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Heeft u een vraag of probleem bij het opmaken van uw familiegeschiedenis?
Voor raad bij uw genealogische opzoekingen staan wij open voor iedereen.
Breng ons een bezoek en laat u assisteren door de medewerkers van
ERFGOED DE GONDE vzw
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In het logo stellen de cirkeltjes symbolisch de verschillende aspecten
voor waaruit ‘erfgoed’ bestaat: nl. heemkunde, genealogie, funerair
erfgoed, etc. De verbindende lijnen tussen de cirkels symboliseren
de onderlinge verbondenheid tussen de verschillende disciplines.

Nota aan alle gelegenheidsauteurs van onze Nieuwsflits:
Genealogische artikels zoals uw stamboom of een deel ervan publiceren in onze Nieuwsflits?

Dit kan!
Iedereen kan vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn steeds
welkom. Het is wenselijk dat deze 1 maand voor het verschijnen van een nummer binnen zijn bij de redactie.
Stuur uw artikel opgemaakt IN een WORD document NIET in PDF aan WGMvzw2012@gmail.com
Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage
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Herdoop in Melsele-Waas
(door Patrick De Smet)

Voor mijn stamboom geldt hier als referentiepersoon mijn moeders vader: Petrus
Arthur Vandevelde (1), ° in 1887 in Sint-Niklaas en + te Astene. Buiten zijn vader,
die in 1864 te Roubaix (Frankrijk) als zoon van textielarbeider geboren werd, zijn al
zijn voorouders op te sporen in Bazel, Beveren- en Moorsele-Waas.
Als ik 9 generaties in zijn kwartierstaat afdaal, kom ik terecht bij Petrus Vande
Velde (256), wiens ouders anabaptisten waren. Volgens zijn dopingsakte waren
zijn ouders afkomstig van Utrecht, o.a. Oosterom.
>

IX
256 Petrus Vandevelde
*±1619 Utrecht (Lat. Ultrajectensis)
†03-08-1693 Melsele
x 25-07-1666 Melsele
257 Maria De Nottere
*20-06-1643 Melsele
†16-05-1707 Melsele
VIII
128 Paulus Vandevelde
*22-09-1670 Melsele
†07-11-1750 Melsele
x 11-04-1699 Melsele
129 Elisabetha Van Bockhaven
†22-06-1740 Melsele
VII
64 Joannes Vandevelde
*14-01-1700 Melsele
†10-06-1767 Beveren
x 16-10-1745 Beveren
65 Elisabetha Fockenier
*15-11-1719 Beveren
†24-09-1787 Beveren
VI
32 Joannes B. Vandevelde
*14-04-1749 Beveren
†30-04-1798 Beveren
x 18-04-1772 Beveren
33 Joanna F. Vandevelde
*06-11-1747 Sinaai
†01-05-1798 Beveren

V
16 Jacobus Franciscus Vandevelde
*16-09-1776 Beveren
+
Sint-Niklaas
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Doopakte van Petrus Vande Velde (256) Melsele 09-10-1639: akte 42 uit doopboek 2, gemeentearchief van
Beveren-Waas

Dezelfde akte bevindt zich ook te Melsele, Boek 3, pagina 1, akte 7. Dit exemplaar is zwaar beschadigd door
muizenvraat.
Omdat de doopakte van Petrus opviel door zijn lengte en buiten de normale bewoordingen van het Latijn viel,
ben ik raad gaan vragen bij de Heer Rubens uit Hingene-Bornem en via Gilbert Vandevelde, (vrijwilliger WGM
Melle) kreeg ik hulp van Marc Platteeuw en Chris Meerschaut (lesgever oud schrift WGM). Chris Meerschaut
schreef over de akte: een kuitenbijter
Petrus maiorennis
Petrus de (oudere, overste)? (zie maior, magnus)
fs Joannes Vande Velde et Henrica Jansens …
zoon van Joannes Vande Velde en Henrica Jansens
van Oosterom coniugum ditionis hollandicae civitatis
… Oosterom gehuwd (in de streek van) holland stad
Ultraiectensis viginti annorum natus petiit baptisavi
Utrecht 20 jaar geleden geboren die wenst gedoopt te worden (petere = streven naar)
(naim patre anabaptista genitus saepius baptisum recipere
(want verwekt door een ketterse vader waardoor het vorige doopsel
Inhibent) post sufficientem fidei Catholica instruct=
ongeldig was) en na de nodige katholieke opleiding
ionem baptisatus est 9 octob 1639 S.S. (doopgetuigen) s…
op 9 oktober 1639 gedoopt werd. Doopgetuigen
Coronelli Gary Jesuita qui iuvene cum alio saces?
kapelaan Cornelius Garcies jezuïet en een dominicaanse kapelaan
…nicano eiusdem militae (cuius ipse Petrus erat) Angelica
Van de militie (waarvan Petrus deel uitmaakte)
ad me dixerat et Leonardus Moins vice pastor
hij vertelde mij Leonardus Moens, onderpastoor, Engelsman te zijn
baptisatum a a militia liberum ee declaravit et
heeft hem vrij verklaard van onderricht om gedoopt te worden
fabro ferrario instruendum fradidi
en toegewezen aan een smid voor verdere opleiding
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Nog een ontcijfering:
Petrus maiorenius, Filio Joannis Vande Velde et Henricae Janssens alias Van Oosterom coniugum ditionis
Hollandiae civitatis ultraiectentis viginti annorum natus petiit baptisati (nam patre anabaptista genitus saepius
baptisum recipere inhibente ic stabatys ex aliis capitibus est 9 octobri 1639 Susepcetores sacellane alia sacellane
dominicano eiusdem militae(cuiius ipse petrus erat) anglcae ad me dixirat et Leonardus Moins vicepastor
baptisatum a amilitia liberum declaravi et fabre ferrario instruendum traddidi ic stabatys 9 oktobr 1639
Susepcetores kapelaan Corneli Garcies en een Dominicaanse kapelaan van de militie (cuiios Peter was) anglcae
mij dixirat en Leonard Moins Vicepastor gedoopt door amilitia vrij verklaard smid instrueren traddidi
Conclusie :
1. Petrus Vande Velde is rond 1619 te Utrecht geboren.
2. Zijn moeder, Henrica Jansens, is afkomstig van Oosterom, (een oude nederzetting nabij Utrecht in
Holland (‘t’ Goysedorp - Houten), wat niet betekent dat ze daar geboren is.
3. Zijn vader, Jan Vande Velde is anabaptist en wordt bestempeld als ketter.
Vraagjes : is de vader geboren in Utrecht? Keert hij naar zijn geboortestreek terug? Noch in Utrecht, noch
in Melsele vind ik verdere sporen. Wel weten we dat in Utrecht een hele kolonie anabaptisten uit ZuidNederland verbleef. Tevens dat bij het nalezen van de parochieregisters van Melsele en omgeving de
naam Vande Velde vóór zijn terugkeer frequent voorkomt. Ik heb het er gissen naar... maar die vragen
borrelen op als men zijn doopakte en de historische context bestudeert.
De familienaam van Oosterom: is ontleend aan een plaatsnaam waarvan de huidige vorm Oostrum is. In de
eerste plaats komt Oostrum, een nederzetting nabij Houten (Utrecht), in aanmerking.
De plaatsnaam komt voort uit de vorm Oosterheem = 'oostelijke gelegen heem of nederzetting', als tegenhanger
van de naam Westerheem > Westrum.
Bij de volkstelling van 2007 werden er in Nederland 1366 personen met de familienaam (Van) Oosterom geteld.
In 1947 waren er in alle provinciën 902
Varianten en/of samenstellingen:
Van Oosterom, Oosteroom, Van Oosteroom, Van Oosterum, Oostrom, Van Oostrom, Van Oostrom Meyjes, Van
Oostrom Soede, Van Oostroom, Oostrum, Van Oostrum, Van Ooststroom, Van Osterom.
Anabaptist: is een kerkelijke stroming daterend uit de tijd van de Reformatie. Zij stelt dat alleen volwassenen
gedoopt mogen worden op vrijwillige basis. Omdat oorspronkelijk iedereen al als kind was gedoopt, betekende
het dat men opnieuw gedoopt moest worden. Daarom worden zij ook wederdopers genoemd. De beweging
ontstond rond 1530. Petrus Vande Velde werd veel later geboren. Daarom is het mogelijk dat hij bij zijn geboorte
nooit gedoopt werd.

Voorouders van VandeVelde 16de- 17de eeuw uit het
Waasland en Utrecht
Inleiding
In het midden van de zestiende eeuw vormden de Nederlanden of de zeventien provinciën geen eenheidsstaat.
Het waren zeventien onafhankelijke gewesten die als gevolg van overeenkomsten, huwelijken en erfenissen
dezelfde vorst hebben. Na de troonsbestijging in 1558 van Filips II (1527-1598), koning van Spanje, escaleren de
politieke en godsdienstige tegenstellingen. Er groeit een sterke kloof tussen de aanhangers van het oude
katholiek geloof en protestantse stromingen. Eveneens door de hoge belastingen groeit de sociale onrust. De
spanningen in alle lagen van de bevolking leiden tot conflicten die uitgroeien tot onafhankelijkheidsstrijd van de
Noordelijke Nederlanden die tachtig jaar zal duren , van 1568 tot 1648.
Eerste migratiegolf
Filips II stuurt Alva naar de Nederlanden om de orde te herstellen. Deze liet een sterke troepenmacht van 10.000
man overkomen. Alva voerde een schrikbewind, waarbij ieder die zich niet schikte naar de pijlers van de Spaanse

5

macht (het katholieke geloof, het centrale gezag en het recht belastingen op te leggen, zoals de Tiende

Penning) door de Bloedraad ter dood kon worden veroordeeld. Ook Willem van Oranje nam, voor hij
gevangengenomen zou worden, de vlucht, en werd bij verstek veroordeeld, terwijl de edelen Egmont en Horne
op het schavot eindigden. Als gevolg van deze gevaarlijke omstandigheden kwam er een eerste grote
migratiestroom op gang. Tussen 1567 en 1573 vluchtten zo'n 50.000 mensen, hoofdzakelijk afkomstig uit de
Zuidelijke Nederlanden. Vlamingen trokken grotendeels naar Engeland (Londen,
Norwich), Brabanders en Walen vestigden zich in Duitse landen.
Tweede migratiegolf
Toen de Nederlanden zich met de Pacificatie van Gent (1576) verenigden met als doel een soevereine staat te
vormen, stuurde Filips II opnieuw troepen. De talloze onlusten, plunderingen en slachtpartijen (zowel door
Spanjaarden als door rebellen) zorgden voor een nog grotere vluchtelingenstroom vanuit de Zuidelijke
Nederlanden. Het resultaat was een verbijsterende terugloop van de bevolking.
Derde migratiegolf
Antwerpen met 90.000 inwoners was tot haar val in 1585,eveneens uitgegroeid tot een handelscentrum van
wereldformaat en het belangrijkste calvinistisch bolwerk in de Zuidelijke Nederlanden.
Filips II benoemt in 1578 zijn neef Alessandro Farnese (1545-1592), hertog van Parma, tot landvoogd van de
Nederlanden en opperbevelhebber van het leger. Die moet de opstandige gebieden heroveren. Eén voor één
belegert hij de zuidelijk-Nederlandse steden en dwingt ze tot overgave: Maasricht in 1579, Doornik in 1581,
Oudenaarde in 1582, Diest en Eeklo in 1583, Ieper, Brugge en Gent in 1584. Op 1 november 1583 geeft
hoogbaljuw van het Waasland, Servaas van Steelant zich over, wellicht beducht voor nieuwe verwoestingen en
oorlogsellende.
In 1589 bleven er in Antwerpen nog 42.000 inwoners over. De repressie op het platteland was nog hachelijker. De
verhuizing wordt geassocieerd met een verschuiving van het economische en culturele zwaartepunt, omdat de
meeste migranten kapitaalkrachtigen en/of intellectuelen waren: ondernemers, handelaars, bankiers, schrijvers,
kunstenaars, geleerden, predikanten, schoolmeesters, drukkers etc.
De bestemmingen waren nu voornamelijk de vrije provincies in het noorden. Het aandeel van de immigranten bij
de opbouw van de noordelijke provinciën is immens. In het begin van de 17e eeuw woonden er niet minder dan
150.000 Zuid-Nederlanders in de inmiddels tot republiek uitgeroepen noordelijke Nederlanden, zo'n 10 procent
van de bevolking. Vooral in de steden waren ze prominent aanwezig. In Middelburg was dat 50%,
in Rotterdam 40% en in Amsterdam 33%
De integratie van de nieuwelingen verliep niet altijd even vlot. De Noord-Nederlandse - "hersenloze Hollandse
boerenkinkels" volgens de Brabanders - ergerden zich mateloos aan de arrogantie en de flamboyante levensstijl
van de zuiderlingen.
De belegering van Antwerpen
Farnese neemt op 6 juli 1584 zijn intrek in het kasteel Singelberg te Beveren en legt het Land van Waas
ondertussen een ijzeren regime op. Hij eist voedselbevoorrading voor zijn troepen, grondstoffen en arbeiders
voor de snelbouw van twee nieuwe forten, het fort Sint-Marie op de linkeroever en het fort Sint-Filips op de
rechteroever. Daartussen laat hij een pontonbrug aanleggen , de zogenaamde Farnesebrug, om de bevoorrading
van Antwerpen lam te leggen. Tegelijk laat hij een nieuwe bevoorradingsweg graven, de zogenaamde Parmavaart,
die aansluit op de waterweg van Gent naar Kallo, via de Moervaart en de overstroomde polders. Zijn aanpak
levert op 17 augustus 1585 de overgave van Antwerpen op. Farnese overlijdt in 1592. De oorlog is echter verre
van gedaan en wordt een ware uitputtingsslag met een voor beide partijen welgekomen wapenstilstand tussen
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1609 en 1621. Na tachtig jaar oorlog verdeelt de Vrede van Munster (1648) de Nederlanden definitief in twee.
De noordelijke provinciën verwerven de onafhankelijkheid, de zuidelijke provincies blijven onder het Spaans
gezag. De nieuwe grens snijdt de overstroomde polderstreek langs de Schelde doormidden.

Het thans verdwenen kasteel Singelberg in
Beveren waar Farnese zijn hoofdkwartier
vestigde.

Gravure van Matheus Marian (1638) DE
SLAG VAN CALLOO, VERREBROEK,
BEURSCHEN-DIJCK in 1638

Albrecht en Isabella
Filips II had weinig vertrouwen in zijn zoon en opvolger Filips III. Daarom droeg hij op 6 mei 1598 de Zuidelijke
Nederlanden over aan zijn dochter en vertrouwelinge Isabella van Spanje, als bruidsschat voor haar huwelijk
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met aartshertog Albrecht uit de Oostenrijkse lijn van het Huis Habsburg. Mocht Isabella kinderloos overlijden
dan zouden de Zuidelijke Nederlanden naar de Spaanse kroon terugkeren.
Zeven maanden na de dood van Filips II op 13 september 1598 traden Albrecht en Isabella in het huwelijk en
vestigden zich in het paleis op de Koudenberg in Brussel. Zij hadden een kennelijk gelukkig huwelijk en kregen
drie kinderen, die echter kort na de geboorte overleden. Albrecht en Isabella deden veel om de omstandigheden
in hun gewesten te verbeteren. Onder hun bewind genoten de Zuidelijke Nederlanden een grote mate van
zelfstandigheid. Er brak een periode van relatieve rust en bloei aan. Peter Paul Rubens werd tot hofschilder
benoemd en ook het religieuze leven kreeg vanuit de contrareformatie een nieuw impuls. Albrecht en Isabella
waren hier persoonlijk actief bij betrokken, waardoor zij geliefd werden bij de bevolking.
In april 1621 overleed aartshertog Albrecht. Omdat hij en Isabella geen nakomelingen hadden, kwamen de
Zuidelijke Nederlanden terug bij Spanje. Als landvoogdes in naam van de nieuwe Spaanse koning Filips

IV, bleef Isabella aan het bewind in Brussel. Zij bleef zich inzetten voor vrede met de Noordelijke Nederlanden
en overleed in 1633.

Stamvader Vande Velde afkomstig uit Utrecht?
Had Joannes Vande Velde vroeger in Melsele gewoond? Nam hij de vlucht voor zijn geloofsovertuiging? Heeft hij
in Oosterom zijn echtgenote leren kennen? Maakte hij gebruik van de teruggekeerde sociale rust bij het
aantreden van de landvoogden Albrecht en Isabella? Was de bekering tot het katholieke geloof voor Petrus een
noodzaak om zich in Melsele te integreren?
De inschrijvingen in het doopregister van Melsele beginnen in 1605. De namen van zijn ouders vinden we vóór of
na 1639 niet terug. We weten niet of wij voor het jaar 1600 gevluchte voorouders hadden die in het Waasland
woonden. Indien wel, dan het is mogelijk dat de ouders van Petrus Vande Velde uitgerekend in de wapenstilstand
tussen 1609 en 1621 terugkeerden naar het Waasland.
Om af te sluiten moet ik bekennen dat ik tot nu toe niets meer heb gevonden. De uitdaging is misschien enkele
dagen uittrekken om te gaan snuisteren in de geboorte- en huwelijksregisters van de doopgezinde kerken van
Utrecht en omgeving.
de

de

P.S. Onze oudst gekende voorouders uit de kwartierstaat “Van de Velde” komen in de 17 en 18 eeuw grotendeels uit het Waasland,
vooral uit de streek rond Beveren-Waas.

Alle opmerkingen en aanvullingen zijn welkom. Fouten zijn menselijk. Andere info kunt u op bekomen op
onderstaand email-adres.
Bronnen voor dit artikel:
Tekst en gravure uit de catalogus “Waasland in stukken” 2009. Waas archiefoverleg
Masterproef Jelle Van Goethem, RUGent, De rol van het Land van Waas in het Beleg van Antwerpen, stamnummer 00600223
Wikipedia

gilvandevelde@yahoo.com

De stad Utrecht, alias ultrajectensis

8

Koopakte Gent 1732 D’Haene
(door Luc Deruyver)
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“Meye” (Stempel Vierschaere 1732)

“De Crane”

“d’Onderschreven Jan Bapt(iste) De Stobbeleere ende Jaecques De Smet beede notarissen publicq tot Ghendt
residerende, certifieren dat Jor Jeron D’haene heere van Ter Hoyen sedert 8 augusty 1732 aen d’heer Pedro
Cardon heeft ghedeclareert thebben reght van naerhede soo van goede als van benede (?) tot de respective
goederen begrepen onder Ie IIe ende IIIIe coop van de conditien van coopijnghe ghebeurt in vierschaere van
schepenen van ghedeele den 9 july lestleden ten vervoeghe van dhoors ten steerfh(uijse) van Jor Francois
Ferdinande Stalins heere van Martoue (?) waer van ten voors(eyden) s(ieu)r Pedro Cardon cooper, … ende om te
proberen ’t voors(eyde) reght van naerhede dat den voorn(oemden) Jor Jelon D’haene aen voors(eyden) S(ieu)r
Pedro Cardon heeft ghecommuniqueert de originele cavelijnghe ghepasseert voor de voors(eyde) ed(el)e heeren
Schepenen van Ghedeele 14 february 1684 waerbij de voors(eyde) goederen onder de lettre H (?) sijn
aenghedeelt an vrouw Marie Francoise D’haene, moeder was van voors(eyden) heere van Marthoue ten
steerfh(uijse) van m(ijn)her Sebastiaen D’haene haeren heer vadere ende grootvader van voors(eyden) heere jor
Jeron D’haene ende voorts dat den voors(eyden) heere D’haene aen voors(eyd)en s(ieu)r Pedro Cardon heeft
ghepresenteert te betaelen alle het gonne daertoe van naelynck naer costuyme verobligiert is waerop den
meergheseyden s(ieur) Pedro Cardon heeft gheantwort dat den voors(eyden) heere D’haene de voors(eyde)
naerhede can legghen in becoorelycke somme (?) Actum den 8 augusty XVIIc tweendertig”
J.B. Stobbeleere , not(ari)s pub(licque) 1732

J. De Smet not(ari)s 1732
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Mijn stamboom opmaken!!!
Hoe en waar begin ik eraan???
Schrijf je in voor onze cursus “MAAK JE EIGEN STAMBOOM”
en ontdek wie je voorouders waren en waar en hoe ze leefden
Onze werkgroep genealogie organiseert een cursus stamboom onderzoek voor beginnende vorsers
Van de eerste notities tot een mooie afgewerkte familiegeschiedenis
De cursus handelt o.a. over volgende onderwerpen:
Nummering en benoeming van voorouders
De verschillende tijdrekeningen
Te raadplegen documenten en bronnen
Interpretatie van de geboorte-, huwelijks-, en overlijdensakten uit de registers van de
burgerlijke stand, gemeentelijke documenten
Interpretatie van de doop-, trouw- en begravingsakten uit de parochieregisters
Kadaster, landkaarten
Uitdiepen van de verschillende bronnen
Overzicht in verband met het graafschap van Vlaanderen, Kasselrijen, heerlijkheden
Interpretatie van de terminologie in de staten van goed
Poorters van een stad, buitenpoorters
Inleiding oud schrift
Het raadplegen van allerlei bronnen
Heraldiek hoe een familiewapen interpreteren

Stamboom opmaak:
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Kwartierstaat opmaak:

Tips voor het samenstellen van een familieboek
Geleid bezoek aan het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle

De cursus stamboomonderzoek voor beginnelingen gaat door in de leeszaal van het:
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselse steenweg 393 – 9090 Melle
Op:
donderdag 14 02 2019 – donderdag 28 02 2019 – donderdag 14 03 2019 – donderdag 28 03 2019
Aanvang telkens om 19.30 uur stipt
Deze cursus wordt verzorgd door Chris Meerschaut
Inschrijving: uitsluitend door overschrijving van 25 Euro (cursusmateriaal is hierbij inbegrepen) op
bankrekening van Erfgoed De Gonde Vzw
BE48 7370 3628 6127
BIC KREDBEBB
Met vermelding “ cursus mijn stamboom opmaken"
Vóór 31 december 2018

Les 1, 2 en 3
Uiteenzetting, voorbeelden en tips aan de hand van een diavoorstelling

Les 4:
Praktische toepassing aan de hand van de talrijke documenten in ons
documentatiecentrum
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Inschrijvingsformulier
Mijn stamboom opmaken

Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

Gemeente:

E-mailadres:

Gsm/Tel:

14

Bus:

Nieuw binnengekomen en vanaf
vandaag beschikbaar voor alle
bezoekers aan het
documentatiecentrum
door Marina Buysse

Boeken
Tijdschriften
“De Twee Ambachten” Heemkundig tijdschrift Assenede, jg.26 nr.1 en nr.2
Thema’s:

*Poseren op de kermis, de fotoreeks
*Van Begijn tot Welvaert, fotoreeks

“Dronghine” jaarboek 2018, Heemkundige Kring Drongen
Thema’s:

*Drongenaars onde de VOC-vlag, in de 17de en 18de eeuw
*Erfenisaangiften, periode 1796…
*Devotieprentjes
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“De Vierschaar” jaarboek 2017, Heemkundige Kring Wachtebeke & Sint-Kruis-Winkel
Thema’s:

*De Coumans schapersdynastieën
*Wereldoorlog I, foto-album Albert Vervaet
*Wereldoorlog II Frans De Block - Krijgsgevangene

“Het Land van Beveren” driemaandelijks tijdschrift Hertogelijke Heemkundige Kring, jg.LXI nr.2 en
nr.3
Thema’s:

*Door de lens van gravin Maria. De fotoalbums van Maria Cornet
d’Elzius de Peissant (1905-1909)
*Beverse vluchtelingen in Nederlandse vluchtoorden tijdens de
Eerste Wereldoorlog
*De oorlogsjaren van René de Bergeyck

“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, jg.46 nr.4
Thema’s:

*Leven in en rond de Wolterslaan, 100 jaar Wolterslaan, deel 3

“Sinaïek” tijdschrift van Heemkring ‘Den Dissel’ Sinaai, 14e jg. nr.1
Thema’s:

*Bidprentjes
*Drie oud-strijders uit het gezin Van Ga€ver – Van Hove
*Wie waren de “Moedige jongens uit Sinaai”
*Sinaainaren die stierven in 1966

“De Souvereinen” driemaandelijks tijdschrift van Heemkring Lokeren, jg.49 nr.1, 2 en 3
Thema’s:

*Uit de familiekroniek van de familie Steels: de periode 1914
*Uit de oude doos: communicant
*Lokerse schippers tijdens WO II
*Mijn schippersfamilie Van den Bosch

“ter palen” tijdschrift van Heemkring Buggenhout, jg.42 nr.2 en 3
Thema’s:

*Opdorp en de familie Van den Bossche, deel 4 Brouwerij
Van den Bossche
*Niet thuis wegens oorzaak van afwezigheid, deel 1: 1876-1900
*Niet thuis uit oorzaak van afwezigheid, deel 2: 1851-1875

Zesmaandelijks tijdschrift van de Heem- en Oudheidkundige Kring van Berlare, jg.36 nr.1
Thema’s:

*Bladeren in oude catechismussen, deel 5
*De graanteelt in onze streken
*Brieven van de familie Vandersnickt uit Ewing, Nebraska
*Verpachting van de Heilige Geestmolen van Berlare

Driemaandelijks tijdschrift van Heemkundige Kring Wissekerke, jg.42 aflevering 1, jg.43 aflevering
2en 3
Thema’s:

*Amedee Verbruggen in 1918
*Mees Florent en Rupelmonde
*met de klas naar het museum
*Jozef D’Hooghe: koster en secretaris van Kruibeke
*Rupelmonde en Steendorp door de ogen van Lodewijk
Scheltjens (1861-1946)
*Onze Molens: Bazel
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Schenkingen
Bidprentjes:
Erwin De Backer – Gent, Ginette Desmet – Mariakerke, Rita Vandeputte – Nevele,
Frank De Vis – Melle, Heemkunde Mere, Heemkundige Kring Haaltert, Guido De Munter – Gent,
Eric De Caussemaeker - Michel De Roek – Melle, Jan Vande Velde – Lochristi, Antoin Sedeyn,
Julus D’Haene – Schellebelle, De Vleeshouwer Daniël – Semmerzake, Sorgeloose – Handzame,
Bart Muylaert – Melle, Nele De Moor – Gent, F.K. Deinze, Antoine Verstuyft-Lochristi

Boeken:
Cd’s:
Huwelijksaankondigingen:
Roger De Moerloose - Gent

Overlijdensberichten kranten:
Daniël De Vleeshouwer – Semmerzake, Guido De Munter – Gent, Michel De Roek - Melle

Kerk & Leven:
Roger De Moerloose – Gent, Daniël De Vleeshouwer - Semmerzake

Rouwbrieven:
Daniël De Vleeshouwer – Semmerzake, Erwin De Backer – Gent, Rita Vandeputte – Nevele,
Eric De Caussemaeker, Jan Vande Velde – Lochristi, Luc De Ruyver – Kalken,
Julus D’Haene – Schellebelle, Sorgeloose – Handzame, Bart Muyllaert – Melle, F.K. Deinze,
Magda De Nys - Melle

Geboortekaartjes:
Roger De Moerloose - Gent

Communieprentjes:
Roger De Moerloose – Gent, Nele De Moor - Gent

Schenkingen
zoals genealogische documenten,
stambomen, allerlei genealogische boeken,
familieboeken, financiële steun op bankrekeningnummer: IBAN BE48 7370 3628 6127
enz.……

Blijven altijd welkom!
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Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
Open op: Maandag: 13u-17u * Dinsdag: 14u-19u * Woensdag 13u30-17u

Erfgoed De Gonde Vzw
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:

Marc van den Daele
Jan Olsen
Marina Buysse
buyssemarina@gmail.com

werkgroep genealogie
coördinator: Luc De Ruyver
werkgroep heemkunde
coördinator: Daniël Lemmens
webmaster:
vrijwilligerswerking:

Bart Muylaert
Michel De Roek

Erfgoed De Gonde vzw
werkgroepen Genealogie en Heemkunde
Melle

Neemt deel aan:
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Genea-Vlaanderen

info heemkundige & genealogische activiteiten

Om een leemte te vullen werd “Genea-Vlaanderen”
opgericht om via deze weg heemkundige en
genealogische activiteiten kenbaar te maken aan het
publiek.

Nota aan alle gelegenheidsauteurs van onze Nieuwsflits:
Genealogische artikels zoals uw stamboom of een deel ervan publiceren in onze Nieuwsflits?

Dit kan!
Iedereen kan vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn steeds
welkom. Het is wenselijk dat deze 1 maand voor het verschijnen van een nummer binnen zijn bij de redactie.
Stuur uw artikel opgemaakt IN een WORD document NIET in PDF aan WGMvzw2012@gmail.com

Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage

Kalenderactiviteiten
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Onze werkgroep Heemkunde

Abonneren op ons tijdschrift “DE GONDE” kan !
•
•

door storting van minimum € 15,00 (gewoon
door storting van minimum € 20,00 (steunend)
Op bankrekeningnummer: IBAN BE48 7370 3628 6127
BIC KREDBEBB
van Erfgoed De Gonde Vzw
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
E-mail: WGMvzw2012@gmail.com
www.erfgoedmelle.be
coördinator: Daniël Lemmens

•

Indien u ons tijdschrift “DE GONDE” digitaal wenst te ontvangen, betaalt u
minimum € 10,00 en bezorgt ons zijn/haar e-mail adres
met vriendelijke groeten
Erfgoed De Gonde Vzw

Inschrijvingsformulier

o Gewoon abonnement
o Steunend abonnement
o Digitaal abonnement

€ 10,00
€ 15,00
€ 05,00

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Gemeente

Land:
E-mail:
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Bus:

Interessante websites
https://www.stamboomgids.nl/pdf/stamboomgids-international.pdf
https://familiegeschiedenis.be
www.watstaatdaer.nl
https://search.arch.be
www.geopunt.be

Vragen en antwoorden
U kan uw vragen sturen aan onze coördinator werkgroep genealogie:
Luc Deruyver wgmvzw2012@gmail.com
Indien u wenst publiceren wij uw vraag voor onze lezers in onze Nieuwsflits

Links
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Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
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Gezocht
(door Marina Buysse)

Medewerker worden bij Erfgoed De Gonde Vzw?
Je wilt je kennis en ervaringen bij het zoeken naar je voorouders of het opmaken van jouw
familiegeschiedenis delen met onze bezoekers. Je zou graag bij onze enthousiaste ploeg
medewerkers komen versterken?
Contacteer ons dan via WGMvzw2012@gmail.com t.a.v. Michel De Roek

Je hebt vrije tijd maar je bent nog op zoek naar een plaats waar je die vrije tijd kan invullen en die
u vooral veel voldoening kan geven!
Dan ben je bij onze vereniging aan het juiste adres!
Wordt vrijwillige medewerker binnen onze vereniging?
Erfgoed De Gonde Vzw, is een vereniging met ambitie en daar is altijd veel werk te verzetten.
Daarom zijn personen die zich aangesproken voelen om vrijwilligerswerk te doen steeds welkom
om ons een handje toe te steken dit kan binnen onze diverse werkgroepen
Erfgoed De Gonde vzw plaatst daarom . . . .
onderstaande vacature
Werkgroep ‘Heemkunde’
Onthaal bezoekers tijdens onze openingsuren:
• Registreren nieuwe bezoekers
• Wegwijs maken, plaats waar alle tijdschriften, boeken, enz.… te vinden zijn in onze leeszaal
• Verzamelen, inventariseren, vastleggen en het levendig houden van Melse en Gontrodse
personalia, gebruiken, leefwijzen (vb. uit het oog verloren activiteiten, paardenjaarmarkt
Melle)
• Schrijven van artikels voor ons tijdschrift
Werkgroep ‘Genealogie’
Hulp bieden aan bezoekers:
• Terwijl je aan jouw eigen stamboom of familiegeschiedenis werkt kan je
• hen wegwijs maken naar bronnen in onze leeszaal
• die beginnen aan hun stamboom of hun familiegeschiedenis willen schrijven
• Inventariseren van genealogisch bronmateriaal
• Publiceren van interessante genealogische gegevens
• Necrologie: indexeren, beheren, scannen, klasseren van bidprentjes, rouwbrieven,
krantenberichten
• Necrologie: invoeren van gegevens
• Bronnen zoals oude registers, documenten bewerken voor publicatie

Werkgroep ‘Beeldmateriaal’
Onze collecties: foto’s, communieprentjes, geboortekaartjes, enz.…
verzamelen, archiveren, digitaliseren, beheren, foto reportages maken
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Werkgroep ‘Tentoonstellingen’
Het plannen en uitdenken van thema’s voor tentoonstellingen. Informatie verzamelen hierover. En
de tentoonstelling helpen opbouwen

Werkgroep ‘Activiteiten’
Samenstellen van onze activiteitenkalender. Volgens een vast stramien organiseren wij jaarlijks
terugkerende activiteiten, gekoppeld aan jonge, frisse en nieuwe ideeën (nl.: één hiervan “Melse
Feesten”) Tevens streven we ernaar om een grote en doelgerichte variatie in onze activiteiten aan
te brengen (vb. Museum en Erfgoed)
Werkgroep ‘Museum’
Je werkt graag met de computer, bent geïnteresseerd in de geschiedenis van Melle en Gontrode
• Registreren, conserveren, plaats geven van binnengekomen materiaal voor het Museum, in
het museum of in depot
• Fotograferen en digitaliseren van objecten (artefacten)
• Inventariseren

Interesse? Zin om een steentje bij te dragen? Er is binnen onze vereniging nog
heel wat plaats voor nieuwe handen, frisse ideeën! Vrijwillige medewerkers met
een hart voor heemkunde, familiegeschiedenis, genealogie het verenigingsleven in
Melle-Gontrode altijd WELKOM
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Breng eens een bezoek aan Erfgoed De Gonde

Naast de gemeentelijke basisschool
Schuin tegenover Brouwerij Huyghe

De heemkundige & genealogische werking van uw gemeente Melle en Gontrode
Ons Museum kan je bezoeken op afspraak
De leeszaal is voor iedereen gratis toegankelijk
aan het Gemeentelijk Museum, archief en documentatiecentrum
De Heemkundige en Genealogische Werkgroepen in uw gemeente Melle
U kan er terecht voor opzoekingen; heemkundige en genealogische, raadpleeg
onze talrijke heemkundige tijdschriften, de geschiedenis van uw gemeente Melle
en Gontrode, streekwerken en publicaties, hulp bij uw opzoekingen,
“Erfgoed De Gonde Vzw“
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle

We houden eraan u op de hoogte brengen van
eventuele wijzigingen!!

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de Werkgroep Genealogie 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.

Verantwoordelijke uitgever: Luc De Ruyver.
Werkten mee aan de realisatie van dit nummer: Gilbert Vande velde, Patrick
De Smet, Chris Meerschaut, Luc De Ruyver, Roger De Moerloose, Magda De
Nys, Jan Olsen, Marina Buysse, Hannah Van der Auwera, Bart Muylaert
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