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1 - Computerprogramma "Aldfaer"

door Ivan Burggraeve

Aflevering 10: Verder uitwerken stamboom (overeenkomst met
personen is louter toeval - alle namen zijn fictief!)

Figuur 1
10.1 Foto invoegen
We gaan nu één of meer foto's invoegen.
Eerst en vooral is het aan te raden uw foto's
van personen, aktes, enz te kopiëren naar de
map 'Materiaal', die onder 'Aldfaer' staat, of
eventueel nog moet aangemaakt worden. Vervolgens zetten we
de cursor op het rechtervak naast de relaties (de hoofdpersoon
Figuur 2
moet wel links staan!!).
We klikken met de rechtermuisknop: er komt een menu waarin
we niets anders kunnen aanduiden dan: 'Bestand koppelen'
Dan komt de melding: (zie Figuur 1)
Bevestigen met OK. Ga naar Stamboom-Eigenschappen
Daar ga je dmv het pijltje naar rechts naar de map 'Aldfaer\Materiaal\Janssens'. Dit is de map waarin we (hopelijk) op
voorhand al onze aktes en foto's gekopieerd hebben.(zie Figuur
2).
Nadat we de map geselecteerd hebben komt die ook in het bestemde vak te staan.(zie Figuur 3)

Figuur 3

Figuur 5

We klikken nu terug met de rechtermuisknop in het rechtervak:
er komt een menu waarin we niets anders kunnen aanduiden
dan: 'Bestand koppelen'
(Voorlopig moet je Aldfaer alsnog vertellen waar de foto's staan, later
gebeurt dit automatisch). We voegen een foto in. (zie Figuur 4) Let op:
je kan ten allen tijde het onderschrift van de foto aanpassen (klik op de
naam onder de foto). De in te voegen foto's kunnen van allerlei soort
zijn, jpg, gif,…enz, zelf filmfragmenten zoals .wmv bestanden kunnen
ingevoegd worden! Wanneer
we nog andere foto's willen
invoegen, zoals aktes,

krantenknipsels,enz..) ga je op dezelfde manier te werk.

Figuur 4

Je kan de foto's achtereenvolgens bekijken door op de pijltjes te klikken. Voor elke foto kan je bovendien
aanduiden of die al of niet mag gepubliceerd worden. (zie Figuur 5).
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Na verloop van tijd kan het gebeuren dat je toch bestanden verplaatst
hebt. Dan komt volgende melding: (zie Figuur 6) Deze boodschap spreekt
voor zich.
10.2 Evolutie stamboom van de familie Janssens.
Na opzoekingen hebben we de ouders van Alfons opgespoord. We plaatFiguur 6
sen de cursor op het blad 'Ouders' onder 'Kinderen' Fred en Brigitte). Met
de rechter muistoets roepen we een menu op waar we de ouders, vader of moeder kunnen koppelen We
kiezen voor 'ouder koppelen' omdat we ze allebei
gevonden hebben. Kiezen we 'vader koppelen' dan
kunnen we achteraf nog steeds de moeder/partner
koppelen. Daarna gaan we de moeder koppelen. Dat
kan op allerlei manieren. Je kan hier de moeder
invullen ofwel > dubbelklik op de vader, zodat die
bovenaan komt te staan. Dan dubbelklik op het 2de vak
- Relatie (Onbekende relatievorm). Met de
rechtertoets selecteer je uit de keuzelijst 'Huwelijk'.
Nadat je de gegevens over het (kerkelijk + burgerlijk)
huwelijk hebt ingevuld, kan je fiche er ongeveer zo
Figuur 7
uitzien. (zie Figuur 7)
OPM: Nu kan het gebeuren dat je in de loop van het ingeven van de familienaam plots geen hoofdletters
meer krijgt. Dit kan je verhelpen door naar de tab 'StamboomOnderhoud-Achternaam' te gaan.
Is in ons geval bv de naam Peeters geschreven met kleine letters
dan zien we volgend scherm (zie Figuur 8):
Om dit aan te passen dubbelklik je op de naam Peeters.
In een afzonderlijk venster kan je de naam aanpassen nl. PEETERS. De volgende keer wanneer je die naam terug tegenkomt
Figuur 8

zal hij wel goed verschijnen. (zie Figuur 9).
Op deze manier kan je alle andere elementen van uw
stamboom corrigeren. Kijk maar even welke keuzes je
tegenkomt onder de tabel 'Stamboom-Onderhoud'.
Nuttig is zeker de mogelijkheid om plaatsnamen steeds op
dezelfde manier in te voeren.
Wanneer je terug klikt op Alfons JANSSENS (linkerkolom) zie
je dat een en ander aangevuld is.
Figuur 9
Het is aan te raden om in 't begin hier toch een beetje mee
te experimenteren om alles goed in de vingers te krijgen!
Volg vooral het principe: eerst een relatie aanmaken, dan pas de kinderen, anders loop je het gevaar dat je
de kinderen verschillende malen invoert. Dit is een beginnersfout die meer voorkomt dan je zou denken.
TIP: wanneer je personen toevoegt eerst goed kijken of ze niet reeds in uw personenlijst zitten, anders
loop je het gevaar dat ze er meermaals in zullen voorkomen!!
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2- Is er een koning overleden te Kalken?

door Xavier De Schryver

Als we de parochieboeken van Kalken openden op 3 oktober van het jaar 1611 vonden wij er (per
toeval) in het Latijn de aankondiging van het overlijden van een koning.

Voor velen onder ons die nog niet vertrouwd zijn met dat pastoorslatijn zou dit wel een verrassing
kunnen zijn en men zou het zelfs kunnen geloven. In werkelijkheid is het de aankondiging van het
overlijden van een familielid van een koning, die echter niet in Kalken is overleden. Niet alleen in de
parochieboeken van Kalken, maar ook in andere parochies werd uit respect voor een vorst, annex
zijn familieleden zijn of haar overlijden gemeld.
In de maand oktober van 1611 vonden we dus tussen de andere normale overlijdensakten een speciaal toevoegsel. Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat de koning van Spanje in Kalken
overleden is, laat u echter niet in verwarring brengen! De geschiedenis helpt ons om op het goede
pad te blijven.
Hier volgt een deel van deze bladzijde uit het bewuste parochieboek:
Kalken 1611

Hier volgt de opgekuiste weergave van de akte:
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Transcriptie:
3 octob(ris) Madriti in hispania obijt
philippi 3 hÿsp(ani)e regis uxor marghareta
a Burgundia reliquit sex liberos
Vrij vertaald:
(Kerkregisters van Kalken op 3 oktober in 1611)
"Op 3 oktober te Madrid in Spanje is overleden Margareta van Bourgondië, echtgenote van
Philippus III koning van de spanjaarden, zij liet 6 kinderen na."

Wat vertelt de geschiedenis ons?
Filips II zoon van ons bekende Keizer Karel V, huwde vier maal:
De eerste maal in 1543 met prinses Maria Emanuela van Portugal (°Coimbra 15/10/1527,
† Valladolid 12/08/1545), dochter van koning Johan III van Portugal. Zij kregen één zoon die jong
overleed (1545-1568).
Het tweede huwelijk op 25/07/1554, met koningin Maria I van Engeland (°Greenwich
18/02/1516, † London 17/11/1558), oudste dochter van koning Hendrik VIII van Engeland, werden
geen kinderen geboren.
Het derde huwelijk op 22/06/1559, met de 14-jarige dochter van de Franse koning Hendrik II
en Catharina de Medici, Elisabeth van Valois (°Fontainebleau 13/04/1545, † Aranjuez
03/10/1568), werd prinses Elisabeth van Frankrijk. Zij overleed na een aantal miskramen.
Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, waaronder Isabella (1566-1633), die huwde met
Albrecht van Oostenrijk, en Catharina (1567-1597).
Op 04/05/1570 huwde hij zijn vierde vrouw, de 22 jaar jongere nichtje prinses Anna van Oostenrijk (°Cigales 02/11/1549, † Madrid 26/10/1580), dochter van Maximiliaan II. Tijdens dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. De eerste drie zonen stierven heel jong. Pas in 1578, Filips was
toen bijna 51 jaar oud, kreeg hij de zoon die hem zou opvolgen als Filips III van Spanje. Daarna
kreeg hij nog een dochter die op 3-jarige leeftijd stierf.
Filips III werd geboren te Madrid op 14 april 1578 en overleed
aldaar op 31 maart 1621
Hij werd koning van Spanje, Napels, Sicilië (zoals zijn vader Filips
II) en van 1598 tot 1621 eveneens van Portugal. Hij volgde zijn
vader Filips II op na diens overlijden. Zijn bijnaam was "el piadazo"
(de vrome). Praktisch liet Filips III het regeren over aan Francisco
Gómez de Sandoval y Rojaz, de hertog van Lerma, omdat hij meer
interesse had in dans, dichtkunst en jacht, dan in politiek.
In 1606 namen Filips III en de hertog van Lerma een vredesinitiatief in de richting van de opstandige Hollanders. Ook de Aartshertogen Albrecht en Isabella waren van mening dat de Zuidelijke
Nederlanden vrede met het noorden nodig hadden.
Filips II had kort voor zijn dood de Zuidelijke Nederlanden aan
Elisabeth, de halfzus van Filips III en aartshertogin van Spanje, als
bruidsschat cadeau gegeven
Filips III

Huwelijk en kinderen

Koning Filips III trouwde met Margaretha van Oostenrijk (1584-1611), dochter van Karel II
van Oostenrijk, zus van de latere keizer Ferdinand II van het Heilige Roomse Rijk. Uit het huwelijk
werden de volgende 8 kinderen geboren:
Anna Maria (22 september 1601 - 20 januari 1666), vrouw van koning Lodewijk XIII van Frankrijk en moeder van koning Lodewijk XIV.
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Maria (1 februari 1603 - 2 februari 1603).
Felipe (8 april 1605 - 17 september 1665), volgde zijn vader op als koning van Spanje. Huwde
eerst met Elisabeth van Frankrijk en voor een tweede maal met Maria Anna van Oostenrijk.
Maria Anna (18 augustus 1606 - 13 mei 1646), huwde keizer Ferdinand III van het Heilige
Roomse Rijk.
Carlos (14 september 1607 - 30 juli 1632), overleed zonder huwelijk.
Fernando (16 mei 1609 - 9 november 1641), aartsbisschop van Toledo in Spanje.
Margarita Francisca (24 mei 1610 - 11 maart 1617), stierf in haar kinderjaren.
Alfonso Mauricio (22 september 1611 - 16 september 1612).
Margaretha van Oostenrijk werd geboren te Graz (Oostenrijk) op
25 december 1584 en overleed te Escorial (Spanje) op 3 oktober
1611. Zij was een dochter van Karel II van Oostenrijk en van Maria
van Beieren. Door haar huwelijk in 1599 met Filips III van Spanje,
werd ze koningin van Spanje, Portugal, Napels en Sicilië.
Margareta van Oostenrijk wordt ook Margareta van Bourgondië
genoemd. Zij was amper 17 jaar bij de geboorte van haar eerste
kind. Men zou kunnen vermoeden dat haar overlijden te wijten was
aan een slechte afloop bij de laatste geboorte. Zij overleed immers op
27-jarige leeftijd, 11 dagen na de geboorte van Alfonso Mauricio (22
september 1611).
Van haar acht kinderen stierf het tweede voortijdig. De pastoor was waarschijnlijk niet op de hoogte
van de laatste geborene, zodat hij maar zes kinderen vermeldt in de akte.
------------------------------------------------------

3- Weerspreuken voor december

(duystermaent)

door Xavier De Schryver

Oude kalendernamen die door onze voorouders werden gebruikt, volgens de
streek waar ze woonden en volgens de periode:
Hoornmaent (1633), Horemaent, Horenmaent, Heren Maent, Herenmaent, Christmaent,
Duystermaent, Smeermaent, Kerstmaent, St. Andreasmaent, Wintermaent, Joelmaent en
Haligmanoth (heiligmaand).
Ten tijde van Karel de Grote: Heilocmanot of Haligmanoth.
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 (zie Nieuwsflits nummer 19 van februari 2014) werd hij de twaalfde gerangschikt.
Wintermaand, zoals hij meestal genoemd wordt, komt voort door het feit dat de winter in
deze maand een aanvang neemt. De landbouwers zien graag sneeuw vallen, omdat onder
het blanke dek, het zaad in de grond tegen de vorst beschermd is.
Brengt december kou en sneeuw in het land
dan groeit er koren zelfs op het zand.
Veel sneeuw op oudejaar,
veel hooi in 't nieuwe jaar.
December mist,
goud in de kist.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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December zacht en dikwijls regen,
geeft weinig hoop op rijke zegen.

De Heilige Barbara wordt bij ons op de 4de december herdacht, maar werd bij de hervorming van de heiligenkalender in 1969 niet meer opgenomen in de Calendarium Romanum.
Beschermheilige en verering
Zij werd gerekend tot de veertien
helpsters in nood. Op grond van haar
levensverhaal geldt de H. Barbara als
beschermster tegen brand en bliksem en
tegen een plotselinge dood. Ook kan
haar hulp ingeroepen worden als de storm
het land verwoest.
De H. Barbara is ook de beschermheilige
van verscheidene gevaarlijke beroepen, in
het bijzonder van de artilleristen en
mijnwerkers, maar ook van de infanteristen, telegrafisten, genisten, ingenieurs, brandweerlieden, architecten, boeren,
dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgieters, smeden,
steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes,
stervenden, torens, vestingen, geologen en explosieven ruimers.
Legende:
Barbara zou in Nicomedië in Klein-Azië gewoond hebben. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van de vele
jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken
van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee
ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had
zich in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze
manier de Heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar
bekering bemerkte, liet hij haar folteren, maar 's nachts genazen
haar wonden op miraculeuze wijze. Uiteindelijk onthoofdde hij
haar eigenhandig, maar werd daarop zelf door de bliksem dodelijk
getroffen.
Iconografie
De H. Barbara wordt gewoonlijk voorgesteld als een jonge vrouw
met kroon en martelpalm. Daarnaast behoren tot haar attributen
onder andere een zwaard (waarmee ze werd gedood), een
ciborie, een pauwenveer, een toren met drie ramen (toespeling
op de H. Drievuldigheid) en een kanon.
----------------------------------------Bronnen:
-Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land, door M. Broeckhove (1945).
-De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken, door Johan Verschuuren.
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4- Vragen van lezers:
betreffende de gemeente Beervelde:
De vragen luiden:
-Zijn er of waren er voor Beervelde geen parochieregisters ouder dan 1800?
-Zijn alle akten van het huidige Beervelde, van vóór de fusie in 1977, bij Destelbergen?
-Of zijn sommige delen van Beervelde bij Kalken, Laarne, Lokeren, Overmere, Zeveneken
of Lochristi te vinden?
---------------------------------------------------Hierop ontvingen wij twee interessante antwoorden:
1- Van Luc de Ruyver uit Kalken:
De parochie Beervelde bestond pas vanaf 1809, de burgerlijke stand vind je terug in de gemeenten Destelbergen, Kalken, Laarne en Lokeren. Pas in 1921 werd Beervelde een gemeente en dit tot
de fusie van 1977. Toen werd Beervelde deelgemeente van Lochristi, samen met Zeveneken en
Zaffelare.
In de verwerkte parochieregisters van Beervelde door Marc Platteeuw vind je in welke gemeente de
geborene, echtgenoot of overledene woonde. In sommige gevallen wordt zelfs de straat vermeld.
--------------------------------------------2- Van Bert Vervaet uit Zaffelare:
De parochie Beervelde ontstond in 1809 en lag toen aardrijkskundig op het grondgebied van Destelbergen, Kalken, Laarne, Heusden, Lokeren en korte tijd Wetteren.
Op kerkelijk gebied ontstond de nieuwe parochie uit een deel van Destelbergen, Lokeren, Kalken, Laarne en Heusden. De delen die burgerlijk oorspronkelijk tot Wetteren behoorden (Raveschoot en Ertbuer) hebben nooit tot de parochie Wetteren behoord en zijn in het begin van de
19de eeuw op burgerlijk vlak bij de gemeenten Kalken en Laarne gevoegd.
Bij de oprichting van de gemeente Beervelde in 1921 heeft men grotendeels de grenzen van de parochie gevolgd, maar niet helemaal. Het deel dat tot Lokeren behoorde is niet meegekomen. Nog
later is ook het Lokerse deel van de parochie afgescheiden bij de oprichting van de parochie Oudenbos. Tot groot ongenoegen van de mensen van Beervelde heeft men een deeltje van hun gemeente aan Cootveld gevoegd, dat tot de parochie Oudenbos behoorde.
Voor kerkelijke akten moet men dus te weten komen waar de mensen hebben gewoond.
Wie bijvoorbeeld in de jaren 1700 op Ertbuer woonde, moet meestal zoeken in de parochie Heusden, op Raveschoot in Kalken, in Beervelde-Dorp in Destelbergen. Soms hangt het ervan af aan
welke kant van de straat men woonde. Bijvoorbeeld de zuidzijde van de Kloosterstraat behoorde
tot de parochie Laarne en de noordzijde tot de parochie Destelbergen. Hanselare behoorde tot de
parochie Kalken, maar voor Toleinde is het niet eenvoudig. De westkant van de straat was volledig
Destelbergen, maar aan de oostkant behoort het noordelijk deel aan Destelbergen en het zuidelijk
deel aan Kalken.
Zeveneken, Lochristi en Overmere zijn hier nooit bij betrokken geweest.
-------------------------------------------------------------
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Vrouwelijk stemrecht voor de landelijke
verkiezingen pas in 1948
Bij het ontstaan van België (1830) gold het zgn. "cijnskiesrecht".
Mannen die voldoende "cijns" (belasting) betaalden, mochten
stemmen.
Zo waren er toen amper 46.000 Belgen stemgerechtigd.
In 1893 werd het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen ingevoerd.
Mannen kregen toen één of meerdere stemmen, naargelang van de
opleiding of / en de cijns die ze betaalden.
Na WO I pleitte koning Albert voor het algemeen enkelvoudig stemrecht, zodat mannen enkel nog één stem mochten uitbrengen.
Vrouwen moesten wachten tot 1948: pas dan mochten ze meestemmen en zich verkiesbaar stellen.

5- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen zoals 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 milde financiële schenkers: alsook aan enkele anonieme schenkers.

Een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
André Caboor (Evergem), Brigitte Verwest (Lochristi), Chris Schoonejans (Melle), Daniël De
Vleeschouwer (Semmerzake), Elyane François (Oosterzele), F. Rouckhout (Lochristi), François Francet (Eksaarde), Ginette Desmet (Mariakerke-Gent), Guido De Munter (Merelbeke), Huguette Boddaert (Gentbrugge), Ivan Burggraeve (Lochristi), Luc De Ruyver (Kalken), Magda De Nys (Melle),
Marina Buysse (Melle), Peter Mortier (Melle) en Rita Vander Linden (Lochristi).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Ginette Desmet (Mariakerke-Gent) en Guido
De Munter (Merelbeke).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten & huwelijken,
priesterwijding, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…): Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Elyane François (Oosterzele), Huguette Boddaert (Gentbrugge), F. Rouckhout (Lochristi), Ginette Desmet (Mariakerke-Gent), Guido De Munter (Merelbeke), Huguette Boddaert (Gentbrugge), Peter Mortier (Melle) en Gontran Ervynck (Gentbrugge).
Boeken en kranten:
"Pépé soldaat, kroniek van de familie De Schuyter”, door De Schuyter Guy, 2012, geschonken
door Xavier de Schryver (Destelbergen).
"Onafhankelijk België" (verzameling kranten uit de jaren 1940 tot en met 1943). Deze Nederlandstalige kranten werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland gedrukt, geschonken
door Freddy Delabarre (Mariakerke).

6- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken
"De graven van Vinkt, gemeentelijk kerkhof Vinkt”, door Paul Callens, 2014.
"Laarne, Staten van goed, 1679-1712", door Marcel Meys, 2014.
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"De graven van Gottem, gemeentelijk kerkhof Gottem”, door Paul Callens, 2014.
"De graven van Poeke, gemeentelijk kerkhof Poeke”, door Paul Callens, 2014.
"De graven van Wontergem, gemeentelijk begraafplaats Wontergem”, door Paul Callens, 2014.
"Bevolkingsregister Ruien (Kluisberg), anno 1830", door M. Decrits, 2002.
"Bavegem-Vlierzele, inventaris op de staten van goed van Bavegem-Vlierzele, 1616-1795", door
Jozef De Schamphelaere, 2014.
"De graven van Lotenhulle, gemeentelijke begraafplaats Lotenhulle”, door Paul Callens, 2014
"Genealogische nota's uit de registers van de schepenen van Ghedeele van Gent, 1349-ca.1600"
Deel III 1426-1450, door M.J. Baudts, herwerkt door Gontran Ervynck, 2014.

Tijdschriften
Castellum, tijdschrift van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne.
Thema’s: De baljuws van Laarne, hun chronologie en hun eed,
eigenaars en baljuws van de heerlijkheid Raveschoot te Kalken.
De Kalkense onderwijzer Leo Van de Velde als secretaris van het "Vlaemsch Gezelschap Calcken" op
de bres voor de Vlaamse taal, tijdens de jaren 1850-1860.
Heemkring Wichelen, tijdschrift 2/2014.
Thema: "Den wreden Duits is daar!”. Spannende eerste oorlogsmaanden in Wichelen en de nabije
regio.
Heem en oudheidkundige Kring Zele, jaarboek nr. 44, 2013.
Enkele thema's: Honderd jaar Groote Oorlog, de eerste oorlogsmaanden in Zele.
Honderdjarige te Huivelde in 1866, een muurschildering en de pioniersjaren van de fotografie.
Geschiedenis van een muziekmaatschappij, Koninklijk Harmonie Sinte Cecilia.
De Twee Ambachten, Heemkundig Tijdschrift Gemeente Assenede, Jaargang 22 - 2014 nr. 1
themanummer: "Gestorven voor België", slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog van GrootAssenede.
De Hellebaard, Heemkundige Kring Herzele, Jaargang 12, 3/2014
"De fossemannen uit Steenhuize" door Luk Beeckmans.
"Parochieregisters", door Valerie Vermassen uit Hillegem.
Marka, Koninklijke Heemkundige Kring (Mariakerke), Jaarboek 2014:
"De calvarie en het Campo Santo van Mariakerke", door Marc Manesse.
Heemkring Osschaert, Hamme, Jaarboek 22/2014
"Oude ambachten & verdwenen beroepen", uit de wereld van toen….. door Louis Windey.

Werkgroep Genealogie Melle vzw
7- Alle publicaties van bronbewerkingen
uitgegeven door de Werkgroep Genealogie Melle vzw in 2014,
geschreven door ons eigen auteurs.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, door Marc Platteeuw.
Hier worden er 5.957 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 er vermeld. 355 p. voor 25,00 Euro.
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) huwelijken 1616-1802, begrafenissen 16171802, door Marc Platteeuw.
In het eerste deel worden er 1.857 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man &
de namen van de getuigen en verder de namen van de vrouwen, eveneens alfabetisch gerangschikt. Tevens werden er interessante opmerkingen genoteerd.
In het tweede deel worden er 3.920 begrafenissen alfabetisch vermeld,
307 p. voor 23,00 Euro.
LAARNE: Staten van Goed, 1679 - 1712, door Marcel Meys, voorzitter Castellum, Vereniging
voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne. Derde deel van de staten van goed van Laarne
(bundels 252 tot 262) en Wezenrekeningen (bundels 308-311), in totaal 238 staten en rekeningen. In dit derde deel 1679-1712 werd het onroerend goed volledig geïnventariseerd. Ook alle
verwanten: grootouders, ooms, tantes en voogden zijn opgetekend. Zowel baten als de schulden
worden in detail weergegeven. In totaal 255 p. voor 20,00 Euro.
MASSEMEN: (Sint-Martinusparochie), dopen 1802-1914, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 4.414 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen.
220 p. voor 18,00 Euro.
MASSEMEN: (Sint-Martinusparochie), trouwen en begrafenissen 1802-1914, door Marc
Platteeuw.
In het eerste deel worden er 952 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, de
namen van de getuigen, alsook een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt.
In het tweede deel worden er 2.905 begrafenissen in alfabetisch volgorde genoteerd.
185 p. voor 16,00 Euro.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 8.991 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen.
508 p. voor 30,00 Euro.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) trouwen 1614-1796, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 2.416 huwelijken genoteerd en in alfabetische volgorde op naam van de man
weergegeven met vermelding van de ondertrouw, huwelijken en getuigen, alsook een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw. 208 p. voor 17,00 Euro.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) begrafenissen 1613-1796, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 6.818 overlijden genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met
vermelding van de leeftijd, eventueel ook de naam van de ouders of echtgeno(o)t(e).
210 p. voor 17,00 Euro.
SINT-KRUIS-WINKEL: (Heilig-Kruisparochie), dopen 1611-1796, door Freddy Eeckhout.
In totaal werden er 7.759 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen.
365 p. voor 26,00 Euro.
SINT-KRUIS-WINKEL: (Heilig-Kruisparochie), huwelijken 1611-1796, begrafenissen
1616-1796, door Freddy Eeckhout. In het eerste deel worden er 1.878 huwelijken alfabetisch
weergegeven op naam van de man, de namen van de getuigen, alsook een alfabetische lijst op
naam van de vrouw gerangschikt. In het tweede deel werden er 5.777 begrafenissen in alfabetisch volgorde op naam van de overledene genoteerd. 351 p. voor 25,00 Euro.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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KLUIZEN (Onze-Lieve-Vrouw Geboorte kerk), dopen 1642-1911,
door Rita Van Herrewege.
Hier worden er 10.648 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 er vermeld. 475 p. voor 31,00 Euro.
KLUIZEN: (Onze-Lieve-Vrouw Geboorte kerk), trouwen 1642-1802 en begrafenissen
1641-1808, door Rita Van Herrewege.
In het eerste deel worden er 1.420 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man,
de namen van de getuigen, alsook een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw, eveneens
alfabetisch gerangschikt.
In het tweede deel worden er 5.174 begrafenissen in alfabetisch volgorde genoteerd met vermelding van ouders of echtgeno(o)t(e).
293 p. voor 22,00 Euro.
WACHTEBEKE: (Sint-Catharina-parochie), trouwen 1612-1807, door Murk Van Stralen.
In totaal werden 3.770 huwelijken genoteerd en in alfabetische volgorde op naam van de man,
de namen van de getuigen, vermelding van de ondertrouw, huwelijken en ook in een afzonderlijke lijst de naam van de vrouw. 271 p. voor 21,00 Euro.
WACHTEBEKE (Sint-Catharina-parochie), begrafenissen 1614-1807,
door Murk Van Stralen.
Hier worden er 12.645 begrafenissen genoteerd in alfabetische volgorde op naam van de overledene, met vermelding van ouders of echtgeno(o)te 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 er vermeld. 375 p. voor 26,00 Euro.
WONDELGEM: (Sint-Catharinaparochie), dopen 1806-1914, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 6.615 genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding
van de geboorte- en doopdatum, alsook de namen van de ouders en doopgetuigen.
320 p. voor 23,00 Euro.
WONDELGEM: (Sint-Catharinaparochie), trouwen 1796-1914, door Marc Platteeuw. In
totaal werden 1.558 huwelijken genoteerd en in alfabetische volgorde op naam van de man en
ook in een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw. 123 p. voor 13,00 Euro.
WONDELGEM: (Sint-Catharinaparochie), begrafenissen 1803-1914, door Marc Platteeuw.
In totaal werden 5.190 overlijden genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de leeftijd, eventueel ook de naam van de ouders of echtgeno(o)t(e).
206 p. voor 17,00 Euro..

-> in voorbereiding:
de parochieregisters van Wetteren,
Lochristi, Wachtebeke,
Merendree, Bouchaute en Ertvelde

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen

URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, huwelijken 1614-1796 en
begrafenissen 1613-1796.
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, huwelijken 1616-1802 en
begrafenissen 1617-1802.
SINT-KRUIS-WINKEL (Heilig-Kruisparochie) dopen 1611-1796, huwelijken 1610-1796
en begrafenissen 1616-1796.
DESTELDONK (Onze Lieve Vrouw) parochieregisters dopen, trouwen en begrafenissen
van 1611 tot 1796, op dezelfde CD:
MENDONK (Sint Bavo) dopen, trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1621 en dopen,
trouwen en begrafenissen van 1647 tot 1796.

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

Jaarboek 2014
Uitnodiging op de voorstelling van het 51ste jaarboek.
Waar: Gemeentehuis Lochristi
Wanneer:
Donderdag 11 december 2014 om 20.00 uur
Deze avond wordt om 19.30 uur voorafgegaan door
filmbeelden van het vroegere Lochristi.
Afsluiting met een receptie.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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8-

Genea-Vlaanderen
info heemkundige & genealogische
activiteiten
-------------------------Om een leemte aan te vullen werd "Genea-Vlaanderen" opgericht om via deze
weg heem- en genealogische activiteiten kenbaar te maken aan het publiek.

Kalenderactiviteiten, december 2014:
2 december om 20:00 uur, Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze,
Voordracht in de Bibliotheek, Gentpoortstraat 1, 9800 Deinze.
"Vlaamse soldatenbrieven uit de tijd van Napoleon"
7 december om 10:30 u, Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland,
voordracht in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Poeke.
"Wie waren de 'Tantes'
in de gelijknamige roman van Cyriel Buysse?"
11 december te 19:30 u, Heemkundige Kring de Oost-Oudburg.
Voorstelling van het 51ste jaarboek, in de raadszaal van het gemeentehuis van Lochristi . Voorafgegaan door filmbeelden van het vroegere Lochristi.
18 december te 19:00 uur, Familiekunde Vlaanderen - Regio Dendermonde.
Prinsenhof, Vlasmarkt 29, 2° verdiep, 9200 Dendermonde,
consultatieavond Bibliotheek met Dienstbetoon.
Dendermonde: de Erfgoedcel Land van Dendermonde heeft de
"Erfgoedbank Land van Dendermonde" gelanceerd
Elke 4de donderdag van de maand: Familiekunde Vlaanderen-Regio Dendermonde,
"Aldfaer voor gevorderden"

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Voordracht:

"Vlaamse soldatenbrieven uit de tijd van Napoleon"
door: Johan De Wilde
Waar: kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze,
ingang langs Markt
Wanneer: dinsdag 2 december 2014 om 20,00 uur.

Johan De Wilde, leraar in het middelbaar
onderwijs, is al 25 jaar actief op het vlak
van lokale geschiedenis en genealogie.
Sinds een vijftiental jaren spoort hij brieven
op uit de tijd van Napoleon. Meer bepaald
gaat het om epistels van Vlaamse jongens
in het Franse leger.

In zijn voordracht "Vlaamse soldatenbrieven uit de tijd van Napoleon I" wil
hij enkele praktische vragen beantwoorden.
Wie schreef de brieven en aan wie waren ze gericht?
Hoe zag een brief eruit in die tijd?
Hoe zijn de brieven opgebouwd (gelijkenissen en verschillen tussen toen en nu)?
En ook: hoeveel brieven hebben we nog (200 jaar later)?
Maar de meeste aandacht gaat naar de inhoud van de brieven. De dienstplichtigen
stortten hun hart uit bij hun familie en zo komen wij te weten wat zij allemaal
meemaakten. Wat waren hun belevenissen? Hoe gingen ze daarmee om?
De volgende aspecten komen aan bod: de taal, eventuele censuur, hun geldnood
en de oorzaken daarvan, geld versturen naar het buitenland, andere documenten
over het soldatenleven, ziekte en ziekenhuizen, beschrijvingen van andere landen,
de gruwel van het slagveld, godsdienstige gevoelens, gevoelens van heimwee, tijdelijk verlof en definitief ontslag, desertie en bestraffing, enz ….
Voor de bespreking nam Johan De Wilde honderden soldatenbrieven door.
(Gratis voor de leden; niet-leden: 2 euro)

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Nieuw Documentatiecentrum
te Maldegem

In de gebouwen van de Technische Dienst van de gemeente Maldegem,
Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
(loods Dienst Infrastructuur, gelijkvloers, rechts),
Openingsuren:
elke derde woensdag van de maand vanaf 20 u in de refter

(in hetzelfde gebouw waarin zich ook het gemeentelijk archief Maldegem bevindt.)
Tijdens het genealogisch dienstbetoon te Maldegem kan je de registers van Knesselare in fotokopie
inzien en de bewerkte registers van Adegem, Maldegem, Middelburg (gedeeltelijk), Oostwinkel,
Sint-Laureins, Sint-Margriete en Waterland-Oudeman.
-----------------------------------------------------

Geschiedenis in het Meetjesland

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Heemkundige Vereniging De Gonde - Melle

Te bekomen in:
-het Documentatiecentrum: Brusselsesteenweg 393 te Melle,
-het gemeentehuis van Melle, en
-de bibliotheek Kruisstraat te Melle,
aan de prijs van 19,00 Euro.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Index van verschenen artikels tijdens 2014.
Nr. 18- januari 2014:
-Computerprogramma Aldfaer, deel 5 "Groepen".
-Uit welke streek en welk jaar komt deze akte?
-Onze weerspreuken voor de louwmaand (januari).
Nr. 19- februari 2014:
-In memoriam Roger Poelman, ere-voorzitter Heemkunde "De Oost-Oudburg".
-Computerprogramma Aldfaer, deel 6 "Export naar Excel".
-Oude weerspreuken en de geschiedenis van onze kalender, voor de sprokkelmaand (februari).

-Wie was Numa Pompilius?
-Huwelijken tijdens de Franse republiek te Wachtebeke in 1805.

Extra editie februari 2014:
-Overlijden van onze medestichter en bezieler August De Baets op 14 februari 2014.

Nr. 20- maart 2014:
-Tweede samenkomst van de vrijwilligers van het documentatiecentrum te Melle.
-Onze nieuwe webstek is geboren!
-Computerprogramma Aldfaer, deel 7 “toevoegen: getuigen bij geboorte, huwelijk en
overlijden”.
-Overlijden van een onwettig kind te Zeveneken in 1847.
-Oude akten raadplegen via "GenVer".
-Oude weerspreuken van onze voorouders: ackermaent of lentemaand (maart).
-Overlijden van een trouwe medewerker, Noël Vanrolleghem op 16 februari 2014.
Nr. 21- april 2014:
-Vragen over het computerprogramma "Aldfaer".
-Reactie op "geboorte van een onwettig kind".
-Het Latijn voor de naamgeving van parochies en gemeenten.
-Oude weerspreuk voor de grasmaand (april).
-Regels raadpleging bevolkings- en vreemdelingenregisters gewijzigd.

Nr. 22- mei 2014:
-Familiekunde Vlaanderen vzw viert zijn 50-jarig bestaan.
-Reacties op voorgaande artikelen.
-Gedoopt onder voorbehoud (sub conditione)?
-Oude weerspreuken voor de bloeymaent (mei).
Nr. 23- juni 2014:
-Familiekunde Vlaanderen vzw, 49ste nationaal congres.
-Oude rituelen bij onze voorouders die verloren gegaan zijn: kerkgang!
-Oude weerspreuken voor de braekmaent (juni).
Nr. 24- juli 2014:
-In onze bibliotheek DC/Melle, rubriek 002: ambachten en beroepen.
-GenVer is niet meer, zie "www.zoekakten.nl" met lijst van de raadpleegbare gemeenten.
-Oude weerspreuken voor de hooimaent (juli).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Nr. 25- augustus 2014:
-Computerprogramma Aldfaer, deel 8 “Sneltoetsen”.
-In Amerika geboren (1875), in Melle overleden (1918).
-Weerspreuken voor de oogstmaand (augustus).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Nr. 26- september 2014:
-Drie overlijdens op 5 dagen in hetzelfde gezin, Nazareth 1782.
-Wie was "Van rockolfing" heer van Nazareth en schepen van Gent?
-Weerspreuken voor de herfstmaand (september).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Nr. 27- oktober 2014:
-Computerprogramma Aldfaer, deel 9 “Opstarten stamboom”.
-De Franse republikeinse kalender van 1792 tot 1806.
-Weerspreuken voor de zaaimaand of wijnmaand (oktober).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Nr. 28- november 2014:
-Enkele gratise webstekken in Frankrijk.
-Oosteeklo 1766, Pauselijke dispensatie voor een huwelijk.
-Oude weerspreuk voor de jachtmaand (november).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Nr. 29- december 2014:
- Computerprogramma Aeldfaer, deel 10 “Stamboom uitwerken”.
- Is er een koning overleden in Kalken?
- Oude weerspreuken over de duystermaand (december).
- Het ontstaan van de gemeente Beervelde (vragen van lezers).
- Vrouwelijk stemrecht (nationale verkiezingen) pas in 1948.
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten

-------------======

Webstek

======-------------

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be

Mededeling:
Wegens de verhuis van het Rijksarchief-Gent zal deze
gesloten zijn van 8 december 2014 tot maart 2015

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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9- Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2015
Onze 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

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM
TE MELLE VOOR HET JAAR 2015
-woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari
2015 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
-uitzonderlijk op 14 maart 2015: Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen vzw
-maandag 6 april (Paasmaandag)
-zaterdag 23 mei (Pinksterweekend)
-maandag 25 mei (tweede Pinksteren)

geheel de maanden juli en augustus
-maandag 2 november (Allerzielen)
-woensdag 11 november (Wapenstilstand)
-donderdag 24 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari
2016 (kerst- en nieuwjaarsperiode)

Op zaterdag 7 maart 2015 zal de cursus "Oud-Schrift" voor
gevorderden plaats hebben.
De leeszaal zal die voormiddag open zijn i.p.v. de 14de maart.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.

http://www.erfgoedmelle.be
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