NIEUWSFLITS
Nr. 6 (januari 2012)

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad uitgaande van de vzw
Werkgroep Genealogie Melle (WGM) en wil iedereen die zich verbonden
weet met de werking van het genealogische luik binnen het
documentatiecentrum te Melle op de hoogte houden van haar
activiteiten.
Inhoud:
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2.
Wat weten wij over de polders in het noorden van het Graafschap
Vlaanderen
3.
Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
4.
40 jaar Heemkundige Vereniging De Gonde, dat werd gevierd
5.
Prachtig fotoboek over Melle: "Vroeger en nu"
6.
Wij bevelen u volgend initiatief aan
7.
Openingsdagen en -uren voor januari 2013.

Wij verheugen ons in het vertrouwen dat de bezoekers ons gaven.
Ons aantal ligt gevoelig hoger van voorgaande jaren.
Bovendien wordt de "Nieuwsflits" nu verstuurd naar meer dan
500 lezers, waarvan de verste in Japan woont, daarnaast ook naar Kamsloop
in Canada, Chicago en Ilinois in USA, Umea in Zweden, Toulouse in Frankrijk,
Geneve en Zurich in Zwitserland, Meppen en Hamburg in Duitsland... Zonder
onze Hollandse vrienden uit Leiden en Den Haag en elders in Nederland te
vergeten. Het moedigt ons aan, om verder te werken en onze diensten en
activiteiten nog te verbeteren.

1- Oude weerspreuken
van onze voorouders voor januari (louwmaand)
Al wat komt op nieuwjaarsdag
is nog geen winter afslag
Met nieuwjaar lengt de dag
zoveel een haantje kraaien mag
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2- Wat weten wij over de polders in het noorden
van het Graafschap Vlaanderen
Van een bezoeker in onze leeszaal kregen wij volgende vraag in verband met doopakten uit 1777 en 1796.
Het betreft een doop te Sas van Gent, het kind werd geboren in "S. Alberti", alwaar
de ouders ook afkomstig van zijn. Waar ligt dat? Wij vermoedden dat het over een
polder ging. Maar geen enkele moderne kaart vermeldt nog de namen van de polders.
Tot nu hadden wij er nog geen aandacht aan besteed en nochtans is het interessant
om de afkomst van onze voorouders geografisch te kunnen bepalen. Waar vinden wij
de oude benamingen terug van die verdwenen polders? Dit heeft ons aangemoedigd
om er een kleine studie over te maken.
Als voorbeeld vertrekken wij van volgende acte:
Uit de parochieregister van Boekhoute vonden we in 1796 een geboorteakte
met als woonplaats "S. Alberti".
1796, doopakte van Livinus Notschaele te Boekhoute

Die 17â júlij 1796 Baptizavi Livinum filiúm legitinúm
Francisci Notschaele et Catharinæ Petronillæ Denteir ambos
ex hâc habitantiúm in S.Alberti, natúm in S.Alberti heri ho(ra)
6â et mediâ vespertinâ, súsceperúnt joannis Notschaele habita
in hâc et joanna josepha Rÿsseghem habitans in S.Alberti
patrinús solús potúit scribere.
hæc est + signatúra Francisci Notschaele
joannes Notschaele
hæc est + signatúra joannæ josephæ Rÿsseghem
Jac. Bern. Cruÿt, vicep(astor)
--------------------------------ambos = beide
potuit, posse, = kunnende (schrijven)
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Vrij vertaald:
Dag 17 juli 1796 heb ik gedoopt Livinus wettige zoon van
Franciscus Notschaele en Catharina Petronilla Denteir beiden
van hier en wonende in S.Alberti, geboren in S.Alberti gisteren te
6 uur en half in de avond, doopheffers Joannes Notschaele wonende
alhier en Joanna Josepha Rijsseghem wonende in S.Alberti
Alleen de peter kon schrijven
dit hier is (het merkteken) + van Fransisci Notschaele
(getekend) Joannes Notschaele
dit is (het merkteken) + van Joanna Josepha Rijsseghem
Jac Bern. Cruyt vicep(astor)

Periode van de Aartshertogen Albrecht en Isabella, 1598-1621
In 1598 komen als landvoogden, de
Aartshertogen
Albert
en
Isabella
naar
Vlaanderen. Zij verleenden een bedijkingsoctrooi voor de Langhepolder. De huidige
Mariapolder werd slechts in 1610 ingedijkt. De
Aartshertogen Albert en Isabella hadden reeds
een octrooi verleend voor de indijking van de
Albertpolder links van Sas-van-Gent.
Het gebied waar de Albertpolder zich bevindt
was ten prooi aan de golven sedert 1488 door
de doorbraak van de sluis bij Nieuwersluis. In
november 1610 werd het octrooi tot indijking
van de Albertpolder verleend. Een belangrijke
voorwaarde in dit octrooi was echter dat de
helft van de in te dijken schorgronden aan de Aartshertogen zou worden
voorbehouden. (De tekst van het octrooi is bij DE POTTER & BROECKAERT afgedrukt).
Daar de bedijkers, in de loop van
1611, zagen dat de bedijking nooit
op
31
december
zou
zijn
gerealiseerd,
verzochten zij
de
Aartshertogen
om
een
jaar
verlenging.
Bij
de
definitieve
uitspraak in het proces, verkregen de
bedijkers voor een periode van 20
jaar het vruchtgebruik over 300
gemeten in het gedeelte van de
polder dat aan de Aartshertogen zou
toekomen. Oorspronkelijk werd deze
de Albertuspolder genoemd. Bij de
afwerking van de bedijking en na
verzoek van de gelanden werd op 20
oktober 1614 de polder volledig uit
de jurisdictie van het Assenederambacht gelicht en tot "heerlijkheid"
verheven. Deze verkreeg de drie
graden van justitie, met eigen
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vierschaar. Van dan af sprak men van de "Sint Albertus polder".
*Bronnen: ref. 022-1082, "Over de vier ambachten" blz. 212 tot 220

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

Hier volgt nog een voorbeeld van een akte uit de parochie van Sas van Gent:
1777: doopakte van Joanna Francisca De Meÿer

1777
Joanna De Meÿer
Anno 1777 Die 14 mensis júnii, baptizavi
Joannam franciscam filiam petri De Meÿer
ex polderio aústriaco et Elizabetha Dúÿck ex
parochia de Bassevelde, Conjúgúm, natúm in polderio
St Alberti territorii hollandici heri hora sexta post
meridiem, súsceptores Joannes baptistæ De Roÿ
et Joanna Cornelia Lampaert
Ag. p. Van Púÿvelde
past(or) in Sasse p: Gandi
vrij vertaald:
1777, Joanna De Meÿer
In het jaar 1777 de 14 van de maand juni, heb ik gedoopt
Joanna Francisca dochter van Petrus De Meÿer
uit de Oostenrijkse polder et Elisabeth Duÿck uit
de parochie Bassevelde, zijn gehuwd, geboren in de
Sint Albertpolder Holland, gisteren te 6 uur na
de middag, doopheffers Joannes Batiste De Roÿ
en Joanna Cornelia Lampaert
------ Van Puÿvelde
pastoor Sas van Gent
Verklaring:
Isabella Polder: boven Assenede & Boekhoute
St. Albert Polder: links van Sas van Gent
Autrichen Polder: boven Westdorpe
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Commentaar: Sas van Gent 1777
Na het overlijden van zijn derde vrouw had Jean De Schryver (1735-1825) bleef hij
achter met nog enkele minderjarige kinderen. Bij zijn personeel was er één persoon
die de kinderen zeer ter harte nam en als gouvernante voor hen zorgde.
Vader was sluizenwachter van beroep op de Visserij en kon onmogelijk en voor zijn
gezin zorgen én zijn plichten vervullen. Hij huwde dan voor een vierde maal op 12
februari 1801 met Joanna Francisca De Meÿer. Op de geboorteakte van deze
laatste werd melding gemaakt dat:
1-zij geboren was in "S. Alberti" en gedoopt werd in Sas van Gent.
2-Haar vader afkomstig was uit "poldero Austriaca " nu hollands grondgebied, en
3-haar moeder uit de parochie "Bassevelde".
4-Hun huwelijk plaats vond in Bassevelde.
Rechts van Sas van Gent hebben wij de gemeente Westdorpe
De Sint-Elisabethsvloed van 15 november 1404 verzwolg het noordelijk deel van
Westdorpe. De in 1375 ontstane
Braakman
spoelde
toen
tot
bij
Westdorpe. In 1440 verzonken acht
dorpen gelegen ten noorden van
Westdorpe en vloeide de zee verder tot
aan de Graaf Jansdijk. Een deel van
Westdorpe verdween ook in de golven.
Wij komen in de periode van de
Aartshertogen Albrecht en Isabella
(1598-1621).
De
aangroeiende
schorren werden door Albertus van
Oostenrijk cadeau gedaan aan het
Kapittel van de O.-L.-Vrouwkerk van
Antwerpen. Op 15 maart 1617 gaven
Albrecht en Isabella van Oostenrijk aan
de deken en de kanunniken van de kathedraal van Antwerpen de vergunning tot
bedijking van de in de vijftiende eeuw geïnundeerde landen van Westdorpe, gelegen
ten westen van de Landdijk. Aan de octrooigevers dankt de polder zijn Franse naam.
De bedijking vond plaats gedurende het Twaalfjarige Bestand in 1620. De vroegere
ambachtsgerechtigden lieten na de militaire inundaties van 1586 de gronden voor wat
ze waren, zodat het kapittel van Onze Lieve Vrouwe te Antwerpen vele voorrechten op
de schorren ten deel viel. Men doopte het herwonnen land de "Autrichepolder",
onder welke naam in oudere schriften Westdorpe vaak genoemd wordt.
Albrecht en Isabella van Oostenrijk verbonden aan het bedijking octrooi heerlijke
rechten, zodat de Heerlijkheid van Westdorpe ontstond.
Het kanaal van Gent naar Terneuzen werd slecht in 1825-1826 dwars door de polder
aangelegd.
*Geraadpleegde bronnen:
-"Over de vier ambachten" door de Kraker A.M. en Van Royen H., 1993
- Kaart uit de “Grote Historische Provincie Atlas", Zeeland 1856-1858
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1500=bedijking van de Philippine Polder (boven Assenede)
1606=bedijking van Noort Polder, Grooten But, Egelentiers Polder, Visschers Polder
en Cappelle Polder (boven Axel)
1612= bedijking van Albertus Polder (boven Assenede)
1620= bedijking van de Austria Polder (rechts van Sas van Gent)
(op deze kaart, werd er geen rekening gehouden met het "noorden". Zo komt het
dat Austriacapolder onder de Albertpolder komt te liggen.)
Wordt vervolgt in ons volgende nummer (7), februari 2013.

3- Schenkingen aan het Documentatiecentrum te Melle
Schenkingen als genealogische documenten, rouwbrieven,
bidprentjes, stambomen, allerlei boeken, familieboeken, enz...
blijven uiteraard ook in de toekomst welkom in ons
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle!

Speciale dank aan onze financiële schenkers, alsook hartelijke dank aan de
volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
André De Moor (Wetteren ten Ede), André Vervust (Melle), Anna Tirez (Gontrode),
Daniel De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (Sint-Amandsberg), Gilbert
Van Overmeire (Melle), Jacqueline Verbrugge (Grimbergen), Luc De Ruyver (Kalken)
en Marnix Speybroeck (Lovendegem)
Parochiebladen:
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Marina Buysse (Wetteren),
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Necrologie:
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Jean-Pierre Mestdagh (Melle), Nele De Moor
(Gent) en Xavier De Schryver (Destelbergen)
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, enz…):
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Nele De Moor (Gent)
Boeken:
-"Van Heren, Leifeigenen en Poorters": door E. Scholliers en M. Stommels, 1956,
geschonken door Xavier de Schryver.
-"Wegwijs in de Familiekunde" door VVF-afdeling Deinze, 2006, geschonken door
Xavier De Schryver.

4- 40 jaar Heemkundige Vereniging De Gonde, dat werd
gevierd

Van links naar rechts: schepen Frank De Vis, Jan Olsen, August De Baets, Daniël Lemmens,
Ginette Desmet, schepen Frederik De Buck, Oscar De Backer, schepen Christine De Pus en
burgemeester Dirk De Maeseneer.

Op 12/12/2012 werd dit evenement gevierd in het gemeentehuis van Melle. Ter die
gelegenheid werden al de verschenen uitgaven van het tijdschrift De Gonde, alsook de
speciale uitgaven, vanaf haar eerste nummer in 1972 tot en met deze van 2011, op
een DVD geplaatst. U kunt via een zoeksysteem alle woorden uit gelijk welk artikel
terug vinden. In het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum van Melle,
Brusselsesteenweg 393, kunt u deze aankopen voor een klein bedrag, nl. 15 euro. De
openingsdagen en -uren vindt u op het laatste blad van deze "Nieuwsflits".
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5- Prachtig fotoboek over Melle: "Vroeger en nu"

Op 12/12/2012 stelde de gemeente Melle aan een talrijk publiek een nieuw fotoboek
voor, namelijk over het verleden en het heden van de gemeente. Dit kunt u zich
aanschaffen voor slechts 20 euro, te verkrijgen o.a. in het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum van Melle, Brusselsesteenweg 393. Openingsdagen en -uren
vindt u op laatste blad van deze “Nieuwsflits”.

6- Wij bevelen u volgend initiatief aan
Wat: Voordracht: De Religieuse Driehoek te Gent
Wanneer: donderdag 14 februari 2013 om 20 uur
Waar: Convent Begga, Groot Begijnhof 15, 9040 Sint-Amandsberg
De religieuze driehoek
of de ‘rive gauche’ van de Leie te Gent
door Raymond Van Wassenhove o.p.
Deze wijk is als volgt te omschrijven: De Leie vanaf de Coupure, ze volgen tot aan de
oude vismijn, waar het Lievekanaal begint; tot aan het Rabot en verder de
Begijnhoflaan tot aan de Contributiestraat naar de Coupure. Zo komen we terug aan
de Leie nabij de Bijloke.
Daar waar kerken, kapellen, kloosters en klinieken, zij aan zij de gelederen sluiten,
met ca. 100 religieuze sites.
Een wijk waarin sinds de middeleeuwen tot nu religieus leven, zorg voor mensen en
onderwijs nog steeds aanwezig zijn. Waar in de vroege 19de eeuw ook de befaamde
Floraliën ontstonden. Een conferentie met kaarten, plannen en beelden.
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7- Openingsuren
Onze vrijwilige 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 van 9u tot 12 u
Gesloten op donderdag, vrijdag, de 1ste en 3de zaterdag van de maand, op zon- en
feestdagen, alsook tijdens de maanden juli en augustus.

Wij verwachten u allen terug op vanaf maandag 7 januari 2013.
BIJKOMENDE SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR
HET JAAR 2013
-maandag 1 april (Paasmaandag)
-woensdag 1 mei (feest van de arbeid)
-zaterdag 11 mei (n.a.v. Hemelvaartdag)
-maandag 20 mei (tweede Pinksterdag)
-zaterdag 9 november t.e.m. maandag 11 november (n.a.v. de Wapenstilstand)
-dinsdag 24 december 2013 t.e.m. zondag 5 januari 2014 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
Het documentatiecentrum wordt enkel op de tweede en de vierde zaterdag van
de maand opengehouden, dit in de voormiddag van 9 tot 12 uur.

Niettegenstaande dat deze “Nieuwsflits” gratis wordt verspreid via email, zijn alle
geldelijke giften welkom, dit als steun om o.a. de kosten van de aankoop van
nieuwe boeken etc. ten behoeve van de vorsers mede te kunnen dekken. U kunt
centen overschrijven op het rekeningnummer BE48 7370 3628 6127 (BIC:
KREDBEBB) van “vzw Werkgroep Genealogie Melle”, 9090 Melle, met de
vermelding “steun”.
Onze welgemeende dank bij voorbaat.”
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.
Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd zou kunnen
zijn in het ontvangen van onze Nieuwsflits, laat ons het
betreffend e-mailadres weten via:
xavierdeschryver@telenet.be
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