NIEUWSFLITS
Nr. 15 (oktober 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.
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1- 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

1

Nieuwsflits, nr. 15, oktober 2013

2- Computer programma "Aldfaer"

Aflevering 2
In aflevering 1 waren we naast de installatie van Aldfaer reeds begonnen met de
invoer van een persoon. Men zal allicht verder geprobeerd hebben om nog verdere
gegevens in te voeren, waarom niet. Het is echter niet zo evident om foutieve
gegevens, relaties,enz… terug recht te trekken. Daarom gaan we in de volgende
afleveringen een beetje dieper in op de verschillende tabbladen en mogelijkheden
van dit krachtige genealogisch pakket.
Na het ingeven van de eerste persoon, kunnen we overgaan tot het ingeven
van de relaties en verwanten door op de RECHTERMUISKNOP op de item in de
linkerkolom te klikken. Deze linkerkolom geeft ons trouwens een perfect overzicht
van de verwanten die we reeds ingevoerd hebben! Dus eerst controleren of de
persoon die we invoeren niet reeds ingevoerd is! Door op elk van de personen die
hier staan te klikken, komt die persoon in de kop terecht en kunnen we verder
relaties invoeren.
Huwelijk: hier kunnen we de partner koppelen, ontkoppelen en de aard van de
relatie aanpassen. Na het ingeven van de juiste relatie zal tevens het rechter
tabblad zich aanpassen!
Kinderen
Terug klikken we met de rechtermuisknop op "Kinderen". Een menu
verschijnt waar we alle mogelijke relaties kunnen koppelen of ontkoppelen.
Let op hier kunnen we bij gebrek aan data, zelf de
kindvolgorde bepalen (Sortering).
Ouders: De mogelijkheden spreken voor zich.

Hoofdscherm:

Snelkeuze toetsen: We vinden deze toetsen bovenaan. Wanneer we op het hoofdscherm met een
persoon geselecteerd staan, ziet het menu er als volgt uit:
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Tabbladen

Rechts op het hoofdscherm zien we 8 tabbladen nl.
Persoon - Geboorte - Huwelijk - Overlijden - Feiten - Verwanten - Groepen - Diversen
U kunt deze selecteren door op de titel te klikken.
Persoon. Er wordt op dit tabblad automatisch een lijst gegenereerd van gebeurtenissen in het leven
van deze persoon (bv. geboorte kinderen, overlijden ouders etc.), uiteraard pas nadat deze gegevens
bij die andere personen in Aldfaer zijn gezet. Het aantal gebeurtenissen is afhankelijk van de ingestelde
verwantschapsgraad. Op dit Tabblad kunt u ook foto’s, teksten, video’s, scans of geluidsbestanden
koppelen. Bovendien kunnen we notities (onderaan) toevoegen. Deze notitie kunnen we later naar
keuze wel of niet laten uitprinten.
Let op: Wanneer we in het hoofdmenu selecteren: Stamboom > Tussenvoegsels converteren dan
gebeurt het volgende: bv DE BACKER wordt dan in de index genoteerd als BACKER,DE. (Indien we deze
laatste klassering willen dan kunnen we de ingebrachte namen op die manier laten verschijnen. Dit
commando is echter wel ONOMKEERBAAR!! (tussenvoegsels zijn o.a. DE,VAN,VAN DE, enz. ). Enkel
d.m.v. Stamboom\Onderhoud kunnen we die namen nog bewerken, voorvoegsels in groep bijzetten,
weghalen, maar dit is een lastige karwei.
Geboorte. Hier voegen we geboorte- en doopgegevens toe, eventuele getuigen (rechts klikken in het
betreffende venster). Ook is er weer een notitieveld beschikbaar.
Huwelijk. Hier geven we de soort relatie aan en de datum. Ook is er weer plaats voor getuigen en
notities. (Geregistreerd partnerschap - Huwelijk - Samenleven - Relatie - Onbekende relatievorm - Geen
relatie) De gekozen relatiesoort komt als titel op het tabblad met daaronder de verschillende opties.
Overlijden. Hier is plaats voor overlijdensgegevens, begrafenis, crematie etc. Op het pijltje naast
Begrafenis (of andere optie) kunnen we de keuze maken uit: Begrafenis - Crematie - Vermist Wetenschap - Onbekend. Ook is er weer een notitieveld. Plaats een vinkje (bovenaan of op de
persoonskaart) als we zeker weten dat de persoon overleden is, ook al weten we de precieze datum
niet. Een persoon geboren in 1650 zal zeker overleden zijn, doch we moeten dit wel aanvinken, anders
zitten we met personen van 350 jaar oud! Ook hier kunnen we
notities en getuigen bijvoegen door met de rechter muistoets in het
betreffende veld te klikken.
Feiten. Met de rechter muistoets klikken op het veld "Feiten". Er
zijn een aantal feitensoorten vooraf gedefinieerd - Uitvallende tabel
- pijltje onder Soort klikken) b.v. Religie,
Opleiding, Beroep, Adres, enz…) Bij het
feit "Overig" kunnen we zelf nieuwe
feitensoorten (categorieën) definiëren.
B.v. Documenten, om een lijst van de in ons bezit zijnde documenten te

3

Nieuwsflits, nr. 15, oktober 2013

maken. We kunnen meerdere feiten van één soort toevoegen. Van hieruit kunnen we die feiten (bv
adresgegevens) eveneens toevoegen bij verwanten. Ook verschijnt er op dit tabblad een lijst van de
gebeurtenissen waarbij de persoon is opgetreden als getuige.
Verwanten. Door op de persoon in het bovenste veld te klikken (verwanten) zien we automatisch de
verwantschapslijn ingevuld in het onderste veld. Goed ter controle!
Groepen. We kunnen diverse groepen van personen definiëren. Bv. indien we bepaalde families
indelen per streek, land, stad waar de stamboom zich verspreid heeft.
Diversen. Hier kunnen we o.a. aangeven wat we nog willen uitzoeken. Let op ! Hier kunnen we
aanduiden of deze persoon met zijn gegevens al of niet mag gepubliceerd worden (Wet op de Privacy).
We kunnen dit ook doen door op Extra - Privacy filter aan/af zetten. De voorwaarden voor het
bepalen van de privacy vinden we terug in het Help bestand, meegeleverd met de installatie van
Aldfaer. De Wet op de privacy is ook verschillend van land tot land, dus we moeten ons hier goed over
informeren! We kunnen hier ook notities toevoegen, bv. wanneer we een brief verstuurden naar de
familie om bepaalde publicaties al of niet toe te laten.

Materiaal
Algemeen
Aldfaer biedt de mogelijkheid om foto’s, tekstdocumenten, video’s, scans, geluidsbestanden enz. te
koppelen aan een persoon. Het gemakkelijkst werkt dat als we de te koppelen bestanden vooraf in de
map Materiaal zetten.
Binnen Aldfaer koppelen we een bestand (bv. foto's, akten, enz…) via Menu>Persoon>Koppelen
bestand. We gaan naar het te koppelen bestand en klikken daar op. Foto’s zien we direct verschijnen
op het Tabblad Persoon. We kunnen ook in dit venster klikken met de rechter muisknop om een
bestand te (ont)koppelen. De getoonde naam is de bestandsnaam in de map \Materiaal, maar deze
kunnen we wijzigen door in de omschrijving dubbel te klikken. Hiernaast een screen-print hoe één en
ander er uitziet.
Indeling
We moeten goed overwegen hoe we de
map Materiaal gaan indelen. We zullen al
snel honderden foto’s e.d. opgeslagen
hebben. Stoppen we alles in één en
dezelfde map, dan is het geheel niet
overzichtelijk meer en dienen we heel veel
te "scrollen" om een bestand te vinden. Als
we later de indeling van de map Materiaal
veranderen, moeten we de koppelingen
naar de personen opnieuw leggen.
Afhankelijk van de hoeveelheid bestanden
kan dat dagen "zweten" opleveren. Maak
bv. een map per persoon, per tak, per
periode of per soort materiaal (foto’s enz).
Hier wordt in de cursus
"Stamboomonderzoek" dieper op
ingegaan.(Heeft plaats in de maanden maart/april elk jaar opnieuw). Bovendien kunnen we volstaan
met kopieën met mindere resolutie (72 dpi is voldoende voor beeldschermgebruik). De originelen
kunnen we ergens anders bewaren in bv. \Mijn Afbeeldingen of in een map naar keuze.
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In Aflevering 3 gaan we dieper in op de rapportage van onze gegevens. We bekijken dan
kort hoe we verschillende rapporten kunnen aanmaken zoals parenteel, genealogie, enz… zowel
als tekst of grafisch.

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

3- Aanwinsten in het documentatiecentrum te Melle

Boeken:
"STAMBOOMONDERZOEK, speuren naar het familieverleden" door Aad van der Tang,1987
" HERALDIEK, De bataafsche Leeuw" door Carl-Alexander von Volborth, 1983
"STAAT VAN GOED OOSTERZELE, deel III, 1771-1795”, door Jozef De Schamphelaere
(Oosterzele)

Nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
"MENDONK, Sint-Bavoparochie; Dopen, Trouwen en Begrafenissen 1611-1621 en 1649-1796”,
door Freddy Eeckhout, 2013, voor 10,00 euro.

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!
Speciale dank aan onze financiële schenkers en hartelijke dank aan de volgende
schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven: Agnes Dekie (Kalken), Andre De Moor (Wetteren ten Ede), ,
Chris Schoonejans (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (Sint-

Amandsberg), Jan Cosyns (Zwijnaarde), Jozef De Puydt (Aartrijke), Julus D'Haene
(Schellebelle), Leona Van Nuffel (Waregem), Luc De Ruyver (Kalken), Maria Praet
(Beervelde), Nele De Moor (Gent) en Urbain Willems (Oostakker).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Nele De Moor (Gent) en Marina
Buysse (Wetteren).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Nele De Moor (Gent), Raoul
Schepens (Melle) en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, enz…):
Chris Schoonejans (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Nele De Moor (Gent) en

Raoul Schepens (Melle).
Boeken:
"Borchtse Chronijke" door G. Bettens en "Constant Permeke" door G. Van Tongerloo, geschonken
door Chris Schoonejans (Melle).
"Albert II en Paola, de kroon op charme en ervaring" door Luc Cops, 1993, geschonken door Nele
De Moor (Gent).
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"13 Generaties Pieters, 1602-1978" door Luc Michiels (Dendermonde) 1978, geschonken door Nele
De Moor (Gent).
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.”

5 - Oude weerspreuken
Wat voorspelden onze voorouders voor oktober (Wijnmaent):
-Is oktober warm en fijn,
het zal een scherpe winter zijn,
maar is het nat en koel,
't is van een zachte winter een voorgevoel.
-Brengt oktober in zonnegoud,
de winter volgt dan snel en koud.
Oktober komt voort van octo = acht(ste) en hij was dan ook de achtste maand in de OudRomeinse kalender. Door de Romeinen werd deze maand aan Bacchus, de god van de overvloed,
van de wijn, toegewijd. Ook door de Saksers werd ze "Windummemanoth" genaamd, hetgeen
wijnoogstmaand betekend.
Sinds in Vlaanderen de druiventeelt niet meer zo in ere is, kreeg hij de naam van "zaaimaand"
omdat het zaaien van het winterkoren in deze maand de voornaamste bezigheid van de boer is.
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.

6- De geschiedenis van de Bloemisterijen te Melle
Met het boek “De geschiedenis van de bloemisterijen te
Melle”
(auteur:
Rolande
Van
Heden,
uitgever:
Heemkundige Vereniging De Gonde) wordt een hommage
gebracht aan de talrijke bloemistenfamilies die met hun
arbeid Melle economische rijkdom brachten en haar een
goede faam gaven die ’s lands grenzen ver overschreed.
U kunt zich dit boekwerk aanschaffen voor 25,00 EUR in
het
Gemeentelijk
Museum,
Archief
en
Documentatiecentrum (Brusselsesteenweg 393-395 te
9090 Melle), dit op ma., di. en woe. tussen 8.30 en 12 uur
alsook tussen 13.30 en 17 uur of op de 2de en de 4de
zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur. Het boek is
ook te verkrijgen in de BIB (Kruisstraat 2A te 9090 Melle)
en in het gemeentehuis (de cultuurdienst, Gemeenteplein
1 te 9090 Melle).
Info: museum.melle@skynet.be (09.252.26.47)
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7- Herinneringen aan Melle-Dries
Tussen het jaar 1993 (twintig jaar geleden!) en 2004 verschenen in het
driemaandelijks heemkundig tijdschrift De Gonde bijdragen van André
Vervust, de auteur van voorliggend boek, over "den Dries". Deze wijk is
iedereen bekend als de meest volkse van Melle.
In zijn eigen stijl schilderde André het kleurrijke leven van de omgeving
waarin hijzelf werd geboren, opgroeide en tot op vandaag is blijven
wonen. Met veel liefde en betrokkenheid beschreef hij het wel en wee van
zijn wijk en haar bewoners. Velen keken indertijd reikhalzend uit naar zijn
volgende bijdrage.
Dit boek is te verkrijgen bij de auteur zelf: André Vervust, Hof ten Dries
14, 9090 Melle, tel. 09 252 32 07, voor de prijs van 20 euro, het betreft
hier eveneens een uitgave van de Heemkundige Vereniging de Gonde.

8- Prachtig fotoboek “Melle vroeger en nu"

Enkele exemplaren van het nieuw fotoboek over het verleden en het heden van Melle zijn nog
steeds beschikbaar. U kunt zich dit boek aanschaffen voor slechts 20 euro in het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle. De openingsuren vindt u
op het laatste blad van dit nummer van Nieuwsflits.

9- Wij bevelen u volgende initiatieven aan
Mededeling van de ARCHIEFDIENST WETTEREN
NIEUW BOEK
De archiefdienst van de gemeente Wetteren nodigt u graag uit naar:
de voorstelling van het boek “Oorlogsdagen” op maandagavond 7
oktober om 20u in de Poort (Markt 27).
In deze 400 pagina’s tellende nieuwe publicatie over “overleven in bezet
Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog” is er ook aandacht voor de
grote oorlog in de gemeente Wetteren. Auteur Pieter Serrien koos
namelijk tweeëndertig oorlogsdagboeken als bronnen voor zijn publicatie,
waaronder het oorlogsdagboek van Arnold De Coninck uitgeven op 11
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november 2010 door de Archiefdienst Wetteren in samenwerking met Rose-Marie en Reine De
Coninck. Het boek verschijnt bij uitgeverij Manteau. De gemeente Wetteren krijgt de primeur om
het boek voor te stellen. De auteur zal een uur spreken over het thema “overleven in bezet
Vlaanderen (met de nadruk op Oost-Vlaanderen en de regio rond Wetteren) tijdens de Eerste
Wereldoorlog”. Lieve De Gelder, schepen van Vaderlandslievende Verenigingen stelt deze avond
ook het voorlopig ontwerp-herdenkingsprogramma 2014-2018 van de archiefdienst voor. Oudgouverneur Herman Balthazar schetst het belang van oorlogsdagboeken voor de lokale
geschiedschrijving.
Programma:
20u: inleiding door Lieve De Gelder, schepen van Vaderlandslievende Verenigingen
20u10: “Het belang van het ontsluiten van oorlogsdagboeken door gemeente-archieven in
samenwerking met nakomelingen van de auteurs van oorlogsdagboeken voor de lokale
geschiedschrijving” door oud-gouverneur Herman Balthazar
20u25: Een korte levensschets van Arnold De Coninck door Luc Pareyn (voorzitter Liberaal Archief
Gent)
20u35: “Overleven in bezet Vlaanderen (met de nadruk op Oost-Vlaanderen en de regio rond
Wetteren) tijdens de Eerste Wereldoorlog” door auteur Pieter Serrien
21u25: uitgeleide door mevrouw Reine De Coninck (dochter van Arnold De Coninck)
21u30: receptie
-----------------------------------------------------------------Het boek "De Her ber gen"

Alle herbergen van Destelbergen, Heusden en
Beervelde samen in één boek
Het boek "De Her ber gen"

Zes jaar geleden begon de auteur Louis Gevaert met het verzamelen van
gegevens over herbergen in Destelbergen, Heusden en Beervelde. Het
begon als een leuke bezigheid tijdens zijn schaarse vrije uurtjes, maar al
spoedig bleek dat hij beide handen in een ongelooflijk wespennest had
gestoken. Het is niet alleen een boeiend gegeven, het is vooral een zeer
ingewikkelde materie.
In 2012 organiseerde Louis Gevaert op 2 maanden tijd 3
tentoonstellingen over de cafés van Heusden, Destelbergen en Beervelde,
en dit in de 3 deelgemeenten afzonderlijk. Er kwamen heel veel
bezoekers op af en Louis had ervoor gezorgd dat ze telkens de
gelegenheid hadden om hun opmerkingen neer te schrijven. Na een
monnikenwerk dat jaren duurde, wordt begin oktober 2013 het boek
eindelijk aan pers en genodigden voorgesteld. Het is een kanjer
geworden van 528 bladzijden met meer dan 500 herbergnamen en met
een schat aan prachtige foto’s. Omdat aan het ontstaan van dit boek ook
heel wat historisch archiefonderzoek voorafging, ontdekken we erin dat
sommige herbergen reeds in de 16de of 17de eeuw bestonden en dus kunnen terugblikken op een
eeuwenoude geschiedenis. Voor de lokale geschiedschrijving is dit boek een niet te versmaden
aanwinst; voor de geïnteresseerde leek is het een niet te missen naslagwerk.
Het boek wordt op 5 oktober voorgesteld. Het is vanaf de volgende dag te koop bij de auteur
thuis, Izegrimhof 9, Destelbergen, of op zondagvoormiddag tussen 10 en 12 u in het DSMG te SintAmandsberg. En als u het ons vraagt: voor een dergelijke nooit geëvenaarde ‘herbergenencyclopedie’ is
€ 30,00 echt een weggeefprijs!
Wie het boek thuis wilt ontvangen stort € 40,00 op rekeningnummer BE82 9797 7976 9968 van Louis
Gevaert, Izegrimhof 9, 9070 Destelbergen en schrijf in de mededeling: Boek De herbergen.
Wie geen transportkosten wilt betalen komt er zelf om, een afspraakje maken vooraf kan u verloren
kilometers besparen. (09.228.73.58 of louis.gevaert@dsmg.be)
Roger Poelman
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Fotoclub

IRIS - MELLE
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10- 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.

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.

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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