NIEUWSFLITS
Nr. 14 (september 2013)

Aandachtspunt: in de maand september starten de cursussen
oud schrift.

Nieuwsflits is het elektronisch informatieblad van de Werkgroep
Genealogie Melle vzw (WGM vzw). WGM vzw wil hiermee alle
geïnteresseerden op de hoogte houden van zijn activiteiten binnen het
gemeentelijk archief en documentatiecentrum te Melle. Daarnaast is er
ook plaats voor teksten over allerhande onderwerpen die genealogen
kunnen interesseren.
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1- Computer programma "Aldfaer"
door Ivan Burggraeve (secretaris WGM vzw)

Aflevering 1

Na de lessen stamboomonderzoek rees de vraag bij verschillende mensen om een
introductiecursus te lanceren over het genealogisch pakket Aldfaer. Dit programma voor
het bijhouden van uw genealogische opzoekingen is gratis te downloaden van het
internet. Hoe één en ander in zijn werk gaat, zullen we in de volgende Nieuwsflitsen in
een paar afleveringen uit de doeken doen. Na deze aflevering zijn we reeds in staat om
de eerste gegevens in te vullen.

Download, installatie en start

Voordat we Aldfaer gaan downloaden bepalen we eerst waar we het programma en later de
gegevens van Aldfaer gaan plaatsen. Om geen problemen bij latere updates te krijgen wordt
aangeraden om (vooral bij Windows Vista of Windows 7) een map C:\Aldfaer of D:\Aldfaer
aan maken en in deze map alles van Aldfaer te installeren!
(Dus niet installeren in de map C:\Program files. In deze laatste map worden standaard alle
nieuwe programmas geïnstalleerd!)
Let op:Bij Windows XP kan installatie wél in de map C:\Program Files plaats vinden. Als Aldfaer
niet opstart moeten we een zgn "hotfix" downloaden (van de Microsoft website) ofwel op de
download-pagina van de Aldfaer website.
Nu gaan we Aldfaer (gratis) downloaden via www.aldfaer.net. (registratie hoeft niet). Kies
Download huidige versie, en kies daarna Uitvoeren. Na het downloaden van het
installatiebestand zal het programma zich zelf installeren en openen met een blank
hoofdscherm.
In de map D:\ALDFAER worden volgende bestanden aangemaakt:
Applicatie\
hier wordt het programma Aldfaer geïnstalleerd samen met de
\Aldfaer bestanden
\Aldfaer sjablonen
Bestand\
hier worden gegevensbestanden en fotomateriaal opgeslagen
o \Gedcoms
om de ontvangen gedcom bestanden op te slaan
o \Materiaal
om allerlei documenten, foto's, enz op te slaan
o \Veiligheidskopieën
hier komen de automatisch aangemaakte veiligheidskopieën te staan
Downloads
downloads die via Aldfaer met o.a. sjablonen, …opgeladen worden
Rapportuitvoer
uw eigen gegenereerde rapporten
Sjablonen
voor eigen sjablonen en invoeg toepassingen
We gaan nu een stamboombestand aanmaken. We kiezen in de menubalk Bestand >Openen
>Nieuw. Aldfaer wil nu weten waar we onze gegevens wilt gaan plaatsen. Kies hiervoor de
hierboven aangemaakte Aldfaer map. We geven onze eigen familienaam als bestandsnaam.
Aldfaer zal dan een stamboombestand (mijnfamilienaam.aldf) aanmaken met onze
genealogische gegevens.
Klik ook Materiaal aan en kies de map Materiaal binnen de Aldfaer map. Hierin komen later
onze foto’s, die we per persoon kunnen toevoegen. Het pad naar ons materiaal kunnen we
controleren/aanpassen via de optie Stamboom/Eigenschappen.
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We krijgen nu het hoofdscherm te zien.
We kiezen Menu>Persoon>Nieuw en brengen van ons zelf als eerste persoon enkele
basisgegevens in.

De indeling van de velden spreekt voor zich:
Naam: de familienaam. Rechts daarvan eventueel het tussenvoegsel. (Van Bever > Bever is de
familienaam, Van = tussenvoegsel)
Onder de familienaam de officiële geboortenamen. (Burgerlijke Stand)
De tekens : / en . zijn niet toegelaten. Naast de naam bevindt zich een veldje M/V. Klik erop
om aan te duiden M of V. Na invullen klik op OK. Als we nu voor Menu>Bestand>Opslaan
selecteren is onze stamboom ingezet.

Instellingen
Vooraleer te starten met het inbrengen van de verdere gegevens, willen we eerst nog wat
zaken instellen (die we later steeds weer kunnen wijzigen).
VEILIGHEIDSKOPIE
Aldfaer maakt automatisch een veiligheidskopie.
Ga naar het Menu bovenaan>Extra>Instellingen.
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Kies >Veiligheidskopie (staat tussen GEDCOM Export en Gebruiker)
We kiezen nu een map voor de veiligheidskopie (eventueel een nieuwe map aanmaken). Plaats
deze map eventueel (bij voorkeur) op een andere schijf. Zorg er in ieder geval voor om
regelmatig een backup te maken!
Zet een vinkje bij Bestandsherstel uitvoeren en bij Automatische veiligheidskopie bij
afsluiten. Maximum aantal staat op 7. We kunnen dit aantal gerust verminderen, doch
normaal laten we dit staan. We kunnen ook de map Materiaal (met de foto’s) opnemen in de
veiligheidskopie (dat bestand wordt dan wel een stuk groter), plaats dan ook hier een vinkje
bij > Inclusief materiaal. Anders moeten we zelf voor een goede back-up van het "materiaal"
zorgen.
Kies nu Menu >Extra >Instellingen >Bestanden en ga naar de eerder aangemaakte map
Rapporten. In deze map worden alle rapporten opgeslagen die we met Aldfaer gaan maken.
Alle andere mappen, Standaard mappen, Standaard tekstrapporten en Standaard grafische
rapporten, zijn normaliter correct ingevuld na de installatie. We kunnen die echter allemaal
aanpassen, doch dit is af te raden. De rest van de instellingen laten we voorlopig
ongewijzigd. Eventueel kunnen we bij Gebruiker nog onze gegevens invullen.

Hoofdscherm
Het hoofdscherm omvat de basisgegevens (links) en detailgegevens (rechterkant met zgn
tabbladen) van een persoon. Het deel met de basisgegevens heeft aparte vensters voor de
relatie(s), de kinderen, de ouders, en de leden van het gezin waar hij/zij vandaan komen. We
zijn nu klaar om verdere gegevens in te brengen. Het hoofdscherm binnen Aldfaer is tevens
invulformulier. We kunnen altijd direct in het hoofdscherm gegevens aanvullen of
veranderen, maar men kan hier geen nieuwe personen in typen. We kunnen de verdere
gegevens invullen zoals geboortedatum (en eventueel de doopdatum). Datum invoeren
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gebeurt als DD-MM-JJJJ, maar het is ook mogelijk om andere notaties te gebruiken (dus b.v.
ook als 12/11/2012, 12 dec 2012 of 12122012). Aldfaer zal dit allemaal voor u omzetten!
We kunnen ook gebruik maken van de aanduidingen vóór, na, omstreeks, >, <, ~,ca
Aldfaer zal onmiddellijk naast de geslachtsaanduiding de berekende leeftijd weergeven
(rechtsboven). Indien we de datum niet weten, maar we zijn zeker dat de persoon overleden
is, dan kruisen we dit aan. Op dat moment berekent Aldfaer geen leeftijd meer. Nu gaan we
verder met het aanbrengen van relaties (Huwelijken, Partnerschap, Samenleven), het
toevoegen van kinderen (Eigen, Adoptie of Pleegkind), het toevoegen van ouders.
We kunnen in de diverse vensters gegevens toevoegen door met de rechtermuis in dat
venster te klikken. (We kunnen dit al eens testen door in het hoofdscherm helemaal rechts te
klikken om op die manier een foto in te voegen…die foto's moeten zich dan wel al in de map
\Materiaal bevinden.)
Broers en zussen moeten we toevoegen via de ouders (vanwege halfbroers, pleegkinderen
etc.). Probeer nieuwe personen in uw stamboom altijd via een familieverband in te brengen.
Dus via Partner, Kinderen of Ouders. Dat is minder werk (Aldfaer helpt ons door diverse
gegevens al voor te stellen) en we voorkomen zwevende of dubbel ingebrachte personen.
Personen die reeds in ons bestand zitten zullen we kunnen selecteren uit de ingevoegde lijst,
die trouwens telkens getoond wordt.
Let goed op dat er, indien één der ouders meermaals getrouwd is, de juiste ouder
geselecteerd is (driehoekje) als we kinderen toevoegen. We kunnen naar een andere
persoon (b.v. kind of ouder) navigeren door dubbel te klikken op deze persoon. Nadien is dit
steeds aanpasbaar! We volgen zoveel mogelijk familie per familie, zodat we niet in een
onontwarbaar kluwen terecht komen, doch de kans dat dit gebeurt is met dit programma wel
heel klein. (alhoewel het met de huidige familieverbanden niet meer zo evident is!!). Indien
we de volgorde van huwelijken en geboortes willen gerespecteerd zien, zullen we wel data
moeten invullen bv. geb. vóór 1852, geboren na 1853, enz… op die manier zien we alles mooi
gerangschikt verschijnen. Eigenlijk kunnen we nu al onzegegevens verder gaan inbrengen.
TIP
Indien we even tussendoor een overzicht willen, gaan we naar de voorouder die we willen
bekijken. We doen dit door bv bij "Ouders" op de man dubbel te klikken tot we de gewenste
voorouder in het bovenste vak hebben. Ga dan naar Persoon - Rapporten - Parenteel. We
kunnen dit ook grafisch (Parenteel-Grafisch) bekijken. Op deze manier hebben we
onmiddellijk de controle of we alles goed ingegeven hebben.
Twijfel je nog, dan kan je steeds terecht bij Menu>Help>Inhoud>Stap voor stap.
We plaatsen al onze gegevens in één bestand (dus zowel voorgeslacht van jezelf, je partner
enz). We kunnen later de gegevens per persoon of tak opvragen. We voorkomen daarmee
veel dubbel werk.
Symbolen geven nadere informatie bij persoonsgegevens (geslacht en zekerheid van de
informatie) en op Tabbladen (aanwezigheid van aanvullende informatie).
Met wat geduld zullen we in enkele dagen met het programma vertrouwd zijn. Op het internet
zijn talloze handleidingen te vinden van Aldfaer, de ene al completer dan de andere.
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Volgende aflevering gaan we vooral dieper in op de rapportage en de
tabbladen.

Er is tevens een boek over dit onderwerp van de hand van Ronald Balhan (Aldfaer) en Rob
van Drie (Centraal Bureau voor Genealogie) verschenen. Het boek vertelt stap voor stap
hoe men het onderzoek van onze stamboom aanpakt, en hoe we de gegevens die dat
oplevert opslaat en weergeeft in Aldfaer.
Titel: De stamboom van je familie op de computer
Auteurs: Balhan en Van Drie
ISBN: 9789400500310 (Prijs: 22,50 Euro)

2- Nieuws uit de Rijksarchieven
Op de website van het Rijksarchief www.arch.be. kunt u de digitale akten van parochies
en burgerlijke stand online raadplegen:
Parochieregisters: http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
Burgerlijke Stand: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand

3- Overgenomen uit de "nieuwsbrief nr. 25" van juni 2013 van
het Rijksarchief
14 dorpsarchieven (15de-18de eeuw) herordend in het RA - Gent
Met vier nieuwe inventarissen ontsluit het Rijksarchief Gent 57 meter ancien régimearchief. Goed
nieuws voor wie de geschiedenis van Baaigem, Dikkele, Dikkelvenne, Gavere, Hermelgem,
Meilegem, Nederzwalm, Paulatem, Semmerzake, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Maria-Latem, Vurste,
Wassene en Wijlegem wil bestuderen!
In het Rijksarchief Gent werd recent de inventarisatie afgerond van drie oude dorpsarchieven
uit de 15de tot 18de eeuw, overgekomen uit het voormalige Rijksarchief te Ronse. Het gaat om
het ancien-régimearchief van de dorpen Dikkele en Sint-Denijs-Boekel (deelgemeenten van de
huidige gemeente Zwalm) en van het gehucht Wijlegem te Sint-Denijs-Boekel. De redenen voor
deze herinventarisatie, samen goed voor 13 strekkende meter
archief of 1586 nieuwe inventarisnummers, waren divers: de
bestaande toegangen waren relatief oud en onvoldoende
uitgewerkt en het bestand bevatte heel wat stukken van
‘vreemde archiefvormers’. Het archief van deze kleinere
‘vreemde
archiefvormers’
–
grotendeels
kerken
heerlijkheidsarchieven – bleef niet onbehandeld.
De nieuwe inventarissen zijn te koop in de shop van het
Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Ze staan
ook in pdf-formaat op de website van het Rijksarchief. Een
overzicht:
Verfaillie J., In ventaris van het arch ief van de heer e n de schepenbank van
Dikk ele 1624 -1800, Inventarissen Rijksarchief te Gent 108, Brussel, 2013, Publ. 5237,
3,00 €.
Verfaillie J., In ventaris van het arch ief van de heer e n de schepenbank van
Wi jl egem 16 08 -1797, Inventarissen Rijksarchief te Gent 109, Brussel, 2013, Publ. 5238,
3,00 €.
Verfaillie J., In vent aris van het arch ief van de heer, het l eenh of en de
sch epen bank van Sint -Den i js-Boek el 1 443 -17 95 , Inventarissen Rijksarchief te Gent
110, Brussel, 2013, Publ. 5239, 4,50 €.
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Om dezelfde redenen werd ook werk gemaakt van de herinventarisatie van het archief van het
Land van Gavere (16de-18de eeuw), sinds de eerste helft van de 19de eeuw onderdeel van de
collectie van het RA Gent. De archiefgeschiedenis van de bestanden Sint-Denijs-Boekel,
Wijlegem en Land van Gavere is sterk met elkaar verweven, waardoor een gezamenlijke aanpak
zich opdrong.
Het bestand ‘Land van Gavere’, in omvang oorspronkelijk zo’n 44 strekkende meter archief,
bevat het archief van elf dorpen, alle te situeren in de huidige gemeenten Gavere en Zwalm. Het
Land van Gavere, ook wel Prinsdom Gavere of heerlijkheid Gavere genoemd, was immers één
van de vijf roeden of baanderijen van de kasselrij Land van Aalst en kan dus als een bestuurlijk
tussenniveau worden beschouwd. Het archiefbestand bevat archief van de heer – hoofdzakelijk
de familie Egmont – naast archief van het leenhof en van de beide schepenbanken die in het
gebied actief waren. De schepenbank van Gavere zelf was bevoegd voor de dorpen Dikkelvenne,
Gavere, Hermelgem, Meilegem, Nederzwalm, Paulatem, Semmerzake, Sint-Maria-Latem, Vurste
en Wassene, terwijl de schepenbank van Baaigem enkel voor het dorp Baaigem verantwoordelijk
was. De nieuwe inventaris met 2703 inventarisnummers is ter perse en binnenkort beschikbaar.
Naast de inventarissen van genoemde dorpsarchieven werden twee plaatsingslijsten opgesteld
van privé-archieven van lokale functionarissen uit de regio. Beide zijn reeds raadpleegbaar in de
leeszaal van RA Gent.
Verfaillie J., Invent ari s van het archi ef van de h eer, h et l eenh of en de
sch epen banken van het Land van G avere 1535 -1810 (1814) , Inventarissen
Rijksarchief te Gent 111, Brussel, 2013, ter perse.
Verfaillie J., Plaatsin gsli jst van het archief van de famili e Varen ber gh en
aanv erwante famili es 1596 -1837 , Leeszaaltoegang Rijksarchief te Gent, Gent, 2013.
Verfaillie J., Pl aatsin gsli jst van het pe rsoonsarchief van Pieter J oann es Ghy selinc k
(17 de eeu w) 1735 -1803 (1806) , Leeszaaltoegang Rijksarchief te Gent, Gent, 2013

4- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen zoals genealogische documenten, kwartierstaten,
rouwbrieven, bidprentjes, stambomen, allerlei boeken, familieboeken,
enz... blijven uiteraard ook in de toekomst welkom in ons
documentatiecentrum te Melle!
Speciale dank aan onze financiële schenkers en hartelijke dank aan de
volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven: André Vervust (Melle), Ivan Burggraeve (Lochristi),
Luc De Ruyver (Kalken) en Raoul Schepens (Melle).
Parochiebladen: Marina Buysse (Melle).
Necrologie: Jean Pierre Mestdagh (Melle), Raoul Schepens (Melle) en Xavier De
Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, enz…):
Raoul Schepens (Melle).
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 uw geldelijke bijdrage 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- Lijst van beschikbare CD’S
De tweede herwerkte reeks cd’s, uitgegeven door WGM vzw, zijn te koop aan 12,50 Euro per
stuk, te vermeerderen met gebeurlijke portkosten bij verzending (zie kader hieronder). Ze
kunnen besteld worden via lucderuyver@skynet.be of opgehaald worden in het
documentatiecentrum te Melle (Brusselsesteenweg 393) tijdens de openingsuren: betaling ter
plaatse. De cd’s worden met B-post in een stevige enveloppe verstuurd, dit na storting van het
bedrag + portkosten op rekeningnummer BIC: KREDBEBB, BE48 7370 3628 6127 van
Werkgroep Genealogie Melle vzw!

1
2
3
4

cd :
cd’s
cd’s
cd’s

2,42 € port = 14,92 €
: 2,42 € port = 27,42 €
: 3,09 € port = 40,59 €
: 3,09 € port = 53,09 €

Lijst van beschikbare CD’S

in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle
Lovendegem PR 1609-1796
Melle
PR 1803-1910
Nevele
PR 1589-1796
Oordegem
BS huwelijken 798-1910
Oostakker
PR 1601-1796
Oosterzele (kanton)
Volkstellingen 1796
Overmere
PR 1615-1793
Overmere
PR 1794-1910
Ruiselede
Oud Archief
Sint-Amandsberg
PR dopen 1730-1900 trouwen
& begrafenissen 1796-1900
Sleidinge
PR 1612-1796
Vlierzele
Klapper PR 1600-1796
Waarschoot
PR 1610-1796
Waarschoot
BS 1796-1900
Zaffelare
PR 1615-1796
Zaffelare
PR 1796-1910
Zeveneken
PR 1612-1796
Zeveneken
PR 1796-1912
Zomergem
PR 1611-1796
Zottegem
PR 1811-1900

Plaatsnamen De Seyn
Balegem
PR 1620-1814
Bavegem
PR 1657-1796
Beervelde
PR 1809-1910
Destelbergen PR 1598-1796
Destelbergen PR 1803-1910
Desteldonk
PR 1611-1796
Gent Begijnhoven Maltezer
en Dominicanen
Gentbrugge
PR 1803-1907
Gontrode
PR 1646-1910
+ Volkstelling 1796
+ Kadaster 1860
Grotenberge PR 1795-1910
Heusden
PR 1612-1796
Heusden
PR 1804-1910
Huise
PR 1803-1900
Kalken
PR 1604-1796
Kalken
PR 1797-1910
200 Kwartierstaten
Laarne
PR 1594-1812
Laarne
PR 1812-1910
Land van Gavere
Staten van Goed 1700-1800
Landegem
PR 1645-1802
Leeuwergem PR 1794-1910
Lembeke
PR 1610-1722
Lochristi
PR 1619-1800
Lotenhulle
PR 1624-1803
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6- De geschiedenis van de Bloemisterijen te Melle

"De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle" is een uitgave van de
Heemkundige Vereniging De Gonde en is te verkrijgen in het Gemeentelijk
Museum, Archief & Documentatiecentrum Brusselsesteenweg 393 te 9090
Melle, dit vanaf 9 september 2013 en voor de prijs van 25 euro.
Met het boek "De Geschiedenis van de bloemisterijen te Melle" wordt een
hommage gebracht aan de talrijke bloemistenfamilies die met hun arbeid
Melle economisch rijkdom brachten en een goede faam die 's landsgrenzen
ver overschreden.
info: museum.melle@skynet.be (09.252.26.47)
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7- Openingsdagen en -uren
Onze vrijwillige 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.

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR HET JAAR
2013
-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.

8- Wij bevelen u volgende initiatieven aan

nog tot 15 september:
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9- Oude weerspreuken
Vroeger observeerden onze voorouders het weder goed. Na jaren werden vele van
deze observaties omgezet in weerspreuken. Dikwijls zijn deze weerspreuken juist.
Weerspreuken voor september (:Pickmaent)
De septemberregen
komt de boer heel goed gelegen.
In september warme regen,
brengt de boeren rijke zegen.
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
12

Nieuwsflits, nr. 14, september 2013

