Er lag in de catacomben van Callixtus aan de beroemde Via Appia in het oude Rome een Sofia begraven. Er moet ook een Sofia begraven hebben gelegen onder de kerk van San Pancrazio aan de
Via Aurelia. Daar is ook sprake van drie dochters, zonder dat hun namen worden genoemd. Haar
legendarische levensverhaal stamt uit de 8ste eeuw; daar hebben de dochters ook namen: Fides,
Spes en Caritas = Geloof, Hoop en Liefde.
Zij is patrones van de weduwen
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:
mevrouw Fockedey (Gentbrugge), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Gilbert De Leu (Gent),
Ivan Burggraeve (Lochristi), Johny Temmerman (Groot-Bijgaarden), Louis Deckers (Gent), Luc De
Ruyver (Kalken), Marie-Christine Van de Velde (Sint-Denijs-Westrem) en Rita Vander Linden (Lochristi).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Necrologie: Louis Deckers (Gent), Marie-Christine Van de Velde (Sint-Denijs-Westrem) en Schepens Raoul (Melle).
Boeken en kranten:
"Het Hof ter Loo te Moortsele rond 1500" (Heemkring Moortsele, Gemeente Oosterzele), door
Gillis Maurice Demuynck (2012), geschonken door Gilbert Van Overmeire, Melle.
"De Sint-Eligiuskerk te Eine, een romaanse kollegiale en haar crypte" door Patrick Devos, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Het Gentse bisschopshuis, Monument van vroege neogotiek" door Ludo Collin, Luc Robijns &
Luc Verpoest, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Interbellum, Architectuur in Oost-Vlaanderen" door Anthony Demey, geschonken door Chris
Paepen, Melle.
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7

Nieuwsflits, nr. 34 (mei) 2015

"Het kasteel van Laarne" door Patrick Devos, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"De Heilig-Kruiskerk te Heusden" door Patrick Devos & Martine Pieteraerens, geschonken door
Chris Paepen, Melle.
"De Sint-Annakerk te Gent" door Arthur Suys, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Het Miljoenenkwartier, een Gentse woonwijk uit het interbellum" door Leen Meganck m.m.v.
Norbert Poulain & Anthony Demey, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Het kasteel van Leeuwergem, in de voetspren van Lodewijk XV en madame de Pompadour"
door Ignace De Temmerman & Koenraad De Wolf, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Neogotisch Geraardsbergen, de realisaties van Louis Bert-de l'Arbre" door Martine Pieteraerens
& Albert Schrever, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Het kasteel van Wannegem-Lede of de natuur als stijlfiguur" door Patrick Devos, geschonken
door Chris Paepen, Melle.

5- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken

Historische Monografieën Vlaanderen 2 "De strijd om het regentschap over Filips de Schone" Opstand, facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488), door Jelle Haemers,
(2014).

Tijdschriften
Heemkring "Het Sireentje" vzw Waasmunster: Nieuwsbrief nummer 7, thema's:
- Schatten op zolder nr. 2.
"KADOC", Nieuwsbrief, 2015 nr. 1, thema's:
Vijandige vergezichten, tentoonstelling van oorlogstekeningen, door Roeland Hermans.
De zusters Ursulinen van het bisdom Hasselt, door Karolien Claes.
Vrouwenstemrecht in Mons, Luc Vints.
Hervorming, geen revolutie! Het Tweede Vaticaanse Concilie en de religieuzen, door Cécile Vanderpelen-Diagre.
- De stoomdorsmachiene van de landelijke gilde Ieper en omliggende. Het archief van een lokale vereniging, door Marc Demeyer.
-

Heemkunde Houtem, viermaandelijks tijdschrift, maart 2015, jaargang 2 nummer 1: thema's:
-De moord op Cies Boave, door Guy Moerman (deel 1).
-Drie broers De Kerpel en neef Leonce De Kerpel in de Groote Oorlog, door Frans Duquet.
-De belevenissen van "Tiste", 1940-1944, door Livinus, Georges De Landsheer (deel 1).
-Over het leven van koster Deriemaeker, door Johan Deriemaeker.
Triverius Geschied- en Heemkundige Kring, jaargang 45, nr. 1, thema's:
-De familie van Isidoor Blommaert, bakkers, slagers en gemeentesecretarissen.
-Zegelsem, het gezin De Staecke-De Pessemier, rond 1900.
-Een vergeten monument, het gedenkkruis van pastoor Hoste in Sint-Martens-Lierde.
-De Spaanse griep of "De windvlaag des doods" in Horebeke.
-Pierre Blommaert en de Grote Oorlog.
-Praktijken uit het volksgeloof. Over aflezen en afbinden.
-Medisch-historisch Museum, Hieremias Triverius Brachelius.
Triverius Geschied- en Heemkundige Kring, jaargang 45, nr. 2, enkele thema's:
-Frans Van de Mergel werd 100 jaar geleden in Nederbrakel geboren.
-De 19e eeuw: Horebeke in de klauwen van de armoede.
-Opeisingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Everbeek 1914-1918.
-De gemeenteraden in Nederbrakel in de 19de eeuw. Deel 1 (1830-1866)
Onze Voorouders, Tijdschrift: F-V - Regio Tielt, vzw. 18de jg. nr.2, 2015. thema's:
-De Q(uick) R(esponse) Code.
-Kwartierstaat van de familie DE LODDER uit Tielt.
-Kerkelijke rechtspraak betreffende Tielt tussen 1570 en 1795 (deel 1), door Fons DAS.
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De Faluintjes Tijschrift: Heemkundige Kring, jaargang 28, 2015, nr. 2, enkele thema's:
-Over bijnamen te Baardegem.
-Vondelingen in Baardegem.
-Uit grootmoeders huisapotheek.

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

Oud Schrift en documentenleer
voor beginners
2015-2016
Melle

6-

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of begrijpen, “van niets tot iets”, dus. De lessen worden
gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal om de moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen ontleden. De cursus zal
doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg
393 te 9090 Melle (09.252.26.47), en wordt verzorgd door Xavier De Schryver,
Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2015.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 20,00 EUR. Om verwarring
te voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van, Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2015-2016". Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven
voor de cursussen beginnelingen en gevorderden samen.
Data en programma:
Elke vierde zaterdag van de maand van september 2015 tot en met maart 2016, (NIET in december) telkens van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Zaterdag 26 september 2015: Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke
stand” met aandacht voor de republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het
Oud Regiem) en kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Zaterdag 24 oktober 2015: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 28 november 2015: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters”, met
extra aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 23 januari 2016: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met aandacht voor het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Zaterdag 27 februari 2016: Les 5 = het oud-Nederlands uit de 18de-eeuw. Wij ontleden een
“staat van goed” en de “aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en verkortingen”.
Zaterdag 26 maart 2016: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, of “een ontvoogding”, een “huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706),
verkoop en aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in
verband met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw
vragen te beantwoorden.
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7-

Oud schrift voor gevorderden

2015-2016
Melle

Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2015 tot
en met maart 2016, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47). De lessen worden verzorgd door Gontran Ervynck.
De cursus is bedoeld als voortzetting van de cursus voor beginners. Er wordt
verondersteld dat de deelnemers deze cursus voor beginners gevolgd en behoorlijk verwerkt hebben.
De doelstelling van de cursus voor gevorderden bestaat erin de deelnemers voor te bereiden om
andere documenten te lezen als vervolg en uitbreiding van de informatie die vervat ligt in de parochieregisters. Deze documenten bevinden zich grotendeels in de verschillende rijks- en stadsarchieven. De aandacht zal vooral gericht zijn op het lezen van het oude, zgn. ``gotisch'', schrift.
De onderwerpen van de lessen zullen bestaan uit een keuze van teksten van diverse aard zoals
--- enkele moeilijker teksten uit de PR (als herhaling, 1e les)
--- staten van goed, wezenrekeningen e.d.
--- wettelijke passeringen, notarisakten
--- clachten en saisissementen
--- schepenakten, openbare verkopingen
--- enquesten en processtukken
--- belastingrollen (ommestellingen)
--- land- en renteboeken
--- oorconden, denombrementen, leenverhef, ... enz.
De stukken zullen in de les gelezen worden waarna aan de deelnemers een volledige transcriptie
van het stuk bezorgd wordt met de bedoeling deze thuis nader in te studeren. Tijdens de les wordt
uitleg verstrekt om de aard en inhoud van het stuk beter te leren kennen. Bij het einde worden
sommige teksten uitgereikt als voorbereiding van de volgende les.
Gezien de moeilijkheidsgraad heeft het weinig zin de lessen voor beginners en gevorderden tezelfdertijd te willen volgen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Indien nodig zal voorrang verleend
worden aan wie de lessen voor beginners reeds gevolgd heeft.
Het is van belang te beseffen dat oefenen en herhalen de enige goede manier is om oud schrift te
leren lezen.
Data en programma:
Zaterdag 12 september 2015
Zaterdag 10 oktober 2015
Zaterdag 14 november 2015
Zaterdag 9 januari 2016
Zaterdag 13 februari 2016
Zaterdag 12 maart 2016
Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2015.
Cursusgeld voor de nodige documentatie: 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen, wordt U
vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw,
met vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2015-2016”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als
officieel inschrijvingsbewijs.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Kalenderactiviteiten mei 2015:
Donderdag 7 mei 2015 om 20 uur: > Familiekunde Vlaanderen - Regio Aalst:
In het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegem dorp (in de
Crypte van de kerk van) Erembodegem.
Voordracht: "Landboeken en ommelopers" door Ignace Van Driessche, beleidsmedewerker Cultuur Provincie Oost-Vlaanderen.
Donderdag 7 mei 2015 om 19 uur: > De Oost-Oudburg, Sint-Amandsberg
Geleide wandeling gevolgd door een spreekbeurt "Een klooster als weerspiegeling van onze cultuur" door Bert Vervaet in zijn dorp Zaffelare
Zaterdag 16 mei 2015 om 14 uur: > De Oost-Oudburg, Sint-Amandsberg
"Per schip door de haven van Gent", inschrijven is een must. tel: 09/228.72.96
of luc.lekens@telenet.be
Vrijdag 22 mei 2015 om 20 uur. > Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt:
In de Bibliotheek Tielt, ingang langs Alexianenplein.
Voordracht: "Enkwesten van de Raad van Vlaanderen" door Johan Demuynck
Vrijdag 29 mei 2015 om 20 uur. > Davidsfonds Destelbergen
Zaal "Berghine" Dendermondesteenweg 439, 9070 Destelbergen
Lezing: "Den Doodendraad", door Prof. Dr. A. Vanneste
Zondag 31 mei 2015 van 7 tot 13 uur: 16de ruildag devotionalia en doodsprentjes
+ devotionale tentoonstelling.
Zaal "DE BRON" Kerkebijverstraat 19A, 9340 Lede.
Van 24 mei tot 7 juni 2015 > Luchtschip ontploft boven Gent
van Vinderhoute over Gent en Sint-Amandsberg naar Gontrode.
Tentoonstelling van 24 mei tot 7 juni
27 mei 2015 om 20 uur: voordracht, "Luchtschip ontploft boven Gent"
3 juni 2015 om 20 uur: "De bouw van de replica van de Morane-Saunier L"
Op 7 juni 2015 wordt de bunker met de panoramatafel ingehuldigd

Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt
Datum : Vrijdag 22 mei 2015 om 20 uur
Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt.
Waar: In de Bibliotheek Tielt, ingang langs Alexianenplein.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Voordracht: " "Enkwesten van de Raad van Vlaanderen "
Spreker: Johan Demuynck
Meer info:.

ENKWESTEN VAN DE RAAD VAN VLAANDEREN
In gerechtelijk archief duiken is weggelegd voor ervaren familiekundigen. Onze gastspreker, Johan
Demuynck, zal ons wegwijs maken in de volumineuze
procesdossiers van de Raad van Vlaanderen, eertijds de
hoogste rechtbank in Vlaanderen.
Voor de bewijsvoering stelden raadsheren onder meer
enkwesten op, meestal verslagen van de verhoorde
getuigen.
In deze lijvige boeken passeren vele dorpsbewoners de
revue, naast de pittige verklaringen van allerlei (onwelvoeglijke) voorvallen. Met getuigenissen uit honderden
bundels uit de periode 1590-1639 worden wij steevast
geboeid
…en wie weet was onze eigen familie niet van de partij.

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

TE NOTEREN IN JE AGENDA
Familiekunde Vlaanderen regio Tielt viert haar
25-jarig bestaan op zaterdag 31 oktober 2015.
Alle praktische zaken kun je lezen in het
3de nummer van Onze Voorouders dat op 1 juli 2015 verschijnt.

Familiekunde Vlaanderen - regio Aalst
.:: Donderdag 7 mei 2015 van 20 tot 22 uur ::.
VOORDRACHT:

Landboeken en ommeloopers
door Ignace Van Driessche, beleidsmedewerker Cultuur Provincie Oost-Vlaanderen.
In het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst,
Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem.
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 beedigde landmeters die het grondgebied in 'belopen' opdeelden. Hierbij werden vaak prachtige kaar-
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ten 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
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 €

Mededeling

Rijksarchief in België
ONS COLLECTIEF GEHEUGEN!

De verhuis van het Rijksarchief te Gent: een stand van zaken
Microfilms en genealogische bib Oost-Vlaanderen te Gent
In de nieuwsbrief op de website van het archief vernemen wij dat het nieuw archief
open gaat voor de vorsers op dinsdag 5 mei, Rijksarchief Gent, Bagattenstraat 43, tel:
09.265.76.70

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Feestelijke viering 200 jaar zusters van Liefde te Zaffelare 1815-2015
Datum: Donderdag 7 mei 2015 om 19 uur: >
Ingericht door: De Oost-Oudburg, Sint-Amandsberg
Gegidste wandeling langs de nog bestaande gebouwen van klooster, school en zorgcentrum, met daarna voordracht in de kerk.

"Een klooster als weerspiegeling van onze cultuur"
Spreker: Bert Vervaet in zijn dorp Zaffelare
================================================

"Per schip door de haven van Gent"
Datum: Zaterdag 16 mei 2015, Rigakaai om 14 uur stipt,
Ingericht door: De Oost-Oudburg, Sint-Amandsberg

Gezien het aantal deelnemers beperkt is, is inschrijven per telefoon of e-mail noodzakelijk:
09/228.72.96 of luc.lekens@telenet.be
De onkosten voor de tocht worden gedragen door de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg.

Meer info:
Op deze haventocht van circa twee uren, vaart men niet enkel op het kanaal Gent-Terneuzen, maar
wordt tevens een overzicht geboden van de diverse dokken waarlangs, zoals ook aan het kanaal,
talrijke belangrijke bedrijven gelegen zijn. De zeeschepen voeren de grondstoffen aan die na verwerking doorgestuurd worden over gans de wereld. Voor Europa gebeurt dit via binnenscheepvaart,
de spoorwegen en over de weg. In het weekeinde is het weliswaar minder druk in de haven maar
dit laat toe dat men op plaatsen komt waar het op werkdagen verboden is door het lossen en laden
van de vrachten.
Het havenjacht de "Jacob van Artevelde" vertrekt stipt om 14 uur aan de Rigakaai. Deze kaai ligt
aan het Grootdok over de spoorweg aan het einde van de Afrikalaan. De auto's kunnen parkeren op
de kaai zelf. Met het openbaar vervoer rijdt men met de bus 6 tot aan de stopplaats einde Afrikalaan. Met de tram 4 komt men ook tot aan de Muidebrug, maar dan is het nog 10 minuten wandelen tot aan het schip.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Datum Vrijdag 29 mei 2015 – om 20.00 uur
Zaal Berghine – Dendermondesteenweg 439 Destelbergen
Uitvoerder

:

Em. Prof. dr. Alex Vanneste

In het kader van ‘2014-2018 100 jaar Groote Oorlog’ presenteert
Davidsfonds Destelbergen
‘Den Dodendraad’. Een boeiende
spreekbeurt door Em. Prof. Dr. Alex Vanneste.
Professor Vanneste is een begenadigd spreker die zijn publiek op
sleeptouw neemt door de dramatische taferelen die zich afspeelden
tijdens de Grooten Oorlog aan de Belgisch-Nederlandse grens. Hij
illustreert zijn deskundig betoog met de projectie van beklijvend
beeldmateriaal en filmfragmenten.
Thriller en documentaire
Een spreekbeurt van deze gedreven West-Vlaamse wetenschapper
heeft de spankracht van een thriller en de rijkdom van een goed gemaakte documentaire. De omwonenden,
de spionnen, de agenten van de inlichtingendiensten, de installateurs, de vele slachtoffers, ze passeren allemaal de revue.
Achtergrondinfo
Van bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog heerste er aan
de Belgisch-Nederlandse grens een ongewone drukte.
Nederland nam niet deel aan de oorlog zodat de Duitsers zich
verplicht zagen om de grens te bezetten. Maar eigenlijk hadden
ze daar onvoldoende troepen voor. Spionnen, vluchtelingen,
oorlogsvrijwilligers en smokkelaars raakten al bij al vrij
gemakkelijk in Nederland - te gemakkelijk naar de zin van de
bezetter!
Daarom besliste de Duitse staf vanaf eind 1914 om van Knokke
tot aan het Drielandenpunt de grens met Nederland af te
sluiten met een onder elektrische stroom staande versperring,
die ook nog streng bewaakt werd door niets ontziende
schildwachten die meestal niet aarzelden om te schieten op al
wie het waagde te dicht bij die versperring te komen...
De lezing gaat in op de redenen van de bouw van de elektrische versperring, het optrekken en de technische
kenmerken ervan, de nare gevolgen voor de grensbevolking, de wijze waarop velen alsnog deze levensgevaarlijke hindernis omzeilden - maar ook op de talrijke slachtoffers die vielen onder het Duitse vuur en de
roekelozen die de moordende kracht van de toen nog nauwelijks gekende elektriciteit onderschatten. Dat
alles wordt ondersteund door origineel film- en fotomateriaal.
Em. Prof. dr. Alex Vanneste
Em. Prof. dr. Alex Vanneste (B, °1946) was sinds 1970 verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde Franse taalvaardigheid, Franse taalkunde, Sociolinguïstiek en Belgische taalpolitiek, en ICT voor Menswetenschappen. Daarnaast was hij lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van de UA, lid van het Auditcomité,
decaan van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, voorzitter van de Raad van Bestuur van Linguapolis, lid van
de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering van het CVA. Alex geldt als dé kenner bij uitstek van
de “dodendraad”, de door het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog geplaatste elektrische afsluiting aan
de Belgisch-Nederlandse rijksgrens.

Inkomprijs : leden Davidsfonds + leden Werkgroep WO I Destelbergen : 5 euro
Niet-leden : 8 euro

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

15

Nieuwsflits, nr. 34 (mei) 2015

Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum

TENTOONSTELLINGEN EN OPEN DEURDAGEN
n.a.v. zomerkermis 2015 te Melle

tentoonstellingen
”Voetschrepers te Melle, een apart verhaal”
(opgebouwd aan de hand van fotomateriaal van Michel De Paepe)

“Familienamen, wat komt daar allemaal bij kijken”
waar: leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle
wanneer: za. 4, zo. 5 en ma. 6 juli telkens van 10 tot 18 uur
organisatie: Werkgroep Genealogie Melle vzw
en Heemkundige Vereniging De Gonde
inkom: gratis
info: museum.melle@skynet.be of 09.252.26.47

Open deurdagen Gemeentelijk Museum
waar: Brusselsesteenweg 395 te 9090 Melle
wanneer: za. 4, zo. 5 en ma. 6 juli telkens van 10 tot 18 uur
inkom: gratis
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Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be
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Parochiearchieven bewaren voor de toekomst
Het Rijksarchief verwerft de laatste jaren meer en meer parochiearchieven. De regionale verschillen in
frequentie en omvang van kerkelijke aanwinsten zijn aanzienlijk, maar het fenomeen is in heel België
merkbaar. In samenspraak met de bisdommen, en met de hulp van vele vrijwilligers, werkt het Rijksarchief mee aan lange termijn oplossingen. Een blik op het bisdom Gent leert dat dit tot mooie resultaten
kan leiden

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

Zaterdag 9 mei
is het documentatiecentrum te Melle uitzonderlijk gesloten

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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-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.
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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