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1Gebruik van Popp-atlas in zoektocht naar oorspronkelijke
eigenaars van een perceel bouwgrond.
Auteur René De Coster
(2016)

Inleiding:

Benieuwd naar de oorspronkelijke eigenaar(s) van het perceel bouwgrond in de KerkuilstraatWondelgem waarop ik in 1972 een woning liet bouwen heb ik eens grondig de 'Oorsprong van Eigendom' gelezen in de aankoopakte van de bouwgrond. Met verwondering las ik daarin namen die
van adellijke afkomst bleken te zijn, zoals 'Cardon de Lichtbuer'. Dit alleen al prikkelde mijn nieuwsgierigheid.
Zo startte ik mijn zoektocht bij de oude kadasterplannen van mijn gemeente Wondelgem, opgemaakt door Philippe-Christian Popp (1805-1879). Hoe de zoektocht verliep leest u hierna.

POPP, Philippe-Christian (1805-1879) - VANDERMAELEN, Philippe (1795-1869)

http://www.kbr.be/images/collections/cart_plan/collections/vdm_gd.jpg
Tussen 1842 en 1879 begon Philippe-Christian POPP met het ambitieuze project waarvoor Philippe
VANDERMAELEN het initiatief had genomen en dat erin bestond om de kadasterplannen te tekenen
van alle Belgische gemeenten die hij wenste te vulgariser, mettre à la portée de tout le monde et de
toutes les bourses (vulgariseren en voor iedereen voor een bescheiden prijs beschikbaar te maken).
Zijn dood in 1879 onderbrak de totstandkoming van zijn Atlas cadastral parcellaire de la Belgique [...].
Zijn weduwe Caroline-Clémence BOUSSART (1808-1891) voltooide de publicatie van de plannen
voor de provincie Luik.

De Kerkuilstraat loopt door een groot perceel, kadastraal bekend onder sectie B-408 gelegen in de
driehoek Westergem - Botestraat - Winkelstraat (vroeger Prieskstraat).
De straat werd aangelegd ±1963 in de periode dat de bevolkingsaangroei in de Gentse randgemeenten zeer groot was.
Op volgende bladzijde een reconstructie van de hedendaagse straten in dat gebied op een Poppkaart.
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Reconstructie in het Popp kadasterplan van de
hedendaagse straten rond Kerkdries, Wondelgem

Via de website van de Koninklijke Bibliotheek van België http://www.kbr.be - /collecties - /kaarten en plannen/ - verzamelingen - kadastrale kaarten België - O-Vl
--- collectie= Maps
--- zoekterm = Wondelgem
bereiken we het PDF bestand van "Atlas Cadastral Parcellaire" opgemaakt door P.C.Popp.
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Op pag. 8 vinden we perceelnummers van sectie B met daarnaast het artikelnummer , in dit geval
n° 74.

Artikel nummer 74 leidt ons naar pag. 12 (zie afbeelding hiernaast).
Daar vinden we een heel aantal eigendommen van de familie
De Meester, weduwe Augustus Hever, tezamen goed voor
25 hectare en 83 are.
Perceel 408 heeft een oppervlakte van 1 ha 81 are 60 ca (18160 m²)

Anderzijds weten we uit de aankoopakte van 1972 van het perceel
bouwgrond dat het werd aangekocht vanwege de familie De Wasch
- Van Sante, die het eerder kochten in 1964 jegens Mevr. Hélène A.
C. Zoude, echtgenote van Dhr. Etienne E. M. J. G. Cardon de
Lichtbuer.

deel uit aankoop-akte bouwgrond (1972)

deel pag.12 uit Popp-register
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Maar wat is de link tussen "De Meester", "Zoude" en "Cardon De Lichtbuer" ?

deel uit aankoop-akte bouwgrond (1972)

Volgens verdere beschrijving van de oorsprong van de eigendom vinden we dat Hélène Zoude het
goed heeft aangekocht in 1957 jegens haar neven en nichten Antoine, Beatrice, Ghislaine, Hedwige,
Lidwine, Chantal, Hubert, allen kinderen van haar aangetrouwde oom Joannes (Jean) Cardon de
Lichtbuer. (1868-1947) (zie parenteel).

De zeven voornoemde kinderen hadden deze gronden geërfd uit de nalatenschap van hun moeder
Adèle Le Fevere de ten Hove. Drie kinderen Anna, Irenée en André verzaakten aan de nalatenschap van hun moeder.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Parenteel van Théophile Cardon de Lichtbuer

Zo moeten we op zoek naar de stamboom van de familie Le Fevere de ten Hove.

Zoals vermeld in de aankoopakte van de grond werd de akte van verdeling verleden voor meester
Van Reijsschoot, Gentbrugge 30 mei 1914, ingevolge het overlijden van ridder Irenée Le Fevere
de ten Hove
(† 19-10-1912).
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'Googelen' op "notaris Van Reysschoot" stuurt ons
naar het Rijksarchief-België . Notaris Van Istendael,
opvolger van notaris Van Reysschoot, heeft de
minuten in bewaring gegeven in het Rijksarchief.
Als we inloggen op de site en de naam "Van
Reysschoot" "1914" in de zoekvensters invullen
kunnen via de tab 'Archiefbestanddelen (10)'
verdere details bekomen.
Doorklikken op jaartal 1914 toont dat de minuten
van voornoemd notaris Van Reysschoot openbaar
zijn sinds 2014 en aan te vragen onder nr. NOT66529.

Dus is de volgende stap een bezoek aan het
Rijksarchief, Bagattenstraat Gent.
Daar kunnen we de 'akte van verdeling'
inkijken
(of kopiëren).
De erfenis werd als volgt verdeeld:
- A1. A Madame la douairière Irenée… Le
Fevere
de ten Hove…(douairière =
weduwe van adel)
- B1. A Madame Adèle Le Fevere de ten Hove…
… épouse de Jean Cardon de Lichtbuer…
- B2. A Monsieur Chevalier Gustave Le Fevere …

Fragmenten uit de verdelingsakte 30-05-1914

Fragmenten uit de verdelingsakte 30-05-1914
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We vinden dus dat Adèle Le Fevere de ten Hove naast heel wat andere eigendommen ook de gronden in Wondelgem (sectie B-408) erft (article dix-neuf in de verdelingsakte).
Maar waar blijft de link naar 'De Meester' uit de Popp kadasterplannen ?
Zoals we kunnen zien in het parenteel van Ferdinandus Le Fevere de ten Hove op voorgaande pagina was ridder Irenée eerst getrouwd met Eveline De Meester, overleden na de geboorte van het eerste kind Fernand.
De ouders van Eveline waren Augustus de Meester (de Ravenstein) en Idalia Van den Hecke.

De familie De Meester de Ravestein was
een adellijke familie uit Mechelen.
Zij bezaten heel wat landgoed zowat
overal in Vlaanderen. Auguste de Meester
overleed in 1849 op 35 jarige leeftijd in
Gent, maar hij was woonachtig in Hever
(Mechelen).
Zijn weduwe en dochter Eveline erfden
een deel van zijn bezittingen o.a. de
eigendommen onder Art. 74 vermeld in de
Popp-lijsten.

En zo is de cirkel rond:
Zo kwamen de gronden in Wondelgem in de gemeenschap 'de Ten Hove' - 'de Meester'.
Ridder Irenée liet via verdeling van nalatenschap zijn bezittingen over aan zijn 2de echtgenote en
aan dochter Adèle en zoon Gustave.
Enz………..
Opmerkingen:
- Aan de familienaam 'Cardon' wordt in 1919 "de Lichtbuer" toegevoegd (Rechtbank Eerste Aanleg
17-11-1919).
- De familienaam 'Lefevere' wordt 'Le Fevere' (2 woorden - 2 hoofdletters) (Rechtbank Eerste Aanleg
7-03-1881).
en op 16-03-1886 wordt voor de Rechtbank Eerste Aanleg "de ten Hove" toegevoegd.
- Aan de familienaam 'De Meester' wordt 'de Ravestein' toegevoegd.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Geraadpleegde bronnen:
1. online "Atlas Cadastral Parcellaire" opgemaakt door P.C.Popp.
http://www.kbr.be - /collecties - /kaarten en plannen/ - verzamelingen - kadastrale kaarten
België - O-Vl
--- collectie= Maps
--- zoekterm = Wondelgem
2. eigen aankoopakte bouwgrond 1972.
3. akten van verdeling "Le Fevere de ten Hove" 1914 in Rijksarchief Gent, Bagattenstraat.

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

WEBSTEK:
www.erfgoedmelle.be
Werkgroep Genealogie Melle vzw
Nieuwsflitsen
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2- Computerprogramma "Aldfaer"

door Ivan Burggraeve

Aflevering 14
Problemen met ALDFAER
Zwarte velden
Bij het opstarten van Aldfaer kan het gebeuren dat plots een groot aantal velden zwart gekleurd
zijn. Let op, je bent GEEN DATA KWIJT!!
(Bij mij is dit opgetreden na een - mislukte - poging om Windows 10 te installeren, begrijpe wie
begrijpen kan….)

Oorzaak is een corrupt bestand genoemd Aldfaer.cfg
Sluit Aldfaer af.
Ga naar de map waar je ALDFAER (bv. C:\ALDFAER) geïnstalleerd
hebt en verwijder het bestand Aldfaer.cfg
Start Aldfaer terug op, er wordt automatisch een nieuw
Aldfaer.cfg bestand aangemaakt en uw probleem is opgelost!
Let op: nadat je Aldfaer opgestart hebt, zijn wel alle instellingen
die je vroeger maakte weg! Dus opnieuw alles nagaan, zoals
instellingen nazien (extra-instellingen-bestanden, rapporten, ev.
on-line diensten afzetten, tussenvoegsels afzetten, enz..

***************************************************************************
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3- 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.
En ook een hartelijke dank voor:
Doodsprentjes en rouwbrieven aan:
André Vervust (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), François Francet (EksaardeLokeren), Dick De Bruycker (Melle), Ivan Burggraeve (Lochristi), Marc Pauwels (Antwerpen), René De Coster (Wondelgem) en Rita Vander Linden (Lochristi)
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijdingen, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…) aan:
Anna Vercruyssen (Wondelgem), André Vervust (Melle), Dick De Bruycker (Melle), Daniël De
Vleeschouwer (Semmerzake),.

Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), René De Coster (Wondelgem),
Necrologie: Marina Buysse (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Raoul
Schepens (Melle).

Boeken
"Kerkelijk en parochial leven in het Meetjesland voor 1600" door L. Stockman (1982),
geschonken door FV-regio Meetjesland.
"Het Zoute, Het Zwin." geschonken door Eric De Caussemaeker (Ertvelde)
Familie Boderie-Tijssen, door Anna Vercruyssen (Wondelgem)

6- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Tijdschriften
"Handelingen, Geschied- en Oudheidkundige Kring" van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel LIII, januari2016 Enkele thema's:
-Netwerken en flexibiliteit: de rol van de familie van Verren in de Oudenaardse tapijtweverij.
-Elsegem: dorpsheerlijkheid, feodaal en andere goederen (15de-17de eeuw).
-De aanval op de monniken van Signy door Jan van Oudenaarde en zijn aanhangers Jan en
Gillot van Ecry (26 december 1252).
-Pieter Michel Vandeputte, brancardier in Wereldoorlog I.
-De visitatiememoranda van Bischop Antoon Triest in de toenmalige dekenij Oudenaarde
(1624-1654) [parcochies: Eine,Eke, Elsegem, Gavere, Gijzelbrechtegem, Heurne, Huise en
Kruishoutem]

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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"Het Land van Nevele" Tijdschrift van de Heemkundige Kring. maart 2016, jg. XLVII
Enkele thema's:
-De Nevelse emigratie naar Amerika tijdens de 19de en 20ste eeuw.
-Het archeologisch onderzoek aan de Meirebeekstraat in Bachte-Maria-Leerne.
-Kindermigratie in een klein dorp in Vlaanderen: De Poeselse 'Hongaarkes'
-Advertenties betreffende Het Land van Nevele, gepubliceerd in de 'Gazette van Gend'
(1792-1800)
"Volkskunde" Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven. Immaterieel cultureel
erfgoed en diversiteit.
"Scone Jhan" Familietijdschrift-Magazine Familial, nummer 93, 26ste jaargang.
-Schoonjans vanaf se 16e tot 17e eeuw in de parochie Denderwindeke.
-Antoon Schoonjans en de prentkunst.
"Gerardimontium" Tijdschrift van de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. nummer 265, januari-februari 2016.
Enkele thema's:
-Eenen bosch ghenaemt de Geite, deel 1: Landschapsontwikkeling binnen een historisch
bosgebied.
-Hoort het communisme komt! Na de mijnstaling in de zomer van 1932…. stichten de uitgestoten engelen van de socialistische partij in Geraardsbergen een communistische afdeling.
-Kelkglazen à la façon de Venise uit de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen.
"Het Sireentje" Tijdschrift Heemkring Waasmunster. Nieuwsbrief nummer 10.
-Een kritische ontleding van het toponiem Pontrave
"Gedenkschriften" van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde.
Vierde reeks, deel 33, jaarboek 2015.
Enkele thema's:
-Het Dendermonds Kapittel tijdens de 18de eeuw.
1- De kanunniken in de 18de eeuw.
2-De andere kerkbedienaars in de 18de eeuw: pastoor, onderpastoor, scholaster, kapelaan, cantors en kosters.
-Historische informatie tot het situeren van de erfgoedwaarden van de site Station, Stadspark en Stadsversterkingen rond de Brusselse poort.
-Kastel > Een genetisch isolaat in Vlaanderen.

Werkgroep Genealogie Melle vzw
7- Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven
van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
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Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1684 tot 1796, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.406 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 377 pagina's voor 26,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1797 tot 1911, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.167 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 421 pagina's voor 29,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, huwelijken 1671 tot 1904, door Rita Van Herrewege. In
totaal 4.077 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding
van de door Rita Van Herrewege. In totaal
8.627 dopen in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 350 pagina's voor 25,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, dopen 1797 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In totaal
9.540 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 458 pagina's voor 31,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, huwelijken 1633 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In
totaal 4.152 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding
van de namen van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal 339 pagina’s voor slechts 24,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, begrafenissen van 1653 tot 1902, door Rita Van Herrewege. In totaal zijn er 13.694 overlijdens alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met vermelding van de namen van de ouders en of echtgeno(o)t(e). In totaal 494
pagina’s voor slechts 32,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, geboorten van 1629 tot 1802, in twee delen
van A tot G & H tot Z, door Johan De Baets. In totaal 10.722 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de
ouders en de doopgetuigen, 614 pagina's. De twee delen samen voor 42,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, huwelijken van 1629 tot 1802, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 2.220 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man,
met vermelding van de namen van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw,
eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal 226 pagina’s voor slechts 18,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, begrafenissen van 1629 tot 1797, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 5.639 overlijden alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 274 pagina’s voor slechts 21,00 EUR.

-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen

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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Boekhoute: (Heilig Kruis) dopen 1660-1911, trouwen 1671-1904 en begrafenissen
1668-1904
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, huwelijken 1616-1802 en
begrafenissen 1617-1802.
Ertvelde: (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart) dopen 1633-1914, trouwen 1633-1915
en begrafenissen 1633-1915
Lochristi: (Sint-Niklaas) dopen 1801-1915, trouwen 1801-1915 en begrafenissen
1801-1915
Massemen: (Sint-Martinus) dopen 1802-1914, trouwen 1802-1914 en begrafenissen 1802-1914
Merendree: (Sint-Radegundis) dopen 1629-1802, trouwen 1629-1802 en begrafenissen 1629-1797
SINT-KRUIS-WINKEL (Heilig-Kruisparochie) dopen 1611-1796, huwelijken 16101796 en begrafenissen 1616-1796.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, huwelijken 1614-1796 en begrafenissen 1613-1796.
Wachtebeke: Sint-Catharina) dopen 1612-1805, trouwen 1612-1807 en begrafenissen 1614-1807
Zottegem: (Onze-Lieve-Vrouw) dopen 1811-1900, trouwen 1811-1902 en begrafenissen 1811-1902

http://www.erfgoedmelle.be
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8-

Kalenderactiviteiten 2016:

Destelbergen
Zondag 24 april 2016

Een ritueel is …..
elf eeuwen geschiedenis aan het bedevaartsoord
Bergenkruis
In Destelbergen is Hemelvaartsdag het synoniem voor de traditionele bedevaart naar Bergenkruis.
Weinige activiteiten kunnen terugblikken op dergelijke
lange traditie. In 1871 werd er voor het eerst een
officiële bedevaart naar een van de groenste plekjes
van Destelbergen georganiseerd.
Iedereen is welkom op erfgoeddag .
Gegidste wandeling: via bezienswaardigheden naar
Bergenkruis.
Verzamelen aan het gemeentehuis, ingang museum,
van Destelbergen, Dendermondesteenweg 430, om
10.00 u. (3,50 km) en om 14.00 u. (5,50 km)
Inschrijvingen verplicht voor de wandelingen om 10 en
14 uur.
Maximaal 25 deelnemers per wandeling.
Reservatie via museum@destelbergen.be of tel.
09.218.92.86
Deelname: gratis
Bezoek voor of na de wandeling de tentoonstelling over Bergenkruis in het gemeentelijk
museum.
------------------------------------------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze
Datum : dinsdag 01 maart 2016 van 20.00 tot 21.30 uur.
Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Waar : in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek. ingang Markt, Deinze
Voordracht: “Het Rijksarchief Gent, wat je er vindt en niet vindt”.
door de heer Guido Demuynck, secretaris van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Meer info:
Het Rijksarchief Gent bewaart archieven van de 9de tot de 20ste eeuw van talrijke instanties: van
centrale (gewestelijke) instellingen van het oude Graafschap Vlaanderen zoals de Raad van Vlaanderen (rechtscollege), van regionale en lokale overheidsinstellingen uit het Ancien regime binnen de
huidige provincie Oost-Vlaanderen, zoals de kasselrij Oudburg en talrijke dorpen en steden, van
provinciale instellingen (Scheldedepartement en provincie Oost-Vlaanderen, …), van de moderne
gemeentebesturen, van hoven en rechtbanken, van hypotheek- en registratiekantoren, van talrijke
kerkelijke instellingen. Daarnaast is ook een zeer omvangrijk notarieel archief aanwezig, evenals
archieven van families. In het uitgebreide fonds Kaarten en Plannen is van alle gemeenten van onze
provincie kaartmateriaal aanwezig. Toch bevinden zich ook heel wat archieven van Oost-Vlaamse
origine elders. De spreker tracht hiervan een beeld te geven en gaat dieper in op een aantal documenten die interessant zijn voor de familiekundige.

Toegang gratis voor leden FV Deinze, 2 euro voor niet leden.
www.familiekundedeinze.be
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
Donderdag 12 mei 2016: Vormingsavond:
voordracht

"De mogelijkheden van vredegerechtdossiers als historische bron"
Voordracht door Evelien Dhaese, Erfgoedconsulente Waasland.
Evelien D’Haese gaat hier dieper in op de inhoud van de akten van het vredegerecht en de
verschillende aspecten van deze veelzijdige
bron. De mogelijkheden voor dieper historisch
onderzoek worden eveneens geschetst.
Genealogisch documentatiecentrum
"Prinsenhof", Vlasmarkt 29 te Dendermonde
20.00 uur - toegang gratis
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Familiekunde Vlaanderen - regio Mandel-Leie
Voordracht: Dinsdag 22 maart om 19 uur 30
Waar: 't Kasteel in Heule
Wilfried Devoldere, voorzitter FV-regio Mandel-Leie
De titel van zijn voordracht luidt;
Kerk- en disrekeningen als Genealogische bron'

Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze
NIEUWSTE UITGAVE VAN FAMILIEKUNDE DEINZE
Boek: GOTTEM: Grondeigenaars in 1860.
Auteur: Dhr Claude Gekiere.
Het boek beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het
jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de
eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms
is ook de gebruiker gekend.
Een namenindex, zie hiervoor de website www.familiekundedeinze.be (rubriek publicaties),
geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
Het boek omvat 166 bladzijden. De kostprijs is 20,00 euro zónder verzendingskosten, en
25,00 euro mét verzendingskosten.
Het boek kan ook worden afgehaald bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze, ná
vooraf telefonische afspraak graag (09 386 69 26).
Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van GOTTEM - anno 1860, opgemaakt met een grote resolutie en dus duidelijk raadpleegbaar, online bekomen.
Rekening nummer van Familiekunde Deinze: BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB
-------------------------------------------------------
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Rijksarchief - België
Medegedeeld door Marcel Meys, Kalken
Onderwerp: Drie parochieregisters teruggevonden op een rommelmarkt
http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2015-12-22-drieparochieregisters-teruggevonden-op-een-rommelmarkt

Drie parochieregisters teruggevonden op een rommelmarkt
Toen Willy Thiry enkele maanden geleden over de rommelmarkt van Tienen kuierde, viel zijn oog op
een reeks oude documenten. Willy, nochtans een doorwinterd genealoog, trouw bezoeker van het
Rijksarchief en lid van de heemkundige kring van Geldenaken, besefte eerst niet goed wat hij had ontdekt: parochieregisters van Neerheylissem (vandaag fusiegemeente van Hélécine) uit de 17de en 18de
eeuw! In november ll. overhandigde hij de drie parochieregisters aan het Rijksarchief te Louvain-laNeuve.
Dankzij de opmerkzaamheid van Willy Thiry worden de onuitgegeven doop- (1659-1809), huwelijks(1635-1809) en overlijdensakten (1635-1808) van Neerheylissem algemeen raadpleegbaar. De registers
zullen tot de lente 2016 beschikbaar zijn in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve. Vervolgens worden ze gedigitaliseerd en online gezet op search.arch.be.
Een raadsel...
Het is een raadsel welke weg de registers sinds de 19de eeuw hebben afgelegd om uiteindelijk terecht te
komen op een rommelmarkt, zo’n tiental kilometer van Neerheylissem.
Parochieregisters uit het ancien régime (tot 1795) zijn overheidsdocumenten die verplicht moeten worden overgebracht naar het Rijksarchief. Ze werden destijds ingesteld door de regering van de Nederlanden
om een eerste vorm van burgerlijke stand te kunnen opmaken. Krachtens het Eeuwig Edict van 1611 werd
deze taak toevertrouwd aan de parochiepriesters, niet in hun kerkelijke hoedanigheid maar wel als afgevaardigden van de Staat.
Aan het einde van het ancien régime werd beslist dat de parochieregisters die nog door priesters werden
bewaard, moesten worden toevertrouwd aan de gemeenten (Directoriumbesluit van 29 prairial van het
jaar IV / 17 juni 1796). Net zoals de kopieën van de registers van de burgerlijke stand en van een aantal
parochieregisters, die werden bewaard op de griffie van de rechtbanken van eerste aanleg, werden de registers die waren bijgehouden door de parochiepriesters uiteindelijk overgedragen aan het Rijksarchief.
Toch werden een aantal van de registers, zoals deze van Neerheylissem, klaarblijkelijk over het hoofd
gezien.
Verloren gewaand archief terugvinden en beschikbaar stellen voor het publiek is een van de opdrachten
van het Rijksarchief. Sinds 2009, het jaar waarin het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve de deuren opende,
werden voor Waals-Brabant al 52 parochieregisters door privépersonen, gemeenten of kerkfabrieken aan
het Rijksarchief overgemaakt.
Veel succes met de opzoekingen in http://search.arch.be!
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Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2016

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 2016

-zaterdag 26 maart t.e.m. maandag 28 maart (Paasweekend)
-zaterdag 14 mei t.e.m. maandag 16 mei (Pinksterweekend)
geheel de maanden juli en augustus
-dinsdag 1 november (Allerheiligen)
-woensdag 2 november (Allerzielen)
-zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 (kerst- en
nieuwjaarsperiode)

Op zaterdag 19 maart 2016 zal de cursus "Oud Schrift" voor beginnelingen plaats hebben. i.p.v. de 26 maart 2016 (Paaszaterdag).

http://www.erfgoedmelle.be

Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn steeds welkom. Het is wenselijk dat deze
15 dagen voor het verschijnen van een nummer binnen zijn bij de redactie. U kunt echter nog altijd wijzigingen aanbrengen tot de 25ste
van de maand. Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur
----------------------------------------
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