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Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep Genealogie Melle
(WGM vzw) 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.
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Zoekertjes…………
Indien je onverhoopt op een lees- of interpretatieprobleem botst in uw opzoekingen kan je steeds hier
uw ding kwijt. Bij uw opzoekingen steken we graag een helpende hand uit. Met onze hulp en deze
van alle abonnees kunnen wij u misschien uit de nood helpen. Stel de vraag bij voorkeur per email,
dan kunnen we u persoonlijk antwoorden.


probleempje met ene MICHEL Michael. In zijn
huwelijksakte en in AL de geboorte-aktes van zijn
kinderen staat altijd vermeld dat hij afkomstig is
van Sint- Maria-Oudenhove (ex Oudenhove beata
maria) MAAR in de index van de aktes geb., huw.
en ovl. is nergens een MICHEL te vinden. Heb ook
de aktes blz. per blz. nagezien voor betreffende
periode in Sint-Maria-Oudenhove. Hijzelf is gehuwd en ovl. in Deftinge - hoe zou ik hem of familie kunnen terugvinden?
Bestaan er bevolkingsregisters rond 1750 ? ook
de voornaam v/d vader is mij onbekend. (r. meiresonne).

De bijenteelt in staten van goed
Meys Marcel & De Ruyver Luc : Laarne Staten van goed 1712-1750 (nog niet gepubliceerde uitgave)

Studies wijzen uit dat er eerder bijen op de aarde waren dan mensen!
Al in de oudste beschavingen werden sporen teruggevonden van bijenteelt. Indiërs, Perzen, Grieken en Romeinen teelden al bijen. Tijdens de
eerste eeuwen van het Christendom vonden we bijenteelt in de kloosters.
Later zou dit zich verspreiden onder de gewone bevolking. In de middeleeuwen kende de bijenteelt een groot succes. Karel De Grote vaardigde wetten uit en er werden bijengilden opgericht! Een deel van de belastingen werd toen zelfs door de landbouwers betaald aan de adel
onder de vorm van honing en was! In het midden van de 17de eeuw werd rietsuiker en honing
uit Amerika ingevoerd en dit was uiteraard niet bevorderlijk voor de bijenteelt! De Nederlander
Swammendam ontdekte dat de koningin eierstokken heeft.
In 1772 kwam men te weten dat men uit een gewone larve een koningin kon kweken door
celvergroting. Maar in de 17de en 18de eeuwse staten van goed vinden we toch op menig landbouwbedrijf “een staeck bien” terug. Uit de verwerkte staten van goed van Laarne en Kalken
door Marcel Meys en mezelf blijkt dat menig landbouwer toen naast zijn vee ook één of meerdere bijenkorven had. Meestal waren het landbouwbedrijven waar naast vee ook nog wat bijverdiend werd met bijenteelt. Jan Scherre was eigenaar van 6 “staecken bien” in 1713. Zo
vonden we bij strodekker François Smet in 1714 vijf bijenkorven en een honingvat. En bij het
overlijden van Joanne Tolliers in 1737 vonden we dat haar echtgenoot Pieter Hooghewijs “9
staecken bien” bezat!
Slechts één staat van goed wees op een hoofdberoep als imker! Op 16 september 1744
overleed Marie Dierick en op 9 maart 1746 werd haar staat van goed opgemaakt in bijzijn van
haar weduwnaar, Steven Van Rijsselberghe. De beschrijving van de inboedel geeft duidelijk aan
dat deze man hoofdzakelijk aan de kost kwam als imker : “11 en alf curfven bien, 18 ijdel biecurfven met de stopdoecken, ontrent 6 potten honinck ende het biecot tsaemen : 6-4-4”. De
waarde van zijn bijenteelt was groter dan die van een doorsnee rund!
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Bronnen :
http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2605-korte-geschiedenis-van-de-bijenteelt.html
http://kinderenwebhotel.be.previewmysite.com/WO_tijd/bijen.htm

Curiosa
Een aardig uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand van Geraardsbergen :
Op 5.7.1907 werd Georges Michel geboren als kind van het MANNELIJK geslacht ;
wat blijkt nu 16 jaar later: op 21.6.1923 dat Georges plots geen man blijkt te zijn maar een "Georgina"
een kind van het VROUWELIJK geslacht, het zal je maar overkomen (bijdrage van r. meiresonne).
Oorspronkelijke geboorte akte

Uit een briefwisselingsboek van de Procureur des Konings van Oudenaarde

************************************************************************************
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BAAIGEM en MUNTE - (Jan Van de Velde) - Laatste deel
III. Status animarum 1717
Makkegem - Commende van Munte d’eerste straete
(p1)
601. Huis nr. 1.
Karel de Veugeleere x Adriane van den Bossche; Jan 16;
Frans 13; Janneke 11; Maria 9; Jan Baptist 7; Karel 3; Filibert (?) 4 maand.
602. Huis nr. 2.
Adriaan Stockman x Pieternelle Hutse; Elisabeth 3; Jan 2;
Elisabeth Hutse 22.
603. Huis nr. 3.
Joos Zeegers x Adriana de Taeye; Maria 22; Pieternelle
20; Janneke 18; Jakemijne 13; Adriane 11; Marianne 9;
Katelijne 7.
(p2)
604. Huis nr. 4.
Maria Wauters, weduwe, moeder van Joos Zeegers;
605. Huis nr. 5.
Jan van den Bossche x Janneke Swevers;
Katelijne Swevers, zuster; Antonette; Jaak de Veugeleere, knecht.
606. Huis nr. 6.
Jan Wagenaere x Elisabeth Veugeleere;
Joos; Adriaan; Jan.
607. Huis nr. 7.
Joos de Smet x Adriana Verstuijf;
Jan 15; Adriaan 11; Janneke 8; Frans 3.
608. Huis nr. 8.
Jaak Schepens x Anna Maria van Steenbeke; Kind 1 jaar.
(p3)
609. Huis nr. 9.
Jakemijne van Beneden; Kinderen: Adriana van den
Broecke 26; Lieven 24; Pierke 14.
610. Huis nr. 10.
Jan de Mulder x Anna de Snerck; Jan de Mulder…..; Kinderen: Janneke Schey… 12; Daneel 5.
611. Huis nr. 11.
Pieter Vuijtrave x Katelijne Hendricx; Janneke 9; Joos 4;
Karel 3; Frans; Jan 2.
612. Huis nr. 12.
Lieven Hauman x Maria Verstraete;
Nelle Clerck 15; NN 13.
613. Huis nr. 13.
Rochus de Geijtere x Anna Menschaert;
Adriaan 7; Jan 4; Pierke 2.
(p4)
614. Huis nr. 14.
Jan Crucke x Livijne (?) de Vos; Korneel 9; Nelle 6; Josijne
4; Jan Baptist 3 maand.
615. Huis nr. 15.
Adriaan Hofman x Passchijne Schellens;
Adriaan 8; Katelijne 4; Knecht: Jozef NN.

616. Huis nr. 16.
Pieter Menschaert, weduwnaar; Adriaan 21; Lieven 16;
Pierke 11.
617. Huis nr. 17.
Frans de Vos x Lowieze Leeman; Pieter Stevens 9; Joos
de Vos 4; Marie de Vos 8.
618. Huis nr. 18.
Joos Bosschem x Maria van de Keere;
Joosijne 24; Frans 20.
(p5)
619. Huis nr. 19
Jaak Dhont x Adriana Menschaert;
Katelijne 7; Jan 2 maand.
620. Huis nr. 20.
Jan Leeman, weduwnaar. Joosijne 10; Frans 2.
621. Huis nr. 21.
Karel Schockaert x Nelleke de Backere;
Joosijne 5 maand.
622. Huis nr. 22.
Frans Leeman x Elisabeth van den Bossche; Jan 21;
Livina 18;Frans 6; Joosijne (?) 3; Adriaan 9 maand;
Knecht: Andries NN, 27.
623. Huis nr. 23.
Maria Verstraete, weduwe; Anna Verstraete; Marten
Hebbelinck, 26; Meid Katelijne Veugeleere.
(p6)
624. Huis nr. 24.
Frans van de Weghe x Elisabeth Crucke;
Antoon Vuytdehove x Janneke de Ganck;
Matthijs 9 maand.
625. Huis nr. 25.
Pieter Delcourt x Joosijne van Hulle;
Marie 20; Adriaan 15; Joos 1 jaar
626. Huis nr. 26.
Arent Stevens x Maria van de Weghe;
Matthijs 9; Jan 7; Frans 4; Pierke 2.

Baaigem
627. Huis nr. 27.
Andries van Holle x Livina Fockeniers; Pieter van Holle x
Joosijne de Lamper.
628. Huis nr. 28.
Jaak Vermeulen x Marianne van Poecke. Kinderen: Nelle
17; Perpetua (?) 16; Jaak 13; Frans (?) 10; Pauwels 7; Betje 4. Jan Vermeulen x Alberta Engelbeen.
Dienaars: Filip Vermeulen en Pieter de Vriese.
(p7)
629. Huis nr. 29.
Sijmon Rijckaert x Theresia de Vos; Janneke 24; Pierke
10.
630. Huis nr. 30.
Lieven de Groote x Jakemijne Schepens.
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Marie 10;Jan 4; Frans 14.
631. Huis nr. 31.
Adriaan Robbens x Katelijne de Vos;
Marie 5; Janneke 5; Marie Janneke 7.
632. Huis nr. 32.
Adriaan Magermans x Maria Roman; Frans 5; Marie 1;
Adriaan Roman 11; Dienaars: onleesbaar.
633. Huis nr. 33.
Jan Piens, weduwnaar; Filibert Piens x Joosijne Stevens;
Jan; Anna; Maria Fortrie (?); Maria Taelemans; Isabelle
Devaert 14; Knecht. Pauwels de Cam; Christ. Taelman;
Pieter Calle; Pieter Noyette; Lieven van de Putte.
(p8)
634. Huis nr. 34.
Jan Steurbaut x Janneke Mestdagh; Jaak 19; Christiaan
16; Jan 14.
635. Huis nr. 35.
Christiaan Remu x Anna van den Bulcke;
Andries 20; Pierke Leyman 14.
636. Huis nr. 36.
Jan Baptist Remu x Janneke de Scheppere; Janne Marie
van de Meulen.
637. Huis nr. 37.
Pieter Gansbeke x Adriane Schepens;
Adriaan 13; Jan 8.
638. Huis nr. 38.
Pieter Hasevelt x Janneke Leyman; Griet (?) 6; Liefke 4;
Pierke 2.
(p9)
639. Huis nr. 39.
Joos van den Bulcke x Laurijne de Moor;
Lieven 18; Marie 16; Jakemijne 13; Griet (?) 10; Willem(ijne) 23 (?).
640. Huis nr. 40.
Pieter Delvael x Adriane de Clerck; Betje 11; Apollonius
7; Jan 5; Joos 1.
641. Huis nr. 41.
Melchior Verloo x Janneke van Haute;
Katelijne 6; Janneke 4; Gillis 5 maand.
642. Huis nr. 42.
Lieven Gijs x Janneke Leyman.
643. Huis nr. 43.
Geeraert Leyman x Francijne van Belle;
Jan 14; rest onleesbaar.
(p10)
644. Huis nr. 44.
Jan de Doove x Janneke Vijtendale
645. Huis nr. 45.
Pieter de Mulder x Joosijne Cuterijcen
Jan, zijn broer; Adriana Francisca 2 maand; Adr.. 2
maand.
646. Huis nr. 46.

Adam Pieters x Adriane van de Keere; Jan Noijette 12;
Bavo 7; Janneke 4 maand.
647. Huis nr. 47.
Jan Gijs x Maria Verwege; Janneke 4 maand.
648. Huis nr. 48.
Maarten de Ganck x Margriet de Boignie
Nelleke de Roeck, 30.
(p11)
649. Huis nr. 49.
Jan Bauwens; Livijne de Roeck; Joosijntje 4; Nelleke 5
maand.
650. Huis nr. 50.
Jaak de Cam x Livijne de Caluwe; Adriane 15; Jan 13;
Anna 11; Emmanuel (?) 7; Liefke 7.
651. Huis nr. 51.
Pieter de Schrijvere x Elisabeth van den Bulcke; Jan 3;
Pierke 2; Jud…6 maand; Knecht: Frans (van) Audenaer(de).
652. Huis nr. 52.
Apollonius van Audenaerde x Joosijne de Taeye; Joosijne
van Audenaerde 16; Janneke 14; Pieternelle 11; Jud… 7.
653. Huis nr. 53.
Pieternelle van Durme, weduwe1; Anna van Audenaerde, dochter, 26.
(p12)
654. Huis nr. 54.
Frans Machtens2 x Joosijne Roelens;
Janneke 15; Jan 11; Adriane 8.
655. Huis nr. 55.
Jan van Audenaerde x Joosijne Peerens;
Jaak 20.
656. Huis nr. 56.
Geeraert Piens x Joosijne Peeters; Jan 19; Pierke 15;
Joos 14; Albert 12; Janneke 9; Adrianeke 7; Anna 2;
Meid: Marie Camfijn.
657. Huis nr. 57.
Jaak Caus x Janneke Dhont; Jan 16; Janneke 14; Adriane;
Jaak 6; Marianne 3; Dienaar: Lowie Stalpaert; Pieter
Dhont, oom van vaderszijde.
658. Huis nr. 58.
Jan van Crombrugge en zijn zus Elisabeth.
(p13)
659. Huis nr. 59.
Pieter van Audenaerde x Maria Schollaert;
Jan 5; Pierke 3; Janneke 23.
660. Huis nr. 60.
Lieven de Boever en Francijne Piens; Janneke 19; Hendrik 12; Katelijne 8; Pieter (?) 5.
661. Huis nr. 61.
Mathijs (de Smet)4 x Maria Peeters;
Jan Baptist 7; Nelleke 5; Vijntje 2.
662. Huis nr. 62.

Pieternelle van Deurm was getrouwd met Joos van
Audenaarde te Baaigem 1 december 1685.
2 Alias Smachtens.
3 De pastoor schreef ‘Fam’ (‘famuli’ = dienaars) vóór
de namen van die zeer jonge kinderen! Dat zal wel
een vergissing zijn.
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1

De pastoor vermeldde de familienaam van Matthijs
niet, maar uit de PR blijkt dat Maria Peeters op 1
september 1711 te Baaigem trouwde met Matthijs de
Smet.
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Jaak de Raet x Livijne Noijette; Kinderen: Pierke 3; Alex
14; Frans 6; Joos 3; Jan Baptist 7; Nelleke 5; NN; Dienaar: Pieter de Jonghe.
663. Huis nr. 63.
Adriaan de Raet; Katelijne Verhaeghe;
Jan 4; Marie 15; NN 9.
(p14) 664. Huis nr. 64.
Passchier Hofman x Pieternelle de Clerck;
Jan 9; Marie 7; Frans 1; Adriaan 5; Joosijne 2; Jaak 5.
665. Huis nr. 65.
Jan de Schrijvere x Maria van de Keere;
Anna 22; Janneke 18.
666. Huis nr. 66.
Lieven Bovijn x Nelle de Cock; Adriaan; Jenne Marie; Lieven; Janneke 9 maand.
667. Huis nr. 67.
Anna Steurbaut, weduwe.
668. Huis nr. 68 (Verschillende namen, zonder aanwijsbare samenhang ).
Frans Stevens x Janneke de Meij; Jan 29; Karel (?) 18;
Jan Baptist 21; Lieven 24; NN; NN. Karel Mestdag; Marie
van de Keere; NN; NN.
(p15)
669. Huis nr. 69.
Geeraert Dossche x Adriane Duijtschaver
Kinderen: Jan 3; Francisca Pauwels;
Knechten: Frans de Gusseme; Maria Schep(ens)?
670. Huis nr. 70.

Allard Pieters x Pieternelle de Cuijper/van Alvane; Jan 5;
Marie 3; Joosijntje 3 maand. Meid: Janneke 17.
671. Huis nr. 71.
Pieternelle Caus, weduwe (Pieternelle Caus was op 4
april 1690 te Baaigem getrouwd met Dominicus van
Helsuwe.); Jakemijne Leyman 29; Adriane van Elseweghe 24.
672. Huis nr. 72.
NN de Clerck x NN van Audenaerde;
Janneke 2; Frans 3 maand;
(p16)
673. Huis nr. 73.
Pierijnke van Durme; dochter NN van Audenaerde.
674. Huis nr. 74.
Jan Druelle; Wieze van de Putte (Jan Druelle op 18 oktober 1709 te Baaigem getrouwd met Pieternelle van de
Putte.); Jaak 8; Katelijne 13; NN 5; Katelijne NN, moeder.
674. Huis nr. 75.
Jan Gijs x Joosijne van Melkebeke;
675. Huis nr76 (De vermelding van het huis en zijn bewoners werd doorgehaald ).
Adam Pieters x Adriane van de Keere (Adam Pieters te
Baaigem getrouwd met Adriane van de Keere op 15 september 1709.);
Kinderen: Bavo Pieters 6; Anna 14 maand; Jan Noijette
13, Janneke 5.
203 communicantes; 163 non communicantes cum prolibus.

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.

Doodsprentjes en rouwbrieven:
Jeanine Van Herrewege (Sleidinge), Rita Van Der Linden (Lochristi), Bart Muylaert
(Melle), Jan Van de Velde (De Pinte) en Dirk Vande Papeliere (Gent).

Schenking krantennecrologie:
Edith L’Heureux (Beervelde) en Guido De Munter (Merelbeke).
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Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
De volledige lijst vindt u op de website http://www.erfgoedmelle.be

a) nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie
Melle vzw


WETTEREN: Sint-Gertrudis, dopen van 1593 tot 1796 door Freddy
Eeckhout. In totaal zijn er 23.072 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de
vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. Tevens is er een grafiek voorzien die de doopevolutie weergeeft over die ganse periode. In totaal 1667 p. voor slechts 64,00 €.



WETTEREN: Sint-Gertrudis, huwelijken van 1593 tot 1796 door
Freddy Eeckhout. In totaal zijn er 5.686 huwelijken in alfabetische volgorde 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. Tevens is er een
grafiek voorzien die de huwelijksevolutie weergeeft over die ganse periode. In totaal
459 p. voor slechts 31,00 €.









WETTEREN: Sint-Gertrudis, begrafenissen van 1614-1616 en van
1630 tot 1796 door Freddy Eeckhout. In totaal zijn er 17.669 begrafenissen in alfabetische volgorde 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. Tevens is er een grafiek voorzien die de huwelijksevolutie weergeeft over
die ganse periode. In totaal 1076 p. voor slechts 42,00 €.
ZELZATE: St-Laurentius, dopen 1800 tot 1900 door Marc Platteeuw. In totaal zijn er
11.438 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 707 p. voor
slechts 45,00 €.
ZELZATE: St-Laurentius, huwelijken 1808 tot 1916, door Marc Platteeuw. In totaal zijn
er 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 267 p. 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 361 p. voor
slechts 25,00 €.

b) CD’s bronbewerkingen te koop aan 15,00 €/stuk (volledige lijst op de
website)





DESTELDONK (Onze-Lieve-Vrouw) 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.
KLUIZEN: (Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte) dopen1642-1911, trouwen 1642-1802, begrafenissen 1641-1908
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c) Langs deze weg houden we u op de hoogte van de projecten die onze medewerk(st)ers aan het uitwerken zijn, zoals de digitalisering van parochieregisters o.a.
Kaprijke, Lembeke, Eeklo en Assenede. Wij geven zeker een seintje bij de finalisering
van deze projecten. Bedenk evenwel dat het digitaliseren, afhankelijk van de grootte
van de parochie soms maanden/jaren kan duren !!

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 DocumentatiecentrumteMelle voor afhaling. Je betaalt ter
plaatse aan de zaalverantwoordelijke. CD’s zijn bijna steeds in stock.
 (bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie
Melle vzw (WGM vzw).

Oud Schrift en documentenleer voor beginners
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.
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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.
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.

Oud Schrift en documentenleer voor gevorderden
2016-2017 Werkgroep Genealogie Melle vzw
Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2016 tot en met
maart 2017, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47). De lessen worden verzorgd door
Gontran Ervynck.
De cursus is bedoeld als voortzetting van de cursus voor beginners. Er wordt verondersteld dat
de deelnemers deze cursus voor beginners gevolgd en behoorlijk verwerkt hebben.
De doelstelling van de cursus voor gevorderden bestaat erin de deelnemers voor te bereiden
om andere documenten te lezen als vervolg en uitbreiding van de informatie die vervat ligt in
de parochieregisters. Deze documenten bevinden zich grotendeels in de verschillende rijks- en
stadsarchieven. De aandacht zal vooral gericht zijn op het lezen van het oude, zgn. ``gotisch'',
schrift.
De onderwerpen van de lessen zullen bestaan uit een keuze van teksten van diverse aard zoals
--- enkele moeilijker teksten uit de PR (als herhaling, 1e les)
--- staten van goed, wezenrekeningen e.d.
--- wettelijke passeringen, notarisakten
--- clachten en saisissementen
--- schepenakten, openbare verkopingen
--- enquesten en processtukken
--- belastingrollen (ommestellingen)
--- land- en renteboeken
--- oorconden, denombrementen, leenverhef, ... enz.
De stukken zullen in de les gelezen worden waarna aan de deelnemers een volledige transcriptie van het stuk bezorgd wordt met de bedoeling deze thuis nader in te studeren. Tijdens de
les wordt uitleg verstrekt om de aard en inhoud van het stuk beter te leren kennen. Bij het
einde worden sommige teksten uitgereikt als voorbereiding van de volgende les.
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Gezien de moeilijkheidsgraad heeft het weinig zin de lessen voor beginners en gevorderden
tezelfdertijd te willen volgen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Indien nodig zal voorrang
verleend worden aan wie de lessen voor beginners reeds gevolgd heeft.
Het is van belang te beseffen dat oefenen en herhalen de enige goede manier is om oud
schrift te leren lezen.
Data en programma:
Zaterdag 10 september 2016; Zaterdag 8 oktober 2016; Zaterdag 12 november
2016; Zaterdag 14 januari 2017; Zaterdag 11 februari 2017; Zaterdag 11 maart
2017.
Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2016.
Cursusgeld voor de nodige documentatie: 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen, wordt u
vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via
volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) vzw, met vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2016-2017”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs.

Lijst van de binnengekomen boeken en tijdschriften
Tijdschriften :
“ De Levensboom “ Jg. 29 nr.2: thema’s:
**Huwelijksperikelen in het meetjesland ( deel 5)
**De penningkohieren van Zomergem
“Heemkundige kring Haaltert & deelgemeenten “ Jg 36 nr 2
“Mengelmaren” Nieuwsbrief volkskunde West-Vlaanderen nr. 2016-2
“De Rode Leeuw” Jg. 47 nr. 2: thema’s:
**De Dalerschans van Zutendaal, bezit van de familie Maenen sedert 1721
**Kwartierstaat van Joannes Lodewijk Bovens van Meeswijk
**Inlichtingen uit bevolkingsregisters en burgerlijke stand
**Lichaamslengte in de militieregisters van Oostham 1815 – 1835
**Rechtzetting en enkele errata in mijn kwartierstaat DAS, Erwin Das
**Nog een soldaat Debruyn uit Sint-Truiden
**Voorgeschiedenis Godermans alias Bonhomme
“ d’Euzie” Jg 35 nr 2: thema: Adela Thuy 1870 – 1970 – Een familiegeschiedenis
“Gerardimontium “ Jg. 2016 nr 267: thema: Emmanuel Rens (1740 – 1815 )
“H.K. Overmere” Jg.34 nr.2: thema: Familie (drukkerij) D’hooge ( deel 1)

Tips van Marcel Meys
Kaarten en plattegronden restaureren en digitaliseren: een kwestie van tijd en geduld

28/04/2016 - Restauratie - Algemeen Rijksarchief
De voorbije jaren digitaliseerde het Rijksarchief bijna 57.000 kaarten en plattegronden. Een aantal dat nog steeds toeneemt. Hiervan zijn er al bijna 41.000 exemplaren in de
leeszalen in digitale vorm beschikbaar voor onderzoek. En we doen verder. Momenteel is het de
beurt aan de kaarten en plannen van het Rijksarchief te Luik. Maar voor ze gedigitaliseerd worden, moeten heel wat kaarten langs het restauratieatelier.
De kaart van de heerlijkheid van Bolland (Rijksarchief te Luik, Kaarten
en plannen, nr. 752) vormt een mooi voorbeeld. De kaart was op doek
gekleefd en kampte met heel wat scheurtjes. De zwarte inkt die werd
gebruikt voor de omlijsting is heel gevoelig voor water, waardoor bij de
interventie in het restauratieatelier uiterste voorzichtigheid was geboden.
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Na een grondige analyse, het uitvoeren van reactietesten van de inkten en het fotograferen van
het document, werd het doek verwijderd, waarna de restjes van lijm op de keerzijde van het document met een scalpel werden weggekrast. De kaart werd droog gereinigd met gompoeder,
een dag in een vochtkamer geplaatst en vervolgens drie dagen onder gewichten gezet. Maar het
resultaat bleek onvoldoende en verdere vlakking drong zich op. Ditmaal werd geopteerd voor
een bevochtiging door vaporisatie en vlakking op een aanzuigtafel. Dankzij deze techniek konden
alle plooien, veroorzaakt door spanningen tussen het doek en het papier, toch worden weggewerkt.
Wanneer het papier helemaal droog is, kunnen de scheurtjes hersteld en de lacunes opgevuld
worden. De totaalbehandeling in het restauratieatelier zal op dat moment 16 à 17 werkdagen
gevraagd hebben.
Restaureren: een kwestie van tijd, geduld en onvoorspelbare factoren…

GEMEENTELIJK MUSEUM, ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM

za. 2, zo. 3 en ma. 4 juli 2016 van 10 tot 18 uur

OPEN DEURDAGEN MUSEUM
+
SPECIAAL VOOR DE LIEFHEBBER VAN HET BOEK

GROTE TWEEDEHANDSE
BOEKENVERKOOP (lage prijzen!)
georganiseerd door
de Heemkundige Vereniging De Gonde
plaats: Brusselsesteenweg 395 te 9090 Melle
info: 09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be
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Archiefbank Brugge
Vanaf heden zijn er twee aanvullingen op www.archiefbankbrugge.be uitgevoerd. Nadat vorig
jaar de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866 online geplaatst zijn, zijn nu de bevolkingsregisters voor de periodes 1790-1812 en 1809-1830 digitaal beschikbaar. De registers 1790-1812 zijn
de eerste en dus oudste bevolkingsregisters van Brugge. Het opstarten daarvan, als antwoord op de
onrustige periode met de Franse Revolutie (1789) en de Brabantse Omwenteling (1790), had als gevolg dat de huizen in 1790 voor het eerst werden genummerd. De gegevens over de bewoners werden per huis slechts summier op één blad bijgehouden. Ook de mutaties werden aanvankelijk niet
continu bijgehouden. Daarenboven is deze oudste reeks bevolkingsregisters niet volledig bewaard
(voor de secties D en E ontbreken enkele wijken). De tweede reeks bevolkingsregisters, voor de periode 1809-1830, is dan weer wel volledig. Beide reeksen bevolkingsregisters zijn goed voor iets meer
dan 14.500 digitale folio’s.
De akten van de burgerlijke stand van een vijfde deelgemeente, namelijk Dudzele voor de periode 1795-1915, staan nu ook online. Dit is een uitbreiding met 14.920 digitale akten. In beide gevallen zijn alle namen in een gegevensbestand ingevoerd (met dank aan onze vrijwilligers!) waardoor
alles vlot doorzoekbaar is. Invoerwerk is mensenwerk en bijgevolg nooit vrij van foutjes. Vanaf heden
zijn er twee aanvullingen op www.archiefbankbrugge.be uitgevoerd. Nadat vorig jaar de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866 online hebben geplaatst zijn, zijn nu de bevolkingsregisters voor
de periodes 1790-1812 en 1809-1830 digitaal beschikbaar.
De registers 1790-1812 zijn de eerste en dus oudste bevolkingsregisters van Brugge. Het opstarten daarvan, als antwoord op de onrustige periode met de Franse Revolutie (1789) en de Brabantse Omwenteling (1790), had als gevolg dat de huizen in 1790 voor het eerst werden genummerd. De gegevens over de bewoners werden per huis slechts summier op één blad bijgehouden.
Ook de mutaties werden aanvankelijk niet continu bijgehouden.
Daarenboven is deze oudste reeks bevolkingsregisters niet volledig bewaard (voor de secties
D en E ontbreken enkele wijken). De tweede reeks bevolkingsregisters, voor de periode 1809-1830, is
dan weer wel volledig. Beide reeksen bevolkingsregisters zijn goed voor iets meer dan 14.500 digitale
folio’s.
De akten van de burgerlijke stand van een vijfde deelgemeente, namelijk Dudzele voor de periode 1795-1915, staan nu ook online. Dit is een uitbreiding met 14.920 digitale akten.

Lessenreeks en voordrachten bij Familiekunde Deinze
Lessenreeks: Latijn in de Parochieregisters
Elke genealoog, die bij zijn stamboomonderzoek de Burgerlijke Stand heeft nagezien en uitgeplozen,
komt onvermijdelijk terecht bij de parochieregisters. En dan beginnen de moeilijkheden: oud schrift,
maar ook: Latijn! Die registers zijn – meestal – in het Latijn opgesteld en niet iedere fervente genealoog is een beslagen latinist.
De lessen gaan door in de kelder van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze op volgende zaterdagen,
van 09.00 tot 10.30 uur: 22 oktober, 29 oktober, 05 november en 12 november 2016.
Voordracht : Universitaire en andere wetenschappelijke bibliotheken
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Datum: 27/09/2016 - Tijd:
20.00 – 21.30
Locatie: Kelderverdieping Stedelijke Bibliotheek van Deinze
Voordracht: Van Mozes tot …,
vondelingen in elk tijdperk.
Datum: 08/11/2016
Tijd: 20.00 - 21.30
Locatie: In de kelder van de
Stedelijke Bibliotheek van
Deinze, Gentpoortstraat 1,
9800 Deinze.
Meer info op www.familiekundedeinze.be

Familiekunde Vlaanderen – afdeling Tielt - (fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/)
 4 september 2016: Erfgoedbeurs
 15 september 2016: Voordracht “Filmarchief” door Bruno Mestdagh om 20.00h in de Bibliotheek Tielt.
 21 oktober 2016: Voordracht “Genetische genealogie is gen-iaal” door dr. Larmuseau om
20.00h in St-Andriesziekenhuis Tielt.

“LeerSaam”
Kiekjes en filmpjes; hoe bewaren, archiveren en raadpleegbaar maken?

Archiveren neemt tijd en ruimte in beslag. Maar wat met beeldmateriaal? Welke vereniging heeft ze niet ergens of op meerdere plaatsen rondslingeren: foto’s, massa’s dia’s,
videocassettes, Dvd’s of misschien zelfs nog oude ingeblikte rolletjes filmpellicule met activiteiten of interessante prestaties uit lang vervlogen tijden. Vaak staan ze op diverse soorten dragers, de één al brozer en omvangrijker dan de andere.
Digitaliseren is een heel wijs idee. Maar wat met het oorspronkelijke materiaal? En hoe
pak je zo’n operatie eigenlijk best aan? In het Nationaal Filmmuseum in Brussel kennen ze
het klappen van de zweep. Kilometers pellicule worden er gedigitaliseerd en voor het publiek ontsloten. Welke zijn de tips en tricks voor het materiaal dat jij beheert; voor jezelf of
je vereniging? Hoe maak ik een goed archief voor bewegend beeld? De heer Bruno Mestdagh werkt er en geeft ons graag goed advies.
Datum: 15 september 2016
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Aanvang: 20u00
Begeleiding: Bruno Mestdagh, Nationaal Filmmuseum Brussel
Prijs: gratis mits inschrijving via Cultuurcentrum Gildhof Tielt: telefoon 051/42 82 20 of
mail: vorming@tielt.be met vermelding van datum en activiteit.
Locatie: Openbare Bibliotheek, Lakenmarkt 9, 8700 Tielt
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen afdeling Tielt i.s.m. de Heemkundige Kring de
Roede van Tielt, Werkgroep Levenslang Leren in de stad, de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid en VormingPlus Midden- en Zuid West-Vlaanderen.

‘VINDERHOUTE,
van de Prehistorie tot heden’
voorintekening
Na jaren intens werk door de leden
van de Werkgroep Geschiedenis Vinderhoute is de voorstelling van het boek
‘VINDERHOUTE, van de Prehistorie tot
heden’ voorzien voor zaterdag 17 september 2016 om 18 uur in de kerk van
Vinderhoute. Daarin wordt de geschiedenis van de deelgemeente Vinderhoute
historisch doorgelicht vanaf het vroege
begin (Prehistorie) minstens tot 1976
(Fusie met Lovendegem) en meestal tot
op heden.
Het is een historische studie olv Gerard VANVOOREN, met medewerking
van Jeroen DE REU, Pieter DE REU,
Luc NEYT, Willy STEVENS en Antoon
VERHOEVE.
Het boek telt ±750 blz. met meer dan
800 foto’s, talrijke tabellen en grafieken.
Een uniek naslagwerk waarin je misschien zelf of je voorouders aan bod komen. De kostprijs bedraagt € 45,00. Je kan vooraf inschrijven aan € 40,00 tot 10 juli door
storting op rekening BE84 9730 2228 3459 van Werkgroep Geschiedenis Vinderhoute. Wie
vooraf intekent wordt vermeld in het boek!
Meer info: gerard.vanvooren@telenet.be
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Voordracht over DNA in Sint-Andriesziekenhuis, Ensor-zaal
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
vrijdag 21 oktober 2016 om 20.00 uur

Het erfelijke materiaal dat in het DNA van iedere persoon geschreven staat, is een uniek
archiefdocument dat inzichten biedt in de evolutie van de mens en in onze (recente) geschiedenis. Genetici zijn hierdoor als archivarissen in het DNA op zoek naar sporen uit ons
verleden. De verschillende DNA-projecten van Familiekunde Vlaanderen en KU Leuven
tonen aan dat alle geïnteresseerden in familiegeschiedenis er belang bij kunnen hebben
om genetische gegevens te koppelen aan hun stambomen.
Tijdens deze lezing worden de allerlaatste resultaten binnen dit wetenschappelijk domein voorgesteld alsook zal er specifiek aandacht zijn voor de ethische overwegingen die
hierbij aan bod komen.
Dit is een organisatie van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt in samenwerking met het
Sint-Andriesziekenhuis Tielt.

GeMuDes (Gemeentelijk Museum Destelbergen)
Expo in GeMuDes over de Reuzen in Heusden en Destelbergen.

Sssst…..Ze komen!.....De
Reuzen!
De tentoonstelling start op 1 mei en sluit zijn deuren op 15
augustus 2016. Iedereen die wil, kan langs komen om te kijken
hoe de reuzen herleven. Op de laatste zondag van de maand
kan je tussen 10 en 18 uur in het museum terecht. Wil je een
andere dag het museum bezoeken? Geen probleem, stuur
een mail naar museum@destelbergen.be en we regelen uw
bezoek.
De tentoonstelling is een mengelmoes van museum en atelier. De restauratoren zijn volop bezig een nieuwe reus naar
het evenbeeld van de oude te maken. Kom kijken hoe de reus
Dorus, die afkomstig is uit de wijk Damvallei herleeft. Omdat
de oude reus deel uitmaakt van het erfgoedpatrimonium
moet deze bewaard blijven in de staat waarin hij zich nu bevindt. We zijn op zoek naar tijdgetuigen om hun herinneringen en anekdotes vast te leggen op film. We zoeken ook nog
foto’s van de reuzen uit Destelbergen en Heusden. Deze foto’s
helpen ons om alle reuzen zo authentiek mogelijk op te bouwen. Aangezien de restauratie van de reuzen duurzaam moet zijn, zijn we op zoek naar sponsors, naar
een meter en peter en sympathisanten die willen helpen de reuzen terug in ons straatbeeld te krijgen.
I’ll be back Dorus de Reus
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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:
 1 juli tot en met 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 aan de Nieuwsflits:
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.

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: Ivan Burggraeve (Lochristi) en Jan Olsen (Melle).
Redactieraad en correctiewerk: Magda De Nys en het bestuur van WGM vzw.
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