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Voorwoord

In het voorwoord van nr. 60 vermeldde ik dat één van mijn activiteiten tijdens mijn jeugdjaren het “patatten rapen” was. Eén van de gebeurtenissen er rondom was het nadien “leeghalen” van het veld
door “zoekers”. Als reactie op dit artikel kwam de volgende beschouwing van Jan Vande Velde:
“Die ervaringen zijn zeer interessant omdat ze o.m. verwijzen naar een 'recht' dat wortelt in het gewoonterecht en niet in een wet die in het staatsblad is bekendgemaakt. Bovendien heb ik dat aren lezen en aardappelen rapen in mijn jeugd zelf ook meegemaakt; het laatste blijkt tot nu toe ook in de
streek van Oostende te bestaan. Die gewoonten zijn veel ouder dan het Veldwetboek dat tot het bijzonder strafrecht behoort en de uitoefening van deze gewoonten eerder beperkt; voor 1886 waren zij dus
nog ruimer.
Gewoonterecht is plaatsgebonden en er waren nog andere dan de reeds genoemde rechten, bvb. het
recht van klauwgang, het stoppelrecht, het sprokkelrecht (het recht hout te sprokkelen in de bossen). Er waren ook 'gemene' gronden en weiden: weiden die aan de gemeenschap behoorden en door
iedereen mochten gebruikt worden om het vee te laten grazen. Die gewoonten herinneren er aan dat
tientallen (honderden) jaren geleden de mensen hier zeer arm waren en zichzelf moesten behelpen met
de kruimels nagelaten door de rijken.”
Cursiefje van de maand
Terwijl ik dit hier neerpen beleven we de warmste dag van oktober maar naderen we stilaan
ook de maand november – de “Slachtmaent” genoemd door onze voorouders. Jaarlijks werd er inderdaad ook bij ons een varken geslacht. Toen mocht dat nog op den boer zijn hof! Ik weet nog goed dat
het varken werd opgesteld zodat de slachter van dienst met zijn voorhamer een tik (zware tik) toediende op het voorhoofd van het veroordeelde varken. Vervolgens werd vlug de keel opengehaald om
het bloed op te vangen om de bloedworsten te maken. Men beweerde toen dat het bloed waardeloos
was als op dat moment de boerin haar maandstonden had! Daarna werd met
brandend stro het varken “onthaard” en opgeschuurd met een harde borstel zodat het (zwart) smerig varken geleidelijk een wit varken werd. Daarna werd
het varken opgehangen aan een rechtstaande ladder, waarna de slager eerst
en vooral de ingewanden verwijderde.
Het was algemeen geweten dat van bij een varken, buiten de darminhoud, niets verloren ging. Zo werden de leeggemaakte darmen gebruikt voor
het maken van de bloedworsten en de droge worsten. Tenslotte werd het
overschot aan darmen gebakken (ook wel “trottels” genoemd) en opgegeten.
Daarna werd het varken verder uiteen gekapt en gesneden tot talloze koteletten en de filet of het varkenshaasje. Daarna werd begonnen met de “charcuterie”
zoals
de droge worsten, de paté, “huufvlakke” of vlees van de kop en het keelstuk (zeer vet maar goed voor
de fijnproevers). De lever werd verwerkt tot paté, de niertjes werden ook opgegeten. De lichte lever
(longen) werd ook soms opgegeten (wij gaven dat altijd aan onze Nederlandse vrienden, die ook tuk
waren op de galblaas waarvan de inhoud werd gebruikt om brandwonden te verzorgen). De poten en
oren werden gebruikt verwerkt tot soepvlees. Het vet werd tot “kaantjes” (Kaantjes zijn het residu van
het uitbakken van spek. Het is een knapperig gebakken, zout stukje spek, dat veelal wordt gegeten met
bijvoorbeeld zuurkool of over een salade wordt gestrooid) en smout verwerkt. Smout werd gebruikt
als smeersel op de boterham i.p.v. boter. Tenslotte werden de hespen ofwel versneden, ofwel klaargemaakt om enkele maanden te drogen aan de haak. Daar de hoeveelheid vlees te groot was om direct op te eten, werd veel gepekeld. Ik herinner mij nog goed de grote bruine potten in de kelder waar
het vlees in bewaard werd. Ik geloof dat ik er honger van krijg, ik heb wel goesting in een boterham
met droge worst (waar kan je die nog kopen?) met de smaak van weleer…….
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NOVEMBER (Xavier De Schrijver)
November komt van het Latijn novem = negen. Het was de negende maand in het Romeinse jaar van
Romulus, dat tien maanden telde. Hij was geplaatst onder de bescherming van Diana, de godin van de
jacht en zo kreeg hij de naam “jachtmaand”.
De naam slachtmaand is vandaag heden ook nog gangbaar, want het meest slacht de boer zijn varken
in november.
November werd bij de Angelsaksers "Blotmonath" = bloedmaand genoemd naar de offers die toen gebracht werden om de goden te danken voor het afgelopen jaar; vandaar dat hij ook nog de naam "offermaand" draagt.
Karel de Grote noemde hem "Windmanoth", wat doelt op de hevige winden die in deze maand heersen.
Begint November met tempeest,
daarna de maand voor goed geneest.
Staat in November het veld kaal,
Dan is het in de zomer voor de boeren schraal.
Met Sinte-Katrijn
Moeten de koeien aan de lijn.
Overgenomen uit "Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land”, van M. Broeckhove (1959).
Dit boek uit onze rubriek "Folklore" kan geraadpleegd worden in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

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

Hierbij de link met instructies voor zoeken in de zoekrobot: http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2017-09-12-moeilijkheden-bij-opzoekingen-in-onze-zoekrobotten-enkele-aanbevelingen
Moeilijkheden bij opzoekingen in onze zoekrobotten? Enkele aanbevelingen
Sinds de Windows update van eind juli 2017 krijgt het Rijksarchief regelmatig meldingen van problemen bij opzoekingen in de zoekrobotten en vooral dan bij het raadplegen van afbeeldingen. Het RA raadt je in eerste instantie aan om je Adobe Flashplayer
te updaten. Lees verder voor meer aanbevelingen.
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Ondervind je moeilijkheden bij het surfen in de zoekrobotten sinds de Windows update
van eind juli 2017 en/of browser updates? Dan raden we je volgende stappen aan:

Doe regelmatig een update van je Adobe Flashplayer en eventueel van Javascript,
in functie van de internetbrowser waarmee je werkt. Richtlijnen voor updates vind je op
de website van Adobe.

Probeer tijdelijk eens een andere internetbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, …) uit.

Controleer of je internetbrowser automatisch Adobe Flash Player accepteert. Als
dit niet (meer) het geval is (bijvoorbeeld met Google Chrome), activeer dan zelf Flash
Player binnen je browser: Google Chrome - Internet Explorer- Microsoft Edge - Mozilla
Firefox - Opera - Safari

Denk eraan om je computer opnieuw op te starten zodat alle updates effectief
uitgevoerd worden en de installatie vervolledigd wordt.

Blijft het probleem aanhouden? Dan ligt de oorzaak mogelijk bij de instellingen
van je firewall/antivirusprogramma. Websitegebruikers met een Avast-antivirus lieten
ons weten problemen te ondervinden met de firewall. De oplossing is in dit geval om de
firewall uit te schakelen, maar vergeet niet om hem na je opzoekingen weer te activeren, om elke risico op hacking te vermijden.
Eind 2017 zal het Rijksarchief een nieuwe hosting-provider hebben. Vanaf dan zullen de
zoekrobotten niet meer met Flash-software werken en zullen bovenvermelde ingrepen
allicht niet meer nodig zijn. Ook de problemen met de surfsnelheid zouden dan van de
baan moeten zijn. Na de verandering van provider zullen de registers van de burgerlijke
stand een update krijgen.
Wil je bijkomende informatie? Stuur een mailtje naar de dienst Digitalisering.

Op welke datum heeft dit huwelijk in werkelijkheid plaats gehad?
door Xavier De Schryver
We zijn te Hansbeke in 1745…..
Volgens de onderstaande akte zou de ondertrouw plaats gevonden hebben na het huwelijk?
Heel waarschijnlijk heeft de pastoor zich vergist en was het huwelijk op de 6de van de
volgende maand, dus 6 februari 1745. Men kan verschillende veronderstellingen doen.
Laat ons even deze akte van dichterbij bekijken:
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Transcriptie:
20 ma januarij 1745 contraxerúnt sponsalia Júdocús Van Vooren
et Maria Lefebre súbdi nostri coram me infra scripto et
testibús Joanne Lomme et petronilla Lefebre
F.Heirman, Deservitor
6ta janúari 1745 factis tribus proclamationibús bannorúm
contraxerúnt matrimoniúm Júdocús Van Vooren et
Maria Lefebre subditi nostri coram me infra scripto et
testibús Jacoba Van Vooren et Júdoca Goethals
F. Herman Deservitor
Vrij vertaald:
de 20ste januari (zijn) verbonden (hebben gedaan) ondertrouw belofte Judocus Van
Vooren
en Maria Lefebre onderdaan onze (onze onderdanen) voor mij ondertekenaar en
getuigen Joanne Lomme en Petronilla Lefebre
gevolgd door:
6de januari 1745 na de drie afkondiging (roepen)
(zijn) verbonden in het huwelijk Judocus Van Vooren en
Maria Lefebre (onderdanen alhier) onze parochianen voor mij ondertekenaar en
getuigen (toevallig twee vrouwen) Jacoba Van Vooren en Judoca Goethals
F. Herman, bedienaar dezer parochie
----------------------------Commentaar over gebruikte Latijnse uitdrukkingen:
contraxerunt = verbonden (hebben wederzijds de belofte gedaan van…. , en zijn verbonden door het huwelijk)
sponsalia = ondertrouw
proclamationibus = afroeping
infra scripto = ondertekenaar
deservitor = bedienaar of plaatsvervangende pastoor
súbdi (is foutief geschreven, moet zijn subditi) zoals verder in dezelfde akte geschreven,
= onderdaan
nostri = onze (verwijzend naar deze parochie)
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Het woord subditus (- a, -um) betekend onderdanig zijn. In dit geval "onderdaan van de
parochie", zoals de pastoor verder vermeld "súbditi nostri" = onze parochiaan.
Conclusie:

Men zou het kunnen begrijpen als volgt: dat de afroeping en de ondertrouw zou
plaats gevonden hebben de 20ste . Maar wanneer was dan het echte huwelijk?
Men kan ook aannemen dat de pastoor echt naar zijn kalender niet gekeken heeft,
of een feestglas teveel gedronken heeft en dat de ondertrouw in werkelijkheid de
20ste januari was en het huwelijk de 6de van de daarop volgende maand, dus 6 februari.

Doop in Lokeren (Xavier De Schrijver – Jan Vande Velde)

Extractum
Infrascriptus attestor 22 februarii 1730, a
me baptizatam esse Godelivam filiam
Joannis Baptistae Cammaert et Mariæ Annt
Wanties, c(onju)gum; susceptores Barbara van
Wittershoven et Joannes Saeu absens
et signatum erat Datum Rotterdam 22
februarii 1730, F. Dominicus cphovens: ord.
ssum pred. missionarius Apostolicus concordantiam attestor hac 7 aprilis 1730
Dominicus van Laere
pastor in Lokeren
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Vertaling
« Uittreksel : Ik ondergetekende bevestig dat op 22 februari 1730 door mij Godelieve gedoopt werd ;
zij was de dochter van Jan Baptist Cammaert en van Maria AnntWanties, gehuwd: doopouders waren
Barbara van Wittershoven en Joannes Saey (afwezig). (Het uittreksel) was getekend in Rotterdam op
22 februari 1730 door Frater Dominicus ‘Cnphovens’ apostolisch zendeling van de Orde der Predikheren. Ik bevestig de overeenstemming deze 7 april 1730. Dominicus van Laere, pastoor te Lokeren. »
Commentaar : De naam van de moeder zou kunnen ‘Antheunis’ zijn ; Haar naam moeder klinkt m.i. als
een afleiding van de voornaam ‘Antoine’ namelijk ‘Antointjes’, een genitief.
Opmerkingen :
- de platte streep boven sommige letters van de lettergroepen ‘cgum’, ‘cphoven’ en ‘praed’ betekent
dat het om een afkorting gaat;
- idem voor de lettergroep ‘ssum’ die aan de groep ‘praed’ voorafgaat.
- De betekenis van cgum is bekend ;
- de familienaam van degene die het doopsel toedient (Frater Dominicus) ‘Cphovens’ is op grond van
deze unieke akte niet te achterhalen.
- de uitdrukking « Ord(inis) Sanctorum Praed. » kan verwijzen naar de Orde van de Predikheren.
- « missionaris apostolicus » betekent « apostolische zendeling »

Aktes van de Burgerlijke Stand (vooral de 19de eeuwse) zijn soms
slecht leesbaar en zeker niet altijd betrouwbaar ! (Ginette Desmet)
Zowat iedereen die al opzoekingen deed in de 19de eeuwse aktes van de burgerlijke stand zal het wel
al opgevallen zijn dat ook tijdens deze periode het handschrift van de beambten niet altijd vlot leesbaar is.
Tijdens de Gentse gemeenteraadszitting van 12/04/1870 hield gemeenteraadslid Adolphe Dubois hierover een interpellatie waarin hij stelde dat “zekere registers van de stad Gent, die met zo veel achteloosheid gehouden en zo slecht geschreven zijn, dat men zeer dikwijls de grootste moeite heeft om de
acten te lezen”. Tevens merkte hij op dat ‘de handteekens onder de acten zijn zeldzamer dan ooit’ ondanks dat er meer en meer mensen onderwijs genoten.
Adolphe Constantin Jean-Marie Dubois ° Brussel 24/07/1827 en † Gent 25/09/1900 was een zoon van
advocaat Jean Bernard Hercules en Henriette Constance Beyens. Net als zijn vader was hij advocaat.
Tevens was hij sinds 1858 substituut van de procureur des Konings te Gent. Hij was ongehuwd en van
29/09/1856 tot 15/09/1900 was hij liberaal gemeenteraadslid te Gent. Hij liet het niet bij deze ene interpellatie over dit onderwerp en op de gemeenteraadszitting van 19/12/1870 hield hij een tweede
interpellatie betreffende de akten van de burgerlijke stand. Hij voerde een eigen klein onderzoek waarbij hij de overlijdensakten van de laatste dagen van 1869 nakeek. Indien hij een overlijdensakte vond
van een kind dat tijdens datzelfde jaar was geboren vergeleek hij de geboorteakte met deze van het
overlijden.
De meeste opmerkingen gaan over het feit dat er geen vastheid (consequentie) van spelling is te bespeuren “men zou zeggen dat de klank alleen de naam uitmaakt en dat er hoegenaamd geen belang
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1: Geboorte akte van Adolphe Dubois te Brussel

2: Overlijdens akte van Adolphe Dubois te Gent

bestaat in de manier van hem te schrijven .’ Hij geeft meerdere voorbeelden aan van een afwijkende
spelling van familienamen, zowel in de aktes, in de kantlijn ervan en in de alfabetische tabel. De voorbeelden zijn talrijk: Martelaere, De Ma(e)rtelaire, Demartelaire; Blauwblomme, Blouwblomme; Meensbrugge, Mensbrugge; Van Vynckt, Van Vynck, Van vynckt; De Budt, De Boedt; Van der Cruyssen, Vandercruyssen, Van der Kruyssen; De Lathauwer, Delathouwer enzv…
De bedienden die de geboorteakten opstellen en deze die de overlijdensakten opstellen hanteren een verschillende spelling. De ene schrijft alles in één woord en gebruikt maar één hoofdletter, de
andere splitst alles op. ‘Alzoo een kind geboren wordt en sterft in hetzelfde jaar of ge vindt als ge de
twee akten nevens elkander legt, zeer talrijke verschillen voor de naam van de moeder, van het kind,
van de getuigen’.
Ook in de alfabetische naamtabel staan fouten, niet alleen door een verschil in spelling tussen
tabel en akte maar ook in de verwijzing naar de aktenummers. Deze aktes zijn dan moeilijk terug te
vinden, één akte kon hij daardoor helemaal niet terugvinden.
Een ander frappant geval betreft een kind geboren te Gent dat twee dagen later is overleden. In de geboorteakte is de familienaam Vangraefschap en woonde de moeder te Gent ‘ wonende alsnu Keyser
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Karelstraat’. Twee dagen later staat er in de overlijdensakte: “van Graefschap . . . wonende met zijne
moeder te Zuiddorpe” (Nederland).
Een kind wordt bij zijn overlijden vermeld als zijnde iets meer dan 11 maanden oud maar was
na vergelijking met de geboorteakte bijna twee jaar oud. Dubois merkt op : ‘Er is een bediende die de
overlijdens moet nazien ten huize, hij zou, dunkt mij, moeten een kind van twee jaar kunnen onderscheiden met een kind van elf maanden.’
Behalve het feit dat ook de voornamen soms variabel worden genoteerd (Michiel/ Michaël) waren er ernstiger fouten: Amatus wordt aangeduid als zijnde van het vrouwelijk geslacht terwijl het een
jongen is en een Marie Thérèse wordt in de geboorteakte vermeld als een jongen. Dan zijn er nog een
Sylvia Francisca en een Ludovica die beiden in het register staan aangetekend als van het mannelijk geslacht zijnde. . .
Verder legt Adolphe Dubois er net als bij zijn eerste interpellatie nog eens de nadruk op dat de
akten soms zeer slecht geschreven zijn: “er bestaan dus nog acten met zulke grote nalatigheid geschreven dat ik de leden van dezen Raad die het meeste de gewoonte hebben de onleesbaarste geschriften
te lezen uitdaag, die te ontcijferen, als men een deel van den act zou verduiken en dat zij er twee of
drie woorden van het midden van zouden moeten uit lezen, zonder midden al dat gekrabbel door den
voorgaanden zin geleid te wezen’. Hij wijst er tevens op dat: ‘zeer zware fouten… veroorzaken aan de
familiën soms onoverwinbare moeilijkheden; na 50, na 100 jaren zullen talrijke personen nog groote
hinderpalen ontmoeten en onherstelbare verliezen ondergaan”. . . .
Dat de aktes van de burgerlijke stand voor die periode niet altijd betrouwbaar zijn heb ik ook
ondervonden tijdens onderzoek naar de familiale achtergrond van meisjes die tijdens de periode 18441877 te Gent in het Huis van Barmhartigheid van de zusters van Liefde verbleven. Tijdens deze periode
kwamen meer dan 800 meisjes in het Huis terecht. Dit bestond uit een soort vluchthuis voor berouwvolle jonge vrouwen die in de prostitutie waren beland terwijl er ook een gescheiden afdeling werd opgericht om meisjes uit de volksklasse op het rechte pad te houden en hen tegen de slechte voorbeelden uit hun milieu te beschermen. Ook werkloze dienstmeiden konden er tijdelijk terecht en werden
dan aan een nieuwe werkplaats geholpen.
Een drietal voorbeelden uit de vele probleemgevallen ter illustratie.
1.
Te Lendelede werd op 21/01/1822 Juliana Rosalia Rommel geboren als dochter van kleermaker Joannes Francies Rommel en Rosalia Maes. We gaan er niet verder op in wanneer en waarom Juliana in het Huis terecht kwam. Ze overleed er op 17/06/ 1862 en in die akte staat ze vermeld als Rosalia ROMALD oud 38j. en 5 m. De vermelde leeftijd klopt ook niet. Die informatie kregen de beambten
waarschijnlijk van de zusters. In het inschrijvingsregister van het Huis staat ze met een foute geboortedatum en een foute familienaam genoteerd.
2.
Een echte heksentoer was het om de familiale achtergrond van Amelia Sturm te ontwarren. Op
11/07/1849 wordt deze geboren te Gent. Volgen die akte is ze het natuurlijk kind van Sophia Sturm, 18
jaar zonder bedrijf die geboren is te Gent als dochter van Joannes en Coleta Francisca Spelier. Geen
geboorteakte van Sophia te vinden in Gent, noch een eventuele huwelijksakte van haar ouders! De familienaam Sturm komt nagenoeg niet voor te Gent maar kent o.a in Zeeuws- Vlaanderen een ruime
verspreiding. Te IJzendijke vonden we een geboorte op 16/07/1830 van Sophia Anthonia Sturm, dochter van Johannes Jacobus Sturm en Coletta Francisca Spelier. Via een bevolkingsregister van IJzendijke
vonden we een vermelding dat ze te Gent in 1849 was overleden. Haar naam was niet terug te vinden
in de tienjaarlijkse klapper en ook niet in de jaarindex achteraan het overlijdensregister van 1849. Na
heel wat zoekwerk (gezocht op een familienaam beginnende met STU. . ) bleek ze op 7/08/1849 als Sophia STUELM overleden in de Bijloke, naaister, 18 jaar, ongehuwde dochter van Joannes en van Coleta
Francisca SCHOTHEELE ! Waarschijnlijk hebben de dienstbodes van het Bijlokehospitaal die de aangifte deden, een briefje met wat haastig neergekrabbelde gegevens aan de beambten gegeven. In Gent
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woedde toen een zeer zware cholera-epidemie, zowel in het hospitaal als in het bureel van de Burgerlijke Stand kon men blijkbaar het werk niet meer aan. Het net geen één maand oude weesje Amelia
Sturm heeft het wonder boven wonder overleefd, is later in het Huis terechtgekomen, huwde op latere
leeftijd, kreeg nog een dochter en stierf tenslotte op 85 jarige leeftijd te Brugge.
3.
Dan is er nog het raadsel Honorine Dubois. Zij stierf op 05/03/1907 als geestelijke ’ter harer
woonst in de St. Lievensstraat’. De aangifte gebeurde door twee dienstboden van het Huis dat vanaf
1877 vanuit de Holstraat naar een nieuwbouw in de St. Lievenslaan was overgebracht. Honorine, een
penitente was Magdalenazuster geworden, een congregatie die in 1851 was opgericht. De Zusters
Magdalenen stonden volgens eigen strenge regels aan de zijde van de Zusters van Liefde in voor de
heropvoeding van de meisjes uit het Huis. Volgens die overlijdensakte was ze geboren te Waterloo op
15/08/1824 maar te Waterloo is er geen spoor van haar te vinden. (Dit kan ev. ook Watterlot… in
Frankrijk zijn) Foute naam, foute geboortedatum, foute gemeente? Wie het raadsel kan oplossen mag
het altijd melden.

Zelfs relatief recente aktes zijn niet altijd correct. Toen ik ooit begon aan de eerste genealogische opzoekingen naar mijn familie, botste ik op een grote vergissing in de overlijdensaangifte van mijn
overgrootmoeder Virginia Cauwels (°Aardenburg 24-02-1847 en † Gent 09-11-1919). Daarin staat zij
vermeld als dochter van Petrus Bernard en Sophia Dierinckx. Dit zijn echter de namen van haar

schoonouders (met zelfs een foutieve spelling van de naam van haar schoonmoeder - Dierickx). Ze was
integendeel de dochter van Pieter Cauwels en Christina Sophia (en niet Seraphina) Bonamie (zie geboorte akte hierboven). In dit geval wist ik direct dat het fout was doordat mijn grootmoeder de naam
van haar ouders en grootouders nog kende.(Christina Sophia Bonamie ° Waterland-Oudeman 18-111804 (28 brumaire an 13), huw. akte Sluis 21-9-1829 en ovl. akte Aardenburg 24-5-1877. Mijn grootmoeder Christina Sophia Van den Hemel ° Aardenburg op 20-11-1877 is naar haar vernoemd.
In ieder geval, ook de aktes van de Burgerlijke Stand kunnen soms foutieve informatie verstrekken!
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In verband met de lessen “Oud Schrift” die wij al vele jaren verzorgen 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.

Binnengekomen tijdschriften en boeken
Van 22.09.2017 tot en met 23.10.2017

Tijdschriften :
“d’Euzie” tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, jg. 36 nr. 3
Thema’s:
*Twaalf generaties ‘Van der Cruyssen’, een dynastie van aard- en grondwerkers (3)
*Stekene in de oude cartografie, deel 12
*De Facteur, uit Ode aan mijn Vader, gezin Dominicus Franciscus Beirnaert x Rosa Godelieve De Taey
*Klasfoto: op schoolreis naar Melsbroek 1953-‘54 met namenlijst
*Bidprentjes uit het Euziearchief: Adriaan Joseph De Wree
“Scone Jhan” familie nieuwsbrief, nr. 15 & nr. 16
“De Faluintjes” heemkundig tijdschrift, jg. 30 nr. 4 (Heemkundige kring
voor de Aalsterse deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel.)
Thema’s:
*Over bijnamen te Baardegem (11)
*Soldaten van Napoleon (3)
*Meldert in 1747 (namenlijst telling)
*De families Cayro en de Alvelda, baronnen van Moorsel en heren van Popperode (1)
*Lisa Vermeir uit Moorsel, met afstammelingen van oudgrootvader Egidius
*De nakomelingen van Jan De Backer (2)
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“Heemkring Lebbeke” driemaandelijks tijdschrift Heemkring Lebbeke, jg. 29 nr.v4
Thema’s:
*Marcel Heirbaut aan het woord, Het genealogisch onderzoek van de familie Heirbaut
“Heem en Oudheidkundige Kring v. Berlare” 6-maandelijks tijdschrift, jg. 35 nr.1
Thema’s:
*Rechtzetting van een vergissing in “Afstammelingen gezocht” in het tijdschrift november 2016
“ter Palen” heemkundig tijdschrift Buggenhout, jg. 41 nrs. 2 & 3
Thema’s:
*Buggenhout en Buggenhoutenaren in “Den Groote Oorlog” aanvulling 4, het gezin Joseph Seghers – Henrica Van Assche
*Opdorp en de familie Van den Bossche, deel 1
“Land van Beveren” driemaandelijks heemkundig tijdschrift, jg. LX nrs. 1 & 3
Thema’s:
*Afgekondigd. In Memoriam Christian Vermeulen, kwartierstaat Christian Vermeulen
*Beveren uitgelezen. In Arenberg groeit een stamboom, auteur Louis Mussche
“Businarias” tijdschrift Heemkundige Kring Maarkedal, jg. 21 nrs. 62 en 63
Thema’s:
*Genealogische informatie over Triene Odevaert en de ondervraagde getuigen

Boeken:
Schenking van Ginette Desmet :
*Plantage Mariënburg, van koffiebes tot rum met herinneringen van Toekijan Soekardi
*Inventaris van het Kunstpatrimonium, de Sint-Martinuskerk te Aalst, Kunstwerken 1
*Kastelengids België
*Stad Gent, werken aan het Toreken
*Bouwhistorisch onderzoek Huis Fiévé – Dutry, woonhuis en voormalige stoomzagerij Dok-Noord 2
*De restauratie van het Oudenaardse Stadhuis van 1956 tot heden
Schenking van Norbert De Meyer :
*Zachtjes, mijn zoon ligt hier, gedichten Anton Van Wilderode
*Siamese zomer, Chris Ferket
*De overoever, Anton van Wilderode

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), Van Hee André (Gent), Johannes Schoonjans (Lokeren); Verbeke Roland;
Heemkunde Houtem – Sint-Lievens-Houtem; Jules D’Haene (Schellebelle), Ginette Desmet.
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Rouwbrieven: Rita Vander Linden (Lochristi), Antoine Verstuyft, Maria Praet (Destelbergen), Johan-

nes Schoonjans (Lokeren); Verbeke Roland; Heemkundige Kring”Jan Broeckaert” (Wetteren); Jules
D’Haene (Schellebelle).
Huwelijksaankondigingen: Luc De Ruyver (Kalken);

Kranten-necrologie: De Moerlose Roger (Sint-Amandsberg), René De Coster (Wondelgem) via Gil-

bert Vande Velde (Melle): Uit “La voix du Nord-France: Guido De Munter (Gent);

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:
EEKLO: St. Vincentius dopen 1609-1802, (dus
incl. de jaren 1775-1796 !!!) door Johan De
Baets met alfabetische index op naam met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen,
1060 pagina’s (2 boekdelen) voor € 56,00.
STAND DIGITALISATIE
Naar goede 3-maandelijkse gewoonte : de inhoud van onze gegevens- en beeldbank
Genealogiebronnen op 30/09/2017.
rouwbrieven : 202.153, waarvan 58.455 met afbeeldingen
bidprentjes : 197.165, waarvan 5.896 met afbeeldingen
overlijdensberichten : 103.939, waarvan 7.362 met afbeeldingen
communieprentjes : 10.340, waarvan 10.335 met afbeeldingen
geboortekaartjes : 3.048, alle met afbeeldingen
inschrijvingen in de bevolkingsreg.: 10.966, met 542 afbeeldingen van de registerbladen
akten in parochieregisters : 49.417 met 4.082 afbeeldingen van de registerbladen
>> samen goed voor 581.410 borelingen, dopelingen, communicanten, trouwers, ingeschrevenen en overledenen en 89.720 afbeeldingen.
Daar bovenop zijn er 1.230.137 namen van verwanten geregistreerd
>> dus alles samen 1.811.547 persoonsvermeldingen.
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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 bewerking van Eeklo zit in een eindfaze en zal
weldra beschikbaar zijn!

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)
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Kalenderactiviteiten
Familiekunde Vlaanderen - WAASLAND
Lancering Publicatie webstek
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 https://www.publicatie-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. 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.
De publicatie-website Land van Waas zal vanaf 2018, na een jaar proefdraaien, goedkoper beschikbaar word
gemaakt nl.
a.
b.
c.
d.

er zullen GEEN instapkosten meer zijn.
Vrijwilligers die voldoende indexeringen van akten van het Land van Waas realiseren kunnen gratis toegang krijgen.
Leden van FV en HK waarmee we samenwerkingen hebben afgesproken zullen 10 Euro abonnementsgeld
betalen.
Anderen zullen een abonnement van 25 Euro betalen.
Meer informatie kunnen geïnteresseerden vinden op onze nieuwe website www.publicaties-landvanwaas.be en op de ‘moedersite’ http://www.familiekunde-landvanwaas.be.

Opmerking: De toegang tot https://www.publicatie-landvanwaas.be is NIET gratis.
(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

ZATERDAG 25 NOVEMBER
WEST-VLAAMSE
ONTMOETINGSDAG
IN ROESELARE

ARME KLARENSTRAAT 40
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GEMUDES DESTELBERGEN - OOST-OUDBURG
DSMG

Unieke Kerststallen tentoonstelling
in GeMuDes
Gemeentelijk Museum Destelbergen

vanaf 9 december 2017
In
ons

museum gelegen onder het gemeentehuis zijn

150 kerststallen
te bezichtigen elke zaterdag en zondag van 14 tot 18,30 uur

Laatste kijkdag zondag 7 januari 2018

Een verzameling van (ja zelfs internationale) kerststallen van broeder Willem.
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Wie was broeder Willem?
Hij werd geboren als Omer Dedeyster te Kortemark op 20 februari 1933 en overleden te
Oostakker op 18 februari 2015. Hij werd op twee dagen na, 82 jaar.
In 1950 kwam de 17-jarige Omer binnen bij de Congregatie van de Broeders van
O.L.Vrouw van Lourdes. Als aandenken aan zijn broer die op jonge leeftijd overleed, koos
hij dezelfde kloosternaam "Willem". Hij werd volop ingeschakeld in de activiteiten in de
grote proeftuin te Oostakker.
In 1966 werd hij overgeplaatst
naar het klooster te Ronse, alwaar broeder Willem dezelfde taken en ook alle klusjes en onderhoud deed. Uiteindelijk werd hij
de verantwoordelijke voor de onderhoudsdienst in de Technische
School, dit tot aan zijn pensioen
in 1998. Tussen de jongeren kon
hij genieten van elke kunstzinnige ingesteldheid en van zoveel
avonturen. Samen met de kunstgroep Ritmo/Ronse maakte hij
alle kampen en verre reizen
mee, tot in Taiwan, Polen en
Portugal.
Heemkunde, meteorologie en sterrenkunde, fotografie en tekenen waren zijn hobby's. Een
van zijn laatste hobby's was het verzamelen van kerststallen. Het waren activiteiten die
hem jong hielden.
In 2011 werd besloten het klooster te Ronse te sluiten. Met zijn
drie overblijvende medebroeders
verhuisde hij naar het hoofdklooster in Oostakker.
Hij werd bevriend met Andre
Criel, schrijnwerker en kunstliefhebber uit Desteldonk. Ter gelegenheid van de kerstmarkt in
2014 hebben zij samen de collectie kerststallen tentoongesteld.
Na de kerst werden alle kerststallen opnieuw ingepakt en teruggebracht. Maar de gezondheid van
broeder Willem ging snel achteruit. Een maand later kreeg André
een telefoontje dat broeder Willem stervende was.
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Broeder Willem vroeg aan André Criel of hij zijn kerststallen zou willen bewaren en tentoonstellen. Deze mocht niet op een zolder of een schuur terecht komen. André beloofde
hem dit te doen en zelfs de collectie nog verder uit te breiden.
Maar het blijft voor altijd de verzameling kerststallen van broeder Willem.
André Criel maakte kijkkasten die vele kerststallen tot hun recht laten komen.

Deze tentoonstelling van wellicht 150 kerststallen
begint op 9 december in ons museum GeMuDes,
(onder het gemeentehuis van Destelbergen
Dendermondesteenweg 430)
te bezichtigen elke zaterdag en zondag
van 14 tot 18 uur
laatste kijkdag 7 januari 2018.
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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.
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.
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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.
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DE KONINKLIJKE HEEM- en GESCHIEDKUNDIGE
KRING “Jan BROECKAERT vzw uit WETTEREN
stelt voor:
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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.

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

Het boek met de klappers van de dopen in de O L Vr Kerk van Deinze, vertoont hier en daar een aantal fouten (verkeerde paginanummers, alfabetisch klassement niet OK, een aantal onwettige kinderen niet opgenomen,
…) Wordt vanaf heden vervangen door een nieuw bewerkte uitgave.
Het werk bevindt zich in het Deinse stadsarchief. Het stadsarchief
(https://www.deinze.be/archief) is geopend elke dinsdag van 14.00 tot
18.00 uur.
Wenst u echter het werk bij u thuis, dan kan dit met “WeTransfer” overgemaakt worden op jullie mailadres.
Wat doen: mail naar claude@gekiere.com met mededeling van “bestelling
klappers dopen OL Vr kerk Deinze”
en betaling van 8,00 euro op rekeningnr. Familiekunde Deinze: IBAN: BE24
0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB
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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 en donderdag 2 november 2017 (Allerheiligen-Allerzielen)

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.

Redacteurs: Jan Olsen (Melle), Ivan Burggraeve (Lochristi), Hannah Van der Auwera
(Gent).
Medewerkers: Roger de Moerloose, Gontran Ervynck, Jan Van de Velde, Xavier De Schryver, Luc De Ruyver, Ginette Desmet, Magda De Nys, Johan De Baets, Michel De Roek, Luc
Chalmet, Daniël Lemmens en het bestuur van WGM vzw.
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