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Voorwoord

Eens de maand augustus aanbreekt veranderen zovele dingen om ons heen! Denk
maar aan de zon die elke dag wat later “opstaat” en vroeger gaat “slapen”. Wanneer je zegt
dat de dagen reeds “aan ’t korten” (al meer dan een maand) zijn wordt je bekeken als een
pessimist. Het heeft ook zijn voordelen, ’s morgens wat langer in bed (voor de gepensioneerden onder ons) en ’s avonds wat vroeger in bed (voor iedereen). Wanneer we “halfoogst” naderen doet het me steeds aan mijn jeugd terugdenken. Mijn neef, als landbouwer, deed beroep op de studenten uit de onmiddellijke omgeving om voor de aanvang van het nieuwe
schooljaar nog vlug de aardappelen te gaan rapen. Typisch de reactie van een lezer van het
moestuinforum in Nederland:
“Aardappelen rapen? Voor mij een onbekend fenomeen. Niet zo gek, voorheen altijd
in een stad gewoond. Totdat ik zaterdag van een buurvrouw -waar ik gratis paardenmest
ging halen- hoorde: “ben wat later, moest eerst even rapen”.
Hoezo: kan dat zomaar? “Jawel, dat is hier normaal, als er net gerooid is blijven er
aardappels liggen. De boeren vinden dat best, hoef je niet te vragen. Je moet wel snel zijn,
want meestal ploegen ze direct erna”. 1
Ik vond die laatste reactie nogal verwarrend daar men mij altijd wijsmaakte dat je wel degelijk de toestemming van de boer nodig had om achteraf aardappelen te gaan “verzamelen”.
Tenslotte blijft de oogst op het land eigendom van de landbouwer dus…. ik zal er nu niet
meer van wakker liggen. Tenslotte mag je de vuilnisbak van den Aldi ook niet ongestraft
gaan plunderen. Ik vind het nog altijd een voorrecht dat ik mijn jeugd mocht doorbrengen op
het erf van een landbouwer. Je leert er respect en liefde voor dieren en planten kennen zoals
die nu nog enkel te vinden is in de specifieke landbouwzone’s. Daar waar meestal de boerderij van vader op zoon overging, is dat tegenwoordig ook een doodlopend straatje geworden.
De meeste afstammelingen van landbouwers zien de harde stiel niet meer zitten en verkiezen
de klokvaste tijden van een job in een of ander bedrijf, met een vast inkomen. Waar is de
tijd….ik denk dat we oud worden….

Weerspreuken voor augustus (hooimaand of oogstmaand) door X. De Schryver
Keizer Caesar Augustus werd geboren te Rome op 23 september
in het jaar 63 vóór Chr. en overleed te Nola in het jaar 14 na Chr.. Bij zijn
geboorte kreeg hij de naam Gaius Octavius (zoals zijn vader), hij werd
geadopteerd door Gaius Iulius Caesar. Hij huwde driemaal met de volgende vrouwen: 1: Clodia, 2: Scribonia en 3: Livia Drusilla.
Door steeds meer verschillende bevoegdheden van republikeinse
magistraten naar zich toe te trekken kreeg hij de feitelijke macht over
Rome in handen. Als voornaamste erfgenaam van Gaius Iulius Caesar
won hij de machtstrijd die volgde op de moord op Caesar op 15 maart
van het jaar 44 vóór Chr.. Vanaf 27 vóór Chr. zou hij als eerste burger
de teugels van het "Imperium Romanum" in handen houden. Hij
maakte een einde aan een eeuw van burgeroorlogen en stichtte in de
daaropvolgende periode de Julisch-Claudische dynastie. Onder het
mom van het herstel van de republiek voerde hij in werkelijkheid een
duurzame omvorming tot monarchie door. Ook op sociaal-economisch en andere gebieden
voerde Augustus tijdens zijn regering hervormingen door.
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Als eerbewijs besloot de senaat in 8 vóór Chr. de maand "Sextilis" of de zesde te
hernoemen tot "Augustus". Zijn geboortemaand was wel september, maar als reden voor
de keuze voor deze maand werd aangevoerd dat hij in de maand Sextilis voor het eerst consul was geworden en drie triomftochten had gevierd. Daarnaast markeerde deze maand,
waarin Egypte was veroverd, het einde van de burgeroorlogen.
Toen Augustus keizer werd, vond hij dat Caesar niet de enige "benoemde" mocht zijn
en bepaalde dat voortaan deze maand "Augustus" zou heten. Bovendien nam hij van februari een dag af en gaf deze aan augustus, opdat deze net als juli 31 dagen zou hebben.
Ondanks Cæsars voorzorg had de natuur toch altijd nog een troef in handen, het
nieuwe jaar was 11 minuten en 13,85 seconden korter dan het natuurlijke. Eerst merkte niemand dat, maar stilaan liep de som van die verschillen op en met de eeuwen gleed Pasen
langzaam en onmerkbaar naar Kerstmis toe. Zo ontstond op initiatief van Paus Gregorius XIII
in 1582 de z.g. Gregoriaanse kalender, die we thans nog gebruiken. Opdat de feesten opnieuw op de juiste dag gevierd zouden worden, liet men eenvoudig 10 dagen wegvallen.
Deze periode was voor de Fransen de mooiste van het jaar, tijdens de Franse Revolutie,
van 1792 tot 1806 heette deze maand "thermidor". Het doet denken aan de thermen en de
baden. Deze maand telde 30 dagen, en niet 31 zoals nu. Ze begon op 23 juli en liep tot 22
augustus. De Franse kalender werd geschrapt in het jaar 14 RF of 1806.
Enkele volkse spreuken voor deze periode.
Geef augustus zonneschijn,
dan krijgen wij gouden wijn.
Zo de eerste week van de oogst is heet,
dan staat een lange winter gereed.
In augustus lange dauw,
blijft de hemel schoon en blauw.
Bronnen: "Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945.
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000.
en enkele geschiedkundige informaties uit “Wikipedia".

ALDFAER
Om uw programma feilloos te laten functioneren is het noodzakelijk dat je
steeds de updates installeert van zowel Aldfaer programma als van de Bonus
rapporten.
(te controleren in Aldfaer>Help>Versiebeheer Aldfaer en >Versiebeheer invoegtoepassingen)

De laatste updates zijn: Aldfaer Versie 6.2 - Rapporten 7.0.0.3
Bonus rapporten Versie 7.9.1
Interessante weblink:
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120076
Zeer interessant voor onze zoekers omdat hier de historische uitbreidingen
van de stad Gent worden uiteengezet.
Rijksarchief - nieuws
Wil je op de hoogte blijven van de evolutie en nieuwsjes i.v.m. het RA zend
een mailtje naar: newsletter@arch.be
Of consulteren op:
http://www.arch.be/lists/nieuwsbrieven/2017/
3

EVERGEM (Jan Van de Velde)
Akte 1: doop 30 juli 1723 - Evergem

1723 die 30 julii baptisavi Antonium filium adulterium
ut constat ex testimonis Antonium de Lubrios cirurgis
ex testimonio judocae Acke et testimonio Georgii Van Eecke
quibus immediate post partum declaravit Antonii Vanden Bosch
ex parochia de sleidinghe et Joannae Hendrix juvenculae ex eadem parochia; susceptores joannes henrix et judoca acke natum eodem die ca horam 4tam matutinam.

Samengevat:
"30 juli 1723 heb ik Antonius gedoopt, zoon in overspel verwekt, zoals blijkt uit de getuigenis van Antonius de Lubrios, chirurgijn, van Judoca Acke en van Georgius Van
Eecke. Dit werd hen onmiddellijk na de bevalling verklaard door (de ouders:) Antonius
van den Bosch uit de parochie Sleidinge en Joanna Hendrix, jonge dochter, uit de
zelfde parochie. Het kind werd de zelfde dag geboren rond 4 u 's morgens. Doopouders
waren Joannes Hendrix en Judoca Acke."
Akte 2: doop 8 oktober 1723 - Evergem

1723 8 octobris baptisavi Mariam Joannam filiam
adulterinam (ut constat ex juramente in manibus obs(tetricis)
……ne de Paepe prestito in partus doloribus coram testib(us)
Acke et Baldwino de Mey) Amandi de Baets
et Arnoldi Baerts viduae, natam eodem die …
………. susceptorus Lucas Acke et Maria …………………
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Samengevat:
"8 oktober 1723 heb ik Maria Joanna gedoopt, dochter in overspel verwekt door
Amandus De Baets bij de weduwe van Arnold Baert (zoals blijkt uit de eed die in de
handen van de vroed(vrouw) ... de Paepe afgelegd tijdens de barensweeën werd afgelegd in bijzijn van de getuigen ....Acke, Balduinus de Mey). Zij werd de zelfde dag geboren; doopouders waren Lucas Acke en Maria ...."
Akte 3 huwelijk 30 september 1646 - Evergem

Trigisima septemb(ris) 1646 previa dispensatione et ordinatione Reverendi Domini super morte Theodori Taets, affidati Guilelmus Van kerckvoorde et Joanna Cools.
Coniuncti matrimonio nona octobris domi sponsi ob eius gravem morbum;
testibus Joanna plasschaert, Joannes taets et petro de schaper.

Samengevat:
Na voorafgaande dispensatie en toelating van de eerwaarde heer wegens het overlijden van Theodoor Taets, legden Willem van Kerckvoorde en Joanna Cools trouwgeloften af op 30-09-1646.
Ze werden op 9 oktober door het huwelijk verenigd in het huis van de bruidegom omdat die zwaar ziek was; Joanna Plasschaert, Joannes Taets en Petrus de Schaper waren
getuigen.
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Beerlegem – Staten van goed
Inhoud van de archiefdozen genummerd van 501 tot 512
door Jan Van de Velde – De Pinte
Rijksarchief Gent
Toegangsnummer AR16 - Beerlegem
Minuten en aangiften van nalatenschappen en Wezenrekeningen
Inventarisnummers 501-512.
Inventarisnummer 501
1608 PAUWEL DEMEESTERE
X ANNA VAN AELST
1622 JOANNA VANDEMERSSCHAUTE
X JOOS DEWAELE
1625 JOOS STEURBAULT
X ELISABETH BOENBEKE
1628 LIEVEN HUYCKE
X JOANNA BAUTERS
1629 GILLIS VANDEKERCKHOVE
X ELISABETH BAECKEN
1632 JACOBUS BOCKSTAEL
X PETRA IJSEBAERT
1637 KAREL DEGROOTE
X ADRIANA VANDERWEEDEN
1642 MATTHIJS DELEGHE
X GERARDINA VANDERLOO
1652 LAURENTIA VANDENSTEENE
X ARENT STUERBAUT
1653 ANNA STURBAUT
X LIEVEN LAMMENS
1653 ELISABETH BOENBEKE
X ADRIAAN DEWALE
1654 CATHARINA HOEBECKE
X GILLIS VANDENKERCKHOVE
Inventarisnummer 502
1664 ANDRIES DEMEESTERE
X BEATRIJS BOEMBEKE
1667 MAARTEN DECOSTER
X2 JOSINA DANE
X1 MARIA DEMESUERE
1667 LISABETH PROVENIERS
X LIEVEN VANDERHAGHEN
1667 GEERT CAUSSE
1668 LIVINA VANDEKERCKHOVE
1669 ADRIAAN DEWALE
1670 JAN VANDEWEGHE
X ANTHONIA DERAET

1671 JOANNA VANERPE
X JAN GHELAS
1675 JANNEKEN DECLERCQ
X DANIEL VANDERBEKEN
1678 PIETER VANTHENTE
X PETRA DEMARTELAERE
1679 PETRA VANDEREECKEN
X ADRIAAN VANRUIJSKENSVELDE
1682 ARENT PIJNAERT
X MARIA VANBOCKSTAELE
1688 LIEVEN DROESBEKE
X CHRISTINA DEVISSCHER
X2 JAN DE RAET
1690 ADRIANA DEMEESTERE
X2 FRANS DEVISSCHERE
X1 PIETER DECLERCQ
1690 JAN STEURBAUT
X ELISABETH BOEMBEECKX
1691 JOSINA SCHOCKAERS
X LIEVEN DEMOOR
1691 ARENT STUERBAUT
1692 JAN VANDEPUTTE
X CATHARINA HENDRIJCX
1695 PIETERNELLE DEWAELE
X JOOS DEWAELE
Inventarisnummer 503
1700 ANNA VANDENBOSSCHE
X ADRIAAN GOETHEIJNS
1704 ADRIANA WILLEMS
X PIETER DEUVAERT
1704 GERTRUDIS BAUTERS
X ANTHON DEPAPE
1706 PETRA DEMAERTELEERE
X1 PIETER VAN THENTEN
X2 JASPART MINNAERT
1707 PIETER PORTOIJ
X JACOBA VANDERHAEGEHEN,
X2 ADRIAAN BALCAEN
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1708 ALEXANDRA DROESBEKE
X JOOS SERLIPPENS
1708 ELIABETH DEKEIJSERE
X JAN DESCHEPPER
1711 JACOBA COSIJN
X ANTHON DEGANC
1714 ADRIAAN CAUS
X ADRIANA DANEELS
1721 JOANNES DEWAELE
X CONSTANTINA DECLERCK
1721 LIEVEN VANDENBULCKE
X3 MARIA VERSPELT
X1 MARIA STEVENS
X2 ELISABETH VANDEWAELE
1721 ADRIAAN DEKEIJSER
X JOANNA DEMIL
1721 MARIA ANNA MINNAERT
X NICODEMUS PETERINS
1721 LIVINA DECLERCQ
X LIEVEN DEMOOR
1721 JOANNA DEPAPE
X JOOS DECLERCK
1722 CHRISTINA DEVISSCHERE
X2 JAN DERAEDT
X1 LIEVEN DROESBEKE
1723 ANNA VANDENBULCKE
X PIETER MEERSSCHAUT
1723 JOANNA DEMIL
X ADRIAAN DEKEIJSER
1724 JUDOCUS VANRUMMEN
X ADRIANA VANDEMAELE
1724 LIEVEN VANRUIJSKENSVELDE
X JOANNA FRUIJT
1725 DANIEL DUSAERT, pastoor
1728 LIEVEN GELAS
X PETRA CORDONNE
1728 CATHARINA VERMEULEN
X PIETER DROESBEKE
Inventarisnummer 504
1730 JOOS GOETIJNS
X PETRA VANGANSBEKE
1730 ANTHON VUIJTTENDAELE
X JOANNA THIENPONT
1730 JOANNES VERMAUT
X ANNA BOEMBEKE
1733 JOSEPH VANRUIJSKENSVELDE
X CONSTANTINA DECLERCQ,
X1 JAN DE WAELE

1733 ALBERTUS VANHAUWERT
X ADRIANA VANDENBERGHE
1733 HELENA DECOCK
X JOANNES DEPAEPE
1734 PETRA VANGANSBEKE
X JOOS GOETIJNS
1733 JOANNES VERMAUT
X ANNA BOEMBEKE
1734 JACOBA DEBAIR
X JAN CLAUS
1736 MARIA CARRIJN
X KAREL BOEMBEKE
1737 JOANNA FRUIJT
X LIEVEN VANRUIJSKENSVELDE
1738 JOOS SERLIPPENS
X ALEXANDRINA DROESBEKE
Inventarisnummer 505
1741 JOANNA MARIA PORTOIS
X JAN BAPTIST DEMOOR
1741 CATHARINA TIRRE
X NICODEMUS PETRENS
1742 MARIA ANNA MERCHIE
X JACOBUS JOORIS
1742 ADRIAAN SCHEPENS
X1 ISABELLA VANCANEGHEM
X2 MARIA LEBOM
1742 HELENA DECOCK
X1 JOANNES DEPAEPE
X2 JOANNES DECRAEIJE
1742 JAN DESCHEPPER
X1 ELISABETH DEKEIJSER
X2 ELISABETH BAUWENS
1743 ISABELLA PORTOIS
X1 PHILIPS IGNACE DECLERCQ
X2 JAN BAPTIST LEBEGUE
1743 JACOBUS LEIJMAN
1743 JOANNES DEPRIL
X ANNA MARIA VANDERHAEGHEN,
X1 PIETER MEHAUDENS
Inventarisnummer 506
1744 JOANNA VANRUIJSKENSVELDE
X1 JOANNES DECLERCQ
X2 LIEVEN VERBUCHT
1744 CATHARINA DHOIJVAERT
X PIETER DECLERCQ
1744 MARIA BAERT
X JOANNES DECORTE
1744 GILLIS VERMAUT
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X ANGELINE DECLERCQ
1745 ELISABETH BAUWENS
X JAN DESCHEPPER
1745 PIETER DEROEVE
X ELISABETH LEIJMAN,
X1 MICHIEL VANDENABEELE
1745 HUYBRECHT VERHAUWAERT
X JOANNA DECORTE
1746 ANTHON GOETHEIJNS
X AMELBERGA LAMMENS
1746 CATHARINA DESCHEPPER
X FRANS GIJSSELINCK
1746 AUGUSTIJN NOTTERMAN
X ADRIANA VANDEWEGHE
1746 GILLIS DROESBEKE
X1 MARIA DEMETS
X2 JOANNA REIJNS
1747 JOSINA EECKHAUDT
X ADRIAAN DECOCK
1747 BARBARA VERLINDEN
X JOANNES CRAEIJE
1748 CATHARINA HOORENS
X PIETER VERMEULEN
Inventarisnummer 507
1750 CHRISTIAAN DROESBEKE
X PETRA STEURBAUT
1750 DOMINICUS DECLERCQ
1752 JAN BAPTIST VANDENSPIEGELE

1758 CHRISTINA DHOOSSCHE
X JOANNES DEPRIL
X1 ANNA MARIA VANDERHAEGHEN
X2 CATHARINA ROMAN
1759 MARIA CATHARINA DERAEDT
X JAN BAPTIST DEMOOR,
X1 JOANNA MARIA PORTOIS
1760 JOANNES MEULENIJZER
X PETRA VANDESIJPT
1760 JACOBA VANDERHAEGHEN
X1 PIETER PORTOIS
X2 ADRIAAN BALCAEN
1760 PIETER RAVAGE
X JOANNA BAUWENS
1761 JACOBUS ANDRIES DECLERCQ
X JOANNA CATHARINA GIJSSELINCK
1762 JOANNA VANDENBOSSCHE
X1 JOANNES DECLERCQ
X2 JOANNES CARPENTIER
Inventarisnummer 509
1763 JOANNA THERESIA VANDENHEEDE
X FRANS DECORTE
1765 ADRIANA SCHEPENS
X JOANNES VANDENBOSSCHE
1766 ANNA CHRISTINA DHOSSCHE
X1 JOANNES DEPRIL,
X1 CATHARINA ROMAN
X2 JOANNES BAPTIST DEGEIJTER
1766 BENEDICTUS PEDE
X ANGELINA DECLERCQ
1766 CONSTANTINA DEJONGHE
X CONSTANTINUS SEEUWS
Inventarisnummer 510
1767 KAREL BOEMBEKE
X MARIA CARRIJN
1767 JOANNES VANDERHAEGEN
X ANGELINE DECLERCQ,
X1 GILLIS VERMAUT
1768 JOANNA DECORTE
X1 HUYBRECHT VERHAUWAERT
X2 MELCHIOR VANDEVELDE
1769 JAN BAPTIST DROESBEKE
X JOANNA CATHARINA GIJSSELINCK
X1 JACOBUS ANDRIES DECLERCQ
1769 ADRIANA VANDENSPIEGELE
X PIETER SEEUWS
1771 ADRIANA WUIJTENS
X GREGORIUS BAELE

1752 CONSTANTINUS BALCAEN
X ANNA VANDERSCHUEREN
1752 JACOBUS JOORIS
X FRANCISCA DEJONGE
1753 JOOS DECLERCQ
X1 JOANNA DEPAEPE
X2 LIVINA DECLERCQ
1757 CONSTANTINUS SEEUWS
X CONSTANTINA DEJONGHE
1757 PIETER DECLERCQ
X CATHARINA DHOIJVAERT
Inventarisnummer 508
1758 JAN BAPTIST DEMOOR
X1 JOANNA MARIA PORTOIS
X2 CATHARINA DERAEDT
1758 JOANNES DECLERCQ
X JOANNA VANDENBOSSCHE
1758 PIETER KELLENS
X JOSINA VANDERBEKEN
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1772 JUDOCUS FAQUET
X ANNA VANDERSCHUEREN
X1 CONSTANTINUS BALCAEN
1772 ANNA CATHARINA VERLOO
X PIETER DECLERCQ
1772 ANGELINA DECLERCQ
X1 GILLIS VERMAUT
X2 JOANNES VANDERHAEGHEN
Inventarisnummer 511
1773 JOANNES BOEMBEKE
X MARIA THERESIA HAINAUT
1773 JACOBUS JOORIS
X LIVINA COSIJN
1774 PIETER MARCHANT
X MARIA VANCAUWENBERGHE
1774 CATHARINA VANDERSCHUEREN
X LUCAS VANDENHEEDE
1775 JOANNES ALEXANDER DELCOURT
X ANNA MARIA DECOCK
1776 LIVINUS DEPRIL

X ANGELINA VERLOO
1781 LIVINA DECLERCQ
X JOOS DECLERCQ
1782 JACOBA FRANCX
X JAN BAPTIST DECOCKER
1783 MARIA CATHARINA COLBRANT
X JAN BAPTIST DEGEIJTER
1784 FRANS DECURTE
X1 JOANNA THERESIA VANDENHEEDE
X2 MARIA CATHARINA DEVOS
1785 BENEDICTUS VERHAUWAERT
X JOANNA VANDERSTRICHT
1785 ADRIAAN VANPOUCKE
X PETRA PORRE
1786 MARIA THERESIA VANDENBOSSCHE
X JOANNES DECLERCQ
1788 LIVINA MEGANCK
X1 PIETER DEWEWEIRE
X2 PIETER FRANS VANDEKERCKHOVE
1789 FRANCIS BASTIOENS (BATJOENS)
1789 PETRA JOSEPHA DEBACKER
X BENEDICTUS SACKX
1791 MARIA CATHARINA VANHERPE
1793 MARIA ANNA PARIJN
X1 JACOB PAREZ
X2 BENEDICTUS SACKX
1794 FRANS DECOCK
X ISABELLA DAVELOOSE
1795 BENEDICTUS SACKX
X2 MARIA ANNA PARIJN
X1 PETRA DEBACKER

1777 JOSEPH, MARIA ANNA EN PETRA DECLERCQ
1777 FRANCIES BOEMBEKE
1777 GERARD DEBRAUWER
X ISABELLA HERMAN,
X1 GERARD LATEURS
1777 ANGELINE VANDENBOSSCHE
Inventarisnummer 512
1780 JAN BAPTIST DECOCKER
X JOANNA FRANCX
1781 PIETER KELLENS

9

Oud Schrift en documentenleer voor beginners
2017-2018 Werkgroep Genealogie Melle vzw
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben
leren lezen of begrijpen, “van niets tot iets”. 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 Chris Meerschaut.

❖ Inschrijvingen worden verwacht vóór 20 september 2017.
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 op volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2017-2018". 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.

telkens van 19.00 uur stipt tot 21.00 uur.
Data en programma
Dinsdag 26 september 2017: 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).
Dinsdag 24 oktober 2017: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 28 november 2017: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 23 januari 2018: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met aandacht voor
het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Dinsdag 27 februari 2018: 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”.
Dinsdag 27 maart 2018: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, “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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Oud Schrift en documentenleer voor gevorderden
2017-2018 Werkgroep Genealogie Melle vzw

telkens op dinsdag van 19.00 uur stipt tot 21.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47).
De lessen worden verzorgd door Lieve Welvaert.
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 rijksen
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:
• Dinsdag 10 oktober 2017;Dinsdag 7 november 2017;Dinsdag 5 december 2017
• Dinsdag 16 januari 2018;Dinsdag 30 januari 2018;Dinsdag 20 februari 2018
❖ Inschrijvingen worden verwacht vóór 20 september 2017.
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 2016-2017”. Alleen uw betalingsbewijs
geldt als officieel inschrijvingsbewijs.
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In verband met de lessen “Oud Schrift” die
wij al vele jaren bezorgen is er ook een naslagwerk
te koop nl.: “Kennis maken met OUD SCHRIFT” een
praktische uitgave samengesteld door wijlen August
De Baets waarin de verschillende types alfabet,
vanaf de 16de tot de 19de eeuw, onder de loep worden genomen.
Dit werk is te koop, bij afhaling in DC Melle,
aan de prijs van 15.00€ bij de Heemkundige Vereniging “De Gonde”.
Je kan dit boek bekomen door storting van
24.00€ (incl. verzendingskosten) op bankrekeningnummer: IBAN: BE24 4483 5863 2138 BIC:
KREDBEBB van de Heemkundige Vereniging De
Gonde / Melle

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), André De Moor (Wetteren), Marleen Van Geert (Lokeren), Ronny Caenepeel (Oosterzele), Delmulle Kristof (Moortsele), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake); Romain De
Boever (Deinze), Eric De Causemaecker (Ertvelde), Andrea Braeckman (Melle), François Francet
(Eksaarde), André Caboor (Evergem), Daniël De Coeyere (Wondelgem), Guido De Munter (Gent), Irma
Taragola (Melle) en Jan Van de Velde (Wetteren).
Rouwbrieven: André De Moor (Wetteren), Kris Burggraeve (Gijzenzele), Ronny Caenepeel (Oosterzele), Kristof Delmulle (Moortsele), Romain De Bouver (Deinze), Eric De Causemaecker (Ertvelde),
François Francet (Eksaarde), Andrea Braeckman (Melle), André Caboor (Evergem), Daniël De Coeyere
(Wondelgem), Irma Taragola (Melle) en Jan Van de Velde (Wetteren).
Communieprentjes: Marleen Van Geert (Lokeren) en Mevrouw Langerock.
Geboortekaartjes: François Francet (Eksaarde) en Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg).
Huwelijkskaarten: Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg).
Parochiebladen: Roger De Moerloose (Gentbrugge), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en

René De Coster (Wondelgem).
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Krantennecrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Guido De Munter (Gent) en

René De Coster (Wondelgem).
Boeken:

Lovendegem: Staten van Goed van de baronie (deel 2: 1615-1745).
Meulebeke: Dopen 1625-1796, Huwelijken 1646-1797 en Begrafenissen 1646-1797 gift van José en
Christiane Spriet-De Waele uit Emelgem.
Oude facturen en diversen, rouwbrieven : van Antoine Sedeyn Antoine (Merelbeke).
vanwege Daniël De Coeyere (Wondelgem): een volksmissaal en diverse zichtkaarten.

Werkgroep Genealogie Melle vzw
Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
Opgelet: gelieve voor de prijslijst (kan steeds aangepast worden) van de boeken
steeds de website (www.erfgoedmelle.be) te raadplegen.

Laatste uitgaven:
Laarne: Staten van Goed van 1711-1749, door Luc De Ruyver en Marcel Meys met alfabetische index op naam, 398
pagina’s voor 28,00 €. Daarmee is deze reeks compleet van
1584 – 1795 !!
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 €.
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, huwelijken 1618-1800 door Rita Van
Herrewege. In totaal 5.276 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 €.
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, begrafenissen 1628-1800 door Rita Van
Herrewege. In totaal 12.624 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de
man. In totaal 367 pagina’s voor slechts 26,00 EUR.
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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.
• NIEUWE DIENST: Doordat de verzendingskosten van boeken/CD’s de laatste tijd
nogal de pan uitswingen kunnen we u, mits de prijs die voor CD’s geldt, de pdf bestanden per parochie doormailen. Zo bespaart u meteen op de verzendkosten!!
• 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)

De Werkpaarden van onze vzw: Onze vrijwilligers zijn tevens dagelijks in de weer voor
de digitalisatie van de parochieregisters. Op dit moment zijn de bewerkingen bezig van
Assenede, Laarne, Eeklo en Evergem.

De inhoud van onze gegevens- en beeldbank Genealogiebronnen op 30/06/2017.
rouwbrieven : 201.112, waarvan 53.909 met afbeeldingen
bidprentjes : 196.655, waarvan 5.355 met afbeeldingen
overlijdensberichten : 103.828, waarvan 7.145 met afbeeldingen
communieprentjes : 10.020, waarvan 10.015 met afbeeldingen
geboortekaartjes : 2.193, alle met afbeeldingen
inschrijvingen in de bevolkingsregisters : 10.966, met 542 afbeeldingen van de registerbladen
doopakten in parochieregisters : 37.080 met 3.447 afbeeldingen van de registerbladen
>> samen goed voor 564.449 borelingen, dopelingen, communicanten, ingeschrevenen
en overledenen en 82.906 afbeeldingen.
Daar bovenop zijn er 1.202.145 namen van verwanten geregistreerd
>> dus alles samen 1.766.594 persoonsvermeldingen.

Binnengekomen tijdschriften en boeken:
Nieuwe tijdschriften en boeken voor Nieuwsflits
Van 29 06 2017 tot en met 06 07 2017
Tijdschriften :
“ADVN-Mededelingen”, driemaandelijks, tweede trimester 2017 nr. 56
Thema’s: *Collectie: fotograaf, ondernemer en Vlaming Lieven Gevaert (1868-1935)
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“Cronycke”, mededelingsblad van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde vzw, jg. 33 nr. juli-augustus 2017
Thema’s: *François Glorie (1922-2017)
“Ghendtsche-Tydinghen”, tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent vzw, jg. 46 nr. 4-5
Thema’s: *Een kleine Gentse stokers- en brouwersgeschiedenis aan de ApostelhuizenKoepoortkaai (1831-1929) aflevering 5, Brouwerij en mouterij Van Oudenhove (18851892)
“Bachten de Kupe”, Heemtijdschrift & Die Chronycke, jg. 59 nr. 2
Thema’s: *Margareta Goys, een middeleeuwse Keiemse dame, anno domini 1348
*Marc Vanden Bussche, Burgemeester van Koksijde
*De dichter Jozef Vandromme
“Heemkundig Nieuws”, driemaandelijks contactblad van de Heemkundige Kring de
Oost-Oudburg, jg. 45 nr. 3
Thema’s: *Josephus Imschoot (1809-1889)
*Begraven op het Campo Santo:
Jan Frans Willems, 1793-1846, letterkundige
Priester Jozef De Wilde, 1906-1993, vossenjager
Chris Ferket, 1929-2009, veelzijdig kunstenaar
*1730, witte rook in een geschil tussen Macharius Vanden Haute en Jacqueline Livijne
van Conckelberghe
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Kalenderactiviteiten
Vandaag stellewe aan u voor enkele activiteiten en verenigingen in het Melse cultureel gebied.
1.
Cinematografisch museum Melle
Vanuit een grote interesse in de techniek van het filmen startte Theo Ceelen met het verzamelen van camera’s. Intussen heeft hij al een 180 camera’s in zijn bezit gekomen. Het gaat om 8mm-camera’s, 9,5mm-camera’s, 16mm-camera’s en de professionele 35mm-camera’s. Deze staan tentoongesteld in zijn bibliotheek. Het museum is te bezoeken na afspraak.
• Contactpersoon: Theo Ceelen
• Telefoon: 09 252 13 60
• Adres: Koningin Fabiolalaan 21, 9090 Melle
2.

Confrerie van de Roze Olifant

De Confrérie van de Roze Olifant van Melle stelt zich tot doel de aloude tradities van de Melse streekbieren – in het bijzonder de “Delirium Tremens” – als kwaliteitsproduct zowel in binnen- als buitenland
te promoten en deze bieren als “echt iets van bij ons” te leren waarderen. De Confrérie is ook actief op
sociaal vlak. Regelmatig verleent ze haar medewerking aan tal van activiteiten waarvan de opbrengst
integraal geschonken wordt aan de afdeling Kinderpsychiatrie van de psychiatrische kliniek Caritas te
Melle.
• Contactpersoon: Marc Symoens
• Adres: Bruiloftstraat 70, 9050 Gentbrugge
• E-mail: marc.symoens@skynet.be
• Website: www.delirium.be
3. Cultuurdienst Melle
De cultuurdienst staat in voor de ontwikkeling van een gevarieerd en breed toegankelijk cultuuraanbod in de gemeente. Zo organiseert of coördineert de dienst de concertreeks OORkussen, workshops, cultuuruitstappen in het najaar en de deelname aan nationale evenementen zoals Open Monumentendag en Erfgoeddag. Verder staat de dienst in voor de ondersteuning van de lokale (socio-)culturele verenigingen en van de cultuurraad.
• Contactpersoon: Mieke Penninck
• Adres: Gemeenteplein 1, 9090 Melle
• E-mail: cultuur@melle.be
• Website: www.melle.be/cultuur
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4. Funerair erfgoed Melle
Binnen de heemkundige vereniging De Gonde inventariseert de werkgroep funerair erfgoed grafmonumenten aan de Sint-Martinuskerk, de Sint-Bavokerk en op de gemeentelijke begraafplaats. Op
termijn wil ze het gemeentebestuur adviseren inzake beleidsbeslissingen met betrekking tot het behoud en beheer van waardevolle grafmonumenten in Melle.
• Contactpersoon: Michel De Roek
• E-mail: m.deroek@telenet.be
• Telefoon: 09 252 10 27
• Website: www.erfgoedmelle.be/funerair-erfgoed
5. Heemkundige vereniging De Gonde
De heemkundige vereniging De Gonde bestudeert de geschiedenis van de gemeente Melle en haar
deelgemeente Gontrode. Ze ontstond naar aanleiding van archeologische opgravingen te Melle. De
resultaten van dit onderzoekswerk worden sinds 1972 gepubliceerd in het driemaandelijks tijdschrift
‘De Gonde’. Alle uitgegeven nummers liggen ook ter inzage in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum.
• Contactpersoon: Daniël Lemmens
• Adres: Brusselsesteenweg 393-395, 9090 Melle
• E-mail: degonde@erfgoedmelle.be
• Telefoon: 09 252 26 47
• Website: www.erfgoedmelle.be
Na de verlofperiode staan we geheel uitgerust terug tot jullie dienst!
Uit Goeie Grond: lancering op zondag 17 september
Uit Goeie Grond brengt het tuinbouwverleden van onze
regio terug tot leven.
Noteer al zondag 17 september in de agenda! Dan lanceren we het project op de Plantenbeurs van Destelbergen.
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Familiekunde Vlaanderen - WAASLAND
Lancering Publicatie webstek
https://www.publicatie-landvanwaas.be
Historische akten van de burgerlijke stand, van kerkelijke parochieregisters, van notarissen, van staten van goed en van nog veel meer zoals bidprentjes
en rouwbrieven kan je nu volledig digitaal raadplegen.
Een groep enthousiaste vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen, regio
Land van
Waas werkt continu aan indexeringen van al deze historische bronnen. Ze bouwen stap voor stap aan een zo
rijk, kwaliteitsvol en volledig mogelijke basis van waaruit families in het verleden kunnen worden opgezocht en
onderbouwd. En nu kan dit alles online voor heel het Waasland.
Op 1 maart 2017 lanceerde Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas immers zijn splinternieuwe
archief website www.publicaties-landvanwaas.be. Via een zeer bescheiden jaarlijks hernieuwbare abonnementsformule, met sterke reductie voor leden van Familiekunde Vlaanderen, kan iedereen online toegang krijgen tot alle geïndexeerde gegevens die tot heden verwerkt zijn. Zo zijn reeds alle huwelijken en heel grote delen van geboortes en overlijdens van heel het land van Waas verwerkt, in totaal meer dan 1.000.000 aktes en
meer dan 500.000 bidprentjes en rouwbrieven. De website zelf is een realisatie van Luc Chalmet, voorzitter en
Jean-Pierre Vaneygen, secretaris en coördinator van de vrijwilligersvereniging.
En wat nog meer is, veel van de aktes en bidprentjes kunnen nu direct als foto’s snel en rechtstreeks
opgeroepen worden op het scherm. Om dit te realiseren heeft Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas
een overeenkomst afgesloten met Family Search, de genealogische tak van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, beter gekend onder de naam Mormonen, eigenaar van de website www.familysearch.com die wereldwijd akten over afstamming ter beschikking stelt.
Met deze online beschikbare koppeling van geïndexeerde akten en documenten met de beelden van
die akten en documenten heeft Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas een unieke publicatie gerealiseerd, die zijn gelijke niet vindt in Vlaanderen, voor zover ons bekend.
Familiekunde Vlaanderen – Land van Waas is een afdeling van de koepel Familiekunde Vlaanderen, die
streeft naar een zo compleet mogelijke ontsluiting van de aan families gerelateerde archieven en familiekundige documenten in het Land van Waas en dit aan zo aantrekkelijk mogelijke voorwaarden.
Meer informatie kunnen geïnteresseerden vinden op onze nieuwe website www.publicaties-landvanwaas.be en op de ‘moedersite http://www.familiekunde-landvanwaas.be.
Meer informatie ook door contact op te nemen met de voorzitter. Indien geïnteresseerd, kunnen we
jullie een tijdelijke gratis toegang tot het archiefdeel van deze nieuwe website bezorgen zodat je zelf uit eerste
hand kunt exploreren wat deze webstek aan spectaculairs te bieden heeft. Laat ons weten of je hierin geïnteresseerd bent.
Luc Chalmet, voorzitter
Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas
E-mail: luc.chalmet@telenet.be
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Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt
Wil je weten welke uitgaven bij FV Tielt ter beschikking zijn? Ga dan naar onderstaande link
http://fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/uitgaven.htm

TENTOONSTELLING:

“DICK & BOBBY”

RALPH TALBOT

ROBERT G. ROBINSON

MEDAL OF HONOR - PITTEM 14 OKTOBER 1918
Tufts Library, Weymouth Landing, Massachusetts, USA
Gemeentehuis, Pittem
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.
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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

GEMUDES DESTELBERGEN - OOST-OUDBURG
DSMG
Tentoonstelling Reynaert uit de boekskes
In het DSMG, het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling, vzw, is een afdeling Reynaert de
Vos en in de bibliotheek bevindt zich een flinke verzameling
van meer dan 150 boeken en diverse tijdschriften die allemaal
de avonturen van Reynaert De Vos beschrijven. Veel van deze
boeken werden met tekeningen geïllustreerd en net die zijn
hier het eerste onderwerp van de tentoonstelling. We tonen
veel van deze boeken in kijkkasten en de tekeningen van Reynaert komen uitvergroot aan de muur.
Anderzijds hebben enkele firma’s en diverse verenigingen in
onze omgeving de figuur Reynaert gebruikt in hun embleem,
vlag, briefhoofding of gebruikten Reynaert als lokker voor hun
activiteiten. Wat we vonden stellen we voor.
Als we Reynaert De Vos behandelen in Destelbergen kunnen
we niet om Firmin De Vos heen, die zijn hele leven de figuur
Figuur 1:Beeld gemaakt door Firmin De Vos
Reynaert vorm heeft gegeven. Daarom is er ook een ruimte
voorzien waar Firmin en Reynaert in zijn werk voorgesteld
wordt.
De driedelige tentoonsteling is voor het publiek open vanaf zaterdag 26 augustus tot en met 17

september 2017. Elke werkdag van 10 tot 17 u., doch
op vrijdag gesloten. Op zaterdag en zondag van 10 tot
18 uur. Vrijdag 25 augustus 2017 worden de genodigden om
20 uur verwelkomt in de Berghine door de schepen van Cultuur De
Groote André, die dit jaar de voorzitter is van het Destelbergse Reynaertjaar en dit project nogmaals toelicht aan het publiek. Daarna is
het woord aan de Reynaert van het poppentheater Pedrolino, in een
versie die alleen bestemd is voor volwassen oortjes. Daarna worden we
uitgenodigd om het museum te bezoeken, waar schepen Rose Leirens
het meegekomen publiek verwelkomt. Vervolgens worden we verwacht in het OCMW in de Kerkham waar de OCMW-voorzitster Liliane
Lebon ons verwelkomt op hun tentoonstelling die eveneens Reynaert
als onderwerp heeft. Daarna wordt het publiek een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland streeft ernaar de genealogie te bevorderen, te beoefenen en de verworven kennis te verspreiden.
Daartoe organiseert zij voordrachten, werkvergaderingen en andere activiteiten met
betrekking tot familiekunde.
Onze activiteiten en dienstbetoon staan open voor alle belangstellenden.
Het werkgebied wordt gevormd door de gemeenten Aalter, Assenede, Beernem, Eeklo,
Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Ruiselede, Sint Laureins, Waarschoot en Zomergem. Hier vindt u een overzicht van onze bestuursleden.
FV Meetjesland geeft een driemaandelijks tijdschrift “De Levensboom” uit, met een
200-tal abonnees.
Hier vindt u een overzicht van alle verschenen nummers van “De Levensboom” en
leest u hoe u zich op het tijdschrift kunt abonneren.
Documentatiecentrum Aalter
Gemeentearchief van Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter.
Telefoon leeszaal : 09 325 22 28 – website: http://www.aalter.be.
Raadpleeg het overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten van
goed, tijdschriften…
Openingstijden (behoudens vakantie- en feestdagen) : dinsdag van 9.00 tot 12 uur en
van 13.30 tot 19 uur, zaterdag van 9 tot 12 uur.
Genealogisch dienstbetoon te Maldegem – onder leiding van Marc Maeyens.
Elke derde woensdag van de maand (behalve juli) 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). Ruime genealogische bibliotheek en opzoekingsmogelijkheden (inventarissen staten van goed uit het Meetjesland, familiegeschiedenissen, verschillende bewerkte parochieregisters, tijdschriften, e.d.). Verder
kan je er ook alle uitgaven van Familiekunde Vlaanderen verkrijgen.
Raadpleeg het overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten van
goed, tijdschriften…
Genealogisch dienstbetoon te Assenede – onder leiding van Jackie Claeys en Frank
Baete.
Elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 19.30 tot 21.30
uur in de Stadhuisstraat 1, 9960 Assenede (achter het oud- gemeentehuis). Bibliotheek
met onder andere microfilms met de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters van groot-Assenede (Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo), een
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grote verzameling bidprentjes en doodsbrieven en talrijke inventarissen van staten van
goed uit het Meetjesland. Iedereen is van harte welkom !
(Gothard De Coninck & Marc Ballegeer)

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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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 Deinze 25 jaar !!!!!!!!
Familiekunde Deinze is een subafdeling van Familiekunde Vlaanderen en verzorgt sinds 1992 de genealogische begeleiding voor de
gemeenten Deinze, Nazareth, Zulte en hun deelgemeenten.
Zij organiseren voordrachten, seminaries, oefeningen en tentoonstellingen welke voornamelijk plaats vinden in de kelder van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze. Daarnaast publiceren de (bestuurs)
leden van de afdeling geregeld nieuwe werken die een deel van het
bronnenbestand uit de regio behandelen. Deze verschijnen ook in ons tweemaandelijks tijdschrift
Leiestam.
In het Stedelijk Archief stellen zij gekopieerde parochieregisters van Deinze ter beschikking alsook allerlei microfilms, publicaties en werken over hun werkgebied en andere.
http://www.familiekundedeinze.be/
Via deze website reiken ze je online bronnen en tools aan, een overzicht van hun publicaties en
boekenbestand, een agenda met hun komende activiteiten en een forum waarbij hun leden met
elkaar in contact kunnen komen.
De abonnees kunnen terecht in alle afdelingen van Familiekunde Vlaanderen en zijn vrij om voor
een andere afdeling te kiezen dan deze waar ze wonen en administratief worden ondergebracht.
Wens je geen lid te worden van Familiekunde Vlaanderen, maar toch het tijdschrift Leiestam te
ontvangen, gelieve dan 8,00 Euro over te schrijven op rekening nummer van FV – Deinze: BE24
0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB met vermelding lidgeld.
Voor slechts € 8 ben je een jaar lang lid en geniet je van allerlei voordelen !
* ontvangen van het tweemaandelijkse tijdschrift Leiestam.
* gratis bijwonen van de voordrachten.
* verlaagd inschrijvingsgeld op de cursussen.
* begeleiding bij opzoekingen in het archief.
* ontvangen van de nieuwsbrief.
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Erfgoed

BRUGGE

De collectie Historische Kranten die de bib van Brugge op internet
plaatste bevat een ongelooflijke schat aan info. Je kan er zoeken op
eender welk woord (familienaam, gemeente). Ook alle mogelijke verkopen van boerderijen en gronden in het dorp, zowat elke hoeve komt
voor in die kranten. Het gaat over de periode ca 1800 tot zeker 1930.
Een aanrader voor wie voorouders had in het Brugse en zowat de
halve provincie aan de kant van de zee!

LET OP!!
https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/
---------------------------------------------------------------------------------------------

8 Oktober 2017
Lezing door Jan
NAERT

Besturen onder Duitse bezetting.
Burgemeesters in bezet en bevrijd België en Noord-Frankrijk (1914-1921)
Obéir l’occupant, mais servir la population: het devies van de Gentse liberale burgemeester Emile
Braun, net voor zijn gedwongen deportatie naar Duitsland in de lente van 1918.
De woorden staan voor de moeilijke positie van burgemeesters en lokale besturen in de bezette gebieden aan het Westelijke front. Zowel in bezet België als in Noord-Frankrijk werden stadsen gemeentebesturen vier jaar lang geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen. Met bovenaan de
lokale politieke agenda steevast de bevoorrading van de lokale bevolking. Andere nijpende problemen waren het handhaven van de openbare orde, de verplichte tewerkstelling, de deportaties van
arbeiders, het implementeren van de Flamenpolitiek.
De vele netelige kwesties en complexe relaties met de Duitse bezetter leidden nog tijdens de
oorlog tot hevige discussies en politieke strijd. De balans hiervan werd na november 1918 opgemaakt.
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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:
• 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 10 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, Luc Chalmet,
Daniël Lemmens en het bestuur van WGM vzw.
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