NIEUWSFLITS
nr. 54 (januari 2017)

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.

Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle,
Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle (tel. 09 252 26 47)
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
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Voorwoord
In de voorbije “donkere maand” denken we terug aan het voorbije jaar. De herinneringen aan
de Eerste Wereldoorlog waren nooit ver weg. De talrijke tentoonstellingen en initiatieven van de
heemkundige kringen kregen veel aandacht. Als ik zie hoeveel werk (fysisch en ook veelal financieel!) dit kost aan de collega’s vrijwilligers om een en ander op poten te zetten dan bekruipt me
steeds de vrees wat ons landje zou voorstellen zonder al die “vrijwillige” handen! Wanneer je de
leeftijdscategorie bekijkt die bv. onze heemkundige en genealogische verenigingen staande houden dan zouden we kunnen vrezen dat veel zal verloren gaan.
Toch zien we hier en daar jongeren die de draad proberen op te nemen via kennissen, familie
of vrienden. Dus onze vrees zal wel ongegrond zijn, hoop ik. Velen van onze genealogen begonnen pas in 5e versnelling te komen op het moment dat ze in pensioen waren. Met de huidige digitalisatie van de burgerlijke stand, en straks ook van de bevolkingsregisters, op internet, zie ik wel
een gunstige evolutie wat de aanvangsleeftijd betreft om aan opzoekingen te beginnen. Hieronder vind je trouwens enkele interessante weblinks om je opzoekingen aan te vatten.
Wanneer jullie ook enkele links kennen voor bv. buitenlandse opzoekingen, ik denk aan Duitsland, Nederland en Frankrijk, laat het ons weten, dan vermelden wij die graag in onze volgende
nummers. Laten we elkander helpen om zo het nieuwe jaar in te zetten met onze immer goede
(of goed bedoelde) voornemens!

Zoekertjes…………
Indien je onverhoopt op een lees- of interpretatieprobleem botst in uw opzoekingen kan je
steeds hier uw ding kwijt. Met onze hulp en de hulp van alle abonnees kunnen wij u misschien
uit de nood helpen. Stel de vraag bij voorkeur per e-mail, dan kunnen we u persoonlijk antwoorden.

Interessante weblinks
Hier enkele interessante weblinks door lezers aangebracht:
1. http://www.vrijwilligersrab.be

Hier kan je online akten van de burgerlijke stand (tot 1915) en een aantal reeksen bevolkingsregisters van de stad
Brugge doorzoeken en bekijken. Je hoeft je dus voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar onze
leeszaal. Voortaan kan je van thuis uit dit alles volledig kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen digitaal dossier bijhouden. Om dit alles te kunnen doen, moet je je wel registreren. Geen paniek: dit duurt slechts enkele
seconden en is volledig gratis.

2. http://www.zeeuwengezocht.nl/en/search
Met Zeeuwen Gezocht kunt u zoeken naar vermeldingen van 8 miljoen personen in de talrijke
bronnen van het Zeeuws Archief. U tikt een naam in en Zeeuwen Gezocht vertelt u in welke bronnen die naam voorkomt. U kunt ook andere zoektermen gebruiken of combinaties daarvan uitproberen. Ook via de website van het Zeeuws Archief (Zoeken > Personen) en via de website Archieven.nl zijn de 8 miljoen persoonsgegevens te raadplegen. Op deze website stellen wij u ook
aanvullende informatie beschikbaar, zoals uitleg over de honderden bronbestanden, de aandacht
vestigen op nieuw toegevoegde bestanden, tips en hulpmiddelen voor uw onderzoek en uiteraard
de mogelijkheid om (uitgebreid) te reageren.
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Het is ook mogelijk om kopieën van vermeldingen te bestellen. Via Info bestellen kunt u lezen
hoe het bestellen werkt en wat de tarieven zijn. Van 1,3 miljoen akten van de burgerlijke stand
zijn de scans beschikbaar. Deze kunt u inzien en gratis downloaden.
De inhoud van Zeeuwen Gezocht is het resultaat van het jarenlange werk van tientallen vrijwilligers en medewerkers van het Zeeuws Archief. Het is dus mensenwerk en u zult dus invoerfouten
tegenkomen. Ook zijn nog lang niet alle bronnen in Zeeuwen Gezocht (geheel) opgenomen.
Via Bronnen kunt u zien wat er al in Zeeuwen Gezocht zit. Een klik op Nieuw geeft een overzicht van nieuwe bronnen die zijn toegevoegd.
Akten burgerlijke stand Zeeland nu ook via Openarch.nl
De Zeeuwse akten uit de burgerlijke stand zijn sinds 15 juni 2016, ook te raadplegen via de
website OpenArchieven, www.openarch.nl. Het gaat om 1.422.263 akten met daarin 5.111.001
persoonsvermeldingen, inclusief de links naar de scans.
OpenArchieven is een initiatief van Bob Coret, ICT-adviseur en informatie-architect. Coret publiceert al jaren genealogische data die Nederlandse archiefdiensten hebben gedigitaliseerd via
zijn platform. Hij heeft op de website OpenArchieven enkele verrassende functionaliteiten toegevoegd. Deze nieuwe toepassingen van de data zijn bijvoorbeeld het tonen van kaarten en de
meest voorkomende familienamen per (toenmalige) gemeente. Ook het monitoren van zoekopdrachten (voor veel stamboomonderzoekers bekend uit de tijd van Genlias) behoort tot de mogelijkheden.
Wet Hergebruik Overheidsinformatie
Het Zeeuws Archief heeft zijn genealogische data aangeleverd in het kader van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (18 juli 2015). Deze wet biedt iedereen de mogelijkheid om data van
overheidsinstellingen te gebruiken voor eigen doeleinden. Dat kan zijn voor onderzoek of voor het
maken van producten of toepassingen.
De Zeeuwse akten van de burgerlijke stand zijn nu op vijf plaatsen op internet te vinden:
•Zeeuwen Gezocht – www.zeeuwengezocht.nl
•Zeeuws Archief – www.zeeuwsarchief.nl
•Archieven.nl – www.archieven.nl/nl/personen
•WieWasWie – www.wiewaswie.nl
•OpenArchieven – www.openarch.nl
De data via de eerste drie websites komen rechtstreeks uit de database van het Zeeuws Archief
en zijn dus het meest recent.
De website Wiewaswie.nl haalt regelmatig de laatste versie van de database op.
Voor de website Openarch.nl gaat het Zeeuws Archief nog nadere afspraken maken.
Nu de data van de Zeeuwse burgerlijke stand op meerdere plaatsen via internet te raadplegen én
te gebruiken is, is het belangrijk dat inhoudelijke fouten in de data, zoals een verkeerde geboorteplaats, bij het Zeeuws Archief terecht blijven komen. Het Zeeuws Archief blijft de beheerder van
de data en zorgt ervoor dat de data up-to-date is.
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RIJKSARCHIEF
Vanaf 1 januari 2017 gelden in het Rijksarchief nieuwe openingsuren. We kiezen voor een gedifferentieerde aanpak wat de openingsuren van de verschillende leeszalen betreft. Waarom? De
daling van het budget en de inkrimping van het personeelsbestand zijn bepalende factoren. Ook
de gewijzigde noden van het publiek en de uiteenlopende regionale of lokale behoeften nopen tot
deze keuze.

De vermindering van het aantal openingsuren betekent niet dat de dienstverlening wordt afgebouwd. Ook op weekdagen waarop een leeszaal gesloten is, blijven we beschikbaar (via e-mail of
telefoon) voor vragen en opzoekingen, blijven we archieven ontsluiten, blijven we digitaliseren,
blijven we publieksevenementen organiseren en blijft onze zoekwebsite search.arch.be online.
Leeszaalbezoekers die omwille van de nieuwe regeling niet meer in de mogelijkheid zijn om hun
archiefonderzoek uit te voeren, worden uitgenodigd om contact op te nemen met het diensthoofd
van het rijksarchief in kwestie.
Rijksarchief te Gent en Rijksarchief te Brugge
•Van dinsdag t/m vrijdag: 9u tot 16u30
(In juli en augustus: van dinsdag t/m vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30)
•Gesloten op maandag, zaterdag, zondag, feest- en brugdagen (en tijdens de bestandscontroleweek)
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Bezoek
Op 15 november hadden wij de eer een bezoek te brengen aan het gigantisch “tapijtenproject” in Assenede.
Bij deze gelegenheid kochten wij het prachtig boek “Floris ende Blancefloer”

 Prof. em. Dr. Jozef
Janssens (midden), specialist middeleeuwse letterkunde, plaatst het prachtig liefdesverhaal van Floris en Blancefloer in een breder historisch kader : de opkomst van de volkstalige letterkunde, de verschillende liefdesconcepten in liederen en romans, de invloed van de kruistochten, de
kennis van de Oriënt in de middeleeuwen, de rol van clerici en mecenassen in de
hoofse cultuur en de betekenis van handschriften. De auteur van 750 jaar geleden, Diederic van Assenede, komt herkenbaar in beeld. Het boek is bedoeld voor
een breed en geïnteresseerd publiek. Het boek fungeert mede als basis voor de
andere deelprojecten van het totaalproject 2014-2018.
 Jubileumpublicatie “Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in
het Vlaanderen van de dertiende eeuw”, uitgave (www.davidsfonds.be/) Davidsfonds oktober 2015, 256 blz.(49,99€).
 Wandtapijtproject “Het tapijt van Assenede” van Floris ende Blancefloer”
Schilderijen, tekeningen, wandtapijten, borduurwerken waren in de vorige
eeuwen belangrijke informatiedragers voor de doorgaans ongeletterde bevolking. Vanaf de 14° eeuw waren bv de Vlaamse wandtapijten zeer bekend.
5

Het liefdesverhaal van Floris ende
Blancefloer werd opgedeeld in een
85-tal verhaalstaferelen; deze worden eerst getekend op een linnen
doek (geschonken door de grootste
Vlaamse linnenweverij LIBECO) en
daarna met gekleurde wol geborduurd. Het wandtapijt zal een lengte
hebben van bijna 100 meter en een
hoogte van 90 cm. Vlaanderen was
al van in de middeleeuwen bekend
voor zijn wol, vlas en linnen. Borduursters uit 13 landen worden uitgenodigd om mee te borduren. Streefdatum :
2018.
 Wil je meer weten surf dan naar: tapijtvanassende.be
NIEUWE UITGAVE voor WICHELEN EN OMLIGGENDE GEMEENTEN
BOEK "DE GESCHIEDENIS VAN DE KONINKLIJKE
KORSETFABRIEK DéWé INTERNATIONAL"
Julus D'haene - Krijgelstraat 28 - Schellebelle-Bruinbeke zoekt o.a. bij oud-werknemers en/of hun afstammelingen naar documentatie, foto's, reclamefolders, verhalen, enz...
U kunt hem contacteren op tel. 09/369.50.81 of via
e-mailadres: julus.d'haene@telenet.be.
Alles kan worden afgehaald bij U thuis of kan worden
bezorgd op zijn adres. Graag geen foto's of documenten in de brievenbus steken om schade door regen te
vermijden. Alles wordt na het scannen zo vlug mogelijk terugbezorgd.
Het boek kan uitsluitend besteld worden door overschrijving uiterlijk op 31 december 2016 van 35 Euro
op rekening BE11 4475 5415 3948 KREDBEBB van Julus D'haene - Krijgelstraat 28 - 9260 Wichelen (Schellebelle), en met vermelding "Boek DéWé". Bestellingen nadien mogelijk tot uitputting van de
beperkte voorraad.
Het boek is op mijn adres beschikbaar vanaf april 2017. Afhaling of levering aan huis na telefonische afspraak. De boeken die op 15 mei 2017 niet zijn afgeleverd worden kosteloos - persoonlijk of via Bpost (voor leveringen buiten de gemeente) in kreukvrije verpakking op uw
adres bezorgd.
GRAAG DIT BERICHT VERDER VERSPREIDEN BIJ FAMILIE, VRIENDEN EN KENNISSEN.
De opbrengst is ten voordele van het Kinderkankerfonds van UZ Gent.
De voorintekenaars worden in het boek vermeld.
Iedereen bij voorbaat bedankt.
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ALDFAER– tips
Een GEDCOM uitvoerbestand specificeren (Bron – Help bestand Aldfaer)
Als u uw gegevens uit Aldfaer wilt gebruiken in een ander stamboomprogramma of aan anderen
wilt verstrekken, dan kunt u van uw gegevens een GEDCOM-bestand maken. In het instellingenvenster voor GEDCOM export kunt u aangeven welke gegevens u in dat GEDCOM-bestand wilt
opnemen en aan welke karakterset deze moet voldoen.
Exporteer
> Bestand > Exporteer GEDCOM
> Instellingen
vul een naam van het bestand in bv “burg”
> Export
> OK
Bestand wordt opgeslagen op de plaats die u aangeeft in
het invulveld. (hier noemt het bestand burg.ged)
Onder Exporteer – Instellingen geeft u aan welke gegevens
van uw stamboom u naar GEDCOM wilt exporteren.
Zet een vinkje voor 'Aldfaer uitbreidingen die buiten de GEDCOM-standaard
vallen' als u ook de gegevens wilt exporteren waarvoor geen standaard
GEDCOM code beschikbaar is, maar
waarvoor in Aldfaer zelf een code (of
GEDCOM tag) is gemaakt. U dient er
echter rekening mee te houden dat
deze codes waarschijnlijk niet door andere programma's wordt herkend en
er voor die velden gegevensverlies kan
optreden. Klik hier voor een compleet
overzicht van GEDCOM tags die door
Aldfaer worden ondersteund. Voor de rest heb je de keuze welke gegevens je wel/niet wil transfereren.
Gegevensverlies bij GEDCOM export
De bedoeling van de GEDCOM-standaard is een probleemloze uitwisseling van gegevens tussen
de diverse genealogieprogramma's. In de praktijk blijkt dit echter minder probleemloos te gaan
dan vaak wordt gedacht en kan er soms toch gegevensverlies optreden. Daarvoor zijn een paar
oorzaken:
De GEDCOM-standaard is door de jaren heen af en toe aangepast. De laatste versie, GEDCOMversie 5.5, dateert van 1995. Er zijn echter nog genealogieprogramma's die hun GEDCOM-module
baseren op eerdere versies van GEDCOM, waardoor niet alle GEDCOM-tags worden ondersteund.
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Een deel van de standaard is eenduidig te interpreteren. Het is dan volstrekt helder op welke
wijze de gegevens in de GEDCOM gepresenteerd moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn: namen, geboorte- en overlijdensdata, huwelijken, kinderen, familierelaties, notities etc. Helaas
houdt niet elk genealogieprogramma zich aan deze duidelijke afspraken.
Voor sommige gegevens biedt GEDCOM geen eenduidige oplossing. Er wordt van de makers
van een genealogieprogramma dan een eigen inbreng verwacht. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de relatievorm (huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen etc.). Het mag duidelijk
zijn dat waar de makers van een genealogieprogramma zelf iets moeten verzinnen, de kans groot
is dat dit afwijkt van wat collega-programmamakers hebben bedacht.
Voor sommige gegevens biedt GEDCOM helemaal geen oplossing. Bijvoorbeeld voor het gewicht en de lengte bij geboorte. Of voor het tijdstip van overlijden. Hier mag je als programmamaker dan een eigen GEDCOM-code voor bedenken. Elk genealogieprogramma zal dus ook bepaalde informatie kunnen opslaan, die je in een ander programma niet terug zult vinden. Zo zult u
in andere programma's niet altijd de gegevens vinden die in Aldfaer op tabblad [Diversen] staan.
Deze gegevens worden door Aldfaer overigens wel allemaal naar GEDCOM geschreven.
Onder “Algemeen” en “Feiten” kunt door middel van een vinkje aangeven welke gegevens u,
naast de standaard persoons- en relatiegegevens nog meer naar het GEDCOM-bestand wilt exporteren. De meeste vinkjes spreken voor zich, maar als u een vinkje zet bij [* beveiligde*] tekst
en/of Materiaal moet u op nog wat speciale dingen letten.
[*beveiligde*] tekst exporteren
Als u in de verschillende notitie- en bronvelden uw tekst tussen [* en *] plaatst, bijvoorbeeld [*
deze tekst is geheim *] dan wordt deze normaal gesproken niet op de overzichten getoond en ook
niet meegenomen als u van uw gegevens een GEDCOM-bestand maakt (dit geldt overigens voor
alle tekstvelden). U kunt deze notities achteraf alsnog publiceren als u in dit venster een vinkje zet
bij "[*beveiligde*] tekst".
Materiaal exporteren
Als u een vinkje bij Materiaal hebt geplaatst kunt u aangeven hoe Aldfaer bij de export naar
GEDCOM om moet gaan met de materialen die bij uw stamboom horen. De plaats van het
GEDCOM-bestand geeft u op het GEDCOM export venster aan. In het GEDCOM-bestand zelf
worden de materialen nooit opgenomen, maar slechts de paden er naar toe.
Op tabblad [persoon] kunnen wel of geen publicatievinkjes bij de materialen zijn gezet om deze te
exporteren of af te drukken in uw genealogische overzichten. Als u hier een vinkje zet bij 'Alleen
publiceerbaar materiaal' zullen alleen de koppelingen naar de foto's met zo'n publicatievinkje in
uw GEDCOM-bestand verschijnen. Laat u dit vinkje weg, dan kijkt Aldfaer niet meer naar de publicatievinkjes en neemt alle foto's mee. U kunt ook aangeven dat u maar maximaal één foto wilt
opnemen in het GEDCOM-bestand. In dat geval wordt voor iedere persoon alleen het pad naar de
eerste foto in de export meegenomen.
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Samengevat heeft u dus de volgende combinaties voor beide vinkjes:
Alleen publiceerbaar Materiaal

Maximaal één
foto

Exporteert verwijzing(en) naar ...

Nee

Nee

Alle foto´s (onafhankelijk van publicatievinkjes)

Ja

Nee

Alle foto´s met publicatievinkje

Nee

Ja

Alleen de eerste foto (onafhankelijk van publicatievinkje)

Ja

Ja

Alleen de eerste foto met publicatievinkje

Als u een vinkje zet bij 'Kopieren naar aparte map' dan
worden de materialen (zoals
foto's en afbeeldingen) zelf
gekopieerd naar een aparte
map Materiaal. Deze map
komt naast de plaats van het
GEDCOM-bestand te staan.
Bij uitwisseling van uw gegevens met een andere gebruiker kunt u dan zowel het
GEDCOM-bestand als de
complete map Materiaal aan
die gebruiker aanleveren. Afhankelijk van de hoeveelheid
materiaal en grootte van de
bestanden kan het exporteren van een GEDCOM-bestand met materiaal lang duren.
Een vinkje voor 'Tussenvoegsel in tag SPFX' zorgt ervoor dat het tussenvoegsel in het GEDCOMbestand ook in een apart veld wordt opgenomen. Het tussenvoegsel wordt bij een GEDCOMexport ook steeds mee opgenomen in het naamveld. Een vinkje voor 'Notitie bij publiceren' zorgt
ervoor dat de notitie onder Privacy op het tabblad [Diversen] opgenomen wordt in het GEDCOMbestand. Als u bij het zetten van een vinkje de Shift-toets ingedrukt houdt kunt u in één keer alle
opties aan of uitzetten.
Karakterset
Onder Karakterset kiest u de karakterset waar dit GEDCOM-bestand aan moet voldoen.
 Kies ANSI, als u een GEDCOM-bestand wilt maken waarin geen speciale diakritische tekens
of andere speciale karakters zijn opgenomen. (Diakritische tekens zijn karakters die uit meerdere
elementen bestaan en de juiste uitspraak van een letter aangeven. Een letter vormt samen met een
trema of een accent een diakritisch karakter.
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 Kies ANSEL, als u een GEDCOM-bestand wilt maken waarin wel diakritische tekens1 of andere
speciale karakters zijn opgenomen.
 Kies ASCII, als u een GEDCOM-bestand wilt maken waarin alleen ASCII-karakters zijn opgenomen.
 Kies UTF-8, als u een GEDCOM-bestand wilt maken waarin karakters volgens de UTF-8 karakterset zijn opgenomen (bijvoorbeeld voor westers en oosters schrift, symbolen enz.).

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:
Rita Van Der Linden / Lochristi, Van Herrewege Arlette (Assenede),
Marina Buysse (Melle), Herman Couché (Deinze), Guido De Munter (Merelbeke),
Francine De Paepe (Landegem), Gilbert Van Overmeire (Melle), Anne Van Kelst
(Sint-Lievens-Houtem), Antoine Verstuyft (Lochristi) en André Vervust (Melle).
Rouwbrieven: Francine De Paepe (Landegem), Gilbert Van Overmeire (Melle), Anne Van Kelst (SintLievens-Houtem, Antoine Verstuyft (Lochristi) en André Vervust (Melle).
Krantennecrologie: Guido De Munter (Merelbeke).

Parochiebladen: René De Coster (Wondelgem).
Boek: “Baarle, Sint-Martinus, parochieregisters 18de eeuw” (bewerking), geschonken door Francine De
Paepe (Landegem).

Bundels genealogische info families Boudry / Souocle en Bodry / Everaerts, geschonken door Ann
Vercruyssen (Wondelgem).
Communieprentjes: Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem).

Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.

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
Melle vzw (WGM vzw)

1

Diakritische tekens: zijn karakters die uit meerdere elementen bestaan en de juiste uitspraak van een letter aangeven.
Een letter vormt samen met een trema of een accent een diakritisch karakter. Een voorbeeld hiervan is de ë uit genealogieën
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De volledige lijst vindt u op de website http://www.erfgoedmelle.be

Projecten
Langs deze weg houden we u op de hoogte van de projecten die onze medewerkers(sters)
aan het uitwerken zijn, zoals digitalisering van parochieregisters o.a. Kaprijke – Lembeke Eeklo en Assenede. Wij geven zeker een seintje bij de finalisatie van deze projecten. Bedenk
evenwel dat het digitaliseren, afhankelijk van de grootte van de parochie soms maanden/jaren kan duren !!

Lijst van de binnengekomen boeken en tijdschriften
Van 26 10 2016 tot en met 01 12 2016
Tijdschriften :
“De Levensboom” Tijdschrift Familiekunde FV Regio Meetjesland, jg.XXIX, nr. 4
Thema:
Aalterse pleeggezinnen voor Gentse vondelingen, 1830-1876, blz. 131174, met namen index
“Leiestam “ Tijdschrift Familiekunde FV Regio Deinze, jg.24 nr.4
Thema’s: De Van Risseghem familie uit Petegem-aan-de-Leie
Het Braziliaanse emigratierelaas van de familie Maebe uit het Oost-Vlaamse
Vinkt
“Brugse Stam” Tijdschrift Familiekunde FV Regio Brugge, jg.48 nr.6
Thema’s:
De Zuienkerkse roots van Zr. Mechtilde
(Godelieve Devriese),
Onderofficieren en soldaten van de compagnie Marechaussee
Gesneuvelde Brugse soldaten in het Franse Leger 1800-1814
“Scone Jhan” Familietijdschrift , jg.26 nr 4
Thema’s:
De families Van Munte, van den Berghe en van Dongelberge en hun
verwantschap met Scone Jhan uit Gent & Mechelen
Proces: Sint-Corneliusabdij te Ninove tegen Daniël Schoonjans uit Okegem
Werk van de hofschilder Antoon Schoonjans in België
Schoonjans Familienieuws
“Mededelingen van de heemkundige kring van Erpe-Mere” Heemkundig tijdschrift,
jg.56 nr.4
Thema’s: De kosters van Burst (deel 2)
Het emigratieverhaal van Alfons Ottoy en Irma Van Hemelryck vóór,
Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
“Heemkunde Houtem” Viermaandelijks tijdschrift, jg.3 nr.3
Thema’s: Het geslacht d’Oyenberghe
De families Iemants en De Moor
“De Rode Leeuw” Tijdschrift voor familiegeschiedenis, jg.47 nr.4
Thema’s: Archief van de Rechtbanken voor Oorlogsschade
Kwartierstaat van Joannes Gerardus Delcour
Allem@@l Digit@@l ; interessante websites
Van Muwis naar Miebies, of niet?
Heemkunde Ham en het digitaal aanbod voor genealogen, begraafplaatsen
en kerkhofinventarissen
Uitnodiging op een lezing “Fotodatering en –identificatie” door Peter Eyckerman.
Familiewapen voor drie Limburgers: Janssen, Sauwens en Voorter.
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Testamenten verleden voor de pastoors te Opitter 1700-1777(deel1)
“Pollaars Heem” Heemkundig tijdschrift, jg. 2016 nr. september
Thema: De Hoogstraat te Pollare omstreeks 1850, kadasternummers met de namen
van de eigenaars en de bewoners.
“Triverius” Geschied- en Heemkundig tijdschrift, jg. XLVI, nr. 2
Thema’s: namenlijst (02 05 1847) ondertekenaars oprichting zondagsschool
Klasfoto Everbeekse kleuterklas, jaar 1918, met de namen van de kleuters
Afstamming van Charles Van Bockstael
Voorouderreeks van Carolus Philippus Ceuterick
“Triverius” Geschied- en Heemkundig tijdschrift, jg. XLVI, nr. 3
Thema’s: Voorouderreeks en gezin van Bonifaas Ceuterick
Namenlijst van Zegelsemse oud-strijders en opgeëisten 1914-1918
Rituelen bij geboorte, huwelijk en overlijden
Status Animarum van de parochie Parike
“Triverius” Geschied- en Heemkundig tijdschrift, jg XLVI, nr. 4
Thema’s:
Voorouderreeksen en gezinnen van de pachters van het Hof Ten Broeke
“Westerring” Heemkundig tijdschrift, jg.23, nr. 91
Thema: Liber Memoralies: Vormsel in de kerk van Eine
“Westerring” Heemkundig tijdschrift, jg.23, nr. 89
Thema: Drie generaties vinkeniers familie Van Damme
“Westerring” Heemkundig tijdschrift, jg.23, nr. 90
Thema: Het gezin Elebaut periode 1759-1969
“Wissekerke” Heemkundig tijdschrift, jg.40, 2016, nr. 3
Thema: De familie Van Pottelsberge op Wissekerke jaar 1516 – 1548
“De Zwalmgalm” Heemkundig tijdschrift, jg.21 nr. 2
Thema: Overlijdens ex-Zwalmenaren – 1ste semester 2015
“Nieuwkerkse Kronieken” Heemkundig tijdschrift, jg.21, nr. 1
Thema: Namenlijst van zelfstandige leveranciers aan de kerkfabriek
jaar 1905-1986
“De Souvereinen” Heemkundig tijdschrift Lokeren, jg.47, nr. 2
Thema:
Monseigneur Bernard Mels en zijn Lokerse familie, Stekene rond 1600
“Chronyken van Huizingouw” Heemkundig tijdschrift Zingem, jg.10 nr. 37
Thema’s: Familie Vergucht – Janssens
Het gezin Dockers – Heylesonne
Heemkundig tijdschrift Moerbeke-Waas, jg.24, nr. 2
Thema: Vier generaties Schelstraete in Moerbeke
Heemkundig tijdschrift Lebbeke, jg.28 nr. 4
Thema: De Lebbeekse militairen lichting 1913(slot)
“De Vierschaar” Heemkundig Jaarboek 2015, nr 48
Thema: De gesneuvelde militairen van Wachtebeke en Sint-Kruis-Winkel
“Land van de Woestijne” Heemkundig tijdschrift, jg.39, nr. 1
Thema’s:
Tijdsbeeld en …goede herinneringen, familie De Greve-De Buysser,
Knesselare
Een jeugdverhaal van een Drongenaar over Bellem, Familie De ClercqDe Vreese
“Land van de Woestijne” Heemkundig tijdschrift, jg.39, nr. 2
Thema: Renteboek uit 1620 duikt terug op
“Land van de Woestijne” Heemkundig tijdschrift, jg.39, nr. 3
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Thema’s: De familie Van de Vivere met adellijke roots te Gent
Vondelingen en Aalterse moeder herenigd in 1842
“Den Dissel” Heemkundig tijdschrift, jg.12, nr. 1
Thema’s: Bidprentjes: blz. 16, 43 en 62
Lijst van Sinaainaren die stierven in het jaar: 1969, 1970, 1971, en
2015
“het Land van Beveren” Heemkundig tijdschrift, jg. LIX, nr. 3
Thema: Chronologische lijst van vrederechters (1796 – begin 1800), kanton Haasdonk,
kanton Beveren
Chronologische lijst van griffiers van het kanton Beveren (einde 18de eeuw
– 2012)
Kantonomschrijving Beveren en deelgemeenten: historisch overzicht (1795
– 1999)
Korte biografische notities (19de eeuw): alfabetisch repertorium
“Denderland” Heemkundig tijdschrift Hofstade-Gijzegem, jg.14, nr. 2
Thema: Een kort familieverhaal, familie Van Peteghem-Delbeke
“Denderland” Heemkundig tijdschrift Hofstade-Gijzegem, jg.14, nr. 3
Thema: Een lijk opgevist in de Dender in Hofstade jaar 1880, huisgezin Wauters-Hereman
Familiegeschiedenis Matthys in Hofstade
“Businarias” Heemkundig tijdschrift Maarkedal, jg.20, nr. 59
Thema: Michel Vandeputte en zijn familie
“De Twee Ambachten” Heemkundig tijdschrift gemeente Assenede, jg.24 nr. 1
Thema: Bruiloftsklokken luiden, meer dan honderd jaar trouwen in Groot-Assenede,
met heel wat huwelijksfoto’s, namen en datums
“Jan Broeckaert” Heem en geschiedkundig tijdschrift Wetteren, jg. 2016, april
Thema: 5 generaties van het Boomkwekersgeslacht Braeckman
“Salvator mededelingen” Oudheidkundige kring H.H.Salvator, Wieze, jg. XXVI, nr. 86
Thema: Groeten uit het Waasland, een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel 2)
Antonius Mercx x Barbara Van Nuffel (1608).
Boeken:
Rubriek 026 nr. Temse-007 – nis 4R6C
“Gemeentemuseum van Temse, jaarboek 2005” De familie Dierickx en aanverwanten
te Temse tussen 1800 en 1988, op pg.07.
Rubriek 055 Naamkunde "Wat is de betekenis van mijn naam deel A-H" en "Wat is de
betekenis van mijn naam I-Z”
Rubriek 014 Familiegeschiedenis "Familie Bodry-Souocle , delen 1, 2 a , 2b en 3"
Parochieregisters:
Baarle Sint-Martinus parochieregisters 18de eeuw, Heemkundige Kring Dronghine,
Francine De Paepe, mei 2016
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Welkom bij Familiekunde Vlaanderen – Regio Meetjesland !
Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland streeft ernaar
de genealogie te bevorderen, te beoefenen en de verworven
kennis te verspreiden.
Daartoe organiseert zij voordrachten, werkvergaderingen en
andere activiteiten met betrekking tot familiekunde.
Onze activiteiten en dienstbetoon staan open voor alle belangstellenden.
Het werkgebied wordt gevormd door de gemeenten Aalter, Assenede, Beernem, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Ruiselede, Sint Laureins, Waarschoot en Zomergem. Hier vindt u een overzicht van onze bestuursleden.
FV Meetjesland geeft een driemaandelijks tijdschrift “De Levensboom” uit, met een 200-tal
abonnees.
Hier vindt u een overzicht van alle verschenen nummers van “De Levensboom” en leest u hoe u
zich op het tijdschrift kunt abonneren.
Documentatiecentrum Aalter
Gemeentearchief van Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter.
Telefoon leeszaal : 09 325 22 28 – website: http://www.aalter.be.
Raadpleeg het overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten van goed, tijdschriften…
Openingstijden (behoudens vakantie- en feestdagen) : dinsdag van 9.00 tot 12 uur en van 13.30
tot 19 uur, zaterdag van 9 tot 12 uur.
Genealogisch dienstbetoon te Assenede – onder leiding van Jackie Claeys en Frank Baete.
Elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 19.30 tot 21.30 uur in de
Stadhuisstraat 1, 9960 Assenede (achter het oud- gemeentehuis). Bibliotheek met onder andere
microfilms met de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters van groot-Assenede
(Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo), een grote verzameling bidprentjes en doodsbrieven en talrijke inventarissen van staten van goed uit het Meetjesland. Iedereen is van harte
welkom !

14

Familiekunde Vlaanderen - Regio Meetjesland - (www.appeltjes-meetjesland.org)
Documentatiecentrum Aalter
Gemeentearchief van Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter.
Telefoon leeszaal : 09 325 22 28 – website: http://www.aalter.be.
Raadpleeg het overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten van goed,
tijdschriften… Openingstijden (behoudens vakantie- en feestdagen) : dinsdag van 9.00 tot
12 uur en van 13.30 tot 19 uur, zaterdag van 9 tot 12 uur.

Genealogisch dienstbetoon (familiekunde) - Maldegem
Genealogisch dienstbetoon voor beginnende en ervaren vorsers. Documentatiecentrum voor familiekunde. Wegwijs helpen van bezoekers bij opzoeken van familiestamboom of kwartierstaat.
Ruime genealogische bibliotheek en opzoekingsmogelijkheden (inventarissen staten van goed uit
het Meetjesland, familiegeschiedenissen, verschillende bewerkte parochieregisters, tijdschriften,
e.d.). Eigen publicaties.
Naast het maandelijks genealogisch dienstbetoon is er natuurlijk ook nog de gemeentelijke archiefdienst van Maldegem. Hier kan je ook terecht voor de bewerkte parochieregisters van Adegem, Maldegem en Middelburg.
Adres:
Bloemestraat 45 (loods Dienst Infrastructuur, eerste verdieping)
tel. 050 72 86 11
e-mail: archief@maldegem.be
Website: http://www.maldegem.be/archief/
Openingsuren:
– Woensdag van 14.00 tot 18.30 uur
– Afwisselend:
Vrijdag van 16.00 tot 19.30 uur
Zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur

HEUSDEN
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Genealogisch dienstbetoon te Assenede – onder leiding van Jackie Claeys en
Frank Baete.
Elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 19.30 tot 21.30 uur in
de Stadhuisstraat 1, 9960 Assenede (achter het oud- gemeentehuis). Bibliotheek met onder andere microfilms met de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters van groot-Assenede (Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo), een grote verzameling bidprentjes en
doodsbrieven en talrijke inventarissen van staten van goed uit het Meetjesland. Iedereen is van
harte welkom !

Familiekunde Vlaanderen – afdeling Tielt - (fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/)
Tijdschrift ONZE VOOROUDERS
Negentiende jaargang nr. 4 oktober - 2016
1.Wapenbezitters te Ruiselede anno 1789
André Braet, Kruishoutemseweg 131, 8790 Waregem
2.Father Syoen, slot
Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem
3.Het verhaal van Camille Le Couter en Emmerence Verhelst, slot
Jan Verhelst, Fortstraat 28, 2640 Mortsel
4.Sententie van 1577 over Jan Brakeval uit Wingene
Jo Patteeuw en Luc Neyt
Negentiende jaargang nr. 3 juli 2016
1.Kwatierstaat Camiele Seynaeve gehuwd in 1932 met
Snauwaert Magdalena, slot
Jean-Paul Romain, Rue du Bois 16, 5380 Cortal-Wodon
2.Uit het handboek van deken Johannes De Mol, aankoop
van een nieuwe klok in september 1618
Claude Moors, Kerkstraat 5, 8700 Tielt
3.Father Syoen, hondert jaar later, deel 3
Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem
4.Het verhaal van Camille Le Couter (1878-1951) en Emmerence Verhelst (1877-1946), deel
2. Jan Verhelst, Fortstraat 28, 2640 Mortsel






“Onze voorouders” is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven
door Familiekunde Vlaanderen regio TIELT , dat driemaandelijks verschijnt, bij het
begin van het kwartaal.
Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar (buitenland 10,00 euro).
Dit bedrag kan overgeschreven worden op het rekeningnummer IBAN BE75 9731
3326 0351 van FV-Tielt vzw, p/a Luxemburglaan 21 8700 Tielt.
Als lezend lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift.
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UITNODIGING
De Beeldenstorm en Alva’s ‘Bloedraad’ in Tielt en omliggende dorpen door Sander Wassing, historicus uit Utrecht en freelance onderzoeker rond de Raad van beroerten in de
Zuidelijke Nederlanden
Vierhonderdvijftig jaar geleden stond onze regio in rep en roer. In de zomer van 1566
bereikten lang opgekropte religieuze, sociale en economische spanningen een hoogtepunt.
Deze waren niet langer beheersbaar toen het Spaans-Habsburgse bewind in Brussel, onder
druk gezet door Hendrik van Brederode, concessies deed en uiteindelijk duldde dat andersdenkenden openlijk bijeenkwamen. Deze hagenpreken in het open veld werden bezocht
door soms duizenden mensen. Op 18 juli 1566 bracht Joris Wybo uit Pittem een preek ten
gehore in het Tieltse. Men kon aanvankelijk niets beginnen tegen het fenomeen dat zich vanaf augustus 1566 overal in de
Nederlanden voltrok. De Beeldenstorm die op 10 augustus
begon in Steenvoorde verspreidde zich razendsnel door het
land. Terecht merkt historicus Jonathan Israël het volgende
op over het fenomeen: ‘Nog nooit tevoren was een samenleving op zo’n grote schaal vervreemd geraakt van haar eigen religieuze cultuur.’ In de omgeving van Tielt hebben rondtrekkende groepen beeldenstormers hard toegeslagen gedurende de tweede helft van augustus 1566. Inwoners van Meulebeke wisten vernielingen in
de Sint-Amanduskerk af te wenden door de stormklok te luiden. Te Ruiselede wist men de
beeldenbrekers niet te weren en werden enkele grafzerken stukgeslagen op het kerkhof
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Op dezelfde dag, 23 augustus 1566, werd het interieur van
de parochiekerken te Deinze en Roeselare grondig vernield.
Nadat de orde was hersteld kon een meedogenloos antwoord van landsheer Filips II niet
uitblijven: hij stuurde zijn meest ervaren generaal, de hertog van Alva met een leger om
orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten.
Commissarissen zwermden uit over de Nederlanden en tekenden overal getuigenverklaringen op. Deze documenten worden vandaag de dag in het Algemeen Rijksarchief Brussel bewaard.
De harde hand van Alva werd overal gevoeld. In grote steden als Antwerpen en Gent
werden honderden personen gevonnist. Over tientallen Tieltenaren werd een banvonnis
uitgesproken en zeven van hen werden publiekelijk geëxecuteerd. Ook in de omliggende
dorpen werd onderzoek verricht door de Raad van Beroerten. Op welke manier raakten inwoners uit Tielt en omliggende plaatsen bij deze turbulente tijd betrokken? Hoe ging de
Raad van Beroerten te werk en hoe verging het degenen die gevonnist werden door deze
rechtbank? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde.
Wanneer: donderdag 23 februari 2017 om 19.30 uur
Locatie: Stedelijke Bibliotheek Tielt, ingang Lakenmarkt 9
Toegang gratis
(Deze lezing is een organisatie van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen regio Tielt en de Openbare Bibliotheek Tielt.)
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Openingsuren van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum voor
2017
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 2017:
 maandag 2 januari 2017
 maandag 17 april 2017 (2de Paasdag)
 maandag 1 mei 2017 (Feest van de Arbeid)
 maandag 5 juni 2017 (2de Pinksteren)
 1 juli tot en met 31 augustus 2017
 woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)
 woensdag 15 november 2017 (Feest van de Dynastie)
 zaterdag 23 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018 (kerstvakantie)

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.

Werkten mee aan dit nummer:
Redacteurs: Jan Olsen (Melle), Ivan Burggraeve (Lochristi)
Medewerkers: Jan Van de Velde, Xavier De Schryver, Luc De Ruyver, Magda De Nys
en het bestuur van WGM vzw.
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