NIEUWSFLITS
Nr. 17 (december 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:
Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een login en een
paswoord beschikken (na keuze van een paswoord ontvang je een login per e-mail).

Om de online bronnen te raadplegen, surf naar
Inschrijving:
http://search.arch.be/nl/component/user/register

Parochieregisters: http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
Burgerlijke Stand: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand

2- Infodagen voor de medewerkers.
Om betere service aan onze bezoekers en vorsers te kunnen bieden organiseren wij voor onze
vrijwillige medewerkers op regelmatige tijdstippen aanvullende informatiedagen en opleidingen in
het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.
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3- Computerprogramma "Aldfaer", deel 4
In aflevering 3 zagen we hoe we een rapport konden genereren op allerlei manieren. Hier gaan
we wat dieper in hoe we op een andere manier extra rapporten kunnen maken.

Aflevering 4
BONUS rapporten
In Aldfaer rapporten is er een set extra rapporten beschikbaar. De methode om die te
installeren is niet eenvoudig, maar toch proberen we hier het tipje van de sluier op
We gaan naar www.aldfaer.net, kies bovenaan (naast Welkom/Forum/>>>Downloads.
Linker kolom of onderaan kiezen we >Invoegtoepassingen voor Aldfaer
> Linkerkolom kiezen we >Bonus Rapporten.
Dan zien we rechts staan: Gebruik in beheer invoegtoepassingen
http://www.aldfaer.net.net/site/files/downloads/bonus.html - selecteer deze getoonde link
en kopieer deze. (Control-C of rechtermuistoets - kopie)
Open Aldfaer, kies Menu>Help>Versiebeheer Invoegtoepassingen.

Lees ook zorgvuldig de informatie op de rechterzijde. Altijd nuttig om weten…
Plak de link in het vak en klik op enter. De Bonus rapporten zijn nu geïnstalleerd en beschikbaar
via Menu>Tonen>Rapporten>Overige Rapporten>Bonus rapporten
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Kies b.v. Grafisch>Voorgeslacht>Voorouderboom. Men krijgt nu een zeer mooie output. Let
wel, de omschrijving van deze items kan, naargelang de versie van Aldfaer, lichtjes afwijken.
Krijgen we wel teksten, maar geen gekleurde bladeren aan de stamboom, dan is de SVG 1 viewer
niet aanwezig op uw PC. Om deze SVG viewer te "downloaden" doen we het volgende:
Ga via de webbrowser naar: http://www.adobe.com/nl/svg/viewer/install/
We krijgen op de linkerzijde een lange tabel te zien. Ga naar taal = Nederlands en klik op die lijn
(ondanks het feit dat hier Windows98/XP staat en je bv. Win 7 hebt). Op deze manier is de SVG
viewer geïnstalleerd en kan je genieten van een mooie kwartierstaat, stamboom,enz… Hiernaast
een voorbeeld van een kwartierstaat.
Via de bonusrapporten kunnen we ook rapporten exporteren naar Excel (o.a. personenlijsten).
Dit komt - op vraag van een lezer - in één van de volgende afleveringen aan bod.
TIP
Wanneer we een zoekrobot "Aldfaer
voor beginners" ingeven dan kunnen
we op een eenvoudige manier een
zeer goede handleiding downloaden
opgesteld door HCC via:
http://home.hccnet.nl/cplantagie/d
oc/Aldfaer_voor_beginners.pdf.
Ook het raamwerk, waarin enkele
lastige acties voorkomen, waarin
nog eens in detail uitgelegd wordt
hoe één en ander in zijn werk gaat.
Hier staat zeer overzichtelijke
informatie voor de gevorderde
gebruiker!!(Genealogie Van Hassel) www.genealogie.dse.nl/aldfaer/gevorderden.html
Bij het opstarten van Aldfaer kan volgende boodschap verschijnen:
Dit duidt erop dat er een nieuwe versie van de bonusrapporten beschikbaar, we kunnen dit
installeren of annuleren…
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Scalable Vector Graphics
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Steekkaart van persoonsgegevens opvragen
Op het venster van de samenvatting
(Menubalk --> Persoon -->
Samenvatting) worden de
belangrijkste persoonsgegevens van
de persoon in het hoofdvenster,
zoals ouders, relaties en kinderen
samengevat.
Als we de gegevens uit dit venster
direct willen kopiëren naar een
ander programma, bijvoorbeeld een
tekstverwerker, dan klikken we met
de rechter muistoets ergens in het
venster en kiezen we >Kopie,
vervolgens (Ctrl+v) >plakken in ander programma.
Links bovenaan dit venster zien
we knop: We kunnen daarmee
de samenvatting omzetten naar
een tekstbestand. Klik daartoe op
de knop. De betreffende tekst
wordt automatisch getoond in de
interne browser. We kunnen dan
het tekstbestand bewaren (als
html) of afdrukken. Zie voorbeeld
hiernaast.

In aflevering 5 zullen we nagaan hoe we verschillende "groepen" kunnen vormen, volgens
bepaalde criteria. bv. per gemeente, …
Werkgroep Genealogie Melle - vzw

5

Nieuwsflits, nr. 17 (december) 2013

Hebt
u
vragen
in
verband
met
Aldfaer. Stuur ze door naar
WGMvzw2012@gmail.com. U kunt dan de antwoorden vinden in één van de volgende
Nieuwsfitsen. Niet alleen voor u maar ook de medelezers van ons digitaal tijdschrift kan
het interessant zijn voor het opmaken van zijn of haar familie geschiedenis.

---------------------4- Het relaas van een opzoeking in het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
door Gilbert Vandevelde (Melle)
Adres : Karmelietenstraat 15-17 1000 Brussel = Rue des Petits Carmes
Gelegen aan de achterzijde van het Paleis van de Koning, aan de Naamsestraat
Begin december 2012 besloot ik een document op te sporen in het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met de
hulp van Jan Olsen had ik de naam van mijn betovergrootoom teruggevonden in de drieledige boekenreeks
Emigranten naar Amerika. De uitgave bevindt zich in het documentatiecentrum van Melle (DCM) en is
gepubliceerd door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Afdeling Antwerpen.
De hierboven vermelde persoon vertrok vanuit Antwerpen met zijn oudste zoon naar “De Nieuwe Wereld” in
maart 1906. Hun namen vonden we terug in de rapporten van Venesoen, een ambtenaar, die verantwoordelijk
was voor de emigratiedienst in Antwerpen. Hij interviewde en registreerde summier in het Frans de emigranten
die vanuit Antwerpen vertrokken: waar ze woonden, naar wie ze gingen, hoeveel geld ze meenamen en welke
taal ze spraken.
De auteurs van het boek Emigranten… schrijven dat deze rapporten bewaard worden in de archieven van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aangemoedigd door die vondst, besloot ik het originele document te
raadplegen.
Helemaal niet op de hoogte dat voor een opzoeking een bepaalde procedure geldt, ga ik in de ruime inkomhal
naar de onthaalbalie. Ik leg uit dat ik de naam van een ver familielid in een boek teruggevonden heb, die in begin
vorige eeuw naar Amerika uitweek. Ik geef de naam van het boek op en zeg dat ik zijn naam graag zou
terugvinden in het originele document.
Ik moet mijn identiteitskaart afgeven, krijg een gekleurde badge en men duidt mij een telefooncel aan, waar ik
een opgegeven nummer moet bellen. Iemand zal mij komen afhalen. Aan de telefoon leg ik de reden van mijn
bezoek uit en na een vijftal minuten komt iemand mij afhalen. We passeren een sas met scan en code en
verdwijnen in een reeks liften en gangen. Mijn jas en tas moet ik in een kamer achterlaten die afgesloten wordt.
Ik leg mijn verzoek nogmaals uit met de vermelding van de boeken waarin ik de naam van het verre familielid
vond. De bibliothecaris haalt de boeken, net dezelfde als in Melle, maar maak hem duidelijk dat ik de originele
documenten wil zien. Dus een misverstand dat eigenlijk aan de onthaalbalie startte. Was ik niet duidelijk genoeg
geweest of had de Franssprekende dame mij niet goed begrepen? “Ja, maar dan moet u niet hier zijn, maar in
het archief” krijg ik als antwoord van de bibliothecaris. De man belt terug naar de balie. Hij gaat met mij terug
voor de jas en tas en begeleidt me opnieuw naar beneden. Aan de ontvangstbalie krijg ik een badge met een
andere kleur en nu belt men voor mij naar het archief. Een andere heer zal mij komen halen. Weer door het sas
met een veiligheidscode. De vriendelijke heer vertelt me dat het archief kilometerslange stukken bevat, o.a. alles
van Belgisch Congo. Het parcours dat we afleggen is nog drie maal ingewikkelder. Liften, gangen, trappen, we
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stijgen en dalen en onderweg vraagt hij mij of ik een schriftelijke vraag voor mijn onderzoek aan zijn dienst heb
ingediend. Ik antwoord dat ik niet wist dat dit moest.
“Komt u voor veel dossiers?”
Ik leg uit dat ik het origineel wil zien van een emigrant die met zijn zoon in het jaar 1906 vanuit Antwerpen
vertrok naar Amerika.
“Dat is niet veel en van waar komt u?”
“Van Gent.”
“Ok, ik zal voor u alles halen en u een formulier geven, waarop u uw verzoek kunt schrijven. Ik zal intussen alles
voor u klaar leggen”.
Intussen vertelt hij mij : “Wie informatie zoekt in verband met bij voorbeeld handelsbetrekkingen met
Argentinië, emigratie of projecten van het vroegere Belgisch-Congo wij beschikken over kilometers
documenten.”
Zo zijn we opnieuw aan een kleine kamer beland met de deur in het slot. Ze wordt geopend, jas en tas weg en
wordt weer afgesloten. Alleen mijn laptop zou ik mogen meenemen. Fotograferen is niet toegelaten. Hij
begeleidt me naar een leeszaaltje waar een vijftal bezoekers uit indrukwekkende archieven informatie
overtypen. Ik ben net klaar met het neerpennen van mijn verzoek als de vriendelijke heer met een
indrukwekkend dik dossier, dichtgehouden met een grijs boven- en onder kartonblad en vier geknoopte lintjes
binnenkomt : de Venesoen rapporten. Het papier is zeer broos, de tekst geschreven met een mooi handschrift.
Omdat ik datum, naam van het schip en de namen van de betrokkenen al kende, had ik onmiddellijk het
verlangde blad gevonden. Bij een verantwoordelijke konden met een aanvraagformulier fotokopieën gemaakt
worden. Je vult de naam van het dossier in en het aantal bladzijden.
Even verder op de gang zag ik de vriendelijke heer met open bureaudeur en concludeerde dat hij de
hoofdverantwoordelijke was voor de archiefafdeling. Ook hij merkte mij op en omdat hij wist dat ik speciaal van
Gent gekomen was voor slechts enkele “blaadjes”, ondertekende hij mijn aanvraag en gaf hij een personeelslid
de opdracht onmiddellijk te kopiëren, want het was al na de middag en niemand meer beschikbaar. Samengevat
was ik op een anderhalf uurtje onder begeleiding van de hoofdverantwoordelijke buiten aan een andere uitgang,
omdat die voor hem korter was. Terug naar de hoofdingang gaf ik mijn badge af, kreeg ik mijn identiteitskaart
terug en kon ik de stad in.
Het adres van het Ministerie Van Buitenlandse Zaken vindt u op het internet en ik vermoed dat u er uw verzoek
kunt indienen. Een beetje voorkennis is hier wel leuk. Veel succes bij uw genealogisch onderzoek!

5- Publicaties van bronbewerkingen door eigen auteurs
Boeken:
Bellem (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, door Marc Platteeuw
Hier worden de dopen alfabetisch weergegeven op naam van de geborene met vermelding
van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. Ook
interessante opmerkingen worden weergegeven, 349 p.

6- 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!
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Speciale dank aan onze milde financiële schenkers: Gilbert De Leu (Gent), Jan Olsen
(Melle), Marina Buysse (Melle), Pierre en Rita Van de Meerssche-Loosvet (Denderleeuw), René De
Clercq (Gent) en Xavier De Schryver, alsook enkele anonieme schenkers.

Een hartelijke dank aan de andere schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix de Lange (SintAmandsberg), Georgette De Cock (Wachtebeke), Jan Van de Velde (De Pinte), Julus D'haene
(Denderbelle), Maria Praet (Beervelde), Marie Raes (Oostakker), (Marita Van Der Linden (Lochristi),
Martine Sackx (Sint-Amandsberg), Nele De Moor (Gent) en Ronny Van der Sypt (Wetteren).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Marina Buysse (Wetteren).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Jean-Pierre Mestdagh (Melle), Nele De Moor
(Gent), Raoul Schepens (Melle) en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijding, enz…):
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Nele De Moor (Gent) en Raoul Schepens (Melle),
Boeken:
Het leven van onze Voorouders" door Mr. N. de Roever & Dr. G.J.Dozy
(1913), 6 delen, geschonken door Erik Van de Putte (Melle).
>>>>
"Familiestaat van het geslacht De Brabander - Volckerick". Door Kris De
Brabander, 1997, geschonken door Nele De Moor (Gent).
"1789, Generaal Vander Mersch, bevelhebber van het leger der Patriotten".
door A. Vermast, geschonken door Nele De Moor (Gent).
"De familie Lanszweert en de stad Oostende" door Jacques van Wijnendaele,
2008, geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Moortsele Kerkhof" door Nele De Moor, 2012, geschonken door de auteur.
"Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van
Dendermonde" edities van 1990, 1992 en 1997, geschonken door Marleen Van Acker (Leuven).
"Het landschap in Vlaanderen" door prof. dr. a. Verhulst, 1964, geschonken door Ginette Desmet
(Gent).
"Dictionnaire des communes, sections et hameaux de Belgique, géographique, topographique,
historique, statistique, ecclésiastique, administratif, judiciaire et postal" par M. J. M. Havard,
geschonken door Ginette Desmet (Gent).
"Dr. Jozef Hosten" door Alice Hosten-De Bou, 1990, geschonken door Nele De Moor.
"Sint-Amandus, Gent, 1863-1988, Koninklijke Oud-Leerlingenbond, 1888-1988" door verschillende
auteurs, geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Annuaire de la Maison de Melle, 1924, LXI année", geschonken door Willem De Coninck
(Oostakker).
"Wat geschiedenis rond de werf en een Aalsterse familie", door Pol De Paepe, 1984, geschonken
door Nele De Moor (Gent).
"De provincie vroeger en nu, West-Vlaanderen", (1976), geschonken door Erik Van de Putte,
(Melle).
"Genealogia Steurbaut, Tijdschrift van de familievereniging Steurbaut", van nr.1 (1998) t.e.m.
nr.10 (2007), geschonken door Philip Steurbaut (Zottegem).
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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.”

7- Oude weerspreuken
Wat voorspelden onze voorouders voor december (Wintermaent of vorstmaend)
In december ziet de landbouwer graag sneeuw vallen, omdat onder het blanke dek, het
zaad in de grond alzo tegen de vorst beschermd is; hij zegt:

-december koud en in sneeuwgewaad,
een jaar vol vruchtbaarheid verraadt.
-december koud en wel besneeuwd,
maakt grote schuren dan gereed.
December komt van het Latijn decem = tien. Hij was de tiende en laatste maand in het oude
Romeinse jaar en was toen onder de bescherming geplaatst van Saturnus, god van de tijd en van
Vesta, de godin van de huiselijke haard. Door de hervorming ingevoerd door Numa Pompilius werd
hij de twaalfde gerangschikt.
*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.

8- 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)

9- 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
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.

10- 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.
----------------------------------

11- “365 FOTO'S/PHOTOS/IMAGES/BILDER 1914-1918”

BOEK TE KOOP
Uitgegeven door Lannoo, auteurs:
Julus Serafien D'haene & André
Gysel, viertalige uitgave met
uitgebreide contexten - wereldwijde
verspreiding - reeds de 4de druk –
een boek ter gelegenheid van de
100-jarige herdenking van het begin
van Wereldoorlog I.

Thans aan een stuntprijs te koop: 14.99 €.
Het boek is ter inzage en te koop in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum.
De opbrengst van deze verkoop gaat via de Heemkundige Vereniging De Gonde naar de
werking van het documentatiecentrum.
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12- Erfgoedcel: Viersprong / Land van Rode

Op vrijdag 6 december vindt in Café De Roze Olifant in Melle de derde “Café
Travak” plaats.
Dit is een gratis cabaretvoorstelling gebracht door Daan Hugaert (Thuis, Witse)
en Wim Claeys (Ambrozijn). Zij brengen verhalen, volkse liederen en ander
cultureel erfgoed over onderweg zijn terug tot leven tussen pot en pint.
De avond gaat van start om 19u. Deelname aan Café Travak is gratis maar we
vragen wel om op voorhand in te schrijven. Dat kan door een mailtje te sturen
naar lien.ceuppens@4sprong.be of te bellen naar 09 363 88 53.
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13- Openingsdagen en -uren
van het Gemeentelijk Archief & Documentatiecenttrum te Melle
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
-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: WGMvzw2012@gmail.com
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