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1- Onbekend en onherkenbare drenkeling te Mechelen in 1879

door Xavier De Schryver

Een "drenkeling" is geen nieuws meer op de dag van vandaag. Maar de methodes om de identificaties te bekomen zijn wel verschillend. Met weinig informatie kwamen onze voorouders toch aan hun
doel. Hier een voorbeeld uit Mechelen:
Op 10 april 1879 werd te Mechelen het lijk van een onbekende persoon uit de Dijle boven gehaald.
Het lichaam bevond zich in een verre staat van ontbinding en was onherkenbaar geworden. Zonder
papier of uiterlijke kentekens en met weinig gegevens begint ons dossier.
Hieronder een afschrift van de inleiding in deze zaak die werd geschreven door de schepen van de
burgerlijke stand van Mechelen, de heer Léon François Charles Louis Pouppez de Kettenis,
ridder van de Leopoldsorde, schepen, officier van de burgerlijke stand der stad Mechelen, betreffende de inschrijving in de registers over het overlijden van een onbekende onder het nummer 296.

Even de naam "Pouppez de Kettenis" opgezocht. De eerste vermelding van een adellijke stand werd
reeds in 1749 gevonden:
>"Brussel 17 december 1749. Prins Karel-Alexander van Lotharingen, gouverneur-generaal van de
Oostenrijkse Nederlanden.
Benoeming van Nicolas-Joseph Poup(p)ez, auditeur bij de Justitieraad van Brabant, tot raadsheer
en rekwestmeester in de Grote Raad van Mechelen. Dit ambt verhief indien nodig tot erfelijk
adeldom."
>"Brussel 1 april 1827 Koning Willem I.
Adel erkenning voor François-Joseph Pouppez de Kettenis, inspecteur van de indirecte belastingen
voor het arrondissement Mechelen ".(zoon van voorgaande)
>"Brussel, 5 maart 1840 Koning Leopold I.
Toevoeging bij diploma van de naam 'de Hollaeken', overdraagbaar op de afstammelingen die dat
goed bezitten, voor jonkheer François-Joseph Pouppez de Kettenis (voornoemd)."
Een proces verbaal werd opgesteld door de politiecommissaris van de stad Mechelen. Het lijk werd
naar het dodenhuisje van de stad overgebracht.
Om zijn herkomst te kunnen vaststellen werd in een proces verbaal de beschrijving gemaakt met al
de persoonlijke kenmerken en kleding. Er werd tevens vermeld dat er geen voorwerpen of papieren
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in de zakken vertoefden. De bijgeroepen wetsgeneesheer, de heer Peeters, maakte op zijn beurt
een verslag, maar dit werd hier niet terug gevonden zoals vermeld onder aan deze tekst.

Ten gevolge hiervan hebben zich twee getuigen gemeld die aan de hand van deze beschrijving het
lijk later herkenden. Een inspecteur van de burgerlijke bejaardenhuis van Antwerpen, maar wonende te Muysen, en een landbouwer uit Haecht. Zij verklaarden na het herkennen van de kleding en
schoenen dat ze deze persoon zouden kennen.

Vertaling van de verklaring van Pierre Decock.
Op de verklaring van Pierre Decock, landbouwer, oud 64 jaar, wonende te Haecht, die verklaard
heeft ongeletterd te zijn, en van Corneille Van den Broeck, opziener van het burgerlijk hospies te
Antwerpen, oud 42 jaar, wonende te Muysen, die getekend heeft. Beide zijn niet verwant aan de
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overledene. Waarvan akte opgesteld ten gemeentehuis, door ons ondertekend Léon François Charles Louis Pouppez de Kettenis, chevalier de l'ordre de Léopold, schepen, officier van de burgerlijke
stand van Mechelen, waarvan lezing van deze akte.
getekend: Com. Van den Broeck
L.Pouppez de Kettenis.
Deze kleding zou vermoedelijk toebehoren aan een zekere "Streikler Bernard-Jean" geboren te
Antwerpen op 19 juni 1815 en die geplaatst was door de Administratie van het Antwerpse bejaardenhuis bij laatste genoemde getuigen. Hij was al vermist sedert de 25 februari laatstleden. (1879)
Daarop stelde de ambtenaar van de burgerlijke stand van Mechelen de overlijdensakte op.

Vertaling van de overlijdensakte:
De 11de dag van de maand april, duizendachthonderdnegenenzeventig te 11 uur in de morgen.
Overlijdensakte van Bernard Jean Streickler, dood gevonden te halfzeven in de morgen, op dat
ogenblik nog onbekend, maar is later herkend door twee getuigen waarvan in bijvoegsel proces
verbaal. Hij was een pensioengast in het burgerlijk bejaardenhuis van Antwerpen. Volgens zijn geboorteakte werd hij geboren te Antwerpen op 19 juni 1815, wonende te Haecht (Brabant) ongehuwd, zoon van Antoine Streickler en Jeanne Catherine Wittebol, beide overleden.

Transcriptie:
Le dix-neuf juin mille huit cent quinze à onze heures du matin devant nous Jean Paul Joseph
Moretus, adjoint de la mairie de la ville d'Anvers, officier de l'Etat civil, spécialement délégué,
déclaration de naissance de Bernard Jean Streickler, né le dix-neuf juin sus dite à six heures et
demi ce matin, fils légitime de Jean Antoine, tailleur, âgé de vingt huit ans, natif d'Anvers et
domicilié section 1 no 1209, et de Jeanne Catherine Wittebol, son épouse, âgée de vingt deux ans,
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native d'Anvers, a été faite par le père précité, lequel nous a présenté l'enfant en présence de
Bernard Hoedenmaker, hôtelier âgé de quarante neuf ans, domicilié à Anvers section 1, no 576 et
Jean Corneille Peeters, tailleur, âgé de vingt deux ans, domicilié à Anvers, section 2, no 296 et nous
en avons rédigé le présent acte dont lecture a été donné aux comparants lesquels ont signé avec
nous.
Vrij vertaald:
Op de 19 juni 1815 te 11 uur zijn voor ons verschenen Jean-Paul Moretus, adjunct in het stadhuis
te Antwerpen, officier van de burgerlijke stand, speciaal gedelegeerd voor de geboorteverklaring
van Bernard Jean Streickler, geboren op 19 juni voornoemd te half zes 's morgens, wettige zoon
van Jean-Antoine, kleermaker, 28 jaar oud, geboren te Antwerpen en er wonende, sectie 1, nummer 1209, en van Jeanne-Catherine Wittebol, zijn echtgenote, oud 22 jaar, geboortig van Antwerpen, vertoond door de vader in tegenwoordigheid van Bernard Hoedenmaker, hotelier 49 jaar oud,
wonende te Antwerpen sectie 1, nummer 576 en van Jean Corneille Peeters, kleermaker 22 jaar
oud, wonende te Antwerpen sectie 2 nummer 296. Hebben wij na lezing van deze akte met ons
getekend.

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

2- Weerspreuken uit de boerenkalender voor juni

door Xavier De Schryver

Blaast juni uit de noorderkant,
verwacht veel koren op het land.
Boeren maaien nu hun grasjes,
stedelingen pakken hun terrasjes
In juni weinig regen voorspelt een grote zegen

3- Beschermheiligen en vereringen!
Deze maand denken wij aan de studerende
jeugd.
Juni betekent niet alleenlijk de komst van de mooie dagen met het hooi
op de velden, maar ook het einde van een schooljaar met zijn zware
examens voor de meeste studenten als slot. Voor hen is er de Heilige
Aloysius van Gonzaga als beschermheilige.

Wie is Aloysius van Gonzaga?
Aloysius van Gonzaga, eigenlijk Luigi Gonzaga, stamde uit het Italiaanse
adellijke geslacht der Gonzaga’s. Hij werd geboren in het kasteel van
Castiglione delle Stiviere bij Mantua op 9 maart 1568. Aloysius was de
oudste zoon van de marktgraaf van Mantua-Castiglione. Lodewijk III
Gonzaga was zijn betovergrootvader.
Reeds op zijn vierde jaar werd hij door zijn trotse vader overal mee genomen, of het nu diplomatieke missies waren of jachtpartijen. Maar toen
hij op een keer met malaria thuiskwam, was het afgelopen.
Op zevenjarige leeftijd onderging de jongen een gevoelige verandering:
hij werd meer teruggetrokken en in zichzelf gekeerd. Reeds als kind legde hij onder invloed van zijn moeder een grote vroomheid aan de dag.
Toen zijn vader na twee jaar terugkeerde van een zendingsreis naar Spanje, was hij trots op zijn
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zoon: de jongen zou straks een wijze en bedachtzame opvolger zijn.
Als tienjarige werd hij aan het hof van de Medici’s te Brescia als page aangesteld. Vervolgens verbleef hij aan het hof van koning Filips II van Spanje.
Hij kreeg zijn opleiding aan het hof van de Medici’s. Voor ons roept dat de oogverblindende rijkdom
en schoonheid op van de kunst uit de 16e eeuw. Maar reeds als tienjarig jongetje keek Aloysius
dwars door de mooie aankleding en rijke façades heen. Hij walgde van het gekonkel en geroddel,
de vleierijen en pluimstrijkerijen. Hij had een haarfijn gevoel voor de opgeschroefde onechtheid;
wel ridderlijk opkomen voor Christus en zijn kerk, en het intussen houden met een of meerdere
maîtresses. Als hij het onveilige wereldje wilde ontvluchten, trok hij zich terug in de enige plek die
veilig was, de kapel. In zijn persoonlijk gebed beloofde hij nooit en te nimmer mee te doen met dat
holle vertoon.
De heilige kardinaal Carolus Borromeus, de aartsbisschop van Milaan, maakte op de jonge Luigi een
grote indruk en zo deed hij op zijn twaalfde zijn Eerste Heilige Communie.
Toen Maria van Oostenrijk na de dood van haar man, keizer Maximiliaan II, naar haar vaderland
Spanje terugkeerde, bood vader Di Castiglione aan dat zijn familie haar zou vergezellen. Maar zo
jong als hij was, nam hij zich voor het leven te leiden van een kloosterling, van gebed, vasten en
boetepraktijken. Hij verhuisde naar het Spaanse hof in Madrid. Zijn biechtvader daar was een pater
jezuïet. Dat wou hij ook. Hem maakte hij zijn verlangen bekend om bij de jezuïeten in te treden. Hij
was toen vijftien. Zijn biechtvader zei dat hij nog te jong was, en dat zoiets nooit zou kunnen zonder de toestemming van zijn vader.
Voorzichtig bracht hij zijn verlangen bij zijn vader ter sprake. Dat doorkruiste de toekomstplannen
van de hertog volkomen. In zijn woede probeerde hij hemel en aarde te bewegen om zijn zoon op
andere gedachten te brengen. Daarom stuurde hij hem in gezelschap van zijn jongere broer Rudolf
langs de Italiaanse hoven in de hoop dat die bevlieging wel zou overgaan. Maar de jongen die het
hof van de Medici's in Milaan had meegemaakt, zag alleen maar meer van hetzelfde. Bij thuiskomst
was hij des te vaster besloten om zijn leven aan wezenlijker dingen te wijden.
Zijn vader gaf pas toestemming aan zijn zoon om in te treden toen hij erachter kwam dat Aloysius
van Gonzaga zich zelf pijn deed om boete te doen voor de kruisiging van Jezus (zelfkastijding).
Zo trad Aloysius in bij de jezuïeten te Rome op 25 november 1585. Hij was op dat moment ruim
zeventien jaar oud. Tegen de wil van zijn familie in trad hij toe tot de Sociëteit van Jezus. Daar studeerde hij filosofie en theologie. Tevens had hij veel zorg voor de zieken en voor het waardig begraven van de armen.
In dat jaar 1585 deed hij ten gunste van zijn broer Rudolf afstand van zijn rechten op het markgraafschap Castiglione.
Zijn geestelijk leidsman leerde hem zich te matigen in de strenge religieuze praktijken waaraan hij
in de afgelopen jaren zo gewend was geraakt. De jonge novice zei van zichzelf: "Ik ben een stuk
kronkelig metaal en ben ingetreden om gladgeschaafd te worden." Vanaf nu leidde hij het leven van
elke jezuïet in het begin van zijn opleiding: hij legde na afloop van het tweejarige noviciaat de drie
religieuze geloften af, studeerde filosofie en deed zijn examens. In 1589 werd hij naar zijn ouderlijk
huis teruggestuurd om een ruzie bij te leggen tussen zijn vader en zijn broer Rudolf. Daar had hij
een flinke tijd voor nodig en pas in mei 1590 keerde hij naar Rome terug.
In 1591 werd Italië getroffen door de pest. Aloysius ging uit bedelen om aalmoezen in te zamelen.
Toen in Rome een pestepidemie woedde, liet Aloysius niet na de zieken te helpen. Stuitte hij op
straat op een stervende patiënt, dan droeg hij hem in zijn armen naar een hospitaaltje, waste de
zieke, gaf hem te eten en deed alles wat nodig was. Zijn overste werd ongerust. Er waren al genoeg
jonge jezuïeten in opleiding het slachtoffer geworden van hun heldhaftigheid; ze raakten zelf besmet en stierven meestal niet lang daarna. Aloysius mocht alleen naar het hospitaaltje gaan van
Maria van Altijddurende Bijstand. Daar werden geen pestlijders of andere besmettelijke patiënten
heengebracht. Aloysius gehoorzaamde. Maar de eerste de beste patiënt die hij er verzorgde, bleek
achteraf wel degelijk besmet te zijn. Hij overleed op 23-jarige leeftijd aan een besmetting, die hij
had opgelopen tijdens het verplegen van pestlijders te Rome op 21 juni 1591 .
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Op 19 oktober 1605 werd hij door Paus Paulus V zalig verklaard en op 31 december 1726 werd hij
samen met Stanislaus Kostka door paus Benedictus XIII heilig verklaard. In 1729 werd hij door dezelfde paus tot patroon van de jonge studenten uitgeroepen.
Hij is patroon van Castiglione delle Stiviere en van de stad Mantua, van de jeugd, de studerende
jeugd, hij is ook patroon van de beroepskeuze. Omdat hij zo zuiver aanvoelde wat echt was en wat
niet, zou je hem ook de patroon van de onderscheiding der geesten kunnen noemen.
De Vlaamse hogeschool EHSAL, de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius (UFSAL), de Facultés Universitaires Saint-Louis en het Aloysius College zijn naar hem vernoemd. Op 21 juni viert de Kerk de
heilige Aloysius van Gonzaga sj.
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:
Arlette Van Herrewege (Assenede), André Vervust (Melle), Bart Muylaert (Melle), Daniël De
Vleeschouwer (Semmerzake), Etienne Martens (Melle), Felix De Lange (Sint-Amandsberg), Gerarda
Poppe (Laarne), Guido De Munter (Merelbeke), Ivan Burggraeve (Lochristi), Jan Van de Velde (De
Pinte), Luc De Ruyver (Kalken), Marc Vanden Daele (Merelbeke), Maria Praet (Beervelde), Michel De
Roek (Melle), Nele De Moor (Gent), Raoul Schepens (Melle), Roger De Moerloose (SintAmandsberg), Rita Vander Linden (Lochristi), Yolande Souwerck & Guus Robbe (Ledeberg).

Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijding, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…):
Bart Muylaert (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Guido De Munter
(Merelbeke), Magda De Nys (Melle), Nele De Moor (Gent), Roger De Moerloose (SintAmandsberg), Raoul Schepens (Melle), Yolande Souwerck & Guus Robbe (Ledeberg).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Roger De Moerloose (SintAmandsberg).
Necrologie: Guido De Munter (Merelbeke), Nele De Moor (Gent), Roger De Moerloose (SintAmandsberg) en Raoul Schepens (Melle).
Boeken en kranten:
"Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit", door K. De Clerck,
H. Bossaert, G. De Clercq, E. Langendries, enz., geschonken door Eric Vande Putte, Melle.
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"De Sint-Vincentiuskerk te Eeklo, een schatkamer van neogotiek" door Patrick Devos, 1991, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Mueum voor stenen voorwerpen, ruines van de Sint-Baafsabdij" door A. Van den Kerkhove & J.
Baldewijns, 1993, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Eenheid op papier, de Nederlanden in kaart", door Jan Roegiers & Bart van der Herten, 1994,
geschonken door Chris Paepen, Melle.
"De Sint-Baafskathedraal - Gent" door Van de Wiele Roger,1994, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"De Sinte-Mariekerk van Everbeek, verborgen rijkdom in de Vlaamse Ardennen" door Patrick
Devos, 1998, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"De Sint-Martinuskerk van Aalst, een onvoltooide symfonie van Brabantse gotiek" door Luc Robijns/Gent 1997, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"De Sint-Antoniuskerk te Sint-Niklaas, drie eeuwen sobere barok", door Anthony Demey, Daniël
De Smet, Karolien Goethals & Wim Nys, 1996, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Sint-Hermes. Van Rome tot Ronse" door Jan van Damme, 2000, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Geo Verbanck, beeldhouwer" door Anthony Demey, 1995, geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Valentin Vaerwyck, van Oud-Vlaendren tot nieuw provinciehuis" door Anthony Demey, 1993.,
geschonken door Chris Paepen, Melle.
"Interbellum, Architektuur in Oost-Vlaanderen" door Anthony Demey, 1990, geschonken door
Chris Paepen, Melle.
Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen" door Marjan Buyle & Anna Bergmans, 1994,
geschonken door Chris Paepen, Melle.

5- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken
"Offergaven voor gezondheid en voorspoed van mens en dier, Ex-voto's in Vlaanderen", 1997.
“R.I.P. aspecten van 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen”, door Tamara Ingels (red), met
bijdragen van Kris Coenegrachts, Christoph De Spiegeleer, Tamara Ingels, Marc Jacobs, Sharon
Schepens, Jeffrey Tyssens en Patrick Van den Nieuwenhof, 2015.
“Gezinsreconstructie Erembodegem 1880-1910”, door Karine Henderickx, Lisette Vanmol en
Diane Vermoesen. Een uitgave van Familiekunde Vlaanderen - Regio Aalst vzw, 2015 in twee delen.

Tijdschriften
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis, nummer 260, :
-DE 'GEUZENHOEK' TE OVERBOELARE, Jeugdherinneringen over het buurtleven tussen stad en dorp.
-Het verhaal van de Geraardsbergse OOST-FRONTSTRIJDERS (1941-1945) deel 2: Brigade/Divisie Langemarck".
-De wegen van groen: deel 3: Eén in verscheidenheid.
-In 't Giesbaargs: 't Was leutig in da kabberdoesjken, mor a vloog bùijten mè gieël zannen battaklang.
-Tijdsbeeld Het sas van Idegem.
Heemkundige Kring van Erpe-Mere, april 2015 - jaargang 55, nr. 2 , enkele thema's
-Erpe-Mere tijdens de "Groote Oorlog" 1914-1918, deel 7: De oorlogsjaren van burgemeester Leopold
Dooreman uit Burst en zijn gezin.
Tijd-Schrift, Heemkunde en Lokaal-Erfgoedpraktijk in Vlaanderen. jaargang 5, nr. 1 / april 2015,
-“De wondere wereld van het erven”.
-"Dus meer baete dan schuld" / -De kinderen van Roegiers Gheeraerts / -De mens als archiefbron.
Heemkring Wichelen, 39 jg. 1/2015, enkele thema's
-Uitvinders en instrumentenbouwers: Frans en Camiel De Neef, "Speeltuigbouwers" uit Wichelen.
-Wichelse begijntjes in Dendermonde in de 19de eeuw.
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8

Nieuwsflits, nr. 35 (juni) 2015

-Een leven van spaarzaamheid en plichtsbetrachting: Evarist Van Keymeulen en Maria De Craene.
-Kwajongensstreken op weg naar school, eind jaren '50.
-Naar een Wichels woordenboek, door Gust De Maesschalck & Alfons Rasschaert.
Castellum, Vereniging voor lokale geschiedenis van Kalken en Laarne, jg XXXI, nrs. 2, 3 & 4 /
2014, enkele thema's:
-De oorlog 1914-1918 van de Laarnse frontsoldaat Camiel Jan Valcke.
-De Kalkense dokter Jozef Van de Velde (1871-1939), Vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool, tijdens WO I.
-Burgerwacht aan de Schelde, 1914
Het land van Beveren, Hertogelijke Heemkundige Kring vzw, jaargang LVII - nr. 2 - juni 2014.
-450 jaar heren van Beveren (1120-1575), deel II: Bourgondië van Beveren.
-Antoon van Beveren: de gegeerde gevangene.
-De rijke erfdochter Maria van Bourgondië (1457-1482).
-Oorlog in de Nederlanden.
-De Bourgondiërs van Beveren.

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

6-

Oud Schrift en documentenleer voor beginners
2015-2016
Melle
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”.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.

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:
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
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
Nog tot 16 juni 2015 > R.I.P. 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen.
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroerstraat 6 (Patershol), 9000 Gent
open van 10 tot 17 u. (toegang tot 16.30 u.), gesloten op maandag
gratis toegang
Donderdag 4 juni 2015 van 20 tot 22 uur, > De Tijd, tijdrekening en tijdsbeleving,
door Yvo Peeters
in FV Aalst documentatiecentrum, Erembodegemdorp
(in de Crypte van de kerk) te Erembodegem
Zondag 7 juni 2015 om 17 u, > "Het Vliegveld van Gontrode"
Herdenking 100 jaar WO I-site
De site ligt in de "Rechte Ree" tussen Scheldeweg 55 en 57, 9090 Melle
Donderdag 11 juni 2015 om 20 uur "Dendermonde in 1914-1918"
Gegidste wandeling door stadsgids Marieke De Coninck
Verzamelen om 20.00 u stipt aan de Brusselse Poort en NIET aan het documentatiecentrum Prinsenhof!
Zaterdag 4 juli tot maandag 6 juli 2015 van 10 tot 18 uur
"Tentoonstelling in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum"

”Voetschrepers te Melle, een apart verhaal”

door Heemkundige Vereniging De Gonde
en

“Familienamen, wat komt daar allemaal bij kijken”
door Werkgroep Genealogie Melle vzw

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt
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
de
3 nummer van Onze Voorouders dat op 1 juli 2015 verschijnt.

Familiekunde Vlaanderen - regio Aalst

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
Donderdag 11 juni 2015: Vormingsavond: wandeling
"Dendermonde in 1914-1918"
Gegidste wandeling door stadsgids Marieke De Coninck.

Wandeling doorheen het rijke verleden van het oude
stadscentrum; we ontdekken er de nog bestaande relicten, staan stil bij het militaire aspect, en vooral bij de
impact die de oorlogsgebeurtenissen hadden op het
leven van de gewone mensen.
OPGELET: we verzamelen om 20.00 u stipt aan de Brusselse Poort en
NIET aan het documentatiecentrum Prinsenhof!

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Donderdag 18 juni 2015: Consultatieavond bibliotheek
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 €

De Koninklijke Bibliotheek van België
De Koninklijke Bibliotheek van België zet meer dan 1,2 miljoen pagina's
uit historische kranten online.
De nieuwe tool werd officieel gelanceerd door staatssecretaris van Wetenschapsbeleid Elke Sleurs.

Digitalisering van de Belgische pers
Het programma tot digitalisering van de Belgische pers maakt deel uit van een ambitieus plan dat in
2004 werd gelanceerd en betrekking heeft op de digitalisering van de verzamelingen van de federale wetenschappelijke instellingen. Onder het toezicht van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)
hebben de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) samen de praktische voorwaarden van dit project vastgelegd en zich
ertoe verbonden om in te staan voor de volledige uitvoering.
reeds deels online te doorzoeken/bekijken:
http://belgica.kbr.be/nl/coll/jour/jour_nl.html
Belgische dagbladpers (1831-1970) -Selectie van gedigitaliseerde kranten, met inbegrip
van de zogenaamde ‘gecensureerde’ pers van beide wereldoorlogen.
Artistieke en literaire pers (1871-1958)
In 2008 lanceerde de Université libre de Bruxelles (ULB) dit project voor het digitaliseren van
Belgische literaire tijdschriften.
Het project Gazette de Leyde (1750-1793)
Dit project werd in 2007 gelanceerd en verenigt de Koninklijke Bibliotheek van België met het
Centre d’études du 18e siècle (Studiecentrum 18de eeuw) van Lyon.
medegedeeld door Nele De Moor
-------------------------------------------

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Dagblad Vooruit gedigitaliseerd!
De Koninklijke Bibliotheek van België en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
stellen een van hun belangrijkste krantencollecties, met name die van het dagblad Vooruit,
digitaal ter beschikking van het publiek.
De krant zal voor de periode 1884-1950 zowel in de leeszaal van
Amsab-ISG, als in die van de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheek Gent raadpleegbaar zijn. De periode 18841918 wordt bovendien online aangeboden op de websites van de
Koninklijke Bibliotheek en Amsab-ISG.
Innovatief onderzoek

gewoonweg onmogelijk was.

Kranten zijn een essentiële bron van informatie. Dat is zo voor de
krant van vandaag, maar misschien nog meer voor die van gisteren. Dankzij de digitalisering van kranten blijft dit hedendaags
erfgoed bewaard. Tegelijk opent digitalisering perspectieven voor
innovatief onderzoek. De kranten zullen doorzoekbaar zijn met
behulp van Optical Character Recognition, een toepassing waardoor in de gedigitaliseerde bestanden gezocht kan worden op
bepaalde woorden en zoektermen. Dit laat kwantitatief of lexicografisch onderzoek toe, iets dat voorheen bijzonder tijdrovend of

Voor alle info: hendrik.olivier@amsab.be
Link naar de krant 1884-1918:
ftp://digital.amsab.be/pubs_serials/Vooruit_1884-1918/
Kwetsbaar erfgoed
Erfgoedinstellingen doen er alles aan om hun kranten te beschermen tegen de tand des tijd. Helaas
worden die niet op het beste papier gedrukt. Voor de lezer hoeft de krant immers niet langer dan
een dag mee te gaan. Voor de bewaring op lange termijn is de slechte papierkwaliteit echter een
ramp: oude kranten vallen soms letterlijk in snippers uiteen. Digitaliseren zorgt ervoor dat de informatie bewaard blijft. Het nieuws van vroeger biedt namelijk inzicht voor wie wil begrijpen hoe
onze maatschappij vandaag vorm gekregen heeft
Een legendarische krant
Van socialistische spreekbuis evolueerde Vooruit na de Eerste Wereldoorlog tot een brede, populaire krant met een gevarieerd aanbod aan rubrieken. De namen van sommige redacteuren spreken
nog altijd tot de verbeelding: schrijver Louis-Paul Boon, kunstpaus Paul-Gustave Van Hecke, huistekenaar Frits Van den Berghe … Vooruit is niet alleen een rijke historische bron voor de politieke
en sociaaleconomische geschiedenis, maar evengoed voor de culturele geschiedenis en die van het
dagelijks leven.
Gedragen door een gemeenschap
Dat erfgoedgemeenschappen zich sterk betrokken voelen bij hun eigen verleden hoeft niet te verwonderen. De krant Vooruit was in Gent en bij uitbreiding in Vlaanderen voor vele generaties niet
alleen een dagelijkse bron van informatie, maar ook een gids die de actualiteit duiding en betekenis
gaf. Amsab-ISG heeft zich voor de financiering van dit digitaliseringsproject met succes kunnen
wenden tot deze gemeenschap.
Medegedeeld door Jean Paul De Cloet

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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WAPENKAARTEN van VLAANDEREN, BRABANT en HENEGOUWEN
Deze wapenkaarten worden u aangeboden door de
Familievereniging Van Waesberghe.
De drie wapenkaarten zijn het werk van wijlen professor
Ernest WARLOP. Ze dateren uit het begin van de 17e
eeuw. De wapenkaarten van Vlaanderen en Brabant
werden opgedragen aan de aartshertogen Albrecht en
Isabella, de toenmalige landsvorsten. Graveurs van de
kaarten waren o.m. Henry Lut(er?) en Johannes
Lemmens. De wapenkaart van Henegouwen dateert
van 1641-1644 en is niet opgedragen aan hun opvolger
koning Filips IV van Spanje, maar aan Claude Lamoral I
prins de Ligne, één der meest vooraanstaande edelen
van het graafschap. De kaart werd opgemaakt en
gegraveerd door Mattheus Borrekens en Martinus
vanden Enden te Antwerpen.
Van deze kaarten werd een fotografische reproductie
gemaakt die wij voor een betaalbare prijs kunnen
aanbieden. De wapenkaart van Vlaanderen meet 80 x
61 cm, die van Brabant 83 x 59,5 cm, Henegouwen 68
x 49 cm. De wapenkaart van Vlaanderen telt 612
wapenschildjes, die van Brabant 590, die van
Henegouwen 439.
De wapenkaarten worden geleverd vergezeld van een syllabus met de geschiedenis achter deze kaarten en een wegwijzer om de schildjes te lokaliseren op de kaarten. Kostprijs voor elke
set: 40€.(excl. verzendingskosten)

Kan besteld worden via >

Laurette.van.waesberghe@telenet.be

Prijzen verzendingskosten wapenkaarten.
1 ex.(België 6.50€ - Europa 8.70 €. Folder resp. 2.31€ en 7.2€.
2/3 ex (België 6.50€ - Europa 13.05€. Folder resp. 3.85€ en 12€
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be
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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

tijdens 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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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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