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Abonnee nieuws
Even dit: Op dit ogenblik sturen wij de Nieuwsflits naar ca 1.300 lezers! Het
komt voor dat er meldingen terugkomen, zoals “ik ben er even niet, in verlof,
mailbox vol”…..o.i.d. dan is er geen enkel probleem, dan krijg je de boodschap
wanneer je terug komt op je “werkplaats”.
Wanneer echter de melding komt “e-mail adres niet gekend” dan wordt
dat genoteerd op onze lijst. Wanneer deze melding de volgende maand terug
komt, dan rest ons geen andere keuze dan jouw e-mail te schrappen uit onze
mailinglijst. Dus….wanneer je verandert van e-mail adres laat het ons a.u.b zo
spoedig mogelijk weten (de meeste mensen doen dat gelukkig wel!!). Ook wanneer je de Nieuwsflits niet meer wenst te ontvangen, is een mailtje voldoende.
Overigens nog bedankt voor de fijne reacties, dat geeft ons de moed om op de ingeslagen
weg nog beter verder te doen.
Voorwoord
Ik hoor zopas in de nieuwsberichten dat het “begrijpend” lezen bij onze jeugd achteruit
boert. Wanneer ik naar de schoolboeken van mijn kleinkinderen kijk kan ik dat best “begrijpen”.
Een groot deel van de oefeningen zijn allemaal “invuloefeningen”, waardoor de jeugd minder en
minder moet noteren. Ik stel ook vast hoeveel moeite de jeugd heeft om een fatsoenlijke brief op
te stellen zonder fouten. Ik had zo’n boekje dat noemde “Ik schrijf zonder faouten”, wat evenwel
geen garantie is dat ik geen fouten schrijf. Door de voortdurende aanpassingen van de spelling zou
je
aan alles beginnen twijfelen, daarom schrijf ik veel zinnen in de meervoudsvorm
bv. i.p.v. “gij vindt” schrijven we dan: “we vinden”. Daarbij moet ik toegeven
dat wij vroeger “schoonschrift” als vak hadden (bestaat dat nog?) en dat de
kwaliteit van mijn geschrift ook zienderogen achteruitgaat, mede veroorzaakt
door de ganse dag op dit klavier te tokkelen. We kregen typlessen van Broeder Quintinus (mijn jeugdschooljaren bracht ik door bij de “Broeders van
Liefde” in Zelzate) die met een lange stok het ritme aangaf… Op 18 jaar konden we bijna allemaal fatsoenlijk typen met gebruik van alle vingers. Dan kom
je op een bedrijf waar alle (proces)computers een QWERTYtoetsenbord hebben. Weg met
de vaardigheid van de lessen dactylo, ik zit nu met een viertal vingers van links naar
rechts over het toetsenbord te zweven om toch maar die tekst erin te krijgen voor het
eind van de maand...Het doet er me ook aan herinneren dat ik indertijd die “Broeders
van Liefde” vertaalde in ’t Frans als “Frères d’Amour”!!.....
Deze week gingen we in Lochristi naar de voorstelling van het “Jaarboek 54” van de
Heemkundige Kring “De Oost-Oudburg”. Het werd een “boekje” van liefst 608 bladzijden!
Voorwaar een dikke proficiat aan Louis Gevaert, Bert Vervaet en de andere 30 vrijwilligers om met
zoveel inzet dit werk steeds weer tot een goed einde te brengen. Via hun website kan je dit boek
trouwens nabestellen. Luc Donners, Frederik Vanderstraeten, Mark Hanson, André Coene, André
Maes, Bert Vervaet en Dirk Uuttendaele kwamen hun bijdrage toelichten. Dit alles met behulp van
een powerpoint presentatie gestoffeerd. Proficiat aan de Oost-Oudburgers!!
DIGITALISATIE
Op p.7 kan je de stand zien van ons digitalisatie project.
Hier zal u merken dat er constant data “bewerkt” wordt. Mag ik langs deze weg een woord van dank
richten tot onze dames en heren die bijna dagelijks voor de computer de namen noteren van geboorten, huwelijken, overlijdens, woonplaatsen, enz… en last but not least Jean Pierre Mestdagh om
dat alles te plaatsen in de reusachtige database !
U zult wel begrijpen dat we hierdoor af en toe bepaalde documenten niet kunnen reproduceren. Bv.
een doodsbrief wordt eerst ingescand en genummerd. Vervolgens aan de database toegevoegd en
“gelinkt”. Doordat op bepaalde momenten die documenten zich “in circulatie” bevinden, waardoor
ze niet beschikbaar zijn voor de mensen die geacht worden een kopij te sturen naar de aanvragers.
Wij vragen dan ook begrip voor deze situatie die van tijdelijke aard is, onze excuses daarvoor.
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JANUARI

(Xavier De Schrijver)

Wat voorspelden onze voorouders voor januari (Louwmaand):
Januari komt voort van "Janus", de naam van een oude mythologische koning
van Latium, aan wie Numa Pompillius de eerste maand van de hervormde kalender
toewijdde. Janus had twee gezichten, het oude keek naar het verleden, het jonge
naar de toekomst. Hij werd afgebeeld met een sleutel, waarmee hij toegangen en
deuren beheerste. Zo opende hij de deur van het nieuwe jaar.
Volgens de woordenboek van Fred Muller (1929), betekent "janua of ianua"
een deur, een huisdeur, een poort of een ingang. Het wordt ook geschreven als "ianuæ".
Janus (Latijn: Ianus) behoort tot de oudste van de Romeinse goden. Hij werd geassocieerd met
de Etruskische godheid Culsans, die net als Janus de god van de doorgangen en het begin is en op
eenzelfde wijze wordt afgebeeld. In de Romeinse mythologie was Janus de god van het begin en het
einde, van het openen en het sluiten. De deur (ianua) droeg daarom zijn naam. Daarom draagt ook
de maand januari zijn naam en werd hij aanroepen aan het begin van het zaai- en oogstseizoen, net
zoals bij huwelijken en geboortes. Op de eerste dag van januari vermeed men alles wat een kwade
betekenis kon hebben voor de toekomst. Bovendien gaf men, om de vriendschappelijke verhouding
te bevestigen, elkaar kleine geschenken. In de latere tijden van de republiek aanvaardden ook de
consuls hun ambt op de eerste dag van januari.
Als god van poorten werd Janus ook gezien als de god die de hemelpoort opende of sloot. Bij alle
offers en gebeden werd hij het eerst, zelfs vóór Jupiter, genoemd, omdat zonder hem de hemelpoort
gesloten zou blijven voor gebeden.
Al wat komt voor nieuwjaarsdag
is nog geen winterslag
Als de dagen lengen,
begint de winter te strengen
Als in januari de vorst niet komen wil
komt hij vast in april

Overgenomen uit "Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land”, van M. Broeckhove (1959).

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
Een aanrader voor zij die met Aldfaer willen beginnen !!!!
Stamboom maken op de pc voor senioren
In dit boek maakt u kennis met de mogelijkheden van het gratis
stamboomprogramma Aldfaer en krijgt u talloze tips voor het verwerken van uw eigen
stamboom met namen en gegevens.ISBN: 978 90 5905 347 2
Uitvoering: Paperback, full colour; Aantal pagina's: 240
Prijs: +- €20
Website bij het boek: http://www.visualsteps.nl/stamboom

Interessante Links
Vraag: In de nieuwsflits van februari 2017 werd onderstaande link opgegeven als portaalsite voor
de toegang tot de akten in Frankrijk. Hierna kon per departement verder gezocht worden.
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/res-sources/en-ligne/etat-civil/. Ik heb
deze week vastgesteld dat deze website niet meer werkt. Hebben jullie een alternatief om naar
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deze portaalsite te gaan? Dit is namelijk zeer vlot om naar de verschillende departementen te
gaan.(R.Verbeke)
Antwoord:
De beste genealogie ingang in Frankrijk is, volgens mijn bescheiden mening:
https://www.rfgenealogie.com
Je kan alle geïndexeerde en online gebrachte akten op naam en met beeld bekijken. Je gaat
via de kaart van Frankrijk naar het departement dat je interesseert, en dan kan je daar verder preciseren. Per departement worden archieven, actieve genealogie verenigingen en professionele genealogen opgelijst. Je kan er ook online opleidingen in de genealogie volgen en er is informatie
over genealogie software applicaties. Kortom, het is een bron van super goede informatie over genealogie in Frankrijk.
Een voorbeeldje: mijn voorouder Durand Chalmet komt uit Rézentières, Cantal, Frankrijk en huwde
in 1796 in Sint-Kruis Winkel met Jacoba Van Hecke (ongetwijfeld een plaatselijke schone). Ik beschrijf even hoe je op akten van je voorouders kunt terecht komen, met “mijn” Durand Chalmet als
voorbeeld.
1.
Op de home pagina https://www.rfgenealogie.com ga ik naar het venster ‘par departement’
https://www.rfgenealogie.com, en
2.
kies daar Cantal in de pop-down “Sélectionnez votre département”. Zo kom ik op
https://www.rfgenealogie.com/zones/cantal terecht, en daar kan ik bv. kiezen op “Cantal : Les archives”, en zo kom ik op een pagina met de link naar http://archives.cantal.fr. Via “accès direct
à l’état civil numérisé” kan ik bij ‘commune’ kiezen voor Rézentières, en bij ‘Nom’ kies ik Chalmet.
3.
Ik krijg een “link” voorgeschoteld met geboorten-huwelijken-overlijdens van 1751-1792, en
als ik daar doorklik kom ik bij mijn voorouder Durand Chalmet terecht en kan ik zijn geboorteakte
in de PR van Rézentières terugvinden.
4.
Ik kon dit ook vinden door bij https://www.rfgenealogie.com/zones/cantal niet te kiezen voor
“Cantal : Les archives”, maar via “Cantal : les associations” naar bv. de genealogievereniging aprogemere te gaan (waarvan ik lid ben). Daar kan ik ook alle indexeringen bekijken, inclusief de link
naar beelden. Om dat te doen betaal ik wel een jaarlijks lidgeld aan die vereniging dus ja, dat kost
dan een abonnement.

L.Chalmet

R. Verbeke heeft ondertussen nog een andere website gevonden:
https://francearchives.fr/fr/map/b2b076144a3c4392a34b14bb5e364c95
Hier krijg je wel een kaartje van Frankrijk met de verschillende departementen en kan je klikken op elk
departement. Dit lijkt mij eenvoudiger dan het opzoeken van departementen.

Nieuws uit het Rijksarchief:
Vraag van de maand: Is er een verschil tussen registers van de burgerlijke stand en
bevolkingsregisters?
Ja. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de registers van de burgerlijke stand
(geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten) enerzijds en de bevolkingsregisters (boeken van bevolking) anderzijds. Voor beide soorten registers gelden verschillende raadplegingsmodaliteiten, zelfs
als de registers op dezelfde plaats bewaard worden.
Registers van de burgerlijke stand
Op basis van het Burgerlijk Wetboek, art. 45, zijn registers van de burgerlijke stand, ouder
dan 100 jaar, vrij raadpleegbaar. Uit de registers jonger dan 100 jaar kunnen enkel openbare
overheden, de personen zelf of hun echtgeno(o)t, een wettelijk vertegenwoordiger, bloedverwanten, erfgenamen, hun notaris en hun advocaat zonder toestemming een uittreksel verkrijgen.
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Voor andere vragen, ook in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is toestemming vereist van
de familierechtbank (rechtbank van eerste aanleg) van het gerechtelijke arrondissement waarvan de betrokken gemeente deel uitmaakt.
Bevolkingsregisters
Tot voor enkele jaren gold voor de raadpleging van de bevolkingsregisters ook de 100-jaarregel,
hoewel daarvoor geen wettelijke basis bestond. Met het KB van 5 januari 2014 werden de toegangsmogelijkheden tot de bevolkingsregisters duidelijker bepaald.
Bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Registers jonger dan 120
jaar zijn niet vrij raadpleegbaar. Er kunnen evenwel uittreksels gevraagd worden in het kader van
genealogisch of wetenschappelijk onderzoek. In dat geval is volgens het KB toestemming vereist
van de betrokken personen of afstammelingen in de eerste graad. Bij gebrek daaraan kan toestemming worden gegeven door het College van Burgemeester en Schepenen. In elk geval moet de
aanvraag altijd gericht worden aan de gemeente.

DE SCHEPENEN van Ghedele en mevr. M.J. Baudts
(Gontran Ervynck)
In de vorige editie gaven we een samenvatting van de werken die Dhr. Ervynck afleverde, hier laten we hem zelf aan het
woord (vervolg):
Het bestuur van de stad Gent door de schepenen van het zgn. College van
de XXXIX heeft in de 13e eeuw aanleiding gegeven tot heel wat moeilijkheden.
Deze schepenbank was in handen van een zeer beperkte groep van rijke patriciërs
die zich resoluut verzetten tegen de opkomende invloed van de ambachtsgilden.
Om een einde te maken aan de twisten besliste de Franse koning Filips de Schone
met het “diploma” van Senlis (November 1301) dat de stad voortaan zou bestuurd
worden door twee schepenbanken. De schepenbank van de Keure was de belangrijkste en was bevoegd voor alle politieke kwesties i.v.m. het bestuur van de stad.
De andere, de schepenbank van Ghedeele, had bevoegdheid over lokale zaken die
rechtstreeks de bevolking aangingen. Zij noemden zich “paysierders (vredestichters) der stede van Ghendt". Men zou ze kunnen vergelijken met de huidige vrederechters alhoewel ze konden betrokken worden bij heel wat zaken waarin deze
laatste thans niet meer tussenkomen.
Dat de Franse koning hier rechtstreeks ingreep in het bestuur van de stad
had alles te maken met zijn strijd tegen de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre
en zijn voortdurende pogingen om het graafschap Vlaanderen te verenigen met
het Franse kroondomein.
De schepenen van Ghedeele hebben een omvangrijke reeks van niet minder
dan 314 registers nagelaten. Het oudst bewaarde register begint in 1349 en de
reeks loopt door tot het einde van het Ancien Regime in 1795 met slechts een
paar lacunes (de jaren 1429-30 en 1444-45 ontbreken). De ambtstermijn van de
schepenen duurde slechts één jaar. Aanvankelijk werd de schepenbank vernieuwd
met Half-Oogst (15 Augustus), maar na de opstand van de Gentenaars tegen keizer Karel V (1539-1540) en de daaropvolgende onderwerping besliste de keizer
dat de vernieuwing voortaan zou gebeuren op 10 Mei. Het is wel merkwaardig dat
er te Gent géén burgemeester was. De eerste schepen van de Keure speelde de
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rol van burgemeester maar de binnenwetten van de stad (de zgn. “voorgeboden")
verboden hem deze titel te dragen.
De inhoud van de registers van Ghedeele is zeer verscheiden. Men noemt ze
soms “staten van goed" maar dit is een benaming die veel te beperkend is. In
werkelijkheid vindt men daarin documenten die betrekking hebben op diverse aspecten van het leven van de burgers van de stad. Naast staten van goed vindt
men ook testamenten, aanstelling en wisseling van voogden, verklaringen van
meerderjarigheid, koop- en verkoopakten en kontrakten van allerlei aard (deze
laatste werden vanaf 1559 in afzonderlijke registers genoteerd), vonnissen in vierschare, verdeling van erfenissen, procuraties, schuldbekentenissen en kwijtscheldingen, betwistingen in der minne geregeld, verzoeningen, e.d.m.
Dit zijn uiterst interessante documenten voor de kennis van het dagelijks leven in de stad en niet in het minst voor het opmaken van een gestoffeerde familiegeschiedenis. Er valt op te merken dat niet de ganse bevolking erin voorkomt.
De personages die optreden in de akten waren uiteraard mensen die een of ander
goed bezaten of instonden voor het beheer van goederen. Dit betekent dat we
vooral iets te weten komen over de leden van de gegoede klasse onder de bevolking: lokale adel, patriciërs, kooplieden, rijkere ambachtslui. Over het gewone volk
komt men minder te weten. De gewone Gentenaar wordt soms wel vermeld wanneer bv. een trouwe dienaar bij testamentaire beschikking het recht krijgt zijn leven lang te blijven wonen in een huis van de erflater of wanneer een burger bij
“mesdaet" het slachtoffer geworden is van een stadsgenoot. Deze registers worden bewaard in het Stadsarchief “De Zwarte Doos" (te Gentbrugge) in de reeks
330 en kunnen geraadpleegd worden op microfilm.
Mevr. Marie Joseph Baudts heeft gedurende lange jaren een groot deel van
deze reeks (vanaf het begin in 1349 tot ca. het jaar 1650) geëxcerpeerd, nota's
genomen van wat haar belangrijk toescheen uit genealogisch oogpunt en later een
stel fotokopies van deze nota's geschonken aan het Gemeentelijk Documentatie
Centrum te Melle en aan het Stadsarchief van Gent bestaande uit een reeks van
acht delen; elk deel telt ca. 200 blzn. (behalve het laatste dat 311 blzn. bevat).
Deze nota's werden blijkbaar samengesteld al lezend - het lezen alleen van
deze registers vergt reeds een grote inspanning - en opgesteld in telegramstijl.
Mits enige ervaring zijn ze vlot leesbaar alhoewel in sommige gevallen de interpretatie van de talrijke afkortingen een probleem kan stellen en de onderlinge samenhang van de losse zinsdelen niet altijd duidelijk is.
Het grootste belang van deze nota's voor de zoeker bestaat in het voorkomen van een overvloed aan familie- en plaatsnamen die hem/haar kunnen leiden
naar de gewenste originele tekst in een register van de reeks 330 en alzo het opzoekingswerk aanzienlijk kan inkorten. Daartoe ware een index ook nuttig geweest, deze ontbreekt echter.
In het Stadsarchief (De Zwarte Doos) zijn slechts indices beschikbaar voor
de registers van Ghedeele voor de periode 1500-1508 (inventarissen 130 tot 133)
en verder vanaf het jaar 1582 (Indices 47/7 e.v.). Een beperkt aantal indices werd
gepubliceerd: door L. Wijnant, Regesten van de Gentse Staten van Goed (2 banden) voor de periode 1349-1400 en door Wilfried Steeghers voor de periode 15081513 (5 delen).
Het opmaken van een index op de nota's wordt gehinderd door het voorkomen onder de fotokopies van een aantal dubbels en door toevallige verwisselingen
in de juiste volgorde (d.i. in overeenkomst met de registers). Voor het opmaken
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van een volledige en zo juist mogelijke index van de persoonsnamen en toponiemen was het wenselijk vooraf over een uitvoeriger transcriptie van de nota's te
beschikken waarin zoveel mogelijk afkortingen vermeden worden en de onderlinge
samenhang van losse zinsdelen hersteld wordt. Daarbij werd erop gelet de tekst
van mevr. Baudts zo getrouw mogelijk te volgen.
De zoeker dient wel voor ogen te houden dat niet alle akten in de originele
registers aanleiding gaven tot opname in de nota's. Mevr. Baudts heeft zich beperkt tot wat haar meest interessant leek. Wie de volledige tekst van een akte wil
kennen kan deze vinden in het Stadsarchief waar de volledige verzameling in de
leeszaal ter beschikking staat op microfilm.
In het Gemeentelijk Documentatiecentrum te Melle kan men de bewerking
(met index) van de nota’s van mevr. Baudts vinden in de sectie 068-GENT (Staten
van Goed). Ze bestaat uit een reeks van 7 delen waarbij het zesde deel van de fotokopies, dat voor het grootste gedeelte bestaat uit dubbels, verdeeld werd en opgenomen in de delen V en VII.
Marie Joseph Baudts overleed te Heusden op 14 Februari 2003. Voor haar bijdrage
tot de familiekunde heeft ze de oprechte dank verdiend van iedere genealoog.
In dit verband kan men ook de archiefgidsen van het Stadsarchief raadplegen:
 J. Decavele & J. Vannieuwenhuyse, Archiefgids, Deel I, Oud Archief (1983) §
370 blz.157;
 V. Van der Haeghen, Inventaire des archives de la ville de Gand (1896) blzn.
172-174.
Over de Gentse schepenbanken vindt men nadere inlichtingen in o.a.
 Frans De Potter, Gent van den Oudsten Tijd tot Heden, Deel I blzn. 226-319.

DIGITALISATIE PROJECT
De cijfertjes :
rouwbrieven : 204.709, waarvan 58.971 met afbeeldingen.
bidprentjes : 198.206, waarvan 7.186 met afbeeldingen.
overlijdensberichten : 103.940, waarvan 7.363 met afbeeldingen.
communieprentjes : 10.480, waarvan 10.465 met afbeeldingen.
geboortekaartjes : 3.863, alle met afbeeldingen.
inschrijvingen in de bevolkingsregisters : 14.892, met 542 afbeeldingen van
de registerbladen.
akten in parochieregisters : 58.443 met 4.828 afbeeldingen van de registerbladen
>> samen goed voor 599.361 (+ 75.864 t.o.v. eind 2016) borelingen, dopelingen, communicanten, trouwers, ingeschrevenen en overledenen
en 93.218 (+ 21.103 t.o.v. eind 2016) afbeeldingen.
Daar bovenop zijn er 1.270.461 namen van verwanten geregistreerd (+ 171.292
t.o.v. eind 2016)
>> dus alles samen 1.869.822 persoonsvermeldingen
(+ 247.156 t.o.v. eind 2016)
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Opgelet voor “VERKREGEN INLICHTINGEN”, hoe mooi ze ook
kunnen zijn!
(door Xavier De Schryver)
De mooie zogenaamde “afgewerkte genealogieën” kunnen niet altijd gelezen worden als
een bijbel. Men kan niet voorzichtig genoeg
zijn, ook met de inlichtingen verkregen via Internet. Zekerheid vindt men alleen in officiële
documenten. Voor de zoveelste maal zien wij
hoe gevaarlijk het is blindelings een werk over
te nemen zonder controle. Deze genealogische
bewerkingen, hoe mooi ze ook kunnen zijn,
dienen enkel als “leidraad” genomen te worden.
In een prachtig boek met glanzende kaft, over
de genealogie van de familie de Breyne geschreven in 1939 door Jos. Denys, doctor in filosofie en conservator van de Rijksarchieven
te Gent is heel wat mis gegaan. De eerste uitgave van dit boek, bestaande uit 62 bladzijden, beperkt zich tot de afstammelingen van
Christian de Breyne (1583). Dit deel is correct
gemaakt, maar wat de aanvulling betreft, gemaakt in 1944 door Edmond de Breyne en in
1995 door Jean Devambez uit Lille, is het een
echte ramp. Wij vinden er een reeks verkeerde datums en plaatsen en ook fouten van onoplettendheid bij overschrijving en gebrek aan
controle vóór het drukken. Geen blad zonder minstens twee à tien gissingen. Op het einde van
1995 kwam een nieuwe editie geschreven door Pierre Marlier, met dezelfde fouten. U kunt zelf
oordelen in de volgende twijfelachtige bloemlezingen:
1.

op bladzijde 119: (volgnummers van de kinderen volgens hun boek)
Antoine-Felicien De Breijne zou volgens hun boekje geboren zijn te Nederbrakel op 2 december 1799. Volgens zijn geboorteakte (akte 30) is hij geboren op 11 frimaire jaar VII wat
overeenkomt met zaterdag 01 december 1798 en niet in 1799.

2. ook op bladzijde 119 bij zijn kinderen:

- Camille Antoine zou 16 jaar zijn de dag van zijn huwelijk?
Julie Emilie was maar 12 jaar op haar huwelijksdag?
In het ene boek is zij overleden in 1840, en het andere in 1940 als honderdjarige.
In het eerste geval zou zij al 11 jaren overleden zijn toen zij huwde in 1851? In werkelijkheid
waren zij gehuwd (akte 35) op 11 oktober 1862 te 11h30 en niet in september 1851.
3. In de genealogie van de familie de Breyne door Pierre Marlier in 1995.
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Volgens dit boek zouden er dus vier kinderen ter wereld gekomen zijn in 14 maanden tijd?
Tussen Sophie en Antoine zijn slechts 6 maanden nodig om een kind te maken?
Wie kan beter?

In werkelijkheid volgens de geboorteaktes:
9. Marie Colette de BREYNE, ° Asper (akte 16) op 06/03/1839 te 12 uur.
10. Auguste de Breyne, ° Gent (akte 911) op 18 juli 1830 te 11 uur,twee maanden na
het huwelijk van zijn ouders.
11. Sophie de BREYNE, ° Asper (akte 64) op 23/12/1840 te 3 uur.
12. Antoine de BREYNE, ° Asper (akte 21) op 26 mei 1842 te 3 uur.
4. op dezelfde bladzijde:
14. Emile de Breyne ° Nederbrakel 29 maart 1848 (In werkelijkheid is het een
meisje dat de naam kreeg van: Emilie Marie, zij is niet geboren te Nederbrakel maar wel
te Sint Maria Oudenhove; niet in maart, maar wel op 29 mei 1848 te 23 uur.
5.

Verder op blz. 121 (verbeterd door Pierre Marlier in 1995).
16. Victor Emmanuel de BREYNE, huwde op 1ste april 1891, met Victorine Adelaïde
Augustine VAN MOERKERKE, geboren te Gent op 1ste april 1891…..

Zij huwde dus op dezelfde dag van haar geboorte, maar Pierre Marlier had het ook gezien: de werkelijke geboortedag is 23/02/1855.

en nog ...Hoe betrouwbaar kunnen bewerkte genealogische
boeken zijn? (X.De Schryver)
Met spijt heb ik moeten vaststellen dat het NIET steeds zo is.
Zie volgend voorbeeld: Een huwelijk tussen moeder en zoon, was noch vóór noch na de invoering
van de Burgerlijke stand mogelijk.
Een vrouw die met zichzelf huwde… Vrouwen die onwettige kinderen ter wereld brengen, en
onbekend blijven. Naamsverwisselingen bij de vleet, zonder te spreken over vergissingen bij
datums.
HAMME 1785 – 1859
In de Généalogische Repertorium van Hamme tussen 1785 en 1859, dus na de invoering van
de Burgerlijke Stand van 1796 vinden wij op twee plaatsen een huwelijk tussen een moeder en haar
zoon. Aan de hand van officiële documenten kunnen wij de echtheid van dit voorval nazien.
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Indien wij het tegenovergestelde vaststellen, dan moeten wij de vraag stellen:
“in hoe ver zijn die dure boeken betrouwbaar.”
Volgens de bewerkte Généalogische Répertorium te Hamme, door André DE WAELE op bladzijde
752, zou de in 1785 geboren Joannes-Josephus CORNELIS, gehuwd zijn met zijn moeder? Zie onderstaande fotokopieën uit deze boeken.

Op bladzijde 749, vinden wij de verwijzing 4224, die nogmaals het huwelijk van moeder en zoon
herhaald.

In het eerste voorbeeld, zou men denken dat het gezin maar 2 kinderen hadden, één in Moerzeke
en een ander te Zele. De werkelijkheid is totaal anders.
1.

Vader CORNELIS Petrus Philippus is geboren in Dendermonde in 1754, overleden te Zele
op 26/02/1829 te 7.30 uur voormiddag in zijn huis gestaan Huyvelde.
Hij huwde Anna-Maria LEEMAN, geboren te Zele in 1754, overleden te Zele op 25/07/1830 te
10.30 uur na de middag, in haar huis gestaan Huyvelde

Zij hebben samen 17 kinderen gehad, allen geboren te Zele.
(tussen haakjes het nummer in de parochieregisters)
1. Josephus, ° Zele (138) 01/07/1776
2. Petrus Jan, ° Zele (158) 10/10/1777
3. Franciscus ° Zele (180) 30/01/1779
4. Joannes Baptsita, °Zele (205) 10/05/1780
5. Joanna Judoca, °Zele (3) 23/08/1871
6. Seraphinus °Zele (56) 09/07/1783 en niet in 1786
7. Rosalia, °Zele (94) 12/10/1784
8. Joannes Jacobus °Zele (119) 16/09/1785, niet te Moerzeke in 1785, en noemde niet Joannes Josephus. Over deze persoon spreken wij verder nog in verband met de huwelijken.
9. Rosalia, ° Zele (155) 26/10/1786
10. Agneta, °Zele (191) 05/11/1787
11. Maria Carola, °Zele (237) 06/02/1789
12. Bernardus, °Zele (270) 01/02/1790
13. Maria Thérésia ° Zele (21) 16/02/1791
14. Cecilia, °Zele (57) 09/02/1792
15. Lutgerus, °Zele (101) 31/05/1793
16. Barbara °Zele (175) 13/07/1795
17. Maria Thérésia, °Zele 23 nivose jaar 5 RF te 23.30 uur.
Opmerking: Als men twee geboorten vermeldt die in een ander dorp plaats hadden, dan kan men
evengoed de andere kinderen ook vermelden. Dit geeft anders een onvolledig beeld over de samenstelling van het gezin. Aangezien alle kinderen geboren zijn in Zele en dat vader en moede beide te
Zele overleden zijn, kan moeilijk één geboorte plaatsvinden in Moerzeke. Dit is trouwens bevestigd
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in een ander boek over Moerzeke. Tot nu toe is er geen sprake van een huwelijk tussen moeder en
zoon.
In het tweede voorbeeld betreft het de verschillende huwelijken van Joannes Josephus. Hier blijkt
het een en ander totaal misgelopen te zijn.
Eerste huwelijk:
Akte nr 6 te Moerzeke op 02/05/1811 te 7 uur ’s morgens (in het Frans opgesteld)
Bruidegom: CORNELIS Jean-Jacques, 26 jaar, geboren en wonende te Zele, beroep: dagloner,
Zoon van CORNELIS Pierre, 64 jaar, landbouwer te Zele en van LEEMAN Anne-Marie, spinster te
Zele.
Bruid: VERHELST Jeanne-Marie, 34 jaar, Geboren en wonende te Moerzeke, beroep: spinster,
Dochter van VERHELST Chrétien, 67 jaar, arbeider en van DE CLERCQ Marie.
Getuigen: Beide vaders zijn vermeld als getuigen alsook Jean Baptiste Guidé, 27 jaar, schrijver, en
Pierre Guidé, 29 jaar, meester bakker.
Nota: Bruidegom en bruid, alsook de vader van de bruid konden niet tekenen wegens onkunde.
Bron: microfilm 1119585, BS.
Tweede huwelijk:
Akte nr 23 te Moerzeke op 26/11/1841 te 4 uur naermiddag
Bruidegom: CORNELIS Joannes Jacobus, 26 jaer, geboren te Zele op 16/09/1785, woonende
te Moerzeke, arbeider, zoon van CORNELIS Pieter, overleden te Zele op 26/02/1829 en van
LEEMAN Joanna Maria, overleden te Zele op 20/07/1830.
Weduwnaer van VERHELST Joanna Maria, overleden te Moerzeke de 26/10/1827
Bruid: VERBEKE Joanna Maria, 49 jaer, geboren te Moerzeke op 12/05/1792, spinnerse, Dochter van VERBEECK Philippus, overleden te Moerzeke op 15/05/1822 en van VAN HAUTE Dorothea,
overleden te Moerzeke op 15/07/1825. Weduwe van DE KEYSER Petrus Franciscus, overleden te
Moerzeke de 20/05/1837
Getuigen: D’HOLLANDER Joannes, 26 j. veldwachter, Joannes Jacobus (onleesbaar), LENSFREUS,
Josephus DEMAN, 39 j. winkelier en Dominicus MAES, 27 j. schoenmaeker, alle vier woonachtig te
Moerzeke, geen bloedverwanten.
Nota: De bruidegom en de bruid hebben verklaert niet te kunnen schrijven of naemtekenen.
Bron: microfilm 1119586 BS.
Nota: de familienamen van bruid en haar vader zijn anders geschreven.
Hamme nr. 219 - Overlijden akte van CORNELIS Joannes-Jacobus, (en niet van JoannesJosephus)
In het jaar achttien honderd negen en vijftig, den zeventienden oktober om elf uren voormiddag,
voor ons Theodore Vermeire Burgemeester ambtenaer der burgelijke stand der gemeente Hamme
Provincie Oost Vlaanderen, zijn gekomen Carolus Ludovicus Van de Stichelen, 38 j. landbouwersknecht, en Petrus Jacobus Van Driessche oud 52 j. landbouwer, beide woonende te Hamme, respectievelijk schoonzoon en gebuer der overledene, dewelke ons hebben verklaard dat gisteren zestienden oktober om negen uren desavond Joannes Jacobus CORNELIS, oud 74 jaren, zonder
beroep, geboren te Moerzeke en wonende te Hamme ten dorpe, weduwnaar van Joanna Maria
VERHELST, en van Joanna Martina VERBEKE, zoon van wijlen Petrus CORNELIS en van wijlen Joanna
Maria LEEMAN, overleden is ter wooning van den eerste declarant staende Plaets straet of wijk C
voornoemd. En hebben wij deze tegenwoordige akte benevend de beide voornoemde declaranten
onderteekend na gedane voorlezing.
Getekend: Vermeire T, Van Driessche P.J., Van Stichelen C L
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Uit de overlijdensakte van vader en moeder
ZELE

CORNELIS Pieter

Overlijdenakte
Overleden

Zele nr. 52 van 26/02/1829
CORNELIS Pieter, 75 j. landbouwer, geb. Dendermonde, won Zele,

Overl.pl./datum

Overleden in zijn huis gestaen op de huyvelde te Zele, 26/02/1829 te
7 ½ uur voormiddag.

Vader
Moeder
Echtg
Getuige 1

CORNELIS Adrianus,
DE VOGEL Maria,
Anna Maria LEEMAN,
CORNELIS Seraphinus, 46 j. vlaskooper, zoon van overledene

Getuigen 2

DE VIJLDER Petrus-Joannes, 53 j. veldwachter,
Mf. 1142173

Bron
ZELE

LEEMAN Joanna Maria

Overlijdensakte
Overleden

Zele nr 193 van 26/07/1830
LEEMAN Joanna Maria, 71 j. landbouwster, geboren en woonende te
Zele,

Overl.plaats en
datum

Overleden in haer huys gestaen op huyvelde Gisteren 25/07/1830 te
10 ½ uur naermiddag,

Vader
Moeder
Wed.
Getuige 1

LEEMAN Philippus, overleden
ROELS Theresia, overleden
CORNELIS Pieter,
Joannes Baptiste CORNELIS 50 j. , schoenmaeker, zoon,

Getuigen 2

Joannes Jacobus BOSTEELS, 23 j. tapper,
Mf. 1142173

Bron

1.

Opmerking:
Er is geen sprake van een derde huwelijk, en zeker niet met zijn moeder. Deze laatste
was reeds overleden in 1830, en het tweede huwelijk had maar plaats in 1841. Waar heeft
men dit gehaald?

2.

Joannes-Josephus Cornelis is onbekend in Zele, in Moerzeke, alsook in Hamme, maar
met dezelfde gegevens als geboortedatum en naam van ouders en de twee echtgenoten,
vinden wij een Joannes Jacobus Cornelis geboorteplaats is niet Moerzeke, maar wel
ZELE.

3.

Er is meer dan een sterke twijfel dat er ooit een huwelijk geweest is tussen moeder
en haar zoon. Wat trouwens normaal niet mogelijk was noch vóór noch na de invoering van de Burgerlijke Stand in 1796.

Volgens het bewerkte “Généalogische Répertorium te Moerzeke, (VVF Dendermonde), van Rony
BIJL, (Broekstraat 221, 9220 HAMME) tussen 1600 en 1900” vinden wij andere gegevens over dezelfde persoon.
Wat verder vinden wij dat een Joanna-Martina VERBEECK huwde te Moerzeke op 19/09/1821
met DE KEYSER Petrus-Franciscus, (Zou het hier over dezelfde persoon gaan? Of is het waarschijnlijk een eerste huwelijk?) zonder vermelding of het gaat over een eerste huwelijk of het vroeg
overlijden van haar eerste echtgenoot. Maar de bevestiging hiervan kan gelezen worden in de huwelijksakte van het koppel in 1841 te Zele.
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En verder in die boeken over MOERZEKE
Vinden wij nog een oudere broer van Joannes Jacobus Cornelis

1324: Petrus-Franciscus CORNELIS,arbeider, ° Zele rond 1780,
filius Petrus-Philippus en Anna-Maria Leemans, weduwnaar van Maria-Anna VAN EETVELDE.
Hij huwde te Moerzeke op 20/09/1810 met Joanna-Maria VURINCX, ° Oxelaer (Zinchem) op
22/01/1781. (Zij huwde eerder op 2282/11/1804 met Fredericus-Ferdinandus de Beer, ° te Moerzeke op 1/02/1779.
Zij hadden één zoon: Petrus-Joannes, ° te Moerzeke 03/03/1811
Opmerking: Er is geen Petrus-Franciscus Cornelis geboren rond 1780 te bespeuren, maar wel
Petrus-Jan Cornelis geboren te Zele in 1777 en een Franciscus die geboren is in 1779.
Over welke persoon gaat het hier?
Bij nazicht in de archieven: Vinden wij ZIJN huwelijksakte? op naam van François, geboren volgens zijn leeftijd in 1780. Er is wel degelijk een zoon François geboren in 1779. Maar weer geen
sprake van een Petrus.
MOERZEKE
CORNELIS François X VUERINCKX Jeanne-Marie
Huwelijksakte
Moerzeke nr 13 du 20/09/1810 à 7 h de l’après midi
Bruidegom
CORNELIS François, 30 ans
Zoon van
CORNELIS Pierre Philippe, journalier
en van
LEEMAN Anne Marie, demeurant à Zele
Woonplaats
Zele
Beroep
Ouvrier
Weduwnaar
VANETTEVELDE Marie Anne. † Gand 08/08/1810
Bruid
VUERINCKX Jeanne Marie, 29 ans,
Dochter van
VUERINCKX Louis, † à Siehem
en van
MICHIELS Elisabeth, † à Siehem
Geb.plaats
Siehem (Zichem)
Woonplaats
Moerzeke
Weduwe van
DEBEER Frederic, † Gand 20/07/1808
Get.bruidegom
Jean Baptiste GRETS, écrivain, 26 ans, et Jean Livin VERLEIRSEN,
cordonier, 27 ans,
Getuigen bruid
Jean Martin DE CLERCQ tailleur 42 ans et Pierre Philippe
CORNELIS, père du futur époux, 62 ans, demeurant à Zele, les
trois autres à Moerzeke,
Bron:Mf.H.
MF.1119585
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BESLUIT: Ondanks het vele werk is hier het bewijs geleverd dat deze boeken niet altijd volledig
betrouwbaar zijn. Ze kunnen ten hoogste als leidraad gebruikt worden. Een gouden en ernstige tip
voor de kandidaat-genealogen: wees voorzichtig met dit soort werk en ga alleen voort op officiële
documenten. Voor uw eigen controle en geloofwaardigheid bij het opmaken van uw familiegeschiedenis, noteer steeds de namen en volledige datums van echtgenoten en ouders.

Nieuwe tijdschriften en boeken van
23 11 2017 tot en met 19 12 2017
Tijdschriften:
“Vlaamse stam” tijdschrift voor familiegeschiedenis, jg.53 nr.4 met extra indices en inhoud
Thema’s: *Verborgen in het DNA, aflevering 22
*Op bezoek bij de protestantse gemeenschap
*De reeks Genealogieën: Kennismaking met een onvermoede schat voor familiekundigen in
het stadsarchief van Gent
*De impact van de troebelen (periode 1580-1610) op de bewoners van het Noord-Vrije: aanwijzingen uit de wezenregisters, bijlage: database over de gevluchte personen
*De huwelijken in Pittem 1608-1618
*Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van Gend’ (jaargang 1792)
*Nieuw erkende wapens
*Hotel “ De Tennen Pot” en hotel “De Grote Spiegel”: Twee Antwerpse herbergen beheerd in
de 19de eeuw door de familie De Beche
*Hugo Verriest 1840-1922 met kwartierstaat
*De dossiers van het Hof van Assisen, een makkelijke en dankbare maar ook vaak vergeten
bron voor genealogen
*Een leven vol dagelijkse wonderen. Het vroedvrouwenregister van Joanna Mestdagh, 18301892
*Nieuwsberichten
*Genealogie digitaal
*Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Mien de Wit
*Nieuwe publicaties
“Archieflink” GOF, Gent on Files, driemaandelijkse nieuwsbrief van de vrienden van Archief Gent, jg
17 nr 4
Thema’s: *Het Huis van Barmhartigheid van 1844 tot 1877
*Was opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden
*Sodomie in Gent: de stomme zonde onderzocht
“vMd” Van Mensen & Dingen, driemaandelijks tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, 15e jg, nr
okt-dec 2017
Thema’s: *De familie BOUCKAERT uit Waregem en de ontwikkeling van het dierenartsenberoep in
Vlaanderen, met lijst van naamdragers Bouckaert, eerstgekende naamdrager sinds 1330
“Scone Jhan” driemaandelijks familietijdschrift familie Schoonjans, jg 27 nr 4
“d’Euzie” tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, 36 jg, nr 4
Thema’s: *Over het lot van Kemzeekse vondelingen
*Kwartierstaat Ludovica de Moerman d’Harlebeke
*In dienst van Napoleon, alfabetische lijst Kemzekenaren
*Het oudste bidprentje van Kemzeke
*Eregalerij Kemzeekse gesneuvelden WOI
“Handelingen” Zottegems genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, XVIII-2017
Thema’s: *Graaf Lamoraal van Egmont (1522-1568) deel 1 en deel 2
“Rond de stenen Linde” driemaandelijks tijdschrift Heemkring Schellebelle, jg 42, nr 4
Thema’s: *De stamboom van Marcel De Grauwe
“De Levensboom” Driemaandelijks informatieblad Familiekunde Vlaanderen Regio Meetjesland, jg
30, nr 4
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Thema’s: *Vechten voor het vaderland 1798-1816, met alfabetische lijst van 269 Lootse mannen
die in 1815 werd opgesteld
*Beste hoofden in het Land van de Woestijne, 1689-1690, met namenlijsten Aalter (en
Woestijne) enKnesselare
Heemkundige Kring Haaltert & deelgemeenten, driemaandelijks tijdschrift, jg 37, nr 4
Thema’s: *Een foto vertelt een verhaal; familie D’Hoir
“De Snerck” Familieblad De Snerck, 2de semester, 2017
“Het Land van Nevele” Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring, jg XLVIII, nr.4
Thema’s: *De Heren en Dames van Nevele; de eerste Heren en Dames van Nevele, De Heren van
Nevele worden Burggraaf, Nevele in handen van de families van Longueval, van Gavere, van
Gistel, van Edingen en van Fosseux, van Montmorency, della Faille
“De Gaverstreke”, 45ste jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring, jg.2017
Thema’s: *Waregems musicus, beeldhouwer en letterkundige Georges Leroy (1930-1977)
*De armendis van Waregem 1490-1560
*Prekadastrale bronnen van Waregem in het ancien régime (1260-1793)
*De familie Gernay, meer dan 100 jaar verweven met de textielindustrie in Waregem.

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), Guido De Munter (Gent), Alfons Matthys (Lochristi), Jacques
Roskams (Mariakerke), Ginette Desmet (Mariakerke), Antoine Verstuyft (Lochristi), André Gabriels (Melle), Julus D’haene (Schellebelle), Ronny Van De Sypt (Wetteren) en Ludwig Braem
(digitaal).
Rouwbrieven: Rita Vander Linden (Lochristi), Alfons Matthys (Lochristi); Sierens William (Merelbeke), Gabriëls André (Melle), Anne Van Kelst (Sint Lievens Houtem), Julus D’haene
(Schellebelle), Francine Eeckhout (Melle) en Ronny Van De Sypt (Wetteren).
Kranten-necrologie: Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg); La voix du Nord-France-De
Munter Guido (Gent). André Gabriels (Melle) en Jacques Roskams (Mariakerke).
Geboortekaartjes: Magda Denys (Melle) en Ronny Van De Sypt (Wetteren).
Boeken:
* door Ivan Burggraeve (Rubriek 014 – Familiegeschiedenis)
014-V-130 De families Van Acker & Pieyns, een dubbele genealogische zoektocht met uitgebreide kwartierstaat en de vertakkingen Albers en Tacq, Adhémar (Dicky) Van Acker, 2017
*door Adhémar Van Acker Rubriek 091 – Woordenboeken en woordenlijsten
091-1023 Woordenlijst Latijn-Nederlands voor Genealogen, Lobbestael Renaat, 2017
*door Lemmens Daniel (Rubriek 005 – Biografie 005-1176) Emiel Hullebroeck
*door Jacky Roskams
(Rubriek 068 – Staten van Goede : 068-OOSTVL-002 Inventaris der
Staten van Goede van Oost-Vlaanderen).
 Cursus Familiegeschiedenis, Familia et Patria.
 Klim in je stamboom, Praktische wenken voor beginnende familievorsers.
 Oud schrift , halfmaandelijks tijdschrift, jg 1, nr 1.
 Hoe maak ik mijn stamboom op?
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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:

EEKLO: St. Vincentius dopen 1609-1802, (dus incl. de jaren 1775-1796
!!!) door Johan De Baets met alfabetische index op naam met de vermelding van
de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 1060
pagina’s (2 boekdelen) voor slechts € 56,00 !
EEKLO: St. Vincentius huwelijken 1609-1807, (dus incl. de jaren 17751796 !!!) door Johan De Baets met alfabetische index op naam met de vermelding van de huwelijksdatum,ev. de naam van de ouders, 468 pagina’s voor
slechts € 32,00 !
EEKLO: St. Vincentius begrafenissen 1609-1802, (dus incl. de jaren 17751796 !!!) door Johan De Baets met alfabetische index op naam met de vermelding van de overlijdensdatum, ev. de naam van de ouders, 608 pagina’s voor
slechts € 35,00 !

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, Knesselare, Vinderhoute.
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 je 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 je, mits de prijs die voor CD’s geldt, de pdf bestanden per
parochie doormailen. Zo bespaart je 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)
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Kalenderactiviteiten
Familiekunde Vlaanderen - WAASLAND
Wil je weten welke uitgaven beschikbaar zijn bij onze vrienden van het Waasland
mail naar de bibliotheek op:

http://www.familiekunde-landvanwaas.be/bibliotheek/boeken-fv
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
GEMUDES DESTELBERGEN - OOSTOUDBURG DSMG

Unieke Kerststallen tentoonstelling in GeMuDes
Gemeentelijk Museum Destelbergen

Vanaf 9 december 2017 in ons museum gelegen onder het gemeentehuis zijn 150 kerststallen te bezichtigen elke zaterdag en zondag
van 14 tot 18.30 uur
Laatste kijkdag zondag 7 januari 2018.
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 van 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 ze contacten met de naburige instanties. Om de werking van het Gemeentelijk Museum van Destelbergen steeds beter te laten verlopen is de vzw nog op zoek
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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 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.
Info op: www.gemudes.be

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.

DOCUMENTATIECENTRUM
FAMILIEKUNDE 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
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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.

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

Familiekunde Deinze 25 jaar !!!!!!!!
http://www.familiekundedeinze.be/
19

Werkingsgebied

Via deze website krijg je een overzicht van hun publicaties en boekenbestand, een
agenda met de komende activiteiten en een forum waarop de leden met elkaar in
contact kunnen komen.
Het boek met de klappers van de dopen in de O.L.Vrouw 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.
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. Adres: Brielstraat 2 9800 Deinze
Tel.09 381 95 00
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
OPENINGSUREN STADSARCHIEF van DEINZE: elke dinsdag van 14-18h (zie
website voor openingsuren)
Adres
archief@deinze.be

Geschiedenis van Deinze en 't Land van Nevele in 112 verhalen1
Geschiedenis hoeft niet saai te zijn. Wie de 112 verhalen over Deinze en het land van Nevele in dit boek
leest, zal verwonderd zijn over de ongemeen boeiende reisweg die deze
‘mijlpalen’ markeren. Een reis die begint met de vondst van een silexsteen uit de prehistorie op een afgelegen kouter, en eindigt met de samenvoeging van beide gemeenten – want ook dat is een historische gebeurtenis. Tussendoor zijn er de pakkende verhalen over oorlog, verwoesting en verraad, maar evenzeer over solidariteit, arbeid, succes of levensvreugde. Het zijn stuk voor stuk pareltjes die ons verrassen of doen
glimlachen. Want geschiedenis gaat niet alleen over gebouwen of voorwerpen, maar omvat evenzeer het immateriële culturele erfgoed uit een
ver of nabij verleden.
De geschiedenis van Deinze en ’t Land van Nevele in 112 verhalen heeft
de ambitie om een breder publiek warm te maken voor de geschiedenis
van deze streek en de interesse aan te wakkeren voor de erfenis van talloze generaties streekgenoten. Over de auteur: Stefaan De Groote is met
dit boek niet aan zijn proefstuk toe. Hij is al decennialang actief bij erfgoedverenigingen, vooral bij de heemkundige kring het Land van Nevele.
Denis Pieters, die een in Vlaanderen unieke fotocollectie bezit, is bij boekprojecten al vaker zijn compagnon de route geweest.(www.scribis.be
voor 24€).

1

Nieuwsbrief Scribis n°5.
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NIEUWE Openingsuren van het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum voor 2018 !!!
Om praktische redenen hebben wij na samenspraak met het gemeentebestuur van
Melle een nieuwe regeling uitgewerkt voor de openingsuren van het Documentatiecentrum in Melle en dit vanaf woensdag 3 januari.

maandag: 13u-17u

dinsdag: 14u-19u woensdag: 13u30-17u

Sluitingsdagen voor 2018 zijn:
-

maandag 1 januari; dinsdag 2 januari
maandag 2 april (Paasmaandag)
dinsdag 1 mei
maandag 21 mei (Pinkstermaandag)
maanden juli en augustus
maandag 24 december - dinsdag 25 december - woensdag 26 december

We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen !!

http://www.erfgoedmelle.be

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.
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.

Redactie: Ivan Burggraeve (Lochristi), Hannah Van der Auwera (Gent), Magda
De Nys.
Medewerkers: Roger de Moerloose, Gontran Ervynck, Jan Van de Velde, Xavier
De Schryver, Luc De Ruyver, Ginette Desmet, Johan De Baets, Michel De Roek,
Luc Chalmet, Daniël Lemmens en het bestuur van WGM vzw.
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