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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.

-2-

Nieuwe publicaties
Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep genealogie

Knesselare (Sint Willibrordusparochie) dopen 1630-1802
door Johan De Baets
Hier worden de 11359 dopen weergegeven met alfabetische
vermelding van naam, voornamen, geboorte- en/of doopdatum,
naam van de ouders en doopheffers. Ook andere relevante
vermeldingen worden weergegeven. Het werk telt 682 blz. en
kost 43,00 € (pdf : 24.00 €)

Knesselare (Sint Willibrordusparochie) trouwen 1683-1802
door Johan De Baets
In deze publicatie vermelden we de kerkelijke huwelijken van
2163 koppels.
Er is zowel een alfabetische lijst op familienaam van de bruid als
de bruidegom.
De datum van de (onder)trouw en getuigen alsook andere info
worden ook weergegeven.
Dit werk telt 183 blz. en kost 17,00 € (pdf : 11.00 €)

Knesselare (Sint Willibrordusparochie) begrafenissen
1630-1802 door Johan De Baets
In dit werk worden de 7742 begrafenissen opgetekend met
vermelding van de overledene, overlijdens en/of begrafenisdatum
en eventuele ouders, partner of andere relevante gegevens. Deze
publicatie telt 324 blz. en kost 24,00 € (pdf : 15.00 €)
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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

EEN OEFENING IN OUD SCHRIFT EN LATIJN
ONTLEDING VAN EEN BIJZONDERE DOOPAKTE
door Roger De Moerloose

Voor liefhebbers van oud schrift en Latijn ontleden we hierna naar best vermogen
een bijzondere doopakte, vermeld op bladzijde 4 in de Nieuwsflits nr. 70 van
januari 2019 van Erfgoed De Gonde vzw (werkgroep genealogie), Melle.

De doopakte in kwestie:
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Deze doopakte is normaal goed leesbaar, de kwaliteit van het beeld is redelijk, maar de
rechterrand van het document is nogal sterk beschadigd zodat van een aantal woorden een deel
is weggevallen.
Het merendeel van de doopakten in Vlaanderen zijn opgesteld in het Latijn. De gebruikelijke
doopakten zijn eigenlijk vrij summier en bevatten alleen essentiële elementen: naam van de
dopeling, datum van de doop (meestal ook datum van de geboorte), naam van de (wettige)
ouders, naam van de doopheffers (peter en meter). Na een nooddoop door een vroedvrouw kan
het kind in de parochiekerk worden gedoopt “sub conditione = onder voorwaarde” omdat het
mogelijks de eerste maal niet (goed) gedoopt is. Bij een onwettig kind vindt men steeds de
naam van de moeder, soms ook van de verwekker van het kind.
Sommige doopakten bevatten meer informatie en worden daardoor interessanter: doopakten
van vondelingen, doopakten van een zevende opeenvolgende zoon, doopakten van
meerderjarige personen, e.a.
Voor de Rooms-katholieke kerk zijn echter alleen de essentiële elementen uit een doopakte
belangrijk:
- de pastoor (komt van “pastor” = herder) moet zijn eigen “kudde” kennen met naam en
voornaam
- uit de doopregisters moet blijken of er bij een huwelijk beletselen zijn, waardoor men het
kerkelijk huwelijk niet kan aangaan of eventueel kan aangaan met de nodige dispensaties
(naar gelang de graad van bloedverwantschap, aanverwantschap of geestelijke
verwantschap)
Hoe vatten we nu de ontcijfering van deze doopakte aan ?
1. We maken vooreerst een transcriptie van de tekst, lijn per lijn.
We merken hierbij op dat er geen bindende voorschriften waren voor het hoofdlettergebruik en
dat interpunctie (punten en komma’s) meestal ontbreekt.
Ontbrekende woorddelen zetten we tussen haakjes, afkortingen vervolledigen we met het
ontbrekende tussen haakjes. Zijn we bij de lezing ergens niet zeker van, dan plaatsen we hierbij
een ?.
Bij twijfel over familienamen kunnen we altijd het “Woordenboek van de Familienamen in
België en Noord-Frankrijk” van Frans Debrabandere raadplegen.
Elke transcriptie is oefening. Een transcriptie van een tekst in een vreemde taal is moeilijker en
vergt eigenlijk een minimum aan kennis van deze vreemde taal.
Dit levert ons volgende transcriptie:
Lijn 1: Petrus maiorennis
Lijn 2: f(ili)us Jo(ann)is Vande Velde et Henricæ Janssens al(ias?)
Lijn 2: Van Oosterom coniugu(m) ditionis Hollandicæ civitatis
Lijn 4: Ultraiectensis viginti annoru(m) natus petiit baptisari
Lijn 5: [nam patre anabaptista genitus, sæpius baptismu(m) recipere
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Lijn 6: inhibente, c(on)stabatq(ue) ex aliis capitibus ipsu(m) nondum e(ss)e
Lijn 7: baptisatu(m)] post sufficientem fidei Cathol(icæ) instruct=
Lijn 8: =ionem baptisatus est 9 Octob(ris) 1639 S(usceptore)s sacella(nus)
Lijn 9: Coronelli Garij Jesuita qui iuvenem cu(m) alio sacel(lano)
Lijn 10: D(omi)nicano eiusdem militiæ (cuius ipse Petrus erat) Anglicæ
Lijn 11: ad me duxerat et D(ominus) Leonardus Moins vicepast(or)
Lijn 12: baptisatum a(c) [of a(tque)] a militia liberum e(ss)e declaravi et
Lijn 13: fabro ferrario instruendum tradidi.
2. Vervolgens maken we een doorlopende transcriptie van dezelfde tekst.
We hebben daardoor een beter overzicht van de verschillende (Latijnse) zinnen waaruit de tekst
bestaat.
We laten elk van de verschillende zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen ze met een
punt.
Dit levert ons de volgende doorlopende tekst:
Petrus maiorennis f(ili)us Jo(ann)is Vande Velde et Henricæ Janssens al(ias?) Van Oosterom
coniugu(m) ditionis Hollandicæ civitatis Ultraiectensis viginti annoru(m) natus petiit baptisari.
Nam patre anabaptista genitus, sæpius baptismu(m) recipere inhibente, c(on)stabatq(ue) ex aliis
capitibus ipsu(m) nondum e(ss)e baptisatu(m), post sufficientem fidei cathol(icæ) instructionem
baptisatus est 9 Octob(ris) 1639.
S(usceptore)s sacella(nus) Coronelli Garij Jesuita qui iuvenem cu(m) alio sacel(lano)
D(omi)nicano eiusdem militiæ (cuius ipse Petrus erat) Anglicæ ad me duxerat et d(ominus)
Leonardus Moins vicepas(tor).
Baptisatum a(c) a militia liberum e(ss)e declaravi et fabro ferrario instruendum tradidi.
3. Daarna maken we een vertaling die zo nauw mogelijk bij de Latijnse tekst aansluit:
We houden hierbij rekening dat de schrijver geen klassiek Latijn schrijft. Hij gebruikt zo goed als
mogelijk de juiste naamvallen en vervoegingen, schrijft in volzinnen, gebruikt losse ablatieven
en moet af en toe voor woorden die niet bestonden ten tijde van Caesar en Cicero,
alternatieven fabriceren (dikwijls uit het Frans).
Daarenboven is voor de schrijver de dopeling, weliswaar meerderjarig en geen pasgeboren kind,
een dopeling als een ander en het volstaat dat de doopakte alle essentiële elementen bevat die
vereist zijn.
Een letterlijke vertaling zou zijn :
Petrus, meerderjarige zoon van het echtpaar Joannes Vande Velde en Henrica Janssens gezeid
(alias) Van Oosterom, van het Hollands gezag, van de stad Utrecht, twintig jaar geleden
geboren, heeft gevraagd om gedoopt te worden.
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Want geboren uit (verwekt door) een vader die Wederdoper is, na veelvuldig verhinderd te zijn
het doopsel te ontvangen, en het vast stond uit andere hoofden dat hij zelf nog niet gedoopt is, is
hij na voldoende onderricht in het katholieke geloof gedoopt op 9 oktober1639.
Doopheffers (waren) kapelaan Coronelli Garij, Jezuiet die de jonge man met een andere
kapelaan, een dominicaan van de zelfde Engelse militie (waartoe Petrus (= de dopeling) zelf
behoorde) naar mij heeft gebracht en de heer Leonardus Moins onderpastoor.
Ik heb verklaard dat hij gedoopt is alsook vrij van het leger en ik heb hem voorgesteld om tot
smid opgeleid te worden.
4. We eindigen met een moderne vertaling die bij de geest van de Latijnse tekst aansluit:
Zo zouden wij heden ten dage dezelfde doopakte schrijven:
Petrus is meerderjarig. Hij is de zoon van het echtpaar Joannes Vande Velde en Henrica Janssens
gezeid (alias) Van Oosterom. Hij komt van Holland, van de stad Utrecht. Hij is twintig jaar
geleden geboren. Hij heeft gevraagd om gedoopt te worden.
Zijn vader is een Wederdoper en heeft hem veelvuldig verhinderd het doopsel te ontvangen.
Het staat vast uit andere bronnen dat hij zelf nog niet gedoopt is, zodat hij na voldoende
onderricht in het katholieke geloof kan gedoopt worden. Dit is gebeurd op 9 oktober1639.
Zijn doopheffers (zijn peters) waren kapelaan Coronelli Garij, Jezuiet en de heer Leonardus
Moins onderpastoor. Het was kapelaan Coronelli Garij die samen met een andere kapelaan, een
dominicaan van de zelfde Engelse militie (waartoe Petrus (= de dopeling) behoorde) de jonge
man naar mij heeft gebracht.
Ik heb verklaard dat hij gedoopt is en vrij van het leger en ik heb hem voorgesteld om tot smid
opgeleid te worden.
5. Conclusie: wat leert ons deze doopakte ?
Deze doopakte bevat vooreerst alle essentiële elementen:
naam van de dopeling: Petrus Vande Velde
datum van de doop: 9 oktober 1639
datum van de geboorte: 20 jaar vroeger (dus circa 1619)
naam van de wettige ouders: Joannes Vande Velde en Henrica Janssens gezeid (alias) Van
Oosterom.
naam van de doopheffers: kapelaan Coronelli Gary, Jezuiet en onderpastoor Leonardus Moins
Bij een pasgeboren kind zijn het de ouders die in de plaats van het kind het doopsel vragen.
Petrus Vande Velde is echter meerderjarig, is dus gekomen “tot de jaren van verstand” en heeft
zelf het katholieke doopsel aangevraagd . Hij wordt katholiek gedoopt nadat hij voldoende
godsdienstonderricht heeft gevolgd.
Hij (en/of zijn ouders) komt (komen) uit Utrecht (Holland). Zijn vader is wederdoper en heeft zijn
zoon niet laten dopen, want wederdopers geloven immers alleen in de doop van volwassenen.
Dopeling Petrus Vande Velde heeft vroeger gediend in een Engels leger en krijgt nu de suggestie
om smid te worden.
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Tijdschriften bevatten een schat aan
informatie die bij het opmaken van uw
stamboom heel nuttig kunnen zijn
Nieuw binnengekomen en vanaf
vandaag beschikbaar voor alle
bezoekers aan de leeszaal van het
documentatiecentrum
door Marina Buysse
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Tijdschriften
“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift Familiekunde Vlaanderen Vzw - Regio Tielt, jg.22 nr.1
Thema’s:

*De levenservaringen van Gustave Vlaeminck en zijn
afstammelingen in Argentinië 1889-2018, deel 1

“Mededelingen” zesmaandelijks tijdschrift Heemkring Okegem, jg.43 nr.2
Thema’s:

*De familie Van Havermaet en het gesticht van Herdersem

“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis,
jaar 2018 nr.282
Thema’s:

*Onteigend en gesloopt, beelden van de vroegere straatwand
van de Groteweg tussen Geuzenhoek en Overweg nr.93 te
Overboelare, (zie pagina 20 lijst van de toenmalige eigenaars,
Geraardsbergen en Overboelare)

“De Levensboom” driemaandelijks informatieblad Familiekunde Vlaanderen Vzw – Regio Meetjesland
jg.31 nr.4, jg.32 nr.1
Thema’s:

*Het trieste levenslot van Petrus Van Vynckt uit Oosteeklo
*Aspecten van het penitentiair beleid. Aalterse veroordeelden en
veroordelingen ca. 1820-1830
*Communicantenlijst Oostwinkel 1767
*Vondst in Gentse Notarisakte
*Getuigen in enkwest te Zomergem, 1621
*Getuigen te Bellem, Zomergem, Waarschoot, Ronsele,
Oostwinkel, Lovendegem en Knesselare anno 1640
*Gentse vondelingen in Aalter in de 19e eeuw
*Vondeling Maria Fijm (1844-1883)
*Vondeling Josephina ’T Kint (1829-1910)
*Vondeling Georgine Van Cordua (1839-????)

“vMD” driemaandelijks tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen, jg.16 nr. okt-dec 2018
Thema’s:

*Nooddoopsel, erfzonde, ziekte en lijden ‘In geval van nood mag
en moet iedereen dopen’

Jaarboek, 46ste jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring “De Gaverstreke” jaar 2018
Thema’s:

*De families D’Haveloose en De Ruydt, bewoners van de
Wakkense Coornmarkt tijdens de 17de eeuw

“Het Land van Nevele” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring, jg.L aflev.1
Thema’s:

*De dodenkaart na het eindoffensief 1918 (de
gesneuvelde Belgische soldaten van oktober-november
1918 op kaart

“Scone Jhan” driemaandelijks familietijdschrift, jg.29 nr.1
“Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift Heemkundige Kring Erpe-Mere, jg.59 nr.1
Thema’s:

*De familie De Wa(e)le en de slagmolen van Mere
(1532-1661)
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*Herinneringen bij een oude foto… bij juffrouw Esther in
de school van Vlekkem
“Cronycke” tweemaandelijks tijdschrift, mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde, jg.35 maa-apr
Thema’s:

*een foto van de Dendermondse KAVD-ploeg, Kampioen
Bevordering in 1949-1950, alle spelers met naam gekend

“M&L” tweemaandelijks tijdschrift, Monumenten, Landschappen en Archeologie, jg.37 nr.6,
jg.38 nr.1
Thema’s:

*Glazeniers als pioniers: de jaren 1860-1870
*De vallei van de Gulp….Geschiedenis… De heerlijkheid
Teuven behoorde van 1644 tot einde van het ancien
régime toe aan de familie de Draeck. …..
*Van Strooperspolder tot Stroopersbos … op wat maniere
den polder moeste bewerckt worden om te bringen tot
syne culture ofte plantage

“Handelingen” van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van
den Lande tusschen Maercke en Ronne, jg. 2019
Thema’s:

*De historiciteit achter de stadslegende van ‘Hanske de
krijger’ (15de – 16de eeuw) Stamboom familie van
Antheunis Voet, Stamboom van zangmeester Loy Voet.
*Margareta, vrouwe van Bevere en Bruwaan (1192-1238)
*De heerlijkheid Volkegem en haar heren (15de en 16de
eeuw) Genealogische tabel Utergaleiden, Genealogische
tabel de la Kethulle

“castellum” driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en
Laarne, jg.XXXV nr.2, 3 en 4
Thema’s:

*Inwoners van Kalken en Laarne als militair in de Eerste
Wereldoorlog. Status actualis. Deel II. Alfabetische
oplijsting van de militairen.

“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Vzw - Regio Brugge,
jg.51 nr.2
Thema’s:

*Wijzigingen bij de burgerlijke stand
*Interessante websites in Nederland
*Een overleden voorouder treedt in het huwelijk
*Onderofficieren en soldaten van de compagnie
Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814 tot 1830 (32)
*Oostkamp parochieregisters dopen 1797 – 1808

“Vlaamse Stam” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van Familiekunde Vlaanderen,
jg. 55 nr.1
Thema’s:

*Antwerpse Koppen: Kwartierstaten van: Constantinus
Josephus Angelina Ockers, Jan Olieslagers en Victor
Eduard Louis Mees
*Huwelijkscontracten in de Brugse protocollen van de
klerken van de vierschaar
*Landmetersarchief als genealogische bron, opmerkingen
bij de inventaris van het familiearchief De Bersacques
*De geboortekaarten van het Fonds De Brouwer, Een
analyse van de boodschap in tekst en beeld, deel 1: de
aankondigingen
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“van niets tot iets”
Cursus Oud Schrift Beginners

2019

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen; leren
begrijpen, en tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus “stamboomonderzoek voor
beginnende familievorsers”
De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, dit: om de
letters, cijfers en woorden van de oude geschriften, in de diverse akten en documenten beter te
kunnen ontleden.
Inschrijvingen worden verwacht vóór 15 september 2019. Het cursusgeld houd in:
6 lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden): 25,00 EUR.
Om verwarring te voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens
de lessen,
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel & uitsluitend door invullen van
bijgevoegd inschrijvingsformulier
Uw inschrijving is pas geldig vanaf ontvangst van uw betaling
op het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van:
“Erfgoed De Gonde Vzw, Werkgroep Genealogie”
met vermelding “cursus beginners 2019” vermeld eveneens uw tel en email adres.
Enkel het overschrijvingsbewijs geldt als enig en officieel inschrijvingsbewijs voor deze cursus
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.
Data en programma:
De lessen starten telkens om 19u30 stipt en eindigen om 21u30
De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Museum, Archief
Documentatiecentrum van Melle,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle Tel 09.252.26.47 email: WGMvzw2012@gmail.com
en wordt verzorgd door Dhr. Chris Meerschaut, op onderstaande avonden
DINSDAG 24 09 2019:
Les 1
Periode 1800-1900
*Begin burgerlijke stand
*Republikeinse Kalender
*Romeinse cijfers
*Einde van de parochieregisters als “officiële documenten”
DINSDAG 08 10 2019:
Les 2
Periode 1750-1800
*Begin burgerlijke stand
*Latijn (2de deel) “verkortingen en afkortingen”
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en

DINSDAG 22 10 2019:
Les 3
Periode 1750-1700
*Parochieregisters
*Latijn (3de deel)
DINSDAG 12 11 2019:
Les 4
Oud Nederlands in:
*18de eeuwse documenten
*Notariële akten
*Lotelingen
DINSDAG 26 11 2019:
Les 5
Oud Nederlands in:
*de Staten van Goed
DINSDAG 10 12 2019:
Les 6
Oud Nederlands in:
*Staten van Goed
*Wettelijke passeringen
*Quoteboeken
*Poortersboeken

Inschrijvingsformulier Cursus Oud Schrift 2019
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

Gemeente:

E-mailadres:

Gsm/Tel:
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Bus:

Schenkingen
Bidprentjes:
Walter Caekaert, Dr. Taragola – Melle, Guido De Munter – Gent, Etienne Martens, Jacky Claeys –
Oost Eeklo, Van Overmeire

Boeken:
België, een verhaal over land en volk: Anna Vercruysen
Rubriek 005, Vorstenschemering: Anne Van Kelst – Sint Lievens Houtem
Rubriek 006, Inventaris van het archief van de gerechtelijke politie bij het parket van de procureur
des Konings van Antwerpen PK Antwerpen 201 C 1919-1999. Inventaris van het archief van de
gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings van Gent 1919-2001: Nele De Moor

Communieprentjes:

Dr.Taragola – Melle, Jacky Claeys – Oost Eeklo

Huwelijksaankondigingen:
Jacky Claeys – Oost Eeklo

Overlijdensberichten kranten:
Daniël De Vleeshouwer, Guido De Munter – Gent, Jacky Claeys – Oost Eeklo
Kerk & Leven: Daniël De Vleeshouwer

Rouwbrieven:
Luc De Ruyver – Kalken, Walter Cackaert, Dr.Taragola – Melle, Anna Vercruysen, Anne Van Kelst –
Sint Lievens Houtem, Etienne Martens, Patrick Legon, Magda De Nys – Melle, Daniël De Vleeshouwer
– Semmerzake, Jacky Claeys – Oost Eeklo

Geboortekaartjes:
Anne Van Kelst – Sint Lievens Houtem,
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Schenkingen

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

Blijven altijd welkom!

Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
Open op: Ma: 13u-17u * Di: 14u-19u * Woe 13u30-17u

Erfgoed De Gonde Vzw
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:

Marc van den Daele
Jan Olsen
Marina Buysse

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

Bart Muylaert
Michel De Roek
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Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep Genealogie
en werkgroep Heemkunde
Melle

Neemt deel aan:

Erfgoeddag 2019 – Hoe maak je het?
Op zondag 28 april 2019
Waar

Karus
Caritasstraat 76, 9090 Melle

Contact museum.melle@skynet.be
09 210 07 86
Organisatie Gemeentebestuur Melle
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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.

Kalenderactiviteiten
Schellebelle: het geestelijk testament van Joannes Omer Van Kets, dodengangbrancardier
en fotograaf WO I, dichter en aquarellist.

Auteur Julus Serafien D'haene
Joannes Omer Van Kets werd gemobiliseerd op 1 augustus 1914 en kocht in 1915 voor 1000
goudfranken een fototoestel Kodak en de nodige ontwikkelingsapparatuur en legde tijdens zijn 'vier
bange, bange jaren aan het front' vast wat hij en zijn lotgenoten hebben meegemaakt. Dat zijn inzet
aan het front zeer verdienstelijk was, bewijzen zijn bekomen eretekens zoals o.m. het maximum
van acht frontstrepen, het Oorlogskruis met Palmen, de Herinneringsmedaille, het IJzerkruis, de
Overwinningsmedaille; hij was ook houder van de Vuurkaart. In 1974 (Joannes was toen 82 jaar)
verzamelde hij de foto's in drie albums (waarvan er twee bewaard zijn) en voorzag alle foto's van
een (soms ironische) tekst. Het boek bevat alle foto's (ruim 125) uit de twee albums. Benevens zijn
passie voor fotografie maakte Joannes tientallen gedichten, en in de herfst van zijn leven maakte hij
nog tientallen kunstzinnige aquarelletjes voor feestelijke gelegenheden van zijn 11 kinderen en
tientallen kleinkinderen. Van de gedichten en aquarelletjes komt er ook een selectie in het boek.
Het boek kan besteld worden door overschrijving van 35 € op uiterlijk op 30 april 2019 op
rekening BE11 4475 5415 3948 KREDBEBB van Julus D'haene, Krijgelstraat, 28, 9260
Wichelen met vermelding "Boek Joannes Van Kets". Bestelling na 30 april 2019 is enkel
telefonisch mogelijk (tel. 09/369.50.81) tot uitputting van de beperkte voorraad.
Het boek wordt op vrijdag 28 juni 2019 om 19 u gepresenteerd in de kapel van
Schellebelle Bruinbeke, waarop alle intekenaars en de inwoners van de gemeente
Wichelen worden uitgenodigd. De boeken die op 15 juli 2019 niet zijn afgehaald op het
adres van de auteur worden kosteloos (enkel binnenland) afgeleverd op uw adres
(eventueel via Bpost in kreukvrije verpakking). De opbrengst gaat naar het
Kinderkankerfonds van het UZ te Gent.
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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

€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Gemeente

Land:
E-mail:
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Bus:

Interessante websites
www.search.arch.be
www.geopunt.be
www.cartesius.be
www.onroerenderfgoed.be
Historische woordenboeken/oud nederlands woordenboek: www.gtb.inl.nl
Oude kranten:
Gazette van Brugge * De Gentenaer * Het handelsblad
De klok
Gazette van Moline
Zieikzeesche nieuwsbode
www.belgicapress.be
http://historischekranten.be
www.delpher.nl website met gedigitaliseerde historische kranten, boeken en tijdschriften
Gratis stamboomprogramma: Geneaal www.gvanbinsbergen.org/geneaal
Verdwenen: zoekakten.nl
Vervanger: www.familysearch.org van de Mormonen
www.openarch.nl
www.wiewaswie.nl
www.genealix.nl
www.nationaalarchief.nl
www.cbg.nl
www.gahetna.nl
www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be
www.familiekundebrugge.brugseverenigingen.be
www.heraldik.se
www.le-souvenir-francais.fr
www.hoteldesinvalides.fr
www.marcel-fournier.com/index
http://urag5962.free.fr
woordenboeken Vlaamse Dialecten online: www.variaties.be
https://www.e-wvd.be
https://www.e-wbd.nl
https://www.e-wld.nl
www.erfgoedbank-brussel.be
www.archiefbankmechelen.be
www.egclandvandendermonde.be
https://www.landelijkegilden.be
www.dewarevrienden.net/Mechelen/Personendatabank
http://madeinaalst.be
www.nljewgen.org

Links

Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
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Gezocht
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
(afbeeldingen: uit onze rouwbrieven collectie)
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Werkgroep ‘Beeldmateriaal’
Onze collecties: foto’s, communieprentjes, geboortekaartjes, enz.…
verzamelen, archiveren, digitaliseren, beheren, foto reportages maken
(afbeelding: een prentje (uitvouwprentje) van een vormsel te Meerhout op 27 03 1869, uit onze
collectie)

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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neem eens contact met ons op: buyssemarina@gmail.com
tel: 09 369 83 87
neem ook een kijkje op onze website:

www.erfgoedmelle.be

We houden eraan u op de hoogte te 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.

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

Verantwoordelijke uitgever: Luc De Ruyver.
Werkten mee aan de realisatie van dit nummer: Chris Meerschaut,
Roger De Moerloose, Magda De Nys, Marina Buysse, Bart Muylaert
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