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Voorwoord

Bij het doorlopen van het archief van de Koninklijke Harmonie “Willen is Kunnen” uit Lochristi kwam ik
volgend verslag tegen van de manifestatie op 7 september 1884 ter gelegenheid van de schoolstrijd in
Brussel.
Dat de harmonie hier niet zonder kleerscheuren uitkwam verneemt u in volgend verslag:
Manifestatie te Brussel (tekst letterlijk overgenomen uit het verslagboek):
“Het jaar 1800 Vier-en-tachtig den 9 September om 8 uren S’avonds; De Kommissie van de muziekmaatschappij der gemeente Loochristy, is in het lokaal der maatschappij vergaderd. Zijn aanwezig de
heeren Bonne Adolf, Voorzitter, Ruys, Vermeulen, De Schryver, De Wandeleir, Versypt, Pieyns.
Dagorde: Opmaken den staat der schade veroorzaakt aan onze muziekmaatschappij op den zondag
laatstleden te Brussel ter gelegenheid van eene betooging door Katholieke maatschappijen teweeg gebragt, en welker stoet is aangevallen door benden slagers met stok en andere voorwerpen, gedurende
dat hij zijnen optocht deede door de straaten der Stad naar het Paleys des Konings. De Voorzitter deeld
mede dat verscheidene muziekanten hun speeltuig zijn kwijtgeraakt dat andere hunnen hoed of klak
zijn afgetrokken. Hij verzoekt aan de aanwezige muziekanten nauwkeurig te willen opgeven, en op wat
wijze zij het kwijtgeraakt zijn, de instrumenten en andere voorwerpen.
Verschijnen de muziekanten:
1.
DE MEYER Pieter – verklaard – gaande in den stoet met onze muziekmaatschappij heb ik mij
moeten verweiren tegen aanvallers die ons sloegen met stoken, ik heb mijn speeltuig gebezigd, daardoor is het op verscheidene plaatsen gebutst dat het niet meer bespeelbaar is, schade 25,00 Fr.
2.
BAUWENS Karel, muziekant, verklaard in den stoet heeft men mijnen hoed afgeslagen, die ik
niet meer konde oprapen, heb mij een nieuwe gekogt – betaald 3,60 Fr. ‘k ben mijnen schoen kwijtgeraakt, daar ik (in) de goot zat, en door het trekken – schade 9,00 Fr.
3.
DE VYLDER Adolf – idem, zegt met mij te verweiren tegen de aanvallers ben ik mijn instrument
(Bugle) uit de handen getrokken – waarde 50,00 Fr.
4.
DE VYLDER Francies, muziekant die verklaard: in den stoet aangevallen wordende ben ik gevallen en mijne broek is in stukken getrokken – schade 17,00 Fr.
5.
DE SCHRYVER Jan – muziekant zegt, mijn speeltuyg (trombonne) heeft eene groote butse en de
souspape is er afgetrokken – geschatte schade 5,00 Fr.
6.
LEYN Jan- id – verklaard met mij te moeten verweiren is mijn instrument in stukken geslagen in
den stoet, een nieuwe Cornet à piston – waarde 50,00 Fr.
7.
MEIRESONNE Theodoor, muziekant, die zegt ik ben door de aanvallers in den stoet omver getrokken en mijn speeltuig afgenomen – schade 45,00 Fr en mijn klak kwijt geraakt met te vallen – kost
3,00 Fr.
8.
VAN ACKER August – muziekant zegt dat hij met te slaan naar die hem aanvielen zijn speeltuig is
uit handen genomen of getrokken – schade 45,00 Fr.
9.
VERNIERS Seraphien, muziekant – die verklaard: In den stoet ben ik met veel andere op eenen
hoop gevallen, met te vallen ben ik mijn instrument afgenomen, een tuba waard 100,00 Fr. Ben ook
aldaar mijn hoed kwijtgeraakt – schade 5,00 Fr. In mijnen kazak zijn er 3 hollen in – schade 30,00 Fr.
10.
VERBEELD Louis, muziekant die zegt: ik ben mijn speeltuig kwijt geraakt met mij te moeten verweiren tegen de aanvallers – een alto – schade 75,00 Fr.
11.
VERSYPT Angelus, muziekant die verklaard: mijn instrument is gebuts door de stokslagen die er
op gegeven zijn, schade 5,00 Fr.
12.
WILLEMS Adolf, muziekant, zegt: ik ben mijnen hoed kwijtgeraakt met afgeslagen te worden in
den stoet – schade 5,00 Fr.
13.
WILLEMS Prudent, die verklaard zijn speeltuyg kwijt te zijn met te vallen (een bugle) in den stoet
aangevallen wordende, schade 5 Fr.
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14.
VERNIERS Seraphin – drager der Cartel (vaandel) die is denzelven uit de handen gesmeten en
verbrijzeld – schade 10,00 Fr.
15.
BALTHAU Petrus – verklaard in den stoet door de aanvallers zijne muts (klak) ontnomen te zijn –
schade 3,00 Fr.
Totaal schade: vijfhonderd dertig frank en 60 centiemen. De Kommissie.
Gezien de overgave der muziekinstrumenten die ontnomen zijn, die beschadigd zijn der kleedingstukken
die weg zijn.
Gezien dat de schade of het verlies hierdoor veroorzaakt mag gerekend worden op $ 530,60.
Vraagd de schadeloosstelling er van aan het gemeentebestuur der stad Brussel als alles gebeurd zijnde
in hunne stad, en in gaan in eenen stoet, waarvan zij de verantwoordelijkheid op zich genomen hadden,
dat alle onlusten of kwade aanvallen zouden beteugeld geworden zijn en gezien dat het tegenstrijdig is
bewezen geworden. Afschrift dezer zal gezonden worden aan gemeld gemeentebestuur, met verzoek er
wel ontvangbewijs van te willen geven, ten einde de betaling te bekomen der som van $ 530,60. Gedaan in Vergadering van dagteekening als boven. Vanwege de Kommissie – de voorzitter (A. BONNE)
en sekretaris (J. DE SCHRYVER)”.
Vraag: Kan iemand hier meer duiding geven waarom de valuta aanduidingen Fr(ancs) en $ door elkaar
gebruikt werden. Is het streekgebonden? Tot nu toe geen verklaring gevonden…
Na de pensionering van Jan Olsen stellen wij een nieuwe (jonge)
kracht voor:

Hannah Van der Auwera – Consulent archiefbeheer bij de Gemeente Melle.
Vorige functies: Werkzaam bij de Provincie West-Vlaanderen als Adjunct-adviseur, KU Leuven als Archivaris en Rijksarchief Kortrijk als
Wetenschappelijk medewerker.
Opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel - Master of Arts (MA) en
KU Leuven Bachelor of Arts (BA), Geschiedenis. Publicaties: Persoonsregistratie tijdens het ancien regime en de 19de eeuw: Een archiefgids en typologische studie voor het stadsarchief van Tienen
(Bijdragen van het Hagelands Documentatiecentrum, 10)

ALDFAER
Om uw programma feilloos te laten functioneren is het noodzakelijk dat je steeds de updates installeert van zowel Aldfaer programma als van de Bonus rapporten.
(te controleren in Aldfaer>Help>Versiebeheer Aldfaer en >Versiebeheer invoegtoepassingen)

De laatste updates zijn: Aldfaer Versie 6.2 - Rapporten 7.0.0.3
Bonus rapporten Versie 7.9.1

Interessante weblink:
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120076
Zeer interessant voor onze zoekers omdat hier de historische uitbreidingen van de stad Gent worden
uiteengezet.
Voor archiefzoekers:
http://www.heuristiek.ugent.be/?q=vmt/overzichtgewestelijke7#Land%20van%20Aalst
Rijksarchief - nieuws
Wil je op de hoogte blijven van de evolutie en nieuwsjes i.v.m. het RA dan kan je dat consulteren op:
http://www.arch.be/lists/nieuwsbrieven/2017/
UGent Open Access journals
ojs.ugent.be
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met o.a.
•
Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen
•
Oostvlaamse zanten : driemaandelijks algemeen tijdschrift voor volkskunde
•
Ghendtsche Tydinghen en Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis

Moeilijk leesbare akten – wij assisteren

De kopiist kende geen Latijn
Roger De Moerloose

Het lezen, overschrijven en begrijpen van oude handgeschreven teksten in het Nederlands is niet vanzelfsprekend. Maar men kan het leren, met heel veel geduld en met heel veel oefening.
Nog moeilijker wordt het als het oude handgeschreven teksten betreft in andere talen, bij voorbeeld in
het Oud Frans of in het Latijn.
Toch krijgt elke stamboomonderzoeker hiermee te maken bij het lezen, overschrijven en begrijpen van
doop-, huwelijks- en begrafenis- of overlijdensakten.
De parochieregisters in onze streken zijn zo goed als altijd opgesteld in het Latijn.
Naast data, voornamen en familienamen en de klassieke stereotype Latijnse uitdrukkingen bevatten deze
akten soms (veel) bijkomende informatie. Dit stelt menigeen die geen meer uitgebreide kennis van de Latijnse taal heeft voor problemen.
Zo kreeg ik de vraag om eventjes te kijken naar volgende overlijdensakte van 14 september 1714 uit
Eeklo.

Op het eerste gezicht een duidelijk leesbare tekst in regelmatig humanistisch schrift (geschreven op gelijnd papier). Maar schijn bedriegt.
Reeds bij een eerste lezing van deze akte kwam ik er vlug achter dat het een kopie betreft, overgeschreven door een kopiist die meer dan duidelijk Latijn onkundig was.
De kopiist heeft blijkbaar dat geschreven wat hij meende te zien staan. Grote delen van wat hij (over)geschreven heeft betekent in werkelijkheid niets. Waarschijnlijk begreep de kopiist niet wat hij aan het overschrijven was.
Ook nu nog maken sommigen diezelfde fout.
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De akte die mij bezorgd werd is dus onbruikbaar. Dus stond er mij niets anders te doen dan op zoek te
gaan naar de originele akte en dit stelde gelukkig geen noemenswaardige problemen.
De originele akte (in gotisch schrift) luidt als volgt:
14a septembris anni 1714 obijt
paschasia fa cornelij de brabander
et elisabethę cle coniugum soror
sindicę patrum recollectarum /
funus ex domo mortuaria primum
deductum fuit solitis cęremonijs
ad ecclesiam parochialem / ubi
factis faciendis iuxta concor=
=datum / per pastorem et clerum
eisdem cęremonijs iterum
deductum fuit usque ad portam
conventus eorumdem patrum /
ubi sepeliri voluit / de cętero
sunt servata prout in eodem concorda
=to
Omwille van de leesbaarheid van de akte gebruiken we bij een transcriptie o.a. hoofdletters bij eigennamen en interpunctie (punten, komma’s, ….) waar we die normaal verwachten.
Dit geeft ons de volgende (leesbare en daardoor vertaalbare) transcriptie:
“14a septembris anni 1714 obijt Paschasia f(ili)a Cornelij De Brabander et Elisabethę Cle coniugum soror
sindicę patrum recollectarum.
Funus ex domo mortuaria primum deductum fuit solitis cęremonijs ad ecclesiam parochialem, ubi factis
faciendis iuxta concordatum.
Per pastorem et clerum eisdem cęremonijs iterum deductum fuit usque ad portam conventus eorumdem
patrum, ubi sepeliri voluit.
De cętero sunt servata (cęremonia) prout in eodem concordato
De omzetting in modern Nederlands luidt als volgt:
“Op 14 september van het jaar 1714 overleed Paschasia, de dochter van het echtpaar Cornelius De Brabander en Elisabeth Cle. Ze was de zuster van de belangenverdediger van de paters Recolletten (= minderbroeders of franciscanen).
De begrafenisstoet werd eerst met de gebruikelijke ceremoniën vanuit het sterfhuis geleid naar de parochiekerk, waar, wat moest gedaan worden volgens de afspraak, gedaan werd.
(De begrafenisstoet) werd door de pastoor en de clerus met dezelfde ceremoniën voor een tweede maal
geleid tot aan de poort van het convent van diezelfde paters, waar ze wilde begraven worden.
Overigens zijn ze (de ceremoniën) gehouden al naar gelang in dezelfde afspraak.
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Petrus De Corte – Van de Zype door Xavier De Schryver
1783 Scheldewindeke - Vader niet verschenen!
Waarom schreef de pastoor in een geboorteakte: "pater non comparúit" ?
Het is maar dat klein zinnetje van de pastoor, dat onze aandacht trok. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om een stukje familiegeschiedenis op te bouwen, vertrekkend van deze geboorteakte. Het gaat wel over een onwettige geboorte te Scheldewindeke. Bij het ontleden van deze aktes, vonden wij tevens enkele onjuistheden. En in werkelijkheid vielen wij van de ene verbazing in
de andere. Wij bleven niet lang haperen bij die opmerking van "ontbrekende vader". Met genoegen
laten wij u de volgende aktes bestuderen en zelf de onregelmatigheden en fouten ontdekken. De
oplossing komt op het einde van dit artikel.
Veel plezier op uw ontdekkingsreis.

akte 1:
Geboorteakte van een onwettig kind in 1786

Maria
VanDe Sype

5° martii 1786 baptizata est maria
nata hodie circa vesperam, f(ili)a
et anna christina vandezÿpe
vidúæ petri De corte, súsceptores súnt
amandús seffens et albertina vermeúlen
pater non comparúit
+ hac est signatúra patrini + hac matrinæ
q(uo)d attestor j.c. vanden Eÿnde pastor de
Scheldewindeke

Vrij vertaald:
Maria
Van De Sype
de 5de maart 1786 is gedoopt Maria
heden geboren in den avond, dochter van
………………………………en Anna Christina Vandezÿpe
weduwe van Petrus De Corte, doopgetuigen waren
Amandus Seffens et Albertina Vermeulen
vader niet verschenen
+ deze is de handtekening van de peter, + deze van de meter
hetgeen ik bevestigd j.c. Vanden Eÿnde, pastoor van
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Scheldewindeke
Met deze gegevens zochten wij naar het huwelijk van de voorgaande ouders.
akte 2 (volgens de klappers van Scheldewindeke):
Huwelijk van De Korte Petrus en Anna Christina Vanden Sype op 13 november 1781.

Maar iets verder op staat onder de naam van Van den Sijpe Anna Christina met Petrus De Korte
gehuwd op 13 november 1782.

akte 3: Huwelijks akte van Petrus De Korte en Anna Christina Van Den Sijpe (PR)

In de marge: petrus de Korte et anna christina van den Sijpe
1781 - 1782
13 novem(bris) præviis tribus bannis matrimonio júncti súnt
per me infrascriptem petrús De Korte fs joannes
et anna-christina van den sijpe fa martini
coram testibús adriano francisco De Korte et
catharina van den sijpe
hac X est signatúra sponsi
hac + est signatúra sponsæ
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hac X est signatúra primi testis
hac + est signatúra secunda testis
qúod attestor J.C. Vanden Eÿnde
pastor de scheldewindicke
Vrij vertaald:
In de marge: Petrus De Korte en Anna Christina Van Den Sijpe
1781 - 1782
op 13 november voorafgegaan door de drie afkondigingen zijn in het huwelijk
verbonden vóór mij ondertekenaar, Petrus De Korte zoon van Joannes
en Anna Christina Van Den Sijpe dochter van Martinus
vóór de getuigen Adrianus Franciscus De Korte en Catharina Van Den Sijpe
deze X is het handteken van de bruidegom
deze + is het handteken van de bruid
deze X is het handteken van de eerste getuige
deze + is het handteken van de tweede getuige
hetgeen ik bevestigd i.c. Vanden Eijnde pastoor van Scheldewindeke
akte 4: Op 14 maart 1782 wordt het eerste kind geboren

Transcriptie:
in de marge: joannes
14 martii (1782) baptizatus est joannes De Corte filius
petri et annæ christinæ van de sijpe, natus ho(di)
mane circa decinam, susceperunt bernardus de C(orte)
et theresia seffens, pater non comparare
hac X est signatura patrini hac + vero matrina
q(uo)d attestor J.C. Van Den Eynde pastor hujus ….
Vrij vertaald:
boven het blad staat "1782"
op 14 maart (1782) is gedoopt Joannes De Corte, zoon van
Petrus en Anna Christina Van De Sijpe, geboren heden
morgen rond tien (uur), doopheffers Bernard de C(orte)
en Theresia Seffens. Vader was gekomen (verschenen)
deze X is het handteken van de peter, deze + in werkelijkheid de meter
hetgeen ik bevestig - J.C. Van den Eynde pastoor van alhier.
In augustus 1783 zijn er twee overlijdens in de familie.
Op 9 augustus overleed vader Petrus De Corte en 's anderendaags op 10 augustus overlijdt een
oom van Anna Christina Van de Sijpe.
akte 5: Overlijdensakten van Petrus De Corte en Philippus Van de Sijpe, samen in 1783
Op hetzelfde blad staan de beide overlijdens vermeld
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Transcriptie
in de marge: Petrus De Corte
9 aug(gusti) (1783) sepultus est petrus De Corte ætatis circiter
25 annorum f(iliu)s joannes maritis joanna christina
van De Sijpe, qui heri circa occasum solis
hic obiit
q(uo)d attestor J.C. van den Eynde pastor hujus
------------------------------in de marge: philippus van de sijpe
10 aug(usti) (1783)sepultus est philippus van de sijpe, cælebs
ætatis circiter 64 annorum filius livini, qui heri
mane circa horam nonam hic obiit.
q(uo)d attestor J.C. van den Eÿnde pastor hujus
-------------------------------vrij vertaald:
In de marge Petrus De Corte
op 9 augustus (1783) is begraven Petrus De Corte, in de leeftijd van ongeveer
25 jaar, zoon van Joannes, echtgenoot van Joanna Christina
Van de Sijpe, welke gisteren rond ondergaande zon
alhier overleed.
hetgeen ik bevestigd J.C. Van den Eÿnde pastoor van hier, (van deze parochie)
----------------------------------in de marge: Philippus Van de Sijpe
op 10 augustus (1783) is begraven Philippus Van de Sijpe, jongman in de leeftijd van ongeveer 64
jaar, zoon van Livinus, welke gisteren morgen rond negen uur alhier is overleden. hetgeen ik bevestigd J.C. Van den Eÿnde, pastoor alhier (van deze parochie)
6- Staat van goed van Petrus:
Er werd een staat van goed opgesteld voor Petrus De Corte omdat er minderjarige kinderen waren.
-SVG: Pieter De Corte fs Jan, † 8 maart 1783
HG Anna Christina Van de Sijpe fa Marten
kinderen: Joannes 2 j. en Seraphina De Corte 2 maanden
Voogd paterneel: Bernard De Corte, broeder
7- Staat van goed van Philippus:
Bij het overlijden van Philippus werd tevens een staat van goed opgesteld, daar er minderjarige
kinderen waren bij de erfgenamen, onder ander kleinkinderen bij de dochter van zijn broer Marten:
-SVG: Philippus Van de Sijpe, ovl. 10 augustus 1783
fs Lieven en Marie Van de Sijpe, jonkman
Hoors1:

1

Hoors = erfgenamen
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1234-

Arnold Van de Sijpe, broeder.
Joannes Kilmoes gehuwd met Joanna Van de Sijpe fa Marten fa Lieven,
Gilles Lievens gehuwd met Catharina Van de Sijpe,
Anna Christina Van de Sijpe, fa. Marten, weduwe van Pieter De Corte.

Gezinsamenstelling:
drie zonen van Lieven en Maria Van de Vijver
Philippus († 1783, 64 jaar))
Arnold zijn broer
Marten (†) zijn drie dochters
Joanna x Joannes Kilmoes
Catharina x Gillis Lievens
Anna Christina x Pieter De Corte († 1783, 25 jaar)) haar twee minderjarige kinderen: Joannes
(° 1782) en Seraphina (° 1783)
Tweede huwelijk van Anna Christina de 14 augustus 1790
Anna Christina hertrouwd op 14 oktober 1790 met Franckx Joannes
verschillende schrijfwijzen: Franckx, Franck,…
-----------------------------------------------------------------Vastgestelde onregelmatigheden:
Schrijfwijze familienamen:
- Pieter De Corte (1782), werd ook Pieter de Korte (1781) geschreven.
- Seraphina De Cort (1783)
- Anna Christina Van de Zijpe (1786), Van de Sype (1786), Van den Sype (1781-1782), Van den
Sijpe (1781), Van de Sijpe (1783)
- Anna Cristina (1786), Anna Christinæ; Joanna Christina (1783),
akte 1:
- Geboorte akte 1786: het kind kreeg de familienaam van de moeder, omdat ze weduwe was van
Petri De Corte sedert 1783. Maar wie was dan de echte vader van het kind. Daar zal nooit een antwoord op komen.
- Waarom schreef de pastoor dat "vader niet verschenen" is?
- In dezelfde akte werd de familienaam van moeder en kind verschillend geschreven, Van de Zijpe
in de akte en Van den Sype in de marge.
akte 2: Volgens de klappers trouwde De Korte Petrus in 1781 met zijn vrouw Anna Christina, maar
deze trouwde een jaar later, in 1782, met dezelfde man.
akte 3: de akte bevindt zich op het blad waarvan de overgang van het jaar 1781 naar 1782 gebeurde. De eerste twee akten zijn voor het jaar 1781, de volgende 1782. Vandaar de foute vermelding in de klapper. Ze waren wel degelijk getrouwd in 1781.
akte 4: kind geboren 4 maanden na het eerste huwelijk
akte 5: In de vier eerste akten gebruikte de pastoor de voornaam Anna Christina, maar in akte 5,
het overlijden van twee familieleden, was het "maritus Joanna Christina Van de Sijpe..".
Staat van goed van Petrus:
1- vader overlijdt op 8 augustus 1783 en niet op 8 maart
2- Seraphina is geboren de 1ste november 1783, en kon dus geen 2 maanden zijn op de dag
van overlijden van haar vader. Maar zij was nog niet geboren….
Staat van goed van Philippus:
NB: Philippus is niet overleden de 10de augustus maar wel de 9de.
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In verband met de lessen “Oud Schrift” die wij al
vele jaren verzorgen 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 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), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake); Jan Van de Velde (Wetteren),
Jacques Pauwels, Magda Denys, Luc De Ruyver (Kalken), Dirk Vande Papelier (Drongen), André De Moor
(Wetteren), Steven De Vos.
Rouwbrieven: Kris Burggraeve (Gijzenzele), Jan Van de Velde (Wetteren), Jan Broeckaert (Heemkunde Wetteren), Luc De Ruyver (Kalken), Jacques Pauwels, Magda Denys, Rita Vander Linden
(Lochristi), Dirk Vande Papelier (Drongen, André De Moor (Wetteren), Steven De Vos en een schenking
door onbekende weldoener in onze brievenbus.
Geboortekaartjes: François Francet (Eksaarde) en Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg).
Huwelijkskaarten: Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg).
Parochiebladen: Roger De Moerloose (Gentbrugge), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en

René De Coster (Wondelgem).

Krantennecrologie: Guido De Munter, een groot aantal exemplaren werd gedeponeerd door een onbekende schenker. Alvast bedankt.
Boeken:

Lovendegem: Staten van Goed van de baronie (deel 2: 1615-1745).
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Meulebeke: Dopen 1625-1796, Huwelijken 1646-1797 en Begrafenissen 1646-1797 gift van José en
Christiane Spriet-De Waele uit Emelgem.
Oude facturen en diversen, rouwbrieven : van Antoine Sedeyn Antoine (Merelbeke).
vanwege Daniël De Coeyere (Wondelgem): een volksmissaal en diverse zichtkaarten.

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:
Laarne: 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 5.276 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 12.624 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de
man. In totaal 367 pagina’s voor slechts € 26,00.
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De Werkpaarden van onze vzw: Onze vrijwilligers zijn tevens dagelijks in de weer voor
de digitalisatie van de parochieregisters. Op dit moment zijn de bewerkingen bezig van
Assenede, Laarne, Eeklo en Evergem.

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.
 NIEUWE DIENST: Doordat de verzendingskosten van boeken/CD’s de laatste tijd
nogal de pan uitswingen kunnen we u, mits de prijs die voor CD’s geldt, de pdf bestanden per parochie doormailen. Zo bespaart u meteen op de verzendkosten!!
 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)

Binnengekomen tijdschriften en boeken:
Van 07 07 2017 tot en met 21 09 2017
Tijdschriften :
“De Faluintjes” Heemkundige Kring, driemaandelijks tijdschrift, jg.30 nr. 3
Thema’s:
*Baardegemse bijnamen verband houdend met beroepen & andere activiteiten(deel 1)
*Soldaten van Napoleon (2)
*Molenaar Jan De Vis(ch) 1699-1768
*Judocus De Vis, bouwheer van de staakmolen te Meldert
*Jan Baptist De Vis 1778-1843, een schatrijke molenaar
*De grafkelder van de Familie Cayro in de kerk van Moorsel
“Onze Voorouders” tijdschrift voor familiegeschiedenis, jg. 20 nr. 3
Thema’s:
*Uit het handboek van deken Jan Demol: uitvaarten 1620 en de uitvaarten tijdens de
pestepidemie in Tielt 1636-1637
*Nieuwe uitgave: Het geslacht Vanschoebeke door Juul Desmet
“Mededelingen” van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, jg.57 nr.3
Thema’s:
*De pastoors van Vlekkem
*De oorlogsjaren van Erpenaar Frans Van der Biest °1894
*Uit onze collecties: communieprentjes
“Brugse Stam” tijdschrift Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge
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Thema’s:

*oud schrift lezen
*DNA-tests via het internet niet altijd onschuldig
*de prijs en de klas van een begrafenis in het oud regime
*interessante bronnen online
*oud schrift oefening
*onderofficieren en soldaten va de compagnie Marechaussee
*vraag en antwoord

“Leiestam” tijdschrift familiekunde Vlaanderen Regio Deinze, jg. 25 nr.3
Thema’s:
*Strafzaken voor de politierechter van Nazareth
*Staten van Goed van Gottem
*Trouwen zonder geboorteakte van de burgerlijke stand
“Scone Jhan” familietijdschrift, jg.27 nr.3
Thema’s:
*DNA en de oorsprong van SCHOON(E)JANS
“De Levensboom” Informatieblad Familie kunde Vlaanderen, Regio Meetjesland, jg.30 nr.3
Thema’s:
*Sterven tijdens de grote crisis 1846-1850, families ondersteund met gratis doodskist(en)
*Het blijft in de familie, de opvang van een vondeling te Knesselare, 1705
“Heemkundige Kring Overmere” driemaandelijks tijdschrift, jg.35 nr.3
Thema’s:
*Bid- of doodsprentjes in de 19e eeuw
*De familie (Van) Secleers
“Heemkundige Kring Haaltert” & deelgemeenten, driemaandelijks tijdschrift, jg.37 nr.3
Thema’s:
*Foto’s met namenlijsten:
*Heldergem - ° 1948-49 herinneringen kleuterklas met zuster Andrea
*Heldergem Kaartspelers 1955
*Terjoden klasfoto schooljaar 1958-1959
*Kerksken KAJ afdeling
*Haaltert Retraite in 1939
“Brugse Stam” Tweemaandelijks tijdschrift Familiekunde Vlaanderen, Regio Brugge, jg.49 nr.5
Thema’s:
*Drievoudige huwelijksdispensatie te Sijsele in 1701
*Interessante bronnen online; nieuwe archiefreeks bij het Stadsarchief Brugge: Poortersboeken; archiefbankbrugge.be. Oude kadasterplannen online bij het Rijksarchief;
seach.arch.be. Nieuwe kadasterplannen op de site van de FOD Financiën; ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb
Nieuwe website volkskunde West-Vlaanderen; www.volkskundewestvlaanderen.be
Thema’s:
*Parochieregisters van Werken teruggevonden!
*Oostkamp parochieregisters dopen 1797 – 1808
*Namenlijst onderofficieren en soldaten van de Compagnie Marechaussee in WestVlaanderen van 1814 tot 1830 (23)
“Vlaamse Stam” driemaandelijks tijdschrift Familiekunde Vlaanderen, jg.53 nr.3
Thema’s:
*Verborgen in het DNA aflevering 21
*Misdadigers op de foto in de 19de eeuw
*Jan De Lichte, een 18de eeuwse rabauw uit Zuid-Oost-Vlaanderen
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*Familiearchieven in het Rijksarchief Kortrijk
*Betrapping op heterdaad van overspel: een eeuwenoude verschoningsgrond voor
doodslag van de ene op de andere echtgenoot of zijn medeplichtige?
*De identiteitsfraude ven onwettige relaties van Guilliame Balduyck, alias Guiliame
Vereecke alias Jan Baptist Biesbrouck, 1750-1753
*Gevangenisarchief geeft zijn geheimen prijs
*Criminaliteit in het Land van Waas 1700-1750
*Pieter Audenaert beschuldigd van moord door verbranding van zijn vrouw Joanna
Verlaeckt, Lokeren, 1724
*Moord in de herberg De Gouden Leeuw te Hofstade (1688)
*Een vechtpartij in 1826 te Roeselare met de dood als gevolg
*Enkele archiefbronnen rond misdrijven in het Ancien Régime
*Enkele bedenkingen bij het samenstellen van de genealogie van de Brabantse familie
Van Hamme
*De stamboom van een onroerend goed?
*Processen-verbaal als genealogische bron, de familie Dujardin in Pittem als voorbeeld
*Bokkenrijders: late heksenprocessen in Limburg
*Vierschaarvonnissen geven een unieke kijk in het leven van onze voorouders
*Genealogie digitaal

Vondsten op zolder: Grafschrift van 2 leden van de familie Sulzbacher van
het vroegere (opgeruimde) kerkhof van gesneuvelde Duitse soldaten in
Melle.(plaats museum Melle)
Wie weet meer?
Vader en zoon?
“hier ruhet in Got
Kilian Sulzbacher 1882-1915
und dessen Vater?...
Michael Sulzbacher 18421918
Ruhet in Frieden”
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Kalenderactiviteiten
Het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) is verhuisd naar een groter en moderner gebouw. Op 1 september openen de deuren van de nieuwe locatie in Vorst en verandert de naam in kortweg ‘Rijksarchief
te Brussel’. Het nieuwe adres? Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst. Wees welkom!
In een eerste fase is de leeszaal drie dagen per week open, op dinsdag, woensdag en donderdag.
Omdat 1 september 2017 op een vrijdag valt, is het Rijksarchief te Brussel uitzonderlijk wél open op vrijdag 1 september. Opgelet: de leeszaal bevindt zich op de derde verdieping van het gebouw en de veiligheidsmaatregelen zijn strenger dan voorheen:
•Bel aan en meld je aan bij het onthaal (Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst).
•Aan het onthaal op het gelijkvloers krijg je na je inschrijving in het register een bezoekersbadge, in ruil
voor een persoonlijk document.
•Je gaat door de draaideurtjes, met de badge, en neemt de lift tot de derde verdieping. Daar neem je
de deur links van de lift. Je komt in een gang die uitgeeft op een deur, te openen met de bezoekersbadge. Vervolgens kom je in een tweede gang die uitgeeft op de leeszaal.
Als lezer heb je toegang tot de leeszaal op de derde verdieping en het sanitair op de vierde verdieping. Er is geen toegang tot het gelijkvloers, de eerste en tweede verdieping en de magazijnen op de
vierde verdieping. Op het einde van de dag geef je de bezoekersbadge terug af aan het onthaal op het
gelijkvloers.
7 oktober 2017
Studiedag – Tweehonderd jaar rijksuniversiteit Leuven - Breuken en continuïteiten in het universitaire geheugen. In oktober 1817 openden drie nieuwe rijksuniversiteiten de deuren in het zuidelijke
deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De drie betrokken Belgische universiteiten stappen
echter niet allemaal even sterk mee in het herdenkingsenthousiasme. In Gent en Luik wordt uitgebreid
gevierd, in Leuven niet. Waarom? Deze studiedag zoekt naar antwoorden. De geschiedenis van de rijksuniversiteiten in noord en zuid tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt onderzocht, maar
evengoed wordt de vraag gesteld hoe om te gaan met breuken en (vermeende) continuïteiten in het
universitaire geheugen.
13 oktober 2017
Op vrijdag 13 oktober 2017 organiseert het Rijksarchief te Leuven een studienamiddag over geschiedenis en toekomst van de burgerlijke stand. Aanleiding is het 10-jarig bestaan van Demogen, het vrijwilligersproject dat de indexering van de Vlaams-Brabantse en Brusselse huwelijksakten van de lange
19de eeuw realiseert. De maatschappelijke betekenis en de modernisering van de burgerlijke stand, die
vanaf 1 januari 2019 radicaal digitaal gaat, zullen centraal staan.
Van 13 oktober 2017 tot 18 maart 2018
Tentoonstelling – Gastvrij Brussel?
De tentoonstelling ‘Gastvrij Brussel?’ vertelt hoe de hoofdstad van België sinds 1830 is geëvolueerd
naar een wereldstad die 180 nationaliteiten herbergt. De expo is het resultaat van een samenwerking
tussen het Joods Museum en het Rijksarchief. Plaats van afspraak? Het Joods Museum van België.
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Van 17 oktober 2017 tot 28 november 2017
Proeven van het Rijksarchief: workshops over minder bekende archiefbronnen
In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je
er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. De bronnen die hen het meeste interesseerden, kan je
nu via deze workshopreeks in het Rijksarchief leren kennen.
Nieuw in onze zoekrobot
•1.233 tekeningen, aquarellen en karikaturen over de Eerste Wereldoorlog
Op een jaar tijd zette het Rijksarchief meer dan 6.000 foto’s over de Eerste Wereldoorlog en een duizendtal geïllustreerde affiches uit de oorlogsperiode (en van net daarna) online. En de raadpleegbaarheid van het beeldmateriaal over ‘14-‘18, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, blijft crescendo gaan.
Aan onze zoekrobot zijn nu ook 1.233 tekeningen, aquarellen en karikaturen toegevoegd.
•1.746 kaarten en plattegronden
Het Rijksarchief bewaart een schat aan cartografisch materiaal, waaronder kaarten en plattegronden
van meer dan 500 jaar oud. Voorlopig kan de meerderheid van de 112.419 kaarten die al gedigitaliseerd werden enkel in onze leeszalen (digitaal) geraadpleegd worden. Maar het aanbod van kaarten
die wél online beschikbaar zijn, blijft uitbreiden. Tijdens de voorbije zomermaanden werden 1.746
nieuwe kaarten en plattegronden online beschikbaar via www.cartesius.be:
◦1.666 kaarten in handschrift (Algemeen Rijksarchief, dl I, nrs. 2186-3329)
◦80 kaarten van de Jointe voor de Betwiste Gebieden (17de-18de eeuw)

Familiekunde Vlaanderen - WAASLAND
Lancering Publicatie webstek
https://www.publicatie-landvanwaas.be
Historische akten van de burgerlijke stand, van kerkelijke parochieregisters,
van notarissen, van staten van goed en van nog veel meer zoals bidprentjes en
rouwbrieven kan je nu volledig digitaal raadplegen.
Een groep enthousiaste vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas werkt continu
aan indexeringen van al deze historische bronnen. Ze bouwen stap voor stap aan een zo rijk, kwaliteitsvol en
volledig mogelijke basis van waaruit families in het verleden kunnen worden opgezocht en onderbouwd. En nu
kan dit alles online voor heel het Waasland.
Op 1 maart 2017 lanceerde Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas immers zijn splinternieuwe
archief website www.publicaties-landvanwaas.be. Via een zeer bescheiden jaarlijks hernieuwbare abonnementsformule, met sterke reductie voor leden van Familiekunde Vlaanderen, kan iedereen online toegang krijgen tot alle geïndexeerde gegevens die tot heden verwerkt zijn. Zo zijn reeds alle huwelijken en heel grote delen
van geboortes en overlijdens van heel het land van Waas verwerkt, in totaal meer dan 1.000.000 aktes en meer
dan 500.000 bidprentjes en rouwbrieven. De website zelf is een realisatie van Luc Chalmet, voorzitter en JeanPierre Vaneygen, secretaris en coördinator van de vrijwilligersvereniging.
En wat nog meer is, veel van de aktes en bidprentjes kunnen nu direct als foto’s snel en rechtstreeks opgeroepen worden op het scherm. Om dit te realiseren heeft Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas een
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overeenkomst afgesloten met Family Search, de genealogische tak van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter gekend onder de naam Mormonen, eigenaar van de website www.familysearch.com die wereldwijd akten over afstamming ter beschikking stelt.
Met deze online beschikbare koppeling van geïndexeerde akten en documenten met de beelden van die
akten en documenten heeft Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas een unieke publicatie gerealiseerd,
die zijn gelijke niet vindt in Vlaanderen, voor zover ons bekend.
Familiekunde Vlaanderen – Land van Waas is een afdeling van de koepel Familiekunde Vlaanderen, die
streeft naar een zo compleet mogelijke ontsluiting van de aan families gerelateerde archieven en familiekundige
documenten in het Land van Waas en dit aan zo aantrekkelijk mogelijke voorwaarden.
Meer informatie kunnen geïnteresseerden vinden op onze nieuwe website www.publicaties-landvanwaas.be en op de ‘moedersite http://www.familiekunde-landvanwaas.be.
Opmerking: De toegang tot https://www.publicatie-landvanwaas.be is NIET gratis.
Luc Chalmet, voorzitter
Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas
E-mail: luc.chalmet@telenet.be

Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt
Wil je weten welke uitgaven bij FV Tielt ter beschikking zijn?
Ga dan naar onderstaande link
http://fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/uitgaven.htm

Dinsdag 17 oktober 2017 Islam, geweld en beeldvorming, Johann Slaets (Leersaam)
Vrijdag 26 oktober om 20 uur: Dirk Musschoot - Belgen maken bommen
Zaterdag 25 november 2017 West-Vlaamse ontmoetingsdag in Roeselare

GEMUDES DESTELBERGEN - OOST-OUDBURG
DSMG
GeMuDes vzw omvat een aantal mensen die zich, elk op zijn manier, geëngageerd hebben om de
werking van het museum te helpen verbeteren. Het is duidelijk dat het museum, en alles wat het
ontvangt, steeds eigendom blijft van de gemeente Destelbergen.
De mensen met de dagelijkse werking proberen zo goed als mogelijk, met de weinige middelen die
er zijn, dit museum en zijn inhoud te beheren en op een aanvaardbare manier aan het publiek voor
te stellen. Als er beslist wordt om een geschonken voorwerp niet op te nemen wordt er in de eerste
plaats een betere bestemming gezocht. Daarvoor hebben en zoeken we contacten met de ons omringde instanties.
Om de werking van het Gemeentelijk Museum van Destelbergen steeds beter te laten verlopen is
de vzw nog op zoek naar nieuwe elementen, personen, zaken en middelen opdat het museum, moderner en efficiënter, kan gerund worden, steeds met als doel, het publiek kennis te laten opdoen
over het verleden van de gemeente, de mensen en de zaken die hen omringen. Tevens is er
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daarom in de laatste jaren ook hard gewerkt om documentatie te ordenen en ter beschikking te
stellen voor onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis. Dit alles hebben we verwerkt in het embleem van GeMuDes vzw.
Wilt u af en toe nieuws ontvangen over GeMuDes, vraag uw Nieuwsbrief aan via museum@destelbergen.be

Unieke Kerststallen tentoonstelling in GeMuDes
(Gemeentelijk Museum van Destelbergen), vanaf 9 december 2017

Een verzameling van (ja zelfs internationale) kerststallen van broeder Willem.
Wie was broeder Willem?
Hij werd geboren als Omer Dedeyster te Kortemark op 20 februari 1933 en overleden te
Oostakker op 18 februari 2015. Hij werd op twee dagen na, 82 jaar.
In 1950 kwam de 17-jarige Omer binnen bij de Congregatie van de Broeders van
O.L.Vrouw van Lourdes. Als aandenken aan zijn broer die op jonge leeftijd overleed, koos
hij dezelfde kloosternaam "Willem". Hij werd volop ingeschakeld in de activiteiten in de
grote proeftuin te Oostakker.
In 1966 werd hij overgeplaatst
naar het klooster te Ronse, alwaar broeder Willem dezelfde taken en ook alle klusjes en onderhoud deed. Uiteindelijk werd hij
de verantwoordelijke voor de onderhoudsdienst in de Technische
School, dit tot aan zijn pensioen
in 1998. Tussen de jongeren kon
hij genieten van elke kunstzinnige ingesteldheid en van zoveel
avonturen. Samen met de kunstgroep Ritmo/Ronse maakte hij
alle kampen en verre reizen
mee, tot in Taiwan, Polen en
Portugal.
Heemkunde, meteorologie en sterrenkunde, fotografie en tekenen waren zijn hobby's. Een
van zijn laatste hobby's was het verzamelen van kerststallen. Het waren activiteiten die
hem jong hielden.
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In 2011 werd besloten het klooster te Ronse te sluiten. Met zijn
drie overblijvende medebroeders
verhuisde hij naar het hoofdklooster in Oostakker.
Hij werd bevriend met Andre
Criel, schrijnwerker en kunstliefhebber uit Desteldonk. Ter gelegenheid van de kerstmarkt in
2014 hebben zij samen de collectie kerststallen tentoongesteld.
Na de kerst werden alle kerststallen opnieuw ingepakt en teruggebracht. Maar de gezondheid van
broeder Willem ging snel achteruit. Een maand later kreeg André
een telefoontje dat broeder Willem stervende was.
Broeder Willem vroeg aan André
Criel of hij zijn kerststallen zou
willen bewaren en tentoonstellen.
Deze mocht niet op een zolder of
een schuur terecht komen. André
beloofde hem dit te doen en zelfs
de collectie nog verder uit te breiden.
Maar het blijft voor altijd de
verzameling kerststallen van
broeder Willem.
André Criel maakte kijkkasten die
vele kerststallen tot hun recht laten komen.

Deze tentoonstelling van wellicht 150 kerststallen
begint op 9 december in ons museum GeMuDes,
(onder het gemeentehuis van Destelbergen
Dendermondesteenweg 430)
te bezichtigen elke zaterdag en zondag
van 14 tot 18 uur
laatste kijkdag 7 januari 2018.
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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.
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.
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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 Maldegem – onder leiding van Marc Maeyens.
Elke derde woensdag van de maand (behalve juli) 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). Ruime genealogische bibliotheek en opzoekingsmogelijkheden (inventarissen staten van goed uit het Meetjesland, familiegeschiedenissen, verschillende bewerkte parochieregisters, tijdschriften, e.d.). Verder kan
je er ook alle uitgaven van Familiekunde Vlaanderen verkrijgen.
Raadpleeg het overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten van
goed, tijdschriften…
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
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grote verzameling bidprentjes en doodsbrieven en talrijke inventarissen van staten van
goed uit het Meetjesland. Iedereen is van harte welkom !
(Gothard De Coninck & Marc Ballegeer)

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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STADSARCHIEF EEKLO
Industrielaan 2 – 9900 EEKLO
Openingsuren: elke maandag van 13.30u tot 17.00u
Elke woensdag van 13.30u tot 17.00u
Elke zaterdag van 13.30u tot 17.45u
Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze
Werkingsgebied

Familiekunde Deinze 25 jaar !!!!!!!!

Familiekunde Deinze is een subafdeling van Familiekunde Vlaanderen en verzorgt sinds 1992 de genealogische begeleiding voor de
gemeenten Deinze, Nazareth, Zulte en hun deelgemeenten.
Zij organiseren voordrachten, seminaries, oefeningen en tentoonstellingen welke voornamelijk plaats vinden in de kelder van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze. Daarnaast publiceren de (bestuurs)
leden van de afdeling geregeld nieuwe werken die een deel van het
bronnenbestand uit de regio behandelen. Deze verschijnen ook in ons tweemaandelijks tijdschrift
Leiestam.
In het Stedelijk Archief stellen zij gekopieerde parochieregisters van Deinze ter beschikking alsook
allerlei microfilms, publicaties en werken over hun werkgebied en andere.
http://www.familiekundedeinze.be/
Via deze website reiken ze je online bronnen en tools aan, een overzicht van hun publicaties en
boekenbestand, een agenda met hun komende activiteiten en een forum waarbij hun leden met
elkaar in contact kunnen komen. De abonnees kunnen terecht in alle afdelingen van Familiekunde
Vlaanderen en zijn vrij om voor een andere afdeling te kiezen dan deze waar ze wonen en administratief worden ondergebracht.
Wens je geen lid te worden van Familiekunde Vlaanderen, maar toch het tijdschrift Leiestam te
ontvangen, gelieve dan 8,00 Euro over te schrijven op rekening nummer van FV – Deinze: BE24
0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB met vermelding lidgeld.
Voor slechts € 8 ben je een jaar lang lid en geniet je van allerlei voordelen !
* ontvangen van het tweemaandelijkse tijdschrift Leiestam.
* gratis bijwonen van de voordrachten.
* verlaagd inschrijvingsgeld op de cursussen.
* begeleiding bij opzoekingen in het archief.
* ontvangen van de nieuwsbrief.

Het boek met de klappers van de dopen in de O L Vr Kerk van
Deinze, vertoont hier en daar een aantal fouten (verkeerde paginanummers, alfabetisch klassement niet OK, een aantal onwettige
kinderen niet opgenomen, …) Wordt vanaf heden vervangen door
een nieuw bewerkte uitgave.
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Het werk bevindt zich in het Deinse stadsarchief. Het stadsarchief
(https://www.deinze.be/archief) is geopend elke dinsdag van 14.00
tot 18.00 uur.
Wenst u echter het werk bij u thuis, dan kan dit met “WeTransfer”
overgemaakt worden op jullie mailadres.
Wat doen: mail naar claude@gekiere.com met mededeling van
“bestelling klappers dopen OL Vr kerk Deinze”
en betaling van 8,00 euro op rekeningnr. Familiekunde Deinze:
IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB

Erfgoed

BRUGGE

De collectie Historische Kranten die de bib van Brugge op internet
plaatste bevat een ongelooflijke schat aan info. Je kan er zoeken op
eender welk woord (familienaam, gemeente). Ook alle mogelijke verkopen van boerderijen en gronden in het dorp, zowat elke hoeve komt
voor in die kranten. Het gaat over de periode ca 1800 tot zeker 1930.
Een aanrader voor wie voorouders had in het Brugse en zowat de
halve provincie aan de kant van de zee!

LET OP!!
https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/
---------------------------------------------------------------------------------------------
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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:
 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 10 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), Hannah Van der Auwera.
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, Luc Chalmet, Daniël
Lemmens en het bestuur van WGM vzw.
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