NIEUWSFLITS
nr. 57 (april 2017)

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep Genealogie Melle (WGM vzw)
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.

Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle,
Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle (tel. 09 252 26 47)
Voor uw genealogische opzoekingen staan wij open voor iedereen!
Breng een bezoek en laat u assisteren door de leden van de
Werkgroep Melle vzw (WGM vzw) en
Heemkundige Vereniging De Gonde
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Voorwoord

Als ik vandaag (half maart) in de tuin kijk zie ik reeds een massa sneeuwklokjes in bloei
staan. Na enkele dagen zon komen daar de krokussen bij. Het geeft mij altijd een goed
gevoel dat de natuur, de flora en fauna
terug tot leven komen. De steeds terugkerende ongemakken die ik voelde bij
het vallen van de blaren maken plaats
voor nieuwe energie te samen met het
knoppen van de forsythia1 en andere
vroegbloeiers.
Sneeuwklokjes bloeien in februari en
maart, soms in april. Elke bloeistengel
draagt vroeg in het voorjaar één knikkende bloem. De bloem lijkt wit doch is
feitelijk kleurloos. Een fijngeknepen
bloemblad blijkt glashelder te zijn, doordat de luchtbelletjes tussen de bladcellen
dan weggeperst zijn. Het is deze lucht
die het invallende licht in alle richtingen
weerkaatst, waardoor het als wit wordt
waargenomen. (wikipedia)
Tot daar mijn biologische overpeinzing.
Dat het weer in april onbestendig is, zeggen ons de aprilse grillen2:
April met zijn grillen
doet wat hij wil.
Wat zeggen de mannen:

De vrouwen en de aprillen,
Ze hebben beide hun grillen.

Wat zeggen dan de vrouwen: De heren en de aprillen
bedriegen die zij willen.
Met het huwelijk vergeleken: De echtelijke staat is als de maand april,
nu storm, dan zonneschijn, dan weer alles stil.

1 Forsythia (Chinees klokje) is een geslacht van struiken in de olijffamilie. De struiken vallen in het voorjaar op door de gele bloemen. Er
bestaan zes hoofdsoorten en enkele gekruiste soorten. Het geslacht is genoemd naar William Forsyth (1737–1804), een van de
oprichters van de Royal Horticultural Society.(wikipedia)
2 “Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land” door M. Broeckhove, 1945. Dit boek uit onze rubriek "Folklore en Levensbeschouwing" kan geraadpleegd worden in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.
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Dhr. GONTRAN ERVYNCK
Van harte dank Gontran!
Op zaterdag 11 maart laatstleden gaf Gontran Ervynck
(° te Melle in 1935) zijn laatste en door de cursisten zeer gewaardeerde les oud schrift voor gevorderden. Hij wordt straks
hierin waardig opgevolgd door de historica, Lieve Welvaert.
Gontran Ervynck was beroepshalve als professor verbonden
aan de faculteit wetenschappen van de KU Leuven, campus Kulak te Kortrijk, hij gaf er verschillende decennia les wiskunde
aan tal van studenten.
Op 13 december 1964 was hij te Gent één van de stichters van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF, heden
Familiekunde Vlaanderen vzw). Als genealogische duizendpoot
publiceerde hij talrijke artikels in onder meer Vlaamse Stam, de
Gentse Cadenas, De Gonde, het tijdschrift van het Heemkundig Genootschap het Land van Rode, de
Nieuwsflits (de digitale maandelijkse uitgave van de Werkgroep Genealogie Melle vzw) enz…
Gontran Ervynck is ook de auteur van o.a. volgende werken: “Stamboom van de familie Hervinck
(1600 tot heden)”, “Staten van Goed van de Burggravie Gent”, “Herwerking van verschillende delen
van de notities uit de registers van de schepenen van Ghedeele van Gent (opgemaakt door M. J.
Baudts)” en “Gedeeltelijke gezinsreconstructie op basis van de Staten van Goed van de heerlijkheid
Sint-Pieters/Ledeberg”.
Hij is tot op vandaag nog steeds actief in de groep vrijwilligers die in de Zwarte Doos (Stadsarchief Gent) de bewerking doet van de oude Gentse parochieregisters. De huwelijksakten zijn, zoals
bekend is, reeds afgewerkt, men is momenteel nog volop bezig met de doopakten.
Gontran Ervynck is sinds de oprichting van het documentatiecentrum te Melle een trouwe bezoeker
ervan en gaf menig genealoog nodige ondersteuning.
Als Werkgroep Genealogie Melle vzw zijn we hem bijzonder dankbaar voor onder meer zijn zeer gewaardeerde inzet als lesgever. We hopen uiteraard nog vele jaren verder beroep te mogen doen op
zijn eruditie en zijn ervaring. (Jan Olsen)

In actie in het DCMelle tijdens de lessen Oud Schrift.
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Zoekertjes: Inzending van een lezer - een doopakte van Kallo ter vertaling.

Voorwaar geen gemakkelijke opdracht om aktes uit de jaren +- 1650 terug te vinden.
De parochieboeken (op RA) zijn een mengeling van dopen, huwelijken en begrafenissen.
Transcriptie:
Anno 1665 die 28 decemb(ris) ego Corn(elius) Gilbau
pastor ecclesiae de Callo baptizavi Joannam filiam
Michaelis Michielssens De Vroye et Heylten Him=
=brechts Bylen coniugum natam 25 eiusd(em) hora circiter
12 nocturna. S(usceptore)s Cornelius Adriaenssen Joppen et
Joanna Van Innevelt
Suytpolder
Corn(elius) Gilbau pastor in Callo
Vertaling:
In het jaar 1665 op 28 december heb ik Cornelius Gilbau, pastoor van de kerk van Kallo
Joanna gedoopt, de dochter van het echtpaar Michael Michielssens (= Michielszoon) De
Vroye en Heyltje Himbrechts Bylen. (Ze werd) geboren op 25 van dezelfde (maand) rond
12 uur ’s nachts. Doopheffers (waren) Cornelius Adriaenssen (= Adriaanszoon) Joppen
en
Joanna Van Innevelt
Zuidpolder (Sint-Antoons-Zuidpolder ?)
Cornelius Gilbau pastoor in Kallo
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Huwelijk in 1744 te Lovendegem (bijdrage Xavier De Schryver)
Twee maal gehuwd op 20 jaar tijd. Eerste huwelijk werd ongeldig verklaard……

Die 14 januarii 1744 præviis sponsalibus et 3 proclamationibus contraxerunt
matrimonium Josephus Speecaert et Joanna Cobbaert. Testes erant Livinus De
Meester et Catharina Martens.
(signatum) G(uilielmus) Vanderstraeten pastor
--------------------------------------------in marge: hoc matrimonium fuit nullum ob impedimentum cognationis spiritualis, sed
postea obtenta dispensatione revalidatum. Vide registrum anni 1764 3a junii
Na voorafgaande ondertrouw en 3 afkondigingen huwden op 14 januari 1744 Josephus
Speecaert et Joanna Cobbaert. Getuigen waren Livinus De Meester en Catharina
Martens.
(getekend) Guilielmus Vanderstraeten pastoor
in de kantlijn: dit huwelijk was nullum wegens het beletsel van geestelijke
verwantschap, maar achteraf geldig gemaakt na een dispensatie te hebben verkregen.
Zie in het register van het jaar 1764 op 3 juni (hierna)
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Die 3a junii (1764) obtenta dispensatione ab illustrissimo d(omi)no episcopo
Gandavensi super tribus bannis et impedimento cognationis spiritualis contraxerunt
matrimonium coram me infrascripto Josephus Speeckaert et Joanna Cobaert. Testes
fuerunt r(everendus) d(ominus) Jo(ann)es Bapt(ista) De Geldere et Maria Anna
Wyckaert et sic revalidatum est matrimonium quod 14 jan(ua)rii 1744 invalide
contraxerunt, eo quod sponsus præfatus in sacramento confirmationis tenuisset prolem
sponsæ ex priore matrimonio natam
(signatum) J(acobus) F(ranciscus) Abbate pastor
Na van de illustrissimo heer bisschop van Gent dispensatie te hebben verkregen voor
drie afkondigingen en voor het beletsel van geestelijke verwantschap sloten Josephus
Speeckaert en Joanna Cobaert op 3 juni 1764 voor mij ondergetekende het huwelijk. De
getuigen waren eerwaarde heer Joannes Baptista De Geldere en Maria Anna Wyckaert
en zo werd het huwelijk geldig gemaakt dat ze op 14 januari 1744 ongeldig aangingen,
doordat de voorzegde bruidegom in het sacrament van het vormsel het kind van de
bruid uit een vorig huwelijk bijstond.
(getekend) Jacobus Franciscus Abbate pastoor
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Internet links: DEEL 3
Gent - Zoeken in archieven
Zoeken in archieven
Gent - Algemene site NL - Parochieregisters - opzoekingen
Parochieregisters - opzoekingen
Gent - Gentse trouwboeken (1584-1796)
Gentse trouwboeken (1584-1796)
Gentse trouwboeken | Gent.be
U kunt in de parochiearchieven zoeken naar gegevens van meer dan 90.000 geregistreerde huwelijken van 1584 tot 1796.
Gentse trouwboeken | Stad Gent
U kunt in de parochiearchieven zoeken naar gegevens van meer dan 90.000 geregistreerde huwelijken van 1584 tot 1796.
Oostende en deelgemeenten - Archief BS
Belgische gemeenten Archieven

FV - Websites
FV Bibliotheek
FV Dendermonde
FV Meetjesland
Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland, streeft ernaar de genealogie te bevorderen en te
beoefenen en de verworven kennis te verspreiden.
FV Oostende Indices
FV Roeselare
FV Roeselare - Uitgaven
Vlaamse vereniging voor familiekunde, VVF, Roeselare, genealogie, genalogy
FV Waasland - Startpagina
Website VVF Land van Waas. Vereniging voor Genealogie in het Waasland.
FV Aalst - Publicaties
Ariadne on line Catalogi
FV Brussel - Links - familiekunde - vraag- en antwoordenlijsten (genealogie, heraldiek, heemkunde)
Website van de Provinciale afdeling Brussels hoofdstedelijk gewest van de vzw Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Familiekunde Vlaanderen vzw
Nationaal Museum van Douane en Accijnzen:

http://nationaaldouanemuseum.jimdo.com.
======================================

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.
Doodsprentjes:
Rita Vander Linden (Lochristi);Kris Burggraeve (Gijzenzele); Jeanine Van Herrewege (Sleidinge); Jacqueline Anecaert (Wachtebeke); Fernand De Paepe (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Frans Francet (Eksaarde), Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700
(Nieuwkerken), Marleen Van Acker (Leuven); Van Herrewege Jeanine (Sleidinge) en Antoine
Verstuyft (Lochristi).
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Rouwbrieven: Daniël De Vleesschouwer (Semmerzake), Frans Francet (Eksaarde), Marleen
Van Acker (Leuven) en Antoine Verstuyft (Lochristi).
Communieprentjes: Marleen Van Acker (Leuven).
Geboortekaartjes: Roger De Moerloose (St.Amandsberg).
Krantennecrologie: Louis Deckers (Gent); Daniël De Vleesschouwer (Semmerzake) en Roger De Moerloose (St.Amandsberg).

Werkgroep Genealogie Melle vzw
Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
Opgelet: gelieve voor de prijslijst van de boeken de website te raadplegen.

Laatste uitgaven:

Lembeke: Sint-Egidius, dopen 1629-1802, door
Theo Silversmet en Murk Van Stralen. In totaal
4.028 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 534 pagina's voor
32,00 EUR.
Lembeke: Sint-Egidius, huwelijken en begrafenissen 1619-1802, door Theo
Silversmet en Murk Van Stralen. In totaal 1229 huwelijken en 2165 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding
van de namen van de getuigen, alsook bij de huwelijken een lijst op de
naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal 434 pagina’s voor slechts 30,00 EUR.
Velzeke: Staten van Goed van 1588 tot 1795, door Jan Van de Velde.
De akten die hier worden geanalyseerd, zijn niet uitsluitend boedelbeschrijvingen; er zijn o.m. ook prijzen, rekeningen, verzoekschriften, verdelingen
en vereffeningen bij. Een en ander wordt bewaard in het rijksarchief te
Gent. Zij zijn er geklasseerd in de collectie archiefdocumenten van het Land
van Zottegem (toegangsnummer AR216) onder de inventarisnummers 4289
tot 4294. De akten worden vermeld in de numerieke volgorde. In totaal 118
pagina’s voor slechts 12,00 EUR.
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Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, dopen 1618-1800, door Rita
Van Herrewege. In totaal 16.703 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de
ouders en de doopgetuigen, 614 pagina's voor 35,00 EUR.
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, huwelijken 1618-1800 door
Rita Van Herrewege. In totaal 5276 huwelijken alfabetisch weergegeven op
naam van de man, met de vermelding van de namen van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt.
In totaal 324 pagina’s voor slechts 24,00 EUR.
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, begrafenissen 1628-1800
door Rita Van Herrewege. In totaal 12624 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de man. In totaal 367 pagina’s voor slechts 26,00
EUR.
Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle

Bestellingen: Om onze stock aan boeken en CD’s tot op een aanvaardbaar peil te
houden geldt vanaf heden de volgende regeling:
 Bestaande klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be; daarna worden de
boeken-CD’s u toegestuurd (je betaalt de boeken-CD’s incl. portkosten).
 Nieuwe klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be; je krijgt een bericht
terug met de totaalprijs (incl. portkosten). Na betaling worden de boeken doorgestuurd.
 Afhalen in DC Melle: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be. Na bestelling
krijg je een email ter bevestiging met de datum wanneer de boeken (CD’s) klaarliggen
in het Documentatiecentrum in Melle voor afhaling. Je betaalt ter plaatse aan de zaalverantwoordelijke. CD’s zijn bijna steeds in stock.
 (bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van, Werkgroep Genealogie Melle
vzw (WGM vzw)

Tijdschriften:
“De Faluintjes” heemkundig tijdschrift, jg. 30 nr. 1
Thema’s:*Twaalf generaties Vermoesen van Moorsel via Opwijk naar Meldert (deel 2)
*De familie Saeys in Moorsel (deel 3)
“Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere”, jg. 57 nr. 1
Thema’s:*Emigratieverhaal familie Alfons Ottoy en Irma Van Hemelryck, vóór en tijdens Wereldoorlog
I, van Bambrugge naar Montana (VSA)
*Namenlijst emigranten uit Erpe-Mere 1912-1920 naar de VSA
“Vlaamse stam” tijdschrift voor familiegeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen vzw, jg. 53 nr. 1
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Thema’s:*Genealogie Voet te Antwerpen en in de Noordelijke Nederlanden. De Brugse genealoog Marius Voet (1613-1685) en zijn familie, deel 2b
*De harmonie van de stamboom
*Bruidegom ‘trouwt’ met schoonmoeder
*Kwartierstaat van Mgr. Libert Boeynaems
*Verhaal van een familiekundige zoektocht
*Nieuwsberichten: o.a. bevolkingsregister Overpelt uit 1830 teruggevonden
*Genealogie digitaal: o.a. Aan de slag met oude handschriften (www.watstaatdaer.nl),
bhic.be, bevolkingsregisters digitaal (https://antwerpen.be/nl/overzicht/felixarchief) website Felix Archief, Mechelse bevolkingsregisters tot 1890 online www.mechelsegenealogischebronnen.be, stadsarchief.mechelen.be, Burgerlijke stand Koolkerke (1796-1915) online, www.archiefbankbrugge.be, Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie zet Misjpoge online, www.nl-jewgen.org. Schilde helpt inwoners hun voorouders op te sporen, atv.be en genealogie.schilde.be, Digitaal Archief Nederlandse Genealogische Vereniging bereikt kaap van 2,5 miljoen namen www.ngv.nl, Vondelingen en weeskinderen online op alledrenten.nl, Tienjaarlijkse tafels ‘Archives Départementales du Nord’ burgerlijke
stand uitgebreid tot 1932: http://archivesdepartementales.lenord.fr/?id=etat_civil,
“Leiestam” Familiekunde Vlaanderen, Regio Deinze, jg. 25 nr. 1
Thema’s:*Strafzaken in de archieven van het Deinse vredegerecht
*Nazareth: status animarum 1787 (verv. van Leiestam nr. 5/2016)
“GOF” @archieflink, nieuwsbrief van de vriendenkring van het Stadsarchief Gent, jg. 17 nr. 1
Oproep:*Help het mysterie van de Duinenabdij te ontrafelen: ben jij verwant aan deze abt? De Wever,
D’Hont, Teirlynck of Vaillant (in alle mogelijke spellingsvarianten). Meer informatie over dit project
vind je op www.degenialestamboom.be
“Appeltjes” van het Meetjesland, jaarboek 2016 nr. 67
Thema’s:*Tweederangs kinderen bij de volksklasse: vondelingen uitbesteed in het Aalterse, 18281876
*Nieuw leven in tijden van oorlog. Geboorten in Eeklo tijdens de Eerste Wereldoorlog
“Brugse Stam” tijdschrift Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge, jg. 49 nr. 2
Thema’s:*Onderofficieren en soldaten van de compagnie Marechaussee in West-Vlaanderen van
1814 tot 1830 (deel 20)
*Gesneuvelde Brugse soldaten in het Franse Leger 1800-1814, deel 8 en einde
“Heemkunde Houtem” heemkundig tijdschrift, jg. 4 nr. 1
Thema’s:*De meisjes van het atelier van August De Neve, Estella De Neve 1912-1946, Arthur Tavernier 1885-1939.
*Het gezin van Pieter De Clercq
“Heemkundige Kring Overmere”, jg. 35 nr. 1
Thema’s:*Overmeire in de grooten oorlog (deel 2) met namenlijst van vertrekkende Overmeerse
ZAB’ers.
*Ernest De Regge (1901 Overmere-1958 Ennis, Ierland), Karel De Regge (1840-1929), Hortensia Verschraegen (1873-1929)
*Panelen herdenkingsroute WO I, bord 8: Het wrede lot van de broers Van den Steen
“d’Euzie” tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, jg. 36 nr. 1
Thema’s:*Twaalf generaties ‘Van der Cruyssen’ Een ‘dynastie’ van aard- en grondwerker (deel 1)

Boeken:
Rubriek 026 geschiedenis gemeenten-Nis 4L2A
Boek 026-APPLT-002: Geschiedenis van de twee houten korenwindmolens Oude Molen vóór 12571919 en Windmolen 1802-vandaag en van de vroegere pachthoeve Hof ter Klei vóór 1226-1902 te Appelterre-Eichem, Georges L. Souffreau, Woubrechtegem januari 2017
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Boek nr. 1039 Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap Vlaanderen
van de dertiende eeuw, Jozef Janssens, 2015 Davidfondsuitgeverij
Rubriek 062 Necrologie-Nis 3L5A
Boek nr. 1067 Gemeentelijke begraafplaats Destelbergen, park “H”, De Schryver Xavier 2015, Gemeentelijk Museum Destelbergen vzw
Boek nr. 1065 Gemeentelijke begraafplaats Destelbergen, park “D”, De Schryver Xavier 2017, Gemeentelijk Museum Destelbergen vzw
Boek nr. 1066 Gemeentelijke begraafplaats Destelbergen, park “Oud Strijders”, De Schryver Xavier
2017, Gemeentelijk Museum Destelbergen vzw
Rubriek 003 Archeologie-Kamer 4: Boek nr. 1731- Relieken: Echt of vals?
Rubriek 005 Biografie Nis 3L4B:Boek nr. 1175 - Herman Vanderpoorten
Rubriek 026 Geschiedenis gemeenten-Nis 4L5B- Boek nr. GENTB-006-Gentbrugge straatnamen

Parochieregisters:
PR 275 Eine: Nis 1R7D - Alfabetische klappers op de parochieregisters van Eine,dopen – huwelijken –
begravingen: 1625 – 1779
PR 070 Z08 t/m PR 070 Z12 Nis 2L9A - Kaprijke: dopen, huwelijken en begrafenissen
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, begrafenissen 1785-1786 akten.
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Kalenderactiviteiten 2017:
Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt

Erfgoeddag 2017 – tentoonstelling
ZORG VOOR en BRUIKBAARHEID van ONS FAMILIEKUNDIG ERFGOED
Wanneer: zondag 23 april van 10 uur tot 17 uur. Om 11 uur openingswoord door Schepen
Simon Bekaert en aansluitend receptie aangeboden door het Stadsbestuur van Tielt.
Waar: Beernegemstraat 5, 8700 Tielt. Ruime parking in de omgeving.
In het documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt kan je het familiekundig erfgoed van de regio Tielt ontdekken.
De vijf lokalen waar het familiekundig erfgoed wordt bewaard, kunnen bezocht worden. In
de leeszaal staan de meest geraadpleegde documenten om een familiegeschiedenis op te
bouwen. In lokaal ‘De Somviele’ en ‘Robert Tanghe’ worden verschillende fondsen bewaard zoals het fonds ‘Tanghe’, ‘Musea vrienden’, ‘De Somviele’ en
heel wat inventarissen, notariële akten,
de Weekbode, sinds 1985, fiches van parochieregisters van Tielt en omliggende
gemeenten, meer dan 200 uitgaven en
nog veel meer. Het archief van het SintJozefscollege Tielt beslaat een afzonderlijke ruimte met informatie over oudleerlingen, de palmaressen, tijdschriften, avondschool, lettergilde, boekhouding en een uitgebreide fotocollectie. In
de lange gang staan 29 ijzeren kasten
met overlijdens-berichten, didactische
schoolplaten, allerlei schenkingen en bidprentjes.
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De tentoonstelling toont hoe de vereniging zorg draagt voor haar collecties, hoe je
deze kan raadplegen en gebruiken voor eigen
onderzoek.
De nadruk in de tentoonstelling ligt op
“welke familiepapieren” mag je niet weggooien maar bewaren voor de toekomst. Op
concrete wijze wordt aan de hand van foto’s
duidelijk gemaakt wat je best bewaard of aan
Familiekunde Vlaanderen regio Tielt mag bezorgen, die het klasseert en ter beschikking
stelt aan een ruim publiek om een stamboom, kwartierstaat of stamreeks op te stellen en te illustreren.
Voor de kinderen van de lagere school is aan de tentoonstelling een kleine zoektocht
verbonden. Na het oplossen van een tiental opdrachten ontvangt elke deelnemer een kleine
attentie. Ook voor de volwassenen is een speurtocht voorzien met beklijvende opdrachten,
die beloond worden met een attentie.
Luc Neyt, Tielt

Nieuwe uitgaven
Was de initiële opzet het louter inventariseren van de emigraties in de Wakkense bevolkingsregister, dan werd deze werkwijze na
korte tijd verlaten. Want de auteur raadpleegde en verwerkte in zijn werk de Vernesoenrapporten, de studie van Yolande Lammerant en deze van Dora De Wilde-Kennivé en
alle werken van Paul Callens van de Death Memorial Cards, de Amerikaanse Zantingen tot
Amerika in de pers “Gazette van Thielt”.
Chris FOLENS – ‘Wakken – (E)migranten. Een
onderzoek naar de migratiestromen van en
naar het buitenland. Registratie in de Wakkense bevolkingsregisters van 1816 tot
1970’, FV regio Tielt vzw, 2017, formaat A4,
418 blz., digitale zwart-wit print met doorlopende kleurenkaft. Prijs 25,00 euro te verhogen met 5,00 euro verzendings-kosten (buitenland 7,00 euro). Je kan storten op rekening
BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw,
p.a. Luxemburglaan 21, 8700 Tielt of afhalen
bij Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg
29, 8700 Tielt (tel. 051/40 11 36 of elke 1ste
en 3de zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur
in de Beernegemstraat 5 in Tielt.
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In 2004 verscheen van de hand van Renaat
Lobbestael een “woordenlijst Latijn – Nederlands voor genealogen” van 136 bladzijden.
De Latijnse woorden werden gesprokkeld uit
de parochie-registers van het ancien régime.
Na de publicatie van dit zeer bruikbaar werk,
bleef Renaat typische Latijnse woorden verzamelen die in doop-, huwelijks- en overlijdensakten voorkomen en hun betekenis verklaren.
Na jaren heeft hij het bestaande werk kunnen
aanvullen met niet minder dan 33 bladzijden.
De nieuwe woorden zijn alfabetisch genoteerd
tussen de reeds opgenomen woorden. Dit zeer
praktisch en degelijk werk is vast en zeker een
onmisbaar hulpmiddel bij het lezen en ontleden van de Latijnse woorden en teksten, die
soms genoteerd werden in pastoors-latijn.
Renaat LOBBESTAEL, “Woordenlijst LatijnNederlands voor genealogen”, FV regio Tielt
vzw, 2017, formaat A4, 169 blz., digitale
zwart-wit print met doorlopende kleurenkaft.
Prijs 13,00 euro te verhogen met 3,50 euro
verzendingskosten (buitenland 7,00 euro).
Voor een bestelling zie hier boven bij de uitgave “Wakken – (e)migranten”.

Luc Neyt, Tielt

Amerikaanse Zantingen
Paul Callens liet u in 2007 in acht boeken kennis maken met de Belgen in Amerika: ‘De mensen’, in 2011 in drie boeken de ‘Afbeeldingen’ en in 2013 stelde de auteur zeven delen met ‘Bronnen’ ter beschikking over onze uitgeweken landgenoten en het continent waar ze naar toe trokken.
Deze 18 uitgaven tellen samen iets meer dan 3.900 bladzijden informatie over de Belgen in Amerika
en hun families en zijn nog te verkrijgen tegen 15,00 euro per deel te verhogen met de verzendingskosten van 3,50 euro per deel.
Door deze uitgaven kan de familiekundige een beter inzicht krijgen in wat men mogelijks kan
terugvinden. Soms beperkt de samensteller zicht tot de basisinformatie en worden afzonderlijke bronnen voorzien van een verder uitleg gefilterd uit een uitgebreide informatielijst. Het is dan ook een meer
persoonlijke dan een wetenschappelijke benadering geworden waar vooral oog was voor kleine details.
Veel aandacht wordt besteed aan de invloed van de pers en hoe zij “Amerika” bij ons aanbrengen. Uit
ervaring weten we dat een detail soms het familie onderzoek in een nieuwe richting kan sturen. Deze
werken zijn een must in elke bibliotheek van om het even welke familie- of heemkundige die interesse
heeft in de uitwijking naar Amerika en zeker voor hen die opzoek zijn naar uitgeweken familieleden.

Als vervolg op deze reeks kunnen we u volgende nieuwe uitgaven aanbieden:
DE MENSEN
DE BRONNEN
deel
bladzijprijs
deel
bladzijden
prijs
den
VIII
192
14,00
euro
IX
A-D
238
17,00 euro
IX
230
16,00 euro
X
E-Q
207
15,00 euro
X
194
14,00
euro
XI
R-Z
263
18,00 euro
XII
index
371
23,00 euro
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Deze werken geven een overzicht van de verzamelde informatie over de Belgen vertrokken
naar Amerika en er wonen samen met hun familie.

Deze delen geven u meer informatie over de
Amerikaanse bronnen en vermeldingen van
Amerika in de pers.

Luc Neyt, Tielt

TENTOONSTELLING:

“DICK & BOBBY”

RALPH TALBOT

ROBERT G. ROBINSON

MEDAL OF HONOR - PITTEM 14 OKTOBER 1918
Tufts Library, Weymouth Landing, Massachusetts, USA
Gemeentehuis, Pittem
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van 26 mei 2017 tot 24 september 2017
tijdens kantooruren – in het weekend van 10h-12h & 14h-16h
Met medewerking van leerlingen van het 5de leerjaar van de basisscholen Pittem en Egem
en leerlingen van Grade IV van de Ralph Talbot School, Weymouth.
Samenstelling: Eileen Dumont & Paul Callens, Familiekunde Vlaanderen regio Tielt

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt zoekt
voor de opening van de tentoonstelling
twee jongens van om en bij de 20 jaar
die op Ralph en Robert lijken.
Ralph Talbot had een leeftijd tussen 19 en 20 jaar, had grijze ogen, lichtbruin haar, gebruinde huid, was 1 meter 76 groot, woog 67 kg en had een borstomtrek van 89 cm.
Robert Robinson was 20 jaar, had blauwe ogen, bruin haar, blozend gelaat, woog 64 kg.,
was 1 meter 66 cm groot en had een borstomtrek van 91 cm.
Wie actief deel wil nemen aan de tentoonstelling en voldoet aan deze voorwaarden, zie
ook beide foto’s bovenaan, neemt contact met Paul Callens: paul.callens7@telenet.be

Renaat de RUDDER jaar – voorlopige planning
Dit jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat Renaat De Rudder sneuvelde. Op 17-jarige leeftijd trok Landegemnaar Renaat De Rudder met vier andere jongemannen uit de gemeente naar het
front waar hij met zijn pen de ellendige omstandigheden van de Vlaamse soldaten en de dominantie van de Franstalige oversten aanklaagde. Hij sneuvelde op 17 september 1917 tijdens een verkenningstocht in Merkem. Zijn laatste woorden waren “Doet steeds uw plicht.” Op de Paxpoort, die
toegang verleent tot de site van de ijzertoren in Diksmuide, staat Landegemnaar Renaat De Rudder
vereeuwigd. Zijn ene hand draagt boeien, de andere omklemt zijn vlugschriften die hij opwaarts
strekt. Met de symboliek ‘boven mijn boeien rijst mijn ideaal’ wordt de strijd van de oorlogsvrijwilliger uitgebeeld. (website Gemeente Nevele)
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Deze figuur is niet vergeten. Blijkbaar zeker niet in Landegem, waar hij woonde. De komende maanden wordt
een gans programma afgewerkt. Hieronder meldt men ons een heel programma de komende maanden. Er wordt naar
het verleden gekeken, maar even goed naar de toekomst. En dat is nodig, denken jullie niet?
Een hele groep mensen is hiermee bezig. Lazen jullie al het boek ‘Oorlog en Terpentijn’? Het is ook het verhaal van onze
familie (streek rond Gent, oorlog, liefde, kunst, familie, Vlaanderen,...). Na vele prijzen in ons land, krijgt het nu ook internationale erkenning.
Voorlopige kalender en deelnemende verenigingen :
1) Heemkundige kring Het Land van Nevele (voorzitter André Bollaert) publiceert in april 2017 een artikel over Renaat
De Rudder: Landegemnaar en oorlogsvrijwilliger WO I.
2) Gemeenteschool Landegem (directeur Filip Soens)stelt op 13 mei 2017 ter gelegenheid van het schoolfeest het ‘Overlevingspad Renaat de Rudder’ aan het publiek voor. Ook doet de school iets "kunstzinnigs" ... tentoonstelling tgv OMD en
Landegem-kermis.
3) Het Renaat De Rudder-comité (voorzitter John Caron): op 11 juli 2017 in de voormiddag een bloemenhulde aan het
monument voor Renaat De Rudder in Landegem.
4) Het Lokaal Comité OMD-Nevele (voorzitter Hugo Schaeck): op zondag 10 september 2017 Open Monumentendag in
Landegem in het teken van Renaat De Rudder. Een tentoonstelling over Renaat De Rudder. Het mooi gerestaureerd hoveniershuis wordt belicht.
Tentoonstelling in het Schaaphof :
- De Kunstgreep : een collage en 2 schilderijen over Renaat de Rudder.
- Iets van de gemeenteschool Landegem van de oudste leerjaren.
5) Het Davidsfonds (voorzitter Guy Lambrecht): op de kermis in Landegem op 16, 17 en 18 september 2017, lezing en/of
vertoning van DVD over Renaat De Rudder.
Tentoonstelling:
- De Kunstgreep: een collage en 2 schilderijen over Renaat de Rudder.
- Iets van de gemeenteschool Landegem van de oudste leerjaren.
- de Renaat De Rudder-tentoonstelling van OMD.
Op vrijdag 10 november 2017 een lezing door Frans-Jos Verdoodt over ‘De betekenis van Renaat De Rudder vandaag’.
Op de sterfdag van Renaat De Rudder 17 december 2017 een herdenkingsplechtigheid in de kerk van Landegem.
Concert in de kersttijd met Willem Vermandere in december. Willem zal zeker de figuur van Renaat De Rudder en de herdenking van WO I in zijn muziek ter sprake brengen.
6) Het Comité De Groote Oorlog: (voorzitter : Jan Luyssaert) de 11 novemberherdenking te Landegem staat in het teken
van de Landegemse gesneuvelden, waaronder in het bijzonder Jules De Brabander en Renaat De Rudder, beiden gesneuveld in 1917.
7) De Kunstgreep (voorzitter Eddy Timmerman) :
Er gaan 3 doeken gemaakt worden, een van docent basistekenen, een van docent acryl en olieverf en een die uit 16 delen bestaat van 30x30. 16 leden van De Kunstgreep verzorgen elk één paneel.

ERFGOEDCEL DE VIERSPRONG
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
DOCUMENTATIECENTRUM
FAMILIEKUINDE VLAANDEREN vzw, regio
MEETJESLAND
Het documentatiecentrum is ondergebracht in het
Gemeentearchief
Gemeentehuis – Europalaan 22 – 9880 Aalter
Openingsuren (behoudens verlof- en feestdagen):
Op dinsdag van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot
19.00 u
Op zaterdag van 9.00 u tot 12.00 u
In juli/augustus is een korte sluiting van de leeszaal mogelijk. U
vindt die op de website www.aalter.be
of telefoonnummer 09 325 22 00

GENEALOGISCH DIENSTBETOON TE MALDEGEM
Elke derde woensdag van de maand (behalve in juli en
op feestdagen)
van 20 tot 22 uur in de refter van de Technische Dienst
van de gemeente
Maldegem, Bloemestraat 45
(loods Dienst Infrastructuur, gelijkvloers, rechts), 9990
Maldegem (in
hetzelfde gebouw waarin zich ook het gemeentelijk archief Maldegem
bevindt).
en TE ASSENEDE
Elke eerste donderdag van de maand kunt u vanaf 19.30 u ook terecht
in het documentatiecentrum te Assenede, Stadhuisstraat 1, 9960
Assenede
(achterkant oud gemeentehuis).
U kunt op beide locaties van gedachte wisselen over uw stamboom,
kwartierstaat, familiegeschiedenis, oud schrift, enz… Er is tevens een
info-stand aanwezig en een ruime genealogische bibliotheek.
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ARCHIEFDIENST MALDEGEM
Bloemenstraat 45 (loods Dienst Infrastructuur, eerste verdieping) 9990 Maldegem
tel. 050 72 86 11
e-mail: archief@maldegem.be
Website: https://www.maldegem.be/archief/
Naast het maandelijks genealogisch dienstbetoon is er natuurlijk ook nog de gemeentelijke archiefdienst van Maldegem.
Hier kan je ook terecht voor de bewerkte parochieregisters van Adegem, Maldegem en Middelburg.
Openingsuren januari-maart 2017:
– Woensdag en donderdag van 14.00 tot 18.30 uur (niet op donderdag 02/03/2017)
– Tweewekelijks op zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur (niet op 14/01, 28/01, 11/02, 25/02, 11/03,
25/03/2017)
website: www.maldegem.be/archief/

STADSARCHIEF EEKLO
Industrielaan 2 – 9900 Eeklo
Openingsuren: elke maandag van 13.30 u tot 17.00 u.,
elke woensdag van 13.30 u tot 17.00 u,
elke zaterdag van 13.30 u tot 17.45 u.

Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze

Werkingsgebied Familiekunde
Vlaanderen – Regio Deinze
Activiteiten:
Dinsdag 11 april 2017 om 19.00 u(in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang
Markt Deinze).
Voordracht: “Gen-iale genealogie, de genetische
revolutie in familiekunde” over de evolutie van de
verschillende DNA-projecten van FV Vlaanderen en
KU Leuven (Maarten Larmuseau).
Dinsdag 9 mei 2017 om 20.00 u. (in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt Deinze).
Voordracht: “Het lot van de opgeëisten (Z.A.B.) tijdens de Groote Oorlog”.
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Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2016
Openingsuren van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum voor 2017
maandag/dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u en elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u.
Sluitingsdagen van de leeszaal DCMelle in 2017:
 maandag 17 april 2017 (2de Paasdag)
 maandag 1 mei 2017 (Feest van de Arbeid)
 maandag 5 juni 2017 (2de Pinksteren)
 1 juli tot en met 31 augustus 2017
 woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)
 woensdag 15 november 2017 (Feest van de Dynastie)
 zaterdag 23 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018 (kerstvakantie)

http://www.erfgoedmelle.be

Nota voor alle gelegenheidsauteurs aan de Nieuwsflits:
U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen
zijn steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 5 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.

Werkten mee aan dit nummer:
Redacteurs: Jan Olsen (Melle), Ivan Burggraeve (Lochristi)
Medewerkers: Roger de Moerloose, Gontran Ervynck, Jan Van de Velde, Xavier De
Schryver, Luc De Ruyver, Magda De Nys, Johan De Baets, Michel De Roek 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 20ste van de
maand. Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
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