NIEUWSFLITS
Nr. 9 (april 2013)

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:
1.
Openingsdagen en -uren voor april tot het einde van het jaar
2.
Nieuws uit de Rijksarchieven
3.
Geboorten in de polders van Watervliet, deel 3
4.
Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
5.
Aanwinsten van het documentatiecentrum te Melle
6.
Wij bevelen u volgend initiatief aan
7.
Oude weerspreuken
8.
Vragen van lezers
9.
Prachtig fotoboek van Melle: "Vroeger en nu"
10. Humor mag wel eens!

1– Openingsdagen en -uren
Onze vaste medewerkers staan in de mate van het mogelijke steeds tot uw dienst in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, dit tijdens volgende
openingsuren:
maandag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
dinsdag
8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
woensdag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u
Gesloten op donderdag, vrijdag, 1ste en 3de zaterdag van de maand, zon- en feestdagen, alsook
tijdens de maanden juli en augustus.
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SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR HET
JAAR 2013
-woensdag 1 mei (feest van de arbeid)
-zaterdag 11 mei (n.a.v. Hemelvaartdag)
-maandag 20 mei (tweede Pinksterdag)
-geheel de maanden juli en augustus
-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.

2- Nieuws uit de Rijksarchieven
Vanaf 1 maart 2013 in alle Rijksarchieven in de provincies
Open van dinsdag tot vrijdag doorlopend van 9u00 tot 16u30
Enkel de eerste zaterdag van de maand van 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00
De overige zaterdagen gesloten.
In juli en augustus:
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9u00 tot 12u en van 13u00 tot 16u30.
Gesloten de maandag, zaterdag en feestdagen.
Sluitingsdagen:
woensdag 1 mei: dag van de arbeid
donderdag 9 mei:Hemelvaartsdag
vrijdag 10 mei: brugdag
maandag 20 mei: Pinkstermaandag
zaterdag 2 november
Sluiting wegens bestandscontrole
Rijksarchief Gent van 22 tot 29 april

3- Geboorten in de polders van Watervliet

(deel 3)

Niet alleen in de parochieregisters vinden wij geboorten, dopen, huwelijken en overlijdens van
inwoners uit de polders. Andere documenten zoals de "Staten van Goed" opgemaakt in de
verschillende heerlijkheden zijn interessant omdat zij de woonplaatsen van de bewoners
vermelden. Zo wordt in de Staten van Goed van de heerlijkheden "Waterdyck" en "Watervliet",
en de "keure ende vryhede van Caprycke" melding gemaakt van inwoners uit de Clara Polders,
Barbara Polder, Jerominus Polder alsook uit de Grote Jonkvrouw Polder, en de Laureinepolder.
Deze "Staten van Goed" kunnen een aanvulling van de parochieregisters zijn, die doorgaans
minder informatie geven. Zo vernemen wij onder anderen de woonplaatsen van families. Hier
volgen twee voorbeelden van Staten van Goed:

27.

St. 17-2-1786 Joanna Theresia van Waes fa Jan en Marie
Anne Doppegieter † "binnen de stede vrÿhede ende heerlÿckhede van Watervliet inden Clara Polder Staten Bodem"
13.11.1783 x Frans Vereeke fs Jan en Anna Maria Van Hee wed.
Heerlÿckhede Watervliet
2 kinderen: Pieter Bernaerd 8 j. en Henricus Frans Verheeke
5 j.. Voogd materneel: Joseph van Waes. HK verleden op
18.11.1775 voor de griffier van Watervliet J.J. Vander Heÿden
Magistratum: Pieter Frans de Clercq, burgemeester en Jooris
Goethals, schepen, J.J. vander Heÿden, griffier.
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De "Clara polder" ligt links van Bouchaute en ten noorden van de" Laureine polder".

13.

St. 15-7-1783 Pieter Ignatius Temmerman fs Pieter en
Josijntjen Poleth "gebortigh vande prochie ende heerelÿckhede van "Waterdÿck" † 22.1.1783" op de stede vrÿhede ende
heerlÿckhede van Watervliet "in de Laurÿnepolder" x Marie
Josepha van Waes fa Joannes en Maria Anna Doppegieter wed.
H. Watervliet 8 kinderen: Pieter 23 j., Joanna
Theresia 18 j., Maria Francisca 17 j., Angelina 15 j.,
Jacobus Bernardus 12 j., Cornelis 11 j., Joannes Frans 4 j.
en Dominicus Temmerman 2 j. Voogd Paterneel: Joannes
Temmerman fs Pieter, broeder van deze overledene.
HK verleden op 4.3.1760 voor Jacques Verduÿn, pastoor van
Watervliet
Magistratum: J.J. vander Heÿden, griffier.
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Toevallige ontdekkingen kunnen rare verrassingen meebrengen
Op zoek naar personen die geboren werden en geleefd hebben in het Graafschap Vlaanderen
ten noorden van Watervliet (Zie De Polders in voorgaande nummers 6 en 7 van Nieuwsflits),
werd onze aandacht gevestigd op een geboorteakte in 1794, waarin de vader 51 jaar was
en de moeder amper 22 jaar.
Dit "groen blaadje" en dat leeftijdsverschil trok onze nieuwsgierigheid, wij wilden weten van
waar zij afkomstig waren, wanneer het huwelijk had plaats gevonden en of de leeftijd van
vader en moeder wel juist waren. Bij nader toezicht vallen wij van de ene verrassing op de
andere. Ons verhaal begint met die leeftijden "51/22". We vertrekken met de ontleding van
de doopakte van het kind Livina Maria Brúchet op 9 maart 1794……

in de marge: Livina Marie Bruchet

Vrij vertaald:

martiús 1794
9à horâ 3a pomeridiana hic nata
et eâdem die súb conditione baptizata est
livina maria filia legitima petri
guilielmi brúchet ætatis circiter 51
ann(orum)
baptizati in grootsijnte, et catharinæ
hermans ætatis 22 ann(orum) baptizatæ
hic,
et hic habitantiúm, súsceptores fúerúnt
gúilielmús franciscús govaert, et livina
verkest hic habitantis, in partú bapti=zata est a jacobâ de wilde
P G Bruchet
G F govaert
signatúra + livinæ Verkest
ita est qúod attestor P. cruÿssaert
pastor de Watervliet

Maart 1794, de 9de te 3 uur na de middag is
hier geboren en dezelfde dag onder
voorbehoud gedoopt Livina Maria Bruchet,
wettige dochter van Petrus Guilielmus
Bruchet oud ongeveer 51 jaar, gedoopt in
Grootsijnte, en Catharina Hermans oud 22
jaar, alhier gedoopt en alhier wonende, de
doopheffers waren Guilielmus Franciscus
Govaert en Livina Verkest alhier wonenden,
het kind werd tijdens de bevalling gedoopt
door Jacoba De Wilde.
getekend: P. G. Bruchet
G. F. Govaert
merkteken + Livina Verkest
bevestigd door de pastoor P(ieter-Antoon)
Cruÿssaert
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Woordenschat:
in partú = tijdens de bevalling
ita est qúod attestor = wordt bevestigd door….
---------------------------Uit deze akte onthouden wij de volgende gegevens:
-Petrus Guilielmus Bruchet 51 jaar was gehuwd met Catharina Hermans 22 jaar.
-dat hij was gedoopt in Grootsijntje.
Als we in Watervliet naar hun huwelijk zoeken, stellen wij vast dat de klappers onbetrouwbaar
zijn. Onder de letter "B" vinden wij geen enkele Bruchet.
Hier moeten wij lichtjes onze verbeelding doen werken om aan de juiste gegevens te geraken.
Ons aandacht gaat naar het feit dat ook in de huwelijksakte de namen op verschillende wijzen
geschreven kunnen worden. Dan maar gaan zoeken in de alfabetische lijst op de naam van de
vrouwen. En daar kwam een mogelijke oplossing, een zekere Herman Catharina huwde op
11 februari 1793 (blz. 34) met Crachet Petrus Guilielmus. We zitten al ver van onze
Bruchet!

Watervliet, de klappers op naam van de vrouwen
Met deze aanwijzing gaan we in de klappers op de naam van de mannen zoeken onder de
letter "C", en tot onze grote verbazing was er geen Crachet maar wel een Cruchet.

Watervliet, de klappers op naam van de mannen
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Daar boven op vallen wij op nieuwe tegenstrijdigheden: deze Cruchet Petrus Guilielmus
huwde met Herman Catharina en wel op 11 februari maar van het jaar 1792, in plaats van
1793.
Cruchet of Crachet? dit wordt een mooie thema voor een vrolijke film met Louis de Funes in
de "Gendarmes" reeks.

Dit toont nogmaals aan, dat klappers niet steeds betrouwbaar zijn. Wij dringen er steeds op
aan: maak geen familiegeschiedenis of stamboom op basis van klappers. Deze kunnen
enkel helpen om een akte terug te vinden.
Huwelijksakte Cruchet Petrus en Herman Catherine op 11 februari 1793

(Huwelijks akte):
febrúariús 1793
ii à proclamatis tribus bannis
contraxerúnt matrimoniúm petrús
gúilielmús brúchet, vidúús, ex groot=sijnte, et catharina herman, púella,
ex Watervliet, nondúm súi júris sed
de consensú quorúm interest, ambo
hic habitantes, coram me infra=scripto, et testibús joanne francisco
nachtegael, et livina verkest hic habi=tantibús. Sponsa et testes declararúnt
se se non posse scribere.
P.G.Bruchet
signatúra
+ catharinæ herman
+ joannis francisci nachtegael
+ livinæ verkest
ita est qúod attestor : P. Cruÿssaert
pastor de Watervliet

(Vrij vertaald)
februari 1793
11de na de aankondiging en de drie roepen
zijn in het huwelijk verbonden Petrus
Guilielmus Bruchet, weduwnaar, uit GrootSijnte, en Catharina Herman, meisje
uit Watervliet, nog niet meerderjarig
met toestemming van wie het aanbelangt
beide alhier wonende, voor mij ondergetekende, en getuigen Joannes Franciscus
Nachtegael, en Livina Verkest alhier wonende, bruid en getuigen verklaren
niet te kunnen schrijven
P.G. Bruchet
Merkteken + Catharina Herman
+ Joannes Franciscus Nachtegael
+ Livina Verkest
Hetgeen ik bevestig, P Cruÿssaert *
Pastoor van Watervliet

* Pieter-Antoon Cruÿssaert was pastoor te Watervliet van 1776 tot 1812
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Woordenschat:
púella= meisje
nondúm= nog niet
nondúm súi júris sed= nog niet rechtsbekwaam
In de marge van deze akte zou men kunnen lezen Cruchet, in vergelijking met de "C" van
Catharina, maar verder in de akte wordt wel Bruchet vermeld, in vergelijking met de
klappers alwaar men Cruchet en Crachet aantreft.
> Voorlopig vinden wij nog geen geboorteakte van Bruchet Petrus Guillielmus.
Doopakte van Herman Catharina op 20/10/1770

Die vigesimâ mensis octobris anni 1770
baptizata est Catharina, filia legitima
petri joannes hermans, baptizati in æclesiâ
de Watervliet die 1 novembris 1740, et livinæ
verkest, conjúgúm, baptizatæ in æclesia de watervliet
die 11 novembris 1741, súsceptores fúerúnt
petrús van antenove, et catharina isabella clara
horrebeke, nata heri circa horam septinam
verpertinam.
ita est qúod attestor Jac(ob) Verdúÿn,
pastor Watervliet
Vrij vertaald:
De 20sten van de maand october in het jaar 1770, is gedoopt Catharina wettige dochter
Petrus Joannes Hermans, gedoopt in de kerk van Watervliet op 1 november 1740, en
Livina Verkest, echtgenoten, gedoopt in de kerk van Watervliet de 11 november 1741,
doopheffers waren Petrus Van antenove, en Catharina Isabella Clara Horrelbeke, geboren
gisteren rond 7 uur 's avonds.
Besvestigd door Jacob Verduÿn, pastoor van Watervliet.
---------------------------------wordt vervolgt
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4- 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 documentatiecentrum te Melle!

Deze foto in canvasformaat werd geschonken door André Van Acker (Merelbeke)
maart 2013

-----------------------------------------Speciale dank aan onze financiële schenkers en hartelijke dank aan de
volgende schenkers:

Doodsprentjes en doodsbrieven: Antoine Verstuyft (Lochristi), Auguste De Baets (Melle),
Bart Muylaert (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (SintAmandsberg), François Francet (Lokeren), Luc De Ruyver (Kalken), Magda Denys (Melle),
Martine Piens (Melle), Marleen Van Acker (Leuven), Patrick Heye (Gent), Pierre Van Cleven
(Gent), Raoul Schepens (Melle) en Ronny Van der Sijpt (Wetteren)
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Marina Buysse (Wetteren)
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Jean-Pierre Mestdagh (Melle), Patrick
Heye (Gent) en Xavier De Schryver (Destelbergen)
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, enz…):
Bart Muylaert (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Patrick Heye (Gent)
Boeken:
"Geschiedenis van Wetteren gevolgd van eene historische schets der omliggende gemeenten"
door Jan Broeckaert, 1862, Dit origineel exemplaar werd gedrukt bij "Boek- en Steendrukkkerij
van L. Hebbelynck, Bagattenstraat 8 te Gent". Geschonken door van Ivan Burggraeve.
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.”
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5- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken:
"De staten van goed van de parochie en schepenbanken van Lotenhulle", door Ronny
Debbaut, 2012,
"Oorlogsverslagen 1914-1918" door Fons Das, VVF Tielt, 1999
"Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XX° penninck 1571" door Luc Neyt 2003
"Klapper op de geboorteakten van Tielt, van 1 januari 1807 tot 31 december 1822" door
Robert Vanneste, 1999. VVF Tielt.
"Klapper op de dopen van Pittem, van januari 1884 tot december 1907" door Fons Das
2012.
"Genealogische gegevens van Schuiferskapelle, parochieregisters dopen 1786-1797" door
Arnold Schaubroeck, 2000.
Familiegeschiedenis Van Zantvoorde en talrijke aanverwante families" door Robert
Vanneste 2001.
"Death memorial cards, deel XIV" door Paul Calles, 2005

6- Wij bevelen u volgend initiatief aan

Op 30 maart 2013 is de vzw GeMudes, Gemeentelijk Museum Destelbergen opgericht, die in
de plaats komt van de oude feitelijke vereniging ‘De vrienden van het museum’. GeMudes
heeft als doel de mensen te verenigen met zorg voor de geschiedenis en het bewaren van
elementen ervan eigen aan onze gemeente. Die bijgevolg de werking van het gemeentelijk
Museum van Destelbergen genegen zijn, helpen om het geschonken materiaal in het museum
optimaal beheren en beschikbaar maken voor tentoonstellingen. Het logo geeft de
betrokkenheid van de gemeente aan door het gebruikt van de officiële kleuren, terwijl het ook
aangeeft dat het Museum een opvangnet kan zijn voor het uitzonderlijk materiaal die kan
dienen om de geschiedenis van onze gemeente te illustreren. Het is logisch dat niet alles kan
bewaard worden en onder andere plaatsgebrek dwingt ons om het aangeboden materiaal
streng te selecteren. Wie wil helpen om het bovenstaande te realiseren kan zich kenbaar
maken
aan
onze
voorzitter
Patrick
Williame
in
het
museum
of
via
Patrick.Williame@destelbergen.be .
Als eerste activiteit onder deze
nieuwe naam kiezen we voor een
Fototentoonstelling ‘GeMudes
verenigt’ op zondag 28 april
2013.
We verzamelden meer dan 50 foto’s
over groepen die zich verenigen,
meestal feestelijk voor een jaarlijks
diner of het vieren van hun
kampioen. Alle bezoekers kunnen die
dag al helpen door de namen op te
geven van de personen die ze op de
foto’s herkennen.
Louis Gevaert

De Lustige biljarters, 1962, foto collectie Monique Van Rijsseghem
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7- Oude weerspreuken
van onze voorouders voor april (grasmaand)
April veranderlijk en nat
brengt hooi en boter in het vat
Laat het weer zijn zoals het wil
maar ontkleed u niet voor half april

8- Vragen van lezers
Van Carlo Buijsrogge, archivaris Terneuzen
Ik ben op zoek naar een 'Anthonius Nassau' (interessante naam!) die op 17 juli 1707 is
gehuwd met Maria van Oortegem. Respectievelijk zijn zij overleden in 1752 en 1741. Zijn er
misschien boedelscheidingen / weesakten of andere documenten uit die streek bekend?
Dit echtpaar heeft een aantal kinderen gekregen, te weten: Cornelis (1708), Adriana (1710),
Anthonius (1712), Francisca (1713), Barbara (1716), Franciscus (1718). De laatste was mijn
rechtstreekse voorouder.
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Mogelijk dat Antonius uit de buurt van Zottegem kwam; nog steeds is daar een 'Hof van
Nassau' en heeft hij daarmee iets te maken.
Mocht iemand me verder kunnen helpen, zeer gaarne en steeds tot een wederdienst bereid.
Met vriendelijke groet, Carlo Buijsrogge, archivaris Terneuzen

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

Oproep voor bidprentjes aangaande de familie Gyselinck (Melle)
Ik ben Marc Gyselinck uit Genk en ik tracht momenteel de tak van de familie Gyselinck met
kern te Melle in te kaderen. Het gaat over het gezin van Gyselinck Augustinus en
Stephanie Steurbaut met hun dertien kinderen.

Om mijn collectie bidprentjes van deze familie compleet te maken ben ik hiervoor nog op zoek
naar een vijftal bidprentjes van onder andere twee kinderen en drie aangetrouwde personen.
Bij deze wil ik een oproep plaatsen, als iemand één van deze bidprentjes nog in zijn bezit zou
hebben en of er eventueel een ruil tot stand zou kunnen komen, ik zou het erg waarderen.
Het gaat nog om volgende personen :
Marie-Sidonie Gyselinck :
° 22/03/1861 Melle † 24/07/1891 Melle
Omer Clays :
° 24/03/1849 Watou † 14/09/1901 Melle
Remi Gyselinck :
° 21/12/1873 Melle † 15/04/1944 Detroit (U.S.A.)
Van Hecke Marie-Louise :
° 03/09/1874 Melle † 08/01/1957 Melle
Van Wassenhove Valentina Ludwina : ° 02/02/1886 Antwerpen † 09/06/1924 Melle
Met vriendelijke groeten,
Marc Gyselinck, Hoogstraat 117, 3600 Genk, 089/35.79.07, mgyselinck@scarlet.be

9- Prachtig fotoboek van Melle: "Vroeger en nu"
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Op 12/12/’12 stelde de gemeente Melle een nieuw fotoboek, over het verleden en het heden,
voor aan een talrijk publiek. U kunt zich deze aanschaffen voor slechts 20 euro in het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle.

10- Humor mag wel eens:.
Ons toegestuurd door Daniël De Vleeschouwer.
Misschien kunnen jullie zes guldens wisselgeld verdienen mits een beetje zoeken.
Vermist.
(Gazette van Gent van 15, .25. en 29 oktober alsook 12 november 1781.)
De genaamde Carolus De Clercq, fs Joannis, geboortig van Vinkt, omtrent 30 jaar oud, zes
voeten lang, “hebbend hoog bruin hair, rossen baard, de kinne zeer genaed door de pokskens,
van onder aen de kele eene bruyne plekke ter grootte van een stuk van 10 oorden, aen de
slinke hand den eersten vinger styf, den borst vooruytsekende, zig geneirende met alle
soorten van handwerk” , is al vier jaar geleden uit zijn vaders huis vertrokken, zonder dat men
weet waarom of waarheen. Inlichtingen over hem kunnen worden overgemaakt aan notaris
Joannes Franciscus van Wonterghem, wonende te Vinkt. Er is een beloning uitgeloofd van zes
guldens wisselgeld.

Er wordt soms naar een gedrukte versie van onze Nieuwsflits gevraagd. Wie geen
internet heeft krijgt de gelegenheid om dit op papier te ontvangen. Om de kosten
van het printen te dekken, vragen wij u een tegemoetkoming van 1,50 euro per
exemplaar, indien u het zelf komt afhalen. Er worden geen postzendingen gedaan.

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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