NIEUWSFLITS
nr. 58 (mei 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 plaats van over ’t weer te “zagen” zie ik toch wel een goede reden om er eventjes van af te
wijken voor deze speciale gelegenheid nl.
“Moederkensdag”.

Moederdag wordt gevierd op 14 mei a.s. ter ere van het moederschap. De
moderne Moederdag wordt meestal in maart, april of mei gevierd. Dit verschilt echter per land. In Nederland, België en vele andere landen valt
Moederdag op de tweede zondag in mei. In Frankrijk is het Moederdag
op de laatste zondag van mei - tenzij Pinksteren op die dag valt, dan is
het de eerste zondag in juni. In Spanje wordt El día de la Madre de eerste
zondag in mei gevierd. In het Verenigd Koninkrijk valt Moederdag op de
vierde zondag van de vastenperiode, dus drie weken voor Pasen.
In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het verwennen van moeder. Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus.
Huishoudelijke taken moeten, voor zover dat niet al gedaan werd, door vader en de kinderen worden
verricht. Vaak hebben de jongere kinderen op school of op het kinderdagverblijf cadeaus gemaakt.
Dikwijls wordt ook oma op deze dag bezocht. De handel in bloemen beleeft in de week voor Moederdag een absoluut hoogtepunt, vergelijkbaar met kerst en Allerzielen/Allerheiligen.1
En…….. van de al wat oudere vorsers, wie kent volgend spreuk nog die in vrijwel elk huisje boven de
“schouw” hing????

De schoonste naam
op ’t wereldrond
Het schoonste woord
uit ‘s menschenmond
is Moeder

Mei:

De naam Mei zou kunnen voortkomen van het latijn Majus, van Maja, moeder van Mercurius.
Onze heidense voorouders gaven aan deze maand de naam van Vrouwenmaand, welke waarschijnlijk terugging op Freya of Freyja, de Germaanse Venus. Het Christendom volgde die voorbeelden op en wijdde deze maand aan Maria, moeder-maagd van Jezus Christus; Alzo heeft de
meimaand als synoniem Maria- of O.-L.-Vrouwmaand.
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Zoekertjes:
Volgende vraag kwam bij ons binnen: Wat betekenen de 3 kleine O ‘tjes op het einde van elke huwelijksakte? (m.m.v Xavier De Schryver)
 Hierbij een “Huwelijksakte van Maeyken Van Aerde met Hans Van Damme, x 19 mei 1608 te Destelbergen”

Antwoord:
 Wanneer we bv. bij de eerste huwelijksakten uit 1585 in Evergem kijken (zie hierna), dan komen deze cirkeltjes eveneens voor, maar nu vooraan de akten.
 De enige verklaring die wij konden “verzinnen” bestond in een geheugensteuntje voor de pastoor die daarmee aangaf dat de 3 bannen (afroepen) wel degelijk gepasseerd waren… Wie
hier meer over weet gelieve ons daarover te contacteren.
 Wat de datums betreffen: na het cijfer van de datum plaatste de pastoor steeds een krul die
de afkorting van “ste” of "de" zou betekenen.
 De bovenstaande akte is niet 19 mei maar de "eer(ste) mei 1608"....Zie de andere datums:
XXste, XIIIde, Xde enz....
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Computertips

Met de huidige evolutie van de soft- en hardware is het heel lastig om tips vast te leggen die gelden
voor elke PC, hetzij met Office 2003 met XP of een Office 2016 met Win 10 om van alle tussenliggende
versies nog maar te zwijgen. Toch trachten we hier enkele vragen van lezers te beantwoorden. We
proberen op deze manier ook een en ander ev. te herhalen voor beginnende genealogen (ja die zijn er
dus wel degelijk!).
Symbolen invoegen
(terzelfdertijd de toets Alt en cijfers indrukken!)uit de ASCII tekenset.2
Alt11 ♂
Alt145 æ
ALT0134 † of † (wanneer je het lettertype verandert naar AlgeriAn)
Alt12 ♀
Alt146 Æ
Alt0169 ©
De meeste andere symbolen en afkortingen zijn op het toetsenbord beschikbaar.
Foto’s invoegen
Na een uitdraai in bv Aldfaer merkt men dat de foto’s niet altijd staan waar men ze wenst.
Daarbij komt ook nog het navigeren van afbeeldingen nadat men teksten bij typt bv.
Ikzelf doe dat als volgt (office 16):
Invoegen - Afbeeldingen
Wanneer je nu eerst op de afbeelding klikt dan verschijnt volgend beeld:
 ofwel ga je naar “opmaak” – “tekstterugloop”of “positie”. Dan “contour”
aanduiden, zodat de tekst mooi rond uw figuur loopt.
 ofwel “opmaak” - “tekstterugloop” of “positie” (pijltje naar onder) “meer
indelingsopties”.
 ofwel klik je gewoon op het symbool rechtsboven naast de foto – meer
bekijken – tekstterugloop – contour.
Tab “terugloopstijl” of “positie” – “contour”.
Zoals je ziet kan je hier ook ev. het formaat van uw foto aanpassen, doch het is eenvoudiger dit te
doen met de figuur zelf al of niet via de hoeken uit te rekken of te verkleinen.
Je zult zien, na een paar uitvoeringen wordt dit een routine, maar het resultaat zal veel aangenamer
zijn.

Internetlinks: DEEL 4 (+ correctie deel 3)

Op de website www.watstaatdaer.nl kan al puzzelend de vaardigheid van paleografie worden vergroot.
Beginners kunnen starten met het herkennen van losse letters en woorden. Is men al iets bedrevener dan kan
er geoefend worden met complete teksten.









Oostende en deelgemeenten - Archief BS
FV Bibliotheek
FV Dendermonde: www.familiekunde-dendermonde.be/
FV Meetjesland: Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
FV Indices
FV Roeselare : Vlaamse vereniging voor familiekunde, VVF, Roeselare
FV Waasland - Startpagina

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is een standaard om Latijnse letters, cijfers, leestekens en enkele andere
tekens en stuurcodes te representeren en aan ieder teken in die reeks een geheel getal te koppelen, waarmee dat teken kan worden
aangeduid. De code werd ontworpen door een commissie met o.a. Hugh McGregor Ross en Bob Bemer.
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FV Aalst: www.familiekunde-aalst.be/
Ariadne on line Catalogi: Ariadne bevat genealogische informatie uit een ruime waaier van
bronbestanden, zoals doop-, trouw- en begraafregisters, akten van de burgerlijke stand, gezinsreconstructies, tellingen, verzamelingen rouwbrieven en bidprentjes, naamindices op genealogische en heemkundge tijdschriften, catalogi van genealogische bibliotheken, enz.. Dat
alles onder de vorm van meerdere miljoenen gegevensblokken.
Nationaal Museum van Douane en Accijnzen: http://nationaaldouanemuseum.jimdo.com.

Naslag - Algemeen
LEXILOGOS: www.lexilogos.com - Dictionnaires, Cartes, Documents en ligne - Langues & Pays
Dictionnaires dans toutes les langues, Cartes de tous les pays, Documents en ligne
Mail.com - Wikipedia, the free encyclopedia; Encyclopædia Britannica; Online Nederlandstalige Encyclopedie
Beroepen
 Métiers de nos ancêtres : https://www.vieuxmetiers.org : oude verdwenen of zeldzame beroepen.
 Beroepen van toen - www.margret.nl : Het beroepsnamenboek geeft evenals margret.nl uitleg
over oude beroepen. Zie geneaknowhow.net voor afbeeldingen. In (streek)musea komen oude
ambachten weer tot leven, zie musip.nl voor attributen of werktuigen die karakteristiek zijn
voor de beroepsuitoefening en raadpleeg andere beeldbanken.
Familienamen
Alle familienamen in Frankrijk tussen 1891 en 1990. 1.329.000 namen:
http://www.geopatronyme.com/
Verdwenen familienamen in Frankrijk tussen 1891 en 1940:
www.geopatronyme.com/cdip/disparu2.htm
Kaarten
Ferrariskaart - Kaarten en plannen
De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse
Nederlanden. Het is de eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel
West-Europa.3
Gekleurde kabinetskaarten zijn ook online beschikbaar:
 De oorspronkelijke kaartbladen:
o op de website van de Koninklijke Bibliotheek van België (link)
 De vervormde kaartbladen zodat ze passend op de tegenwoordige geografie liggen:
o op de website van het AGIV (alleen Vlaams Gewest en Brussel) (link)
o op de website van Service public de Wallonie (SPW) (alleen Waals Gewest) (link)
======================================
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Oud Schrift en documentenleer voor beginners
2017-2018 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 BE487370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2017-2018". 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.

telkens van 19.00 uur stipt tot 21.00 uur.
Data en programma
Dinsdag 26 september 2017: 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 24 oktober 2017: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 28 november 2017: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 23 januari 2018: 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 27 februari 2018: 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 27 maart 2018: 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.
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Oud Schrift en documentenleer voor gevorderden
2017-2018 Werkgroep Genealogie Melle vzw

telkens op dinsdag van 19.00 uur stipt tot 21.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47).
De lessen worden verzorgd door Lieve Welvaert.
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.
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:
 Dinsdag 10 oktober 2017
 Dinsdag 7 november 2017
 Dinsdag 5 december 2017
 Dinsdag 16 januari 2018
 Dinsdag 30 januari 208
 Dinsdag 20 februari 2018
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.
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In verband met de lessen “Oud Schrift” die
wij al vele jaren bezorgen is er ook een naslagwerk
te koop nl. “Kennis maken met OUD SCHRIFT” een
praktische uitgave samengesteld door wijlen August
De Baets waarin de verschillende types alfabet,
vanaf de 16de tot de 19de eeuw, onder de loep worden genomen.
Dit werk is te koop, bij afhaling in DC Melle,
aan de prijs van 15.00€ bij de Heemkundige Vereniging “De Gonde”.
Je kan dit boek bekomen door storting van
24.00€ (incl. verzendingskosten) op rek. nr. op
bankrekeningnummer: IBAN: BE24 4483 5863 2138
BIC: KREDBEBB van de Heemkundige Vereniging De
Gonde / Melle

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.
Doodsprentjes:
Rita Vander Linden (Lochristi), André De Moor (Wetteren) en Jan Van de Velde (Wetteren)
Rouwbrieven: André De Moor (Wetteren), Kris Burggraeve (Gijzenzele) en Jan Van de
Velde (Wetteren).
Koninklijke Harmonie St.Cecilia Melle
Stelt voor:
LENTECONCERTo.l.v. Johan Van Hulle
Zaterdag 13 Mei 2017 om 20u
Feestzaal College Paters Jozefieten Melle
Inkom: 10 Euro
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Werkgroep Genealogie Melle vzw
Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
Opgelet: gelieve voor de prijslijst (kan steeds aangepast worden) van de boeken
steeds de website (www.erfgoedmelle.be) te raadplegen.

Laatste uitgaven:

Zele: Staten van Goed van 1711-1749, door Luc De Ruyver
en Marcel Meys met alfabetische index op naam, 398 pagina’s voor 28,00 €. Daarmee is deze reeks compleet van
1584 – 1795 !!
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, dopen 1618-1800, door Rita Van Herrewege. In totaal 16.703 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen,
614 pagina's voor 35,00 €.
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, huwelijken 1618-1800 door Rita Van
Herrewege. In totaal 5276 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 324 pagina’s voor slechts 24,00 €.
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, begrafenissen 1628-1800 door Rita Van
Herrewege. In totaal 12624 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de
man. In totaal 367 pagina’s voor slechts 26,00 EUR.

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)
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Binnengekomen tijdschriften en boeken
Tijdschriften:
Van 21 03 2017 tot en met 13 04 2017
“De Twee Ambachten” heemkundig tijdschrift, jg. 24 nr. 2
Thema’s:
*Het gebeurde honderd jaar geleden
*Frans Desomville van de Landsdijk 1874-1969
*De dood op bezoek in het huis van de familie Finet in Oosteeklo
*Bruiloftsklokken luiden
*De familie Costens en Gerard Costens (1907-1994)
“Businarias” Heemkundige Kring Maarkedal, jg. 21 nr.61
Thema’s:
*Families Deschaumes uit Nukerke en omstreken
“Salvator mededelingen” Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze, jg. XXVI nr. 89
Thema’s:
*Marie Anne Ghislaine Josèphe de Clerque Wissocq de Sousberghe (19042016)
*Theodoor De Mol 1868-1966
“Salvator mededelingen” Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze, jg. XXVII nr. 90
Thema’s:
*Overleden Wiezenaren: 150, 125, 100, 75 en 50 jaar geleden
“Het Land van Beveren” heemkundig tijdschrift, jg. LIX nr.4
Thema’s:
*Kunstschilder Jan Miel: doopdatum, familie en verwanten in Beveren (begin
17de eeuw)
“de Kluizenaer” tijdschrift van de Heemkundige Kring De Kluize vzw, 2016 nr. 84
Thema’s:
*De familie Courtens in Sint-Gillis-Waas, deel1
*Stamboomperikelen
“Heem- en Oudheidkundige Kring van Berlare vzw”, jg. 34 nr.1
Thema’s:
*Josijnten Abbeel, Staat van Goed bij haar overlijden in 1676
“Heem- en Oudheidkundige Kring van Berlare vzw”, jg.34 nr. 2
Thema’s:
*Afstammelingen gezocht van Adriaan De Witte
*Kwartierstaat van Mauritius De Wael
“Heemkring Wichelen”, jg.40 nr. 1
Thema’s:
*7 Wichelse wezen, de zonen van Polydoor Van Geert
*Wichelen treurde in 2015 om … namenlijst overledenen
“Heemkundige Kring Moerbeke-Waas”, jg.24 nr. 3
Thema’s:
*De familie Vertente, schippers en militairen
*Belgen in Canada
*Parallelwegen E34/N49 hebben nu een naam
“Ledenblad van de Heemkundige Kring Denderland Hofstade-Gijzegem”, jg. 14 nr. 4
Thema’s:
*Gijzegem, Duivenchapiter, het gezin Rombaut-Wauters
*Hofstade, Brouwerij Callebaut rond 1860-1913, familiegeschiedenis Petrus
Callebaut ° 1752
*nog over Petrus Franciscus Matthijs
“Leiestam” tijdschrift Familiekunde Vlaanderen Regio Deinze, jg. 25 nr. 2
Thema’s:
*Livina Madou, vroedvrouw in Wontergem ° 1736
“Land van Rode” Heemkundig Genootschap, jg. 44 nr. 173
Thema’s:
*The Birtley Belgians
*Nieuws uit het Rijksarchief
*Workshop oud schrift en computer
*Staten van Goed Land van Rode, deel 7
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“Land van Rode” Heemkundig Genootschap, jg. 44 nr. 174
Thema’s:
*De Vuurkruisers (einde)
“Land van Rode” Heemkundig Genootschap, jg. 44 nr. 175
Thema’s:
*Balegem: de Schyvinckmolen (pachters, eigenaars en mulders)
*Staten van Goed Land van Rode, deel 8
“Land van Rode” Heemkundig Genootschap, jg.44 nr.176
Thema’s:
*Cursus Familiekunde
*Oud schrift lezen
“Land van Rode” Heemkundig Genootschap, jg. 45 nr. 177
Thema’s:
*Workshop oud schrift
*Cursus Familiekunde
*Staten van Goed Land van Rode (deel 10)
“Westerring” contactblad van Heemkring Westerring vzw, jg. 24 nr. 93
Thema’s:
*Over Hurnjon, Horn, Heurne en Sint-Pieters-Heurne. Oorsprong Familie Van
Heurne – een hypothese
“De Souvereinen” tijdschrift van de Heemkring van Lokeren, jg. 47 nr. 4
Thema’s:
*Foto uit de oude doos: Zondagsschool Sint-Anna Heirbrug, Lokeren 1938,
met van iedere geportretteerde naam en voornaam
“Braem” tijdschrift voor heemkunde, Heemkundige Kring Elversele, jg. 49 nr. 1
Thema’s:
*het levensverhaal van de broers vander Dict en hun familie te Elversele
“De Hellebaard” tijdschrift Heemkundige Kring Herzele, jg. 14 nr. 4
Thema’s:
*De laatste Vrouwe van Ressegem, Elisabeth Pauline de Gand-MerodeIsenghien (1737-1794)
Heemkundige Kring Haaltert & deelgemeente, jg.37 nr.1
Thema’s:
*Twee kosterdynastieën in Denderhoutem (II)
“Jan Broeckaert” nieuwsbrief van de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring, Wetteren, jg.20
Thema’s:
*Historische aantekeningen bij De Koninklijke Buskruitfabriek met korte beschrijving van o.a.: de families Jan-Frans Cooppal (°1735), de families
Teichmann
“Nieuwkerkse Kronieken” Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700 vzw, jg. 21 nr. 1
Thema’s:
*namenlijst opgeëisten in Nieuwkerken met geboortejaar, datum terugkeer,
beroep en straat, wijk
*Historiek van de familie Wielandt minstens zeven generaties in Nieuwkerken
“Bouveloo” tijdschrift Heemkundige Kring Wortegem-Petegem, jg. 9 nr. 3
Thema’s:
*Gesneuvelde soldaten WOI, de familie Van Glabeke uit Moregem
“Chronyken van Huizingouw” tijdschrift Heemkundige Kring Huizingouw vzw, Zingem,
jg. 11 nr. 1
Thema’s:
*51 steenbakkerijen tussen 1897 en 1938 aan de Bovenschelde te Zingem
met vergunning- en namenlijst van steenbakkers vanaf 1897
“Triverius” tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring, Brakel-Horebeke-Lierde, jg. XLVII,
nr.1
Thema’s:
*Status ANimarum 1844, Parochie Sint-Martens-Lierde
*Vroege emigranten uit het Brakelse, De familie(s) Van de Mergel
“Onze Voorouders” tijdschrift voor familiegeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen,
Regio Tielt, jg. 20 nr. 2
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Thema’s:

*De familie Minne in Markegem en Dentergem ca. 1685–ca.1940
*Historische achtergrond van de penningkohieren
*De Penningkohieren van Vinderhoute

“De Faluintjes” tijdschrift voor heemkunde, Heemkundige Kring Baardegem, Herdersem,
Meldert en Moorsel, jg. 30 nr. 2
Thema’s:
*Soldaten van Napoleon (deel 1)
*12 generaties Vermoesen (deel 3 en slot)
*De nakomelingen van Jan De Backer (deel 1)
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, jg. 57 nr. 2
Thema’s:
*de Groote Oorlog 1914-1918 (deel 16) De lotgevallen van de familie Van
den Steen

Boeken:
Rubriek 014 Familiegeschiedenis
Boek 014 – B - 059
Boek 014 – B – 060
Boek 014 – B – 061

Nis 2L2B
Bodry – Evaraerts
Stamboom Leiden (NL) deel 1
Bodry – Evaraerts
Stamboom Leiden (NL) deel 2
Bodry – Evaraerts
Stamboom Leiden (NL) deel 3

Zele: Staten van Goed van 1711-1749, door Luc De Ruyver en Marcel Meys met alfabetische
index op naam, 398 pagina’s

Parochieregisters:
Eeklo: Met de medewerking van onze vrienden van het stadsarchief uit Eeklo kunnen
we u de Parochieregisters St.-Vincentiuskerk van 1775 tot 1796 ter beschikking stellen!
Deze registers zijn NIET terug te vinden op het RA!
Hulster Ambacht:
Dit werk bevat de bewerkingen van de doop en trouwboeken met de originele akten
te samen gebundeld.
De parochieregisters bevatten o.a.
De gegevens van deze Rooms katholieke dopen en huwelijken komen uit DTBL
(Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters) Gids Zeeuwsch Vlaanderen HULST.
Doopboeken:
1B - 4 januari 1673 – 25 februari 1674
1C - 2 januari 1676 – 15 mei 1692
1D – 1 februari 1676 – 3 november 1692
1G – 25 september 1677 – 13 september 1693
10 – 10 maart 1686 – 8 juni 1688
Trouwboeken:
8B – 10 april 1673 – 27 september 1673
8C – 1 februari 1676 – 20 december 1680
CLINGE
12

Doopboeken:
1E – 28 februari 1677 – 10 juni 1688
1F – 1 augustus 1688 – 27 december 1693
SINT JANSTEEN
Doopboek
1L - 2 januari 1681 – 3 januari 1694
KLOOSTERZANDE, OSSENISSE, HENGSTDIJK, KRUISPOLDERS en STOPPELDIJK
Doopboeken
1M – 1 januari 1687 – 23 december 1716
1N – 3 januari 1687 – 5 september 1694, 1 januari 1703 – 8 januari 1715
BASSEVELDE
Dopen 1865-1885
Dopen 1886-1904
Dopen 1849-okt 1865
Dopen 1834-1849
Begrafenissen 1796-1804 en 1815-1830
Begrafenissen 1831-1857
Begrafenissen 1870-1920
OOST-EEKLO
Dopen apr 1796-1835
Begrafenissen 1779 & 1818-1869

LET OP!!
We gaan er even tussenuit. In de verlofperiode
( JULI EN AUGUSTUS )
ZAL ER GEEN NIEUWSFLITS VERSCHIJNEN!
GELIEVE DAN OOK UW ACTIVITEITEN VAN SEPTEMBER
VÓÓR 20 MEI KENBAAR TE MAKEN ZODAT WE ZE IN HET JUNI
NUMMER KUNNEN OPNEMEN !!
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Kalenderactiviteiten
Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt
Luc Neyt, Tielt

Nieuwe uitgaven
Was de initiële opzet het louter inventariseren van de emigraties in de Wakkense bevolkingsregister, dan werd
deze werkwijze na korte tijd verlaten.
Want de auteur raadpleegde en verwerkte in zijn werk de Vernesoenrapporten, de studie van Yolande Lammerant en deze van Dora De Wilde-Kennivé
en alle werken van Paul Callens van de
Death Memorial Cards, de Amerikaanse
Zantingen tot Amerika in de pers “Gazette van Thielt”.
Chris FOLENS – ‘Wakken – (E)migranten. Een onderzoek naar de migratiestromen van en naar het buitenland.
Registratie in de Wakkense bevolkingsregisters van 1816 tot 1970’, FV regio
Tielt vzw, 2017, formaat A4, 418 blz., digitale zwart-wit print met doorlopende
kleurenkaft. Prijs 25,00 euro te verhogen met 5,00 euro verzendings-kosten
(buitenland 7,00 euro). Je kan storten
op rekening BE75 9731 3326 0351 van
FV regio Tielt vzw, p.a. Luxemburglaan
21, 8700 Tielt of afhalen bij Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700
Tielt (tel. 051/40 11 36 of elke 1ste en 3de
zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur
in de Beernegemstraat 5 in Tielt.
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In 2004 verscheen van de hand van Renaat
Lobbestael een “woordenlijst Latijn – Nederlands voor genealogen” van 136 bladzijden.
De Latijnse woorden werden gesprokkeld uit
de parochie-registers van het ancien régime.
Na de publicatie van dit zeer bruikbaar werk,
bleef Renaat typische Latijnse woorden verzamelen die in doop-, huwelijks- en overlijdensakten voorkomen en hun betekenis verklaren.
Na jaren heeft hij het bestaande werk kunnen
aanvullen met niet minder dan 33 bladzijden.
De nieuwe woorden zijn alfabetisch genoteerd
tussen de reeds opgenomen woorden. Dit zeer
praktisch en degelijk werk is vast en zeker een
onmisbaar hulpmiddel bij het lezen en ontleden van de Latijnse woorden en teksten, die
soms genoteerd werden in pastoors-latijn.
Renaat LOBBESTAEL, “Woordenlijst LatijnNederlands voor genealogen”, FV regio Tielt
vzw, 2017, formaat A4, 169 blz., digitale
zwart-wit print met doorlopende kleurenkaft.
Prijs 13,00 euro te verhogen met 3,50 euro
verzendingskosten (buitenland 7,00 euro).
Voor een bestelling zie hier boven bij de uitgave “Wakken – (e)migranten”.

Luc Neyt, Tielt

Amerikaanse Zantingen
Paul Callens liet u in 2007 in acht boeken kennis maken met de Belgen in Amerika: ‘De mensen’, in 2011 in drie boeken de ‘Afbeeldingen’ en in 2013 stelde de auteur zeven delen met ‘Bronnen’ ter beschikking over onze uitgeweken landgenoten en het continent waar ze naar toe trokken.
Deze 18 uitgaven tellen samen iets meer dan 3.900 bladzijden informatie over de Belgen in Amerika
en hun families en zijn nog te verkrijgen tegen 15,00 euro per deel te verhogen met de verzendingskosten van 3,50 euro per deel.
Door deze uitgaven kan de familiekundige een beter inzicht krijgen in wat men mogelijks kan
terugvinden. Soms beperkt de samensteller zicht tot de basisinformatie en worden afzonderlijke bronnen voorzien van een verder uitleg gefilterd uit een uitgebreide informatielijst. Het is dan ook een meer
persoonlijke dan een wetenschappelijke benadering geworden waar vooral oog was voor kleine details.
Veel aandacht wordt besteed aan de invloed van de pers en hoe zij “Amerika” bij ons aanbrengen. Uit
ervaring weten we dat een detail soms het familie onderzoek in een nieuwe richting kan sturen. Deze
werken zijn een must in elke bibliotheek van om het even welke familie- of heemkundige die interesse
heeft in de uitwijking naar Amerika en zeker voor hen die opzoek zijn naar uitgeweken familieleden.

Als vervolg op deze reeks kunnen we u volgende nieuwe uitgaven aanbieden:
DE MENSEN
DE BRONNEN
deel
bladzijprijs
deel
bladzijden
prijs
den
VIII
192
14,00
euro
IX
A-D
238
17,00 euro
IX
230
16,00 euro
X
E-Q
207
15,00 euro
X
194
14,00
euro
XI
R-Z
263
18,00 euro
XII
index
371
23,00 euro
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Deze werken geven een overzicht van de verzamelde informatie over de Belgen vertrokken
naar Amerika en er wonen samen met hun familie.

Deze delen geven u meer informatie over de
Amerikaanse bronnen en vermeldingen van
Amerika in de pers.

Luc Neyt, Tielt

TENTOONSTELLING:

“DICK & BOBBY”

RALPH TALBOT

ROBERT G. ROBINSON

MEDAL OF HONOR - PITTEM 14 OKTOBER 1918
Tufts Library, Weymouth Landing, Massachusetts, USA
Gemeentehuis, Pittem
van 26 mei 2017 tot 24 september 2017
tijdens kantooruren – in het weekend van 10h-12h & 14h-16h
17

Met medewerking van leerlingen van het 5de leerjaar van de basisscholen Pittem en Egem
en leerlingen van Grade IV van de Ralph Talbot School, Weymouth.
Samenstelling: Eileen Dumont & Paul Callens, Familiekunde Vlaanderen regio Tielt

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt zoekt
voor de opening van de tentoonstelling
twee jongens van om en bij de 20 jaar
die op Ralph en Robert lijken.
Ralph Talbot had een leeftijd tussen 19 en 20 jaar, had grijze ogen, lichtbruin haar, gebruinde huid, was 1 meter 76 groot, woog 67 kg en had een borstomtrek van 89 cm.
Robert Robinson was 20 jaar, had blauwe ogen, bruin haar, blozend gelaat, woog 64 kg.,
was 1 meter 66 cm groot en had een borstomtrek van 91 cm.
Wie actief deel wil nemen aan de tentoonstelling en voldoet aan deze voorwaarden, zie
ook beide foto’s bovenaan, neemt contact met Paul Callens: paul.callens7@telenet.be

Rijksarchief - nieuwsjes
 Het Rijksarchief te Brussel sloot op 31 maart 2017 zijn deuren in Anderlecht en
verhuist naar Vorst.
 Restauratie en digitalisering van charters in het Rijksarchief te Luik
 Het CegeSoma verwerft 12 meter archief van de Witte Brigade

18

Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
DOCUMENTATIECENTRUM
FAMILIEKUINDE VLAANDEREN vzw, regio
MEETJESLAND
Het documentatiecentrum is ondergebracht in het
Gemeentearchief
Gemeentehuis – Europalaan 22 – 9880 Aalter
Openingsuren (behoudens verlof- en feestdagen):
Op dinsdag van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot
19.00 u
Op zaterdag van 9.00 u tot 12.00 u
In juli/augustus is een korte sluiting van de leeszaal mogelijk. U
vindt die op de website www.aalter.be
of telefoonnummer 09 325 22 00

GENEALOGISCH DIENSTBETOON TE MALDEGEM
Elke derde woensdag van de maand (behalve in juli en
op feestdagen)
van 20 tot 22 uur in de refter van de Technische Dienst
van de gemeente
Maldegem, Bloemestraat 45
(loods Dienst Infrastructuur, gelijkvloers, rechts), 9990
Maldegem (in
hetzelfde gebouw waarin zich ook het gemeentelijk archief Maldegem
bevindt).
en TE ASSENEDE
Elke eerste donderdag van de maand kunt u vanaf 19.30 u ook terecht
in het documentatiecentrum te Assenede, Stadhuisstraat 1, 9960
Assenede
(achterkant oud gemeentehuis).
U kunt op beide locaties van gedachte wisselen over uw stamboom,
kwartierstaat, familiegeschiedenis, oud schrift, enz… Er is tevens een
info-stand aanwezig en een ruime genealogische bibliotheek.
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ARCHIEFDIENST MALDEGEM
Bloemenstraat 45 (loods Dienst Infrastructuur, eerste verdieping) 9990 Maldegem
tel. 050 72 86 11
e-mail: archief@maldegem.be
Website: https://www.maldegem.be/archief/
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.
Openingsuren januari-maart 2017:
– Woensdag en donderdag van 14.00 tot 18.30 uur (niet op donderdag 02/03/2017)
– Tweewekelijks op zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur (niet op 14/01, 28/01, 11/02, 25/02, 11/03,
25/03/2017)
website: www.maldegem.be/archief/

STADSARCHIEF EEKLO
Industrielaan 2 – 9900 Eeklo
Openingsuren: elke maandag van 13.30 u tot 17.00 u.,
elke woensdag van 13.30 u tot 17.00 u,
elke zaterdag van 13.30 u tot 17.45 u.

Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze

Werkingsgebied
Activiteiten:

Dinsdag 9 mei 2017 om 20.00 u. (in de benedenzaal van de
Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt Deinze).
Voordracht: “Het lot van de opgeëisten (Z.A.B.) tijdens de Groote
Oorlog”.

In memoriam
Guy Thoonen, medestichter van de Familiekunde Deinze, is
overleden te Gent op 6 april 2017 in de leeftijd van 80 jaar.
Sinds de oprichting van de afdeling Deinze in 1992 , was hij
gedurende een periode van 19 jaar penningmeester.
Namens Familiekunde Deinze,
Claude Gekiere
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Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2016
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 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 5 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: Roger de Moerloose, Gontran Ervynck, Jan Van de Velde, Xavier De
Schryver, Luc De Ruyver, Magda De Nys, Johan De Baets, Michel De Roek en het bestuur van WGM vzw.
Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen
zijn steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 15 dagen voor het verschijnen van een nummer
binnen zijn bij de redactie. U kunt echter nog altijd wijzigingen aanbrengen tot de 25ste van de
maand. Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
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