NIEUWSFLITS
nr. 46 (mei 2016)

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep Genealogie
Melle (WGM) voor wie zich verbonden voelt met de werking van het genealogische
luik binnen het documentatiecentrum te Melle en op de hoogte wil gehouden worden
van haar activiteiten.

Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle,
Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle(tel. 092522647)
Voor uw genealogische opzoekingen staan wij open voor iedereen!
Breng een bezoek en laat u assisteren door de leden van de
Werkgroep Melle vzw (WGM vzw) en
Heemkundige Vereniging De Gonde

Wil je de Nieuwsflits ontvangen? Meld je aan bij WGMvzw2012@gmail.com
(Wil je de Nieuwsflits niet meer ontvangen – laat het ons weten!)

Werkten mee aan dit nummer:
Redacteurs: Jan Olsen (Melle),Ivan Burggraeve (Lochristi).
Redactieraad en correctiewerk: Jan Olsen, Magda De Nys en het bestuur van
WGM vzw.
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Woordje vooraf
Van een ongelukkig toeval gesproken. Op het moment dat we een hommage willen brengen aan onze “duivel doet al” Xavier De Schryver, bereikt ons
het treurige nieuws van het plotse overlijden van zijn boezemvriend, Patrick
Williame.
Verder zal u merken dat de Nieuwsflits in een ander kleedje gestoken wordt
als gevolg van tips en aanbevelingen van verschillende lezers. We zullen trachten de trend van Xavier verder te zetten, met interessante artikels over genealogische merkwaardigheden. De bedoeling is om iedereen, zowel beginnende
als gevorderde onderzoekers, te boeien en op de hoogte te houden van eigen
realisaties en evenementen in de regio.
Onze medewerker Patrick Williame(1947-2016) overleden
Patrick Williame, conservator van het kleine gemeentelijk museum van Destelbergen, was
jarenlang samen met onder meer Etienne Baert en Xavier De Schryver in de weer om dagelijks de zorg over de collectie van het Destelbergens lokaal erfgoed in ere te houden.
Williame, woonachtig in de Belgiëlaan, was de neef van de vroegere burgemeester van
Destelbergen tussen 1945 en 1976, Alphonse Williame, die overigens ook een straatnaam
heeft in de gemeente.
Patrick was een van de oprichters van het Digitaal Archief te Melle waarbij hij zelf vol overgave een aantal parochieregisters digitaliseerde zoals die van Destelbergen, Heusden en
Beervelde. De herinrichting van "zijn" museum en de oprichting van GeMuDes Destelbergen, waarvan Patrick de voorzitter was, gaf hem opnieuw perspectief om met ongekende
inzet zijn werk verder te zetten. Patrick was
onlangs een tijdje buiten strijd door ziekte,
maar bezocht ons enkele weken geleden op
de Ruilbeurs in Heusden waar hij ons informeerde over de grootse plannen waar hij
opnieuw volop mee bezig was na zijn herstel. Patrick verzorgde talloze bewerkingen
o.a. de parochieregisters van Heusden (Heilig Kruisparochie van 1802-1910), Destelbergen (OLV-Ter-Sneeuw van 1803-1910) en
Beervelde (St-Daniël parochie van 18091910).
Andere werken van zijn hand:
“Het persoonlijk Liber Memorialis van pastoor Felicien Vandenbossche (1903-1988)”;
“Liber Memorialis O.L.V. ter Sneeuw 18951947”; “Begijnhoven Sint-Elisabeth Gent
1701-1874 en St Amandsberg, overlijdens
1874-1900”; “Liber memorialis Heusden – pastoors – vergaderingen kerkraad”; “Geschiedenis Gemeenten – Destelbergen – Koersen op de wijk Eenbeekeinde van 1974 tot 2007”.
Wij zullen ons Patrick altijd herinneren als de goedlachse, joviale kerel die steeds met trots
en toewijding zich “smeet” op alle projecten die hij aanving. Hij leefde echt voor “zijn” museum, zijn tweede thuis.

De fakkel wordt doorgegeven
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Xavier De Schryver (°1933)
Sinds de zomer van 2012 fungeerde Xavier De Schrijver
als hoofdredacteur van onze digitale nieuwsbrief “Nieuwsflits”. Het opzet toen was de werking van de Werkgroep
Genealogie Melle vzw en haar inzet voor het genealogische
luik binnen het gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle een ruimere bekendheid te geven en ook,
niet onbelangrijk, de genealogische vorsers op een beknopte wijze informatie te geven die hen kan dienen in hun
speurtocht naar familieleden. “Nieuwsflits” wordt maandelijks verstuurd naar bijna 1.500 geïnteresseerden en dat is
zeker de verdienste van Xavier.
Met de komst van de rubriek ‘Genea Vlaanderen’ kondigen
we voor een ruim publiek diverse activiteiten van genealogische en heemkundige aard aan. We mochten al vaak van
menig organisator de reactie ontvangen dat er juist door
onze aankondiging meer volk op deze activiteiten aanwezig
was en is. De Werkgroep Genealogie Melle vzw stelt zich steeds open voor samenwerking waar dit
kan en staat met haar medewerking op genealogisch vlak in het documentatiecentrum te Melle
ten dienste van elke, al dan niet georganiseerde, genealoog.
Xavier is ook jarenlang de lesgever in oud schrift en documentenleer voor beginnelingen geweest,
een paar honderd mensen hebben door zijn inzet de nodige werktuigen in handen gekregen om
hun familiekundig onderzoek degelijk te kunnen verder zetten. Ze zijn er hem dankbaar voor. Ook
in het documentatiecentrum was hij een, quasi dagelijkse, vrijwillige medewerker.
De leeftijd en de gezondheid nopen Xavier het wat rustiger aan te doen, te meer daar er ook nog
zijn engagement is in onze zusterinstelling GEMUDES te Destelbergen, zijn thuisgemeente. Xavier
gaf de fakkel van Nieuwsflits door aan Ivan Burggraeve. Ivan is trouwens vanaf het eerste nummer
reeds medewerker aan onze nieuwsbrief en is een juiste man op de juiste plaats.
Tot slot nog een reuzenpluim op de hoed van Xavier voor zijn jarenlange inzet en een woord van
dank vanuit het hart voor de realisatie van de voorbije 45 nummers van “Nieuwsflits”.
Jan Olsen
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Doop van het kind van een zwerfster te Zeveneken in 1714
(Xavier De Schrijver)

Anno 1714 die 15 Decemb(ris): baptizavi Egidiúm
filium Petri Gens ex Tongeren et Joannæ
Locques vagabundæ natúm eodem Die hora 3a noctis
susceptores Egidius Ongena et Anna Dambruijn
Joannes van
Hullenbusch Past(or)
In 7 eecke
Vrij vertaald :
In het jaar 1714 op 15 december heb ik gedoopt Egidium
zoon van Petrus Gens uit Tongeren en Joanna
Locques zwerfster, geboren dezelfde dag te 3 uur ’s nachts
doopheffers Egidius Ongena en Anna Dambruijn
Joannes van Hullenbusch
pastoor in Zeveneken
Vagabundus (m) of vagabunda (vr.) betekent iemand zonder vaste woonplaats.
De pastoor wil hier uitdrukken dat van de moeder de verblijfplaats niet gekend is.
Merk ook op dat er nergens sprake is dat de ouders van het kind gehuwd zijn !!!
Nota: Drie priesters overlijden op minder dan één jaar te Zeveneken…..
Van Hullenbusch Joannes Baptista was pastoor van 1678 tot 1736 te Zeveneken. Hij overleed op
01/07/1736, in de leeftijd van 88 jaar, na 58 jaar pastoor te zijn. Hij werd geboren rond 1748.
Zijn opvolger, pastoor Van Puymbroeck, was minder dan 1 jaar pastoor en overleed op 8 april
1737, in de leeftijd van 34 jaar. De waarnemende (deservitor) pastoor Bernardus Verbraken,
overleed op 17 september 1736 in de leeftijd van 35 jaar. Daarna werd in 1737 P.-Fr. Van der
Maeren tot pastoor benoemd.
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Massemse soldaten onder het leger van Napoleon in 1807
(Luc De Ruyver)
België werd meerdere malen in de geschiedenis onder de voet gelopen door vreemde volkeren of legers. De Oostenrijkers hadden in
1793 onze gewesten heroverd na een strijd tegen het Franse leger. In 1794 probeerden de
Fransen terug de Samber over te steken om terug terrein te winnen, aanvankelijk zonder succes. Een zesde poging leidde tot succes in Charleroi en de overwinning in Fleurus door de Fransen leidde tot versnippering van de inlijving van
België bij Frankrijk. Deze inlijving zou een blijvende stempel op ons politiek beleid drukken
want de huidige wetgeving berust nog op de fundamenten van de Napoleontische wetten1.
Onder de Franse bezetter werd in 1795 een
verplichte dienstplicht ingevoerd waar de bevolking niet tevreden mee was2. De wet op de conscriptie van 5 september 1798 zorgde in de praktijk voor de inlijving van vele jonge gezonde
werkkrachten in het leger van Napoleon. Voor
vele arme boerengezinnen was deze dienstplicht
een zware financiële belasting. Dit zorgde voor
incidenten in het nabije Overmere, beter gekend
als de Boerenkrijg die ongeveer 3 maanden
duurde3.
Concreet moesten vanaf 1798 alle mannelijke burgers tussen de 20 en 25 jaar zich inschrijven op een lijst (conscriptie). De dienstplicht
gold van het 18e tot het 24e levensjaar en na het
23e jaar was men nog tien jaar verplicht bij de
burgerwacht waardoor men nog kon ingezet
worden bij binnenlandse onlusten! Het systeem
van de loting hield in dat de loteling zich naar de
hoofdplaats van het gerechtelijk kanton begaf.
Daar moesten ze elk een lot uit een tamboer
trekken, trok men een laag lot, dan werd men
opgeroepen, degenen met een hoog lot waren
vrijgesteld. De grens werd bij wet vastgelegd per
district. Het systeem van de lotelingen bracht
een sociale onrechtvaardigheid met zich mee :
sommige minder begoede burgers kochten de
dienstplicht van kapitaalkrachtigen en dienden

dus uiteindelijk wel hun dienstplicht te vervullen.
Een plaatsvervanger aanduiden kostte de loteling tussen de 1.000 en de 4.500 Belgische Franken! Plaatsvervanging werd officieel een recht
sinds 18 mei 1802 en werd zelfs via een notariële
akte geregeld4.
De militieregisters werden per kanton en
per jaar opgesteld. Elke mannelijke inwoner die
20 jaar was en in de gemeente verbleef werd
vermeld. Naast geboorteplaats en datum, beroep en naam van de ouders werd ook een beschrijving van de kandidaat-soldaat weergegeven. Bijzonder interessant voor medici, historici,
… om een inzicht te krijgen in de fysieke verschijning van de 19de eeuwse doorsnee 20-jarige
man. Het blijkt niet alleen dat de doorsnee Belg
toen veel kleiner was maar ook dat veel mensen
een afwijking of handicap hadden. In sommige
gevallen werden de vorm van het gezicht, haarkleur, vorm van kin, neus en mond vermeld en
alsook de aanwezigheid van baard of snor. Anderzijds moeten we deze bron met een korrel
zout nemen want het lijkt ons niet meer dan logisch dat sommigen liever een ziekte veinsden
dan aan de dienstplicht te voldoen of zich vrij te
kopen. We vinden geregeld een vermelding zoals “default taille” wanneer de kandidaat te tenger werd bevonden. In dit geval zal het wel een
feit geweest zijn maar de vermeldingen zoals
slecht zicht uit één oog, … waren moeilijker controleerbaar.
Voor 1807 vonden we van de volgende gemeenten in het kanton Wetteren het aantal kandidaat-soldaten : Kalken, Laarne, MassemenWestrem, Schellebelle, Serskamp en Wetteren5.
Dit document werd opgemaakt op 29 december 1806 te Dendermonde door A. De Vos
(le préfet de Departement de l’Escaut) en vermeldde 171 rekruten en werd op 19 januari 1807
nog aangevuld met 3 rekruten. Bij “defaut de
taille” werd geen lengte vermeld gezien de re-
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De Vos Luc, Veldslagen in de Lage Landen; Davidsfonds
Leuven; 1995
2 Meert Dirk, Lotelingen uit Oost-Vlaanderen die zich ter
inlijving niet hebben aangeboden; Moorsel 1988
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kruut te klein werd bevonden! Dit behelst de gemeenten Kalken, Laarne, Massemen-Westrem,

Schellebelle, Serskamp en Wetteren.

Hier volgt een lijst van de kandidaat soldaten voor 1807, dus geboren in 1787 voor Massemen:6
N° de la liste générale : 14. Numéro assigné par le sort : 144., Nom : Braekman; Prénoms ou noms de
baptême : Donat; Date de la naissance : 20.04.1787; Taille : metre : 1m, millimetre : 562mm; Profession
du conscrit : journalier; Lieu de naissance du conscrit : Massemen-Westrem; Résidence personelle du
conscrit : Massemen-Westrem; Noms et prénoms des père et mère : Chretien et Jeanne Versnyen
(vivantes); -; cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front plat, nez bien, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale, teint blanc, marqué : -; -; décision du sous-préfet : propre au service
33.133. De Clercq Felicien; °19.08.1787; 1m680mm; tisserand; ° Oordegem w Massemen; Jean et Jeanne
Marie Verbeken (vivantes); -; cheveux et sourcils : bruns, yeux gris, front rond, nez gros, bouche grande,
menton et visage : ronds, teint clair, -; mal à la jambe droite, un frère au depôt de Lille, incorporé.
36.10. De Corte Gerard; °06.07.1787; 1m584; tisserand; ° w Massemen; Joseph et Jeanne Catherine Verstraeten (vivantes); -; cheveux et sourcils chatains, yeux roux, front rond, nez moyen, bouche grande,
menton et visage ronds, teint brun, marqué : petite verole; surdité et inbeullité; 53.45. De Moor François; °16.09.1787; 1m694; tisserand; ° w Massemen; Josse et Cornelie Bresaert
(vivantes); -; cheveux et sourcils chatains frisés, yeux gris, front bas, nez bien, bouche grande, menton et
visage ronds, teint blanc, -; -; propre au service
60.38. De Schaepmeester Seraphin; °29.06.1787; 1m590; cultivateur; °w Massemen; Pierre et Jeanne
Jacqueline Matthys (vivantes); -; cheveux et sourcils chatains, yeux bleus, front rond, nez moyen, bouche
moyenne, menton et visage ronds, teint vermeil, -; -; propre au service
75.77. D’hauwe Felicien; °14.06.1787; 1m560mm; tisserand; ° w Massemen; Charles et Jeanne Verhenen
(vivantes); -; cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front rond, nez aquitin, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale, teint vermeil, marqué : inseing au menton; -; propre au service
76.140. D’hauwe Bernard; °15.12.1787; 1m610; tisserand; ° w Massemen; fils de Jean (+) et Adrienne De
Naeyere (vivante); -; cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front bas, nez bien, bouche moyenne,
menton rond, visage ovale, teint blanc, -; -; propre au service
96.50. Lammens François, °28.07.1787; 1m580; tisserand; ° w Massemen; fils de Pierre Livin et Marie
Anne Braekman (vivantes); -; cheveux et sourcils chatains, yeux bruns, front bas et ridé, nez moyen,
bouche grande, menton et visage ronds, teint pâle, marqué : petite verole; faible constitution; 101.147. Matthys Basile; °20.04.1787; 1m760; cultivateur; °w Massemen; fils de François et Angelique
Vanderschueren (vivantes); -; cheveux et sourcils noirs, yeux gris, front bas, nez gros, bouche grande,
menton gros, visage ovale, teint brun, marqué de petite verole; -; propre au service
109.99. Plehier François; °21.10.1787; 1m557; ouvrier; ° w Massemen; fils de Jean Baptiste (vivant) et Jossine De Witte (+); -; cheveux et sourcils chatains, yeux brun, front rond, nez petit, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint pâle, -; gené à la cuisse droite par suite de fracture; 136.83. Van Durpe Urbain; °21.09.1787; 1m685; tisserand; °w Massemen; fils de Pierre Jacques (vivant) et

6
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Canton de Wetteren : Tableau Général des Conscrits de l’an
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Therese Rahoens (+); -; cheveux et sourcils chatains, yeux gris, front bas, nez gros, bouche grande, menton et visage ronds, teint blanc, marqué : de petite verole; -; propre au service
138.164. Van Hecke Seraphin; °25.02.1787; 1m688; tisserand; °w Massemen; fils de Joseph et Livine
Bresaert (vivantes); -; cheveux et sourcils chatains, yeux gris, front plat, nez effilé, bouche grande, menton
gros, visage ovale, teint brun, marqué : de petite verole; a produit des lettres d’un frère à l’armée; 154.107. Venneman Célicien; °06.04.1787; 1m602; cultivateur; °Wetteren w Massemen; fils de Pierre
Jean et Livine Hullaert (vivantes); -; cheveux et sourcils noirs, yeux bruns, front rond, nez pointu, bouche
moyenne, menton rond, visage ovale, teint pâle, -; -; propre au service
155.106. Verhaegen Engelbert; °08.04.1787; 1m701; maçon; ° w Massemen,; fils de Adrien (+) et Anne
Marie De Neve (vivante); -; cheveux et sourcils chatains, yeux gris, front rond, nez minié, bouche grande,
menton quarré, visage ovale, teint blanc, marqué : une matrice à la joue droite; -; propre au service
167.161. Ydiers Jean; °09.12.1787; 1m660; tisserand; ° w Massemen; fils de Adrien Louis et Jeanne Jossine
Buvé (vivantes); -; et, chatains, gris, rond, grand, grande, long, ovale, clair, -; a produit des lettres d’un
frère à l’armée
Rechtzetting:
In het artikel “De Kerkelijke Rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen Antwerpen, Gent en Mechelen tussen 1570 en 1795” door De Brouwer uit de Nieuwsflits van februari 2016, werd ons door onze vriend(inn)en van de Heemkundige Kring van Zwalm een
foutje gemeld.
De tekst op p.4 moet zijn
Uit de dekenale verslagen voor het Land van Aalst heeft de pastoor van Sint-Denijs-Boekel
Rogerius LIDTS en zijn vrouw beschuldigd godslasterend gesproken te hebben (1756)
(DB1-p.106).
(Dus de pastoor heette niet Rogerius LIDTS, de zinsbouw is hier wel een beetje ongelukkig
gekozen. Volgens onze bronnen is de datum verkeerd, dit zou 1656 moeten zijn…)
We moeten er wel op wijzen dat het de bedoeling was de vorsers een hint te geven om deze
boeken toch even te raadplegen wegens de vele bronnen, namen, enz… Ook zijn er feiten ingevoegd die weliswaar op plaatsen in Oost-Vlaanderen betrekking hadden, doch die destijds
in het bisdom Mechelen thuishoorden! Toch bedankt voor deze opmerking!

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 bijdragen.

Doodsprentjes en rouwbrieven aan:
Alfons Matthys (Lochristi), André Vervust (Melle), Anne Van Kelst (Sint-LievensHoutem), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), François Francet (Eksaarde-Lokeren), Gerarda Poppe (Laarne), Jan Cosyns (Zwijnaarde), Luc Desloovere (Evergem &
Carcassonne), Raoul Schepens (Melle), Rita Vander Linden (Lochristi). Lucie Boddaert (Sint-Amandsberg) en Chris Schoonjans (Melle).
Schenking van een grote collectie doodsprentjes en brieven, door mevrouw Jossine De Vos/ Eksaarde op
uitdrukkelijke vraag van wijlen Paul Hesters. Waarvoor onze hartelijke dank.

Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten & huwelijken, priesterwijdingen, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…): Anna Vercruyssen (Wondelgem), Anne
Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem) en Gerarda Poppe (Laarne),
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Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Hubert Van Poecke (Gentbrugge) en
René De Coster (Wondelgem).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Raoul Schepens (Melle) en L. Deckers
(Gent).

Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
-

Boek ‘Bijdrage tot de geschiedenis van Ronsele’ (auteur: Maurice Ryckaert / 1950) geschonken door Chris Schoonjans (Melle).
“De regio Tielt in de vuurlinie – mei 1940” (auteur door Wim Martens) geschonken door
Magda De Nys.
Woordenlijst voor familievorsers – uitgave VVF Dendermonde.
Monumentengids – uitgeverij Lannoo NV, Tielt.
“De Groote Oorlog” – “Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog” (auteur Sophie De Schaepdrijver) geschonken door Chris Schoonjans.
Tijdschrift “De Faluintjes” jg. 29 nr. 2: over bijnamen te Baardegem; Vondelingen in Baardegem en Groeten uit het Waasland – een bijdrage tot de familiegeschiedenis Merckx.
Tijdschrift “Heemkring Lebbeke” jg. 28 nr. 2: Een toevallige ontdekking in de akten van de
Burgerlijke stand.

- Tijdschrift “Heemkundige Kring De Vierschaar” jg. 43 nr. 43 Wachtebeke: Steefken Sette
en Peet Claeys; De familie Claeys – De Caluwé; stamboekonderzoek familie Hamerlinck.

Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
De volledige lijsten vindt u op de website http://www.erfgoedmelle.be
a. Boeken te koop - nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
 ZELZATE: St-Laurentius, dopen 1800 tot 1900 door Marc Platteeuw. In totaal 11.438
dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 707p. voor slechts 45,00€.
 ZELZATE: St-Laurentius, huwelijken 1808 tot 1916, door Marc Platteeuw. In totaal 4.185 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 267p. voor slechts 20,00€.

 ZELZATE: St-Laurentius, begrafenissen van 1808 tot 1910, door Marc Platteeuw. In totaal zijn er 10.769
begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 361p. voor slechts 25,00€.

b. CD’s bronbewerkingen te koop aan 15€/st (volledige lijst op de website)
 DESTELBERGEN: (OLV ter Sneeuw) Parochieregisters dopen, trouwen en begrafenissen van 1803-1910.
 DESTELDONK (Onze Lieve Vrouw) Parochieregisters dopen, trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1796, en MENDONK (Sint Bavo) dopen, trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1621 en
dopen, trouwen en begrafenissen van 1647 tot 1796.
 ERTVELDE: (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart) dopen 1633-1914, trouwen 1633-1915 en begrafenissen
1633-1915
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Bestellingen: Om onze stock aan boeken en CD’s tot op een aanvaardbaar peil
te houden geldt vanaf heden de volgende regeling:
 Bestaande klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be; daarna
worden de boeken-CD’s u toegestuurd (je betaalt de boeken-CD’s incl.
portkosten).
 Nieuwe klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be; je krijgt
een bericht terug met de totaalprijs (incl. portkosten). Na betaling worden
de boeken doorgestuurd.
 Afhalen in DC Melle: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be. Na
bestelling krijg je een email ter bevestiging met de datum wanneer de boeken (CD’s) klaarliggen in het Documentatiecentrum in Melle voor afhaling.
Je betaalt ter plaatse aan de zaalverantwoordelijke. CD’s zijn bijna steeds
in stock.
(bankrekeningnummer
BE48-7370-3628-6127 van,
Werkgroep
Genealogie
OudMelle
Schrift
en documentenleer
voor
beginners
vzw (WGM vzw)
2016-2017 Werkgroep Genealogie Melle vzw

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of begrijpen, “van niets tot iets”. De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal om de moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen ontleden. De cursus zal
doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47), en wordt verzorgd door Chris Meerschaut.
 Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2016.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te
storten op volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie
Melle (WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2016-2017". Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen.
Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor de
cursussen beginnelingen en gevorderden samen.
Elke derde dinsdag van de maand van september 2016 tot en met maart 2017, (NIET in december – in november de 4de dinsdag) telkens van 19.00 uur stipt tot 21.00 uur.
Data en programma
Dinsdag 20 september 2016: Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke stand”
met aandacht voor de republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het Oud
Regiem) en kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Dinsdag 18 oktober 2016: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Dinsdag 22 november 2016: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 17 januari 2017: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met aandacht
voor het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Dinsdag 21 februari 2017: Les 5 = het oud-Nederlands uit de 18de-eeuw. Wij ontleden een “staat
van goed” en de “aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en verkortingen”.
Dinsdag 21 maart 2017: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, “een ontvoogding”, een “huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706), verkoop en aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in verband met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw
vragen te beantwoorden.

Rijksarchief - info
Rijksarchief – België: Opzoekingen in http://search.arch.be
Rijksarchief Gent – Bagattenstraat 43, Gent Tel: +32 (0)9 265 76 70 rijksarchief.gent@arch.be
Openingsuren:
Van dinsdag tot vrijdag: van 9u tot 16u30. De 1ste zaterdag van de maand: van 9u tot 12u30 en
van 13u tot 16u (raadpleging van originele documenten op zaterdag is enkel mogelijk na reservatie tot vrijdag 13u.)
In juli en augustus: gesloten tussen 12u en 13u en geen zaterdagopening
Gesloten op maandag, zondag en feestdagen 5/5,16/5,21/7,15/8,1/11/2/11/11.
Sluiting wegens bestandscontrole in 2016: 25/4 t/m 29/4

ALDFAER vraagbaak
Vraag: Bij genereren van een grafische parenteel of kwartierstaat worden de blokjes ingekleurd zoals ze geconfigureerd waren, de kleur wordt echter niet uitgeprint, hoe doen we dat ?
Voorbeeld om dit in te stellen:








Plaats de “stamvader” in het hoofdvenster
Selecteer icoon “Parenteel (grafisch)”
Je ziet nu de blokjes in kleur op het scherm
Je drukt ergens midden op het grafisch rapport met de rechtermuisknop
Selecteer Afdrukvoorbeeld
Klik nu met linkermuisknop bovenaan op het tandwieltje
Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken aanvinken

Op OK drukken! Klaar!
Vanaf nu worden de kleuren van de blokjes vanuit de interne Aldfaerbrowser ook afgedrukt.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Tips van Marcel Meys (1)

3.

4.

5.

6.

7.

1. Onderwerp: Rijksarchief te Doornik - Rijksarchief in België
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=doornik
2. Onderwerp: 25 Iconic Pictures Of The German Blitzkrieg 1940
25 Iconic Pictures Of The German Blitzkrieg 1940
https://www.warhistoryonline.com/featured/german-blitzkrieg1940.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
De wet van Minister Gutt op de oorlogswinsten - Inventaris nu beschikbaar
Onderwerp: Afroming van de oorlogswinsten: de Tijdelijke Dienst Belasting op het Kapitaal (1945-1997) - Rijksarchief in België
http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2016-01-21afroming-van-de-oorlogswinsten-de-tijdelijke-dienst-belasting-op-het-kapitaal-19451997
Onderwerp: Le soldat et sa fiancée ont échangé 840 lettres - Edition du soir Ouest France
- 05/02/2016
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/674/reader/reader.html?t=1454692723115#!preferred/1/package/674/pub/675/page/13
Onderwerp: Archeologen Jubelparkmuseum doen belangwekkende archeologische ontdekking te Mleiha | KMKG
http://www.kmkg-mrah.be/nl/archeologen-jubelparkmuseum-doen-belangwekkendearcheologische-ontdekking-te-mleiha
Om historische Franse kranten via het web te raadplegen : Ga in uw zoekmachine naar
Gallica - Bibliotheque Nationale de France .....daarin ga je naar Presse et Revues, daar
kan men dan zoeken met een trefwoord.
Stadsarchief Aalst: https://www.facebook.com/stadsarchiefaalst/ Het genealogieproject van het stadsarchief bereikte op 12 juni 2013 een nieuwe mijlpaal. De kaap van meer
dan 100.000 ingevoerde akten van de burgerlijke stand van Aalst en deelgemeenten werd
gerond! Dit was nooit mogelijk geweest zonder de dagelijkse inzet van de vrijwilligers die
dan ook een speciale dank verdienen. Dankzij dit project kunnen stamboomonderzoekers
online tal van gegevens terugvinden over hun voorouders.

Tips van Antoine Albessart
Iedere genealoog weet ondertussen dat je vele akten kunt terug vinden op de websites
van www.zoekakten.nl en op www.search.arch.be. Onlangs ontdekte Antoine dat op de
site van www.familysearch.org toch nog meer stond dan op de vorige sites, onder andere
de burgerlijke stand van Gent van 1901-1910.
1. Je gaat er naartoe als volgt:
https://familysearch.org/catalog/search

2. Je geeft Gent als zoekplaats in
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3. Dan krijg je volgende lijst:

4. Selecteer Belgium,
Oost Vlaanderen,
Gent – Civil registration (3)

5. Dan krijg je weer een lijst: Ik selecteer bv. Huwelijken, (901-1200),1910 (zie hierboven)
Wanneer je nu op het fototoestel (helemaal rechts) selecteert dan zit je onmiddellijk in de
akten. Veel succes! (en veel geduld!)

Heemkundige Vereniging De Gonde
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Familiekunde Vlaanderen - Regio Meetjesland
(www.appeltjes-meetjesland.org)
 Zondagvoormiddag 8 mei 2016 om 10.30 u in het Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem “MEETJESLANDSE
LANDBOEKEN EN OMMELOPERS” door Ignace VAN DRIESSCHE. Landboeken
en ommelopers bevatten relevante inlichten voor historische deeldisciplines
zoals de genealogie, de demografie, de volkskunde, de toponymie. En wat het nog interessanter
maakt, vaak bevatten die documenten heel vaak ook prachtige kaarten.
 Zondagvoormiddag 16 oktober 2016 om 10.30h te IJzendijke, Uitspanning Cadsandria in de
Waterpoortstraat 18 - Paul Stockman: Te wapen! Over aanvals- en verdedigingsstrategieën in de
Staats-Spaanse tijd.
 Zondagvoormiddag 6 november 2016 om 10.30h – Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22,
Sint-Laureins – Saartje VANDEN BORRE: Vreemden op vertrouwd terrein – Het sociaal-culturele
leven en de integratie van Belgische migranten in Noord-Frankrijk (1850-1914)
 Zondagvoormiddag 4 december 2016 om 10.30h – Gemeentelijk ontmoetingscentrum Bellem,
Bellemdorp 5A, Bellem – Jean Luc MEULEMEESTER – Exotische (Erotische?) dranken in de achttiende eeuw.

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
(www.familiekunde-dendermonde.be/)
Donderdag 12 mei 2016: Vormingsavond: voordracht "De mogelijkheden van vredegerechtdossiers als historische bron", Voordracht door Evelien Dhaese, Erfgoedconsulente Waasland.
Alle activiteiten hebben plaats om 20.00 uur in het GENEALOGISCH DOCUMENTATIECENTRUM
“Prinsenhof”, Vlasmarkt 29, 2de verdieping 9200 Dendermonde.
Familiekunde Vlaanderen – afdeling Tielt
(fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/)
Donderdag 16 mei 2016 Inhuldiging rustbank Rudi Debrabandere om 14 uur in Kanegem.
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Openingsuren van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum voor
2016
maandag/dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u en elke tweede en vierde
zaterdag van de maand 9u tot 12 u.
Sluitingsdagen van de leeszaal DCMelle in 2016:
 zaterdag 14 mei t.e.m. maandag 16 mei (Pinksterweekend)
 1 juli tot 31 augustus
 dinsdag 1 november (Allerheiligen)
 woensdag 2 november (Allerzielen)
 zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 (kerstverlof)

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.













Inhoud:

blz.

Patrick Williame overleden(1948-2016)
Hommage aan Xavier De Schryver
Kind van een zwerfster in Zeveneken
Massemse soldaten onder het leger van Napoleon in 1807
Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs
Oud Schrift – Cursus voor beginnelingen
Aldfaer – vraagbaak
Tips van Marcel Meys en Antoine Albessart
GENEA VLAANDEREN: genealogische & heemkundige activiteiten
Openingsuren documentatiecentrum Melle in het jaar 2016

2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

14

Nieuwsflits, nr. 46 (mei 2016)

