NIEUWSFLITS
Nr. 1 (augustus 2012)

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad uitgaande van de vzw
Werkgroep Genealogie Melle (WGM) en wil iedereen die zich verbonden
weet met de werking van het genealogische luik binnen het
documentatiecentrum te Melle op de hoogte houden van haar
activiteiten.
Inhoud:
-

voorstelling van de vzw Werkgroep Genealogie Melle (WGM)
aankondiging nieuwe uitgaven betreffende bronbewerkingen
cursus oud schrift voor beginnelingen
in memoriam John Buydens

Familiekunde ook in de toekomst verankerd te Melle
Vanaf heden verzorgt de vzw Werkgroep Genealogie Melle (WGM) de
dienstverlening met betrekking tot de genealogie of familiekunde in het
Gemeentelijk
Museum,
Archief
en
Documentatiecentrum
te
Melle
(Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle).
Om de verankering van deze dienstverlening te Melle ook in de toekomst
te verzekeren hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers een nieuwe
vereniging opgericht.
Bijna drie decennia reeds mochten duizenden genealogische vorsers in onze
Melse instelling rekenen op een uitgebreid aanbod van boeken en documenten
terzake, alsook op de expertise van onze vrijwilligers in de leeszaal.
Bovendien waren en zijn er velen die achter de schermen werken om de
leeszaalbezoekers van dienst te zijn, denken we maar aan al diegenen die
gegevens invoeren in de computer, gegevens die dan gepubliceerd worden in
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boekvorm of op een digitale drager. Ook vandaag en in de toekomst blijft dit
aspect van de werking onveranderlijk gewaarborgd.
Voor de bezoeker aan onze leeszaal wijzigt er eigenlijk niets, enkel
organisatorisch is een en ander aangepast. De beginnende familiekundige zal ook
in de toekomst kunnen rekenen op ons cursusaanbod (lessen oud schrift, hoe
klim ik in mijn stamboom …).
Dat ook de Heemkundige Vereniging De Gonde haar bibliotheek en archief, die
van groot nut is voor de kennis van de plaatselijke geschiedenis, ter beschikking
stelt van de vorsers in onze leeszaal betekent een grote meerwaarde om een
goed gestoffeerde familiegeschiedenis te kunnen schrijven en om locaties van
bronnenmateriaal op te kunnen sporen.
Met de volle steun van het gemeentebestuur heeft het verleden, zij het van mens
of plaats, vandaag ook een toekomst te Melle. De leeszaal staat open voor
elkeen, ongeacht of de vorser een lidmaatschap aan een vereniging heeft of niet.
Iedere geïnteresseerde blijft zoals voorheen welkom.

vzw Werkgroep Genealogie Melle (WGM)
stelt zich voor
Maatschappelijke Zetel: Wautersdreef 52 – 9090 Melle
Bestuur :
Voorzitter: Luc De Ruyver
Secretaris: Ivan Burggraeve
Penningmeester: Etienne Van de Kauter
bestuurslid: Marc Platteeuw
Contactadres: Brusselsesteenweg 393 9090 Melle, 09.252.26.47
e-mail: lucderuyver@skynet.be
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Doelstellingen:
Elkeen helpen bij genealogisch en/of heemkundig onderzoek in de regio OostVlaanderen door middel van:
-

onze medewerking aan het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum
te Melle.

-

organiseren van voordrachten, cursussen oud schrift en cursus genealogie
(familiekunde).

-

Onze publicaties (in boekvorm of op een cd).

PUBLICATIES VAN BRONBEWERKINGEN
In samenwerking met het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle
werden in het verleden verschillende publicaties rond parochieregisters, staten
van goed, volkstellingen… gerealiseerd. Daarvoor deden en doen de auteurs
beroep op o.a. bronnenmateriaal uit voornoemd centrum, lokale kerkarchieven
en rijksarchieven. Er werden tot op heden meer dan 160 publicaties gerealiseerd
waarvan velen er zich één of meerdere aanschaften.
Wij hebben veel mogelijkheden gekregen via de middelen die door de gemeente
Melle ter beschikking werden gesteld, in de eerste plaats het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum en zijn gemotiveerd personeel! Vanuit de
gemeente werd de oprichting van een vzw aangemoedigd waardoor “Werkgroep
Genealogie Melle vzw” of “WGM vzw” haar ontstaan kende. Dit betekent dat de
overgrote meerderheid van de auteurs en medewerkers uit het verleden
voortaan onder deze vlag zullen medewerken.
U kunt boeken en cd’s vanaf heden betalen op rekeningnr. BE48 7370 3628
6127 (BIC: KREDBEBB) van “vzw Werkgroep Genealogie Melle” 9090
Melle. De kostprijs van de cd’s wordt gebracht op 12 Euro + eventuele
verzendingskosten.
Boeken en cd’s te bestellen door mail naar lucderuyver@skynet.be
Ondertussen werken onze auteurs uiteraard verder aan nieuwe projecten en
uitgaven, we kunnen u voor de nabije toekomst reeds volgende aankondigen:
-

Zeveneken: dopen, trouwen, begrafenissen 17de en 18de eeuw
Zeveneken: dopen, trouwen, begrafenissen 19de eeuw
Zaffelare: dopen 17de en 18de eeuw
Bellem: dopen, trouwen, begrafenissen 17de en 18de eeuw
Laarne: staten van goed (vervolg ) 17de eeuw
Lochristi: dopen 19de eeuw
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Oud Schrift voor beginnelingen 2012-2013
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren
lezen of begrijpen, “van niets tot iets” dus. 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 Xavier De Schryver.

Inschrijvingen worden verwacht vóór woensdag 12 september 2012.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 15,00 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 (BIC: KREDBEBB)van WGM, Werkgroep Genealogie
Melle vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2012-‘13”. Alleen uw
betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers
wordt beperkt tot 20 personen.
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Data en programma:
Elke vierde zaterdag van de maand van september 2012 tot en met maart 2013,
(NIET in december) telkens van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Zaterdag 22 september 2012: 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).
Zaterdag 27 oktober 2012: Les 2 = periode 1750–1800, “de oude
parochieregisters” met extra aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak
van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 24 november 2012: Les 3 = periode 1700–1750, “de oude
parochieregisters”, met extra aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak
van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 26 januari 2013: Les 4 = periode 1750–1850, 18de-eeuwse
documenten met aandacht voor het oud-Nederlands in “notariële akten” en
documenten i.v.m. de lotelingen.
Zaterdag 23 februari 2013: 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”.
Zaterdag 23 maart 2013: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit
1785, of “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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In memoriam voor John Buydens,
een eminent medewerker is niet meer.
Op zaterdag 4 augustus laatstleden
nam
een
afvaardiging
van
de
Werkgroep Genealogie Melle vzw en
het
Gemeentelijk
Archief
en
Documentatiecentrum Melle afscheid
van
een
van
haar
actiefste
medewerkers,
met
name
John
Buydens (° te Aalst op 27 januari
1926 en overleden in zijn geliefd SintAntelinks op 29 juli 2012).
John (geboren als Jan, Herman,
Fernand) Buydens was van opleiding
boekhouder, doch wij kennen hem
vooral als een van de pioniers in het
Vlaamse televisielandschap, hij schreef een vijftal scenario’s voor afleveringen
van het onnavolgbare ‘Schipper naast Mathilde’, die in de jaren 1960 een mega
succes kenden bij het Vlaamse publiek. Achter de schermen van meerdere
quizprogramma’s was John de man die het materiaal leverde (Humo schreef ooit
over hem het volgende: “In Aalst woont een rustige man met een stille stem die
om de veertien dagen wanhoop zaait in honderden harten. Op zijn woord duiken
honderden mensen met peinzende, gekwelde uitdrukkingen op hun gezicht, in
boeken, encyclopedieën en oude kranten, rennen naar bibliotheken en maken al
hun vrienden en kennissen zuur met de gekste vragen …”).
Hij ontpopte zich ook als toneelauteur en vertaalde in die context meerdere
stukken van Molière, ook wel eens een van Racine en Corneille. Hij was ook een
tijd bestuurslid en spelend lid van de toneelgroep Tijl in Aalst. Als
gelegenheidsdichter en humorist stond hij in zijn brede vrienden- en
kennissenkring hoog aangeschreven. Talloze keren kon hij de medewerkers van
het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle vergasten op een
leuke en hartverwarmende vertelling of anekdote. Wie erbij was op de viering
van de 90ste verjaardag van August De Baets, enkele jaren terug, herinnert zich
zeker nog het zeer gesmaakte dichtwerk vol kwinkslagen van John. Hij was
tevens in 1977 de auteur van het boekwerk “Groot Systematisch en
Klankalfabetisch Rijmwoordenboek”. Vanaf 1990 startte hij zijn opzoekingen in
verband met zijn stamboom en kwartierstaat, meer dan twintig jaren geleden
werd hij een vaste bezoeker aan het genealogisch documentatiecentrum te Melle.
Voor de genealogen onder ons was hij sinds 1996 een gedreven medewerker.
Tienduizenden gegevens heeft hij ingevoerd in zijn computer. Ook al had hij de
laatste jaren het lichamelijk behoorlijk moeilijk, hij bleef zich dagelijks inzetten.
Met heel veel respect voor zijn moed en doorzetting hebben wij dit geweten en
gewaardeerd.
John is ook de auteur van o.a. het lijvig boekwerk: “Bewerking van het geschieden aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten van Eugène De Seyn”
(569 pagina’s). Jaren verzorgde hij bovendien de boekhouding van de Werkgroep
Digitaal Archief, dit met de nauwgezetheid die hem zeer eigen was. De oprichting
van de vzw Werkgroep Genealogie Melle was hij meteen genegen.
Met John verliezen wij een belangrijk en zeer gewaardeerd medewerker, ook een
vriend. Aan zijn echtgenote, aan zijn kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en
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zijn gehele familie bieden wij nogmaals onze diepmenselijke gevoelens van
medeleven aan, ook vele woorden van troost. Dankbaar zullen we hem blijven
voor zijn inzet en voor wat hij ons naliet, ook voor al het mooie aan hem die in
onze herinnering mag blijven verder leven.
Wij willen u verder op de hoogte houden van de de werking van het
documentatiecentrum, onze activiteiten en publicaties; wanneer u in de
toekomst geen Nieuwsflits meer wenst te ontvangen, mail ons dit
(lucderuyver@skynet.be).
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