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Beste bezoekers van de leeszaal,
Met lange periodes waarin we de deuren moesten sluiten was 2020 niet
het beste jaar voor ons Archief en Documentatiecentrum. Gelukkig
kunnen 2020 binnenkort achter ons laten en vooruit kijken naar een nieuw
jaar.
In januari zal het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
opnieuw openen. Voorlopig enkel op woensdagnamiddag tussen 13.30
uur en 17 uur en onder strikte voorwaarden:
-

Het aantal beschikbare plaatsen wordt beperkt tot 4. Reserveer je
plekje via museum.melle@skynet.be of telefonisch via 09 210 07
86. Je reservatie is pas geldig wanneer je een antwoord hebt
gekregen!

-

Geef bij je reservatie ook aan of je gebruik wenst te maken van de
computers in de leeszaal. Er kan slechts één computer gebruikt
worden op hetzelfde moment.

-

Kom bij voorkeur alleen. Op die manier krijgen zo veel mogelijk
onderzoekers de kans om de leeszaal te bezoeken.

-

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

-

Het gemeenschappelijke schrijfgerei wordt weggenomen. Neem dus
je eigen balpen of potlood mee!

-

Het is voorlopig niet mogelijk om het kopieertoestel te gebruiken,
maar neem gerust een foto van de stukken die je nodig hebt!

-

Het zal tijdelijk niet mogelijk zijn om koffie en water te krijgen,
neem dus je eigen thermos of waterfles mee!

-

Houd steeds 1,5 meter afstand van de andere bezoekers!

We hopen jullie opnieuw te mogen verwelkomen vanaf 6 januari!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Erfgoed De Gonde
Gemeente Melle
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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 erfgoeddegonde@gmail.com
Zend uw foto’s mee enkel opgemaakt in een JPEG en NIET in PDF
Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage
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Gent verkaveling 1764

(door Luc De Ruyver en Roger De Moerloose)
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1764
Extrait uijt sekere vercavelinghe wanof het prodmium luijt als volght
Allen den gonne die desen presente letteren sullen sien ofte hooren lesen schepenen van
gedeele Raeden ende paijsierders der stadt Ghendt salut doen te weten dat voor ons
commen ende ghecompareert sijn in persoonen jonckheer Jan Baptiste Coolman heere
van Ter Caemere Dauvain terhoest &a ter eersten, Jonckheer Andreas Emanuel
Coolman ter tweeden, jonckheer Ferdinandus Josephus Coolman ter derden ende
m(ijn)her Jan Bap(tis)t(e) de Berlaere ridder heere van Triviere &a ende met hem bij
sijnen consente ende authorosatie ende thaerder danckelijcke acceptatie vrouw Anne
Marie Ferdinandine Coolman sijne geselnede ter vierder, mitsgaeders den
voornoemden jonckheer Jan Baptiste Coolman heere van ter Camere eta in qualiteijt van
geconfirmeerden staenden vooght van jouffrouw Catharine Felicitas D’haene onderjaerige
dochter van wijlent joncker Hieronimus D’haene ende van vrauw Catharine Coolman
ter vijfder alle kinderen kleijn kindt ende schoonkinderen van joncker Jan Baptiste
Coolman ende van vrouw Therese Albertine Stalins ende was den selven joncker Jan
Baptiste Coolman ende van jouffrouw Marie Anne Fiefvetz ende den selven meester Jan
Baptiste was sone van meester Servaes Coolman ende van jouffr(ouwe) Gilline Deutels,
te kennen ghevende dat met den overlijden van jouffrouw Joanne Anne D’haemere in
haer leven geestelijcke dochter overleden binnen dese stadt Ghendt den
achtentwintighsten januarij seventhien hondert twee en sestigh op hun sijn gesuccedeert
de goederen ende renten als hoirs ende representanten van de gheheele moederlijcke
sijde ende alsoo verthoont in de selve branche elck eenen vijfden staecke consisterende
en de gonne ghedeclareert bij den staet van goede tusschen hun en hun voordere
medehoirs ghesloten ende geliquideert den twintigsten ougste seventhien hondert
drijent ’sestigh ende alsoo sij lieden desireerden danof te scheeden uijt
ghemeensaemhede hebben de comparanten de selve naer preabel prijsie van de
hofsteden ende landen ghedaen door mannen hun dies verstaende, midts de renten
hunne capitaelen ende croisen medebringen, gedaen stellen in vijf distincte cavels van
de letteren A: B: C: D: ende E: ten ghelijcksten als het doendelijck is geweest de welcke
door onse commissarissen getrocken sijnde is den cavel A: met waerachtighen lote ten
deele ghebeurt de weese jouffrouw Catharine Felicitas D’haene, de welcke uijt crachte
van dien in vollen eijgendom hebben ende genieten sal de naerschr(even) hofstede ende
landen emmers de drij deelen van viere van dien
Everghem hofstede ende landen staet capp(itte)l IIII Artis 1° tot ende met 14 : alvooren
binnen de voornoemde prochie van Everghem de drij deelen van viere dies de resterende
vier wort ghepresenteert door de vaederlijcke ende s’vaeders moederlijcke hoirs ten
voorseijden
sterfhuijse
als sustinerende d’helft door d’overledene te wesen
gheconquesteert ende dese cavelanten ter contrarien dat de selve soude syn syde
houdende goet in het gheheele, ende waer over alhier proces is hanghende
ongedecideert : van eene behuijsde ende beschuerde hofstede liggende ront besloten in
haere wallen met eene steenen brugghe, soo de selve met den huijse, schuere,
stallinghen ende voordere cattheijlen ghestaen ende gelegen is in den wijck van Elsloo in
t’gheheele groot den grondt met de dreve daer mede gaende een half ghemeth ende
over dese drij deelen van viere hondert twaelf roeden seven voeten paelende in het
gheheele suijt het Torreken west het Vischerijestraetien, noort oost s’heerenstraete,
ghepresen den grondt in het gheheele achthien ponden vijfthien schel(linghen) grooten;
item over den prijs van den huijse, schuere, stallen, hovenbuer, brugghe ende hecken
staende weerde in het gheheele alsvooren een hondert vijftigh ponden grooten;
item over den prijs van het boom cattheijl staende in de voorseijde dreve op d’hofstede
ter straeten jeghens de selve hofstede ende in het visscherije straetien t’saemen in
t’geheele vijf en t’sestigh ponden grooten;
item eene partije meersch groot int’ gheheele vijf hondert vijftigh roeden synde over de
drij deelen van viere vier hondert twaelf roeden seven voeten paelende alsnu in het
gheheele oost Jan Verdeghem ende Jan Weijtinck causa uxoris noort den selven
Verdeghem ende ten deele mijnheer Bauwens ghepresen den grondt in het gheheele acht
en t’sestigh pond en vijfthien schellingen;
item over het boom cattheijl daer op te bevinden in het gheheele ghepresen staende
weerde twee ponden ses schellingen acht grooten;
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item twee partijkens meersch genaemt de Doorekens t’saemen groot in t’gheheele een
gemeth twee en t’negentigh roeden ende over de drij deelen van viere twee hondert vier
en t’negentigh roeden paelende alsnu in het gheheele oost Jacques Maenhout, suijt de
Caelene, west het bisdom van Ghendt ende noort het Vanhautstraetien leedende naer
Langebrugge gepresen int’ gheheele den grondt wesende sonder cattheijl neghen en
veertigh ponden grooten;
item eene partye landt alsnu ghenaemt den Wortelbilck groot int gheheele drijj gemeten
thien roeden ende over de drij deelen van viere ses hondert twee en tachtigh roeden
seven voeten abouterende alsnu oost de weduwe d’heer Cornelis Neijt, suijt Jan
Veerdeghem ende Jan Weijtinck, west desen goede met den Langhen Bilck ende noort
s’heeren straete leedende naer Kerckbrugghe, ghepresen den grondt in het gheheele vijf
en t’seventigh ponden sesthien schellingen en acht grooten;
item over al het boom cattheijl op de selve partije ende den schootcant ter straeten te
bevinden int’gheheele staende gepresen als vooren vijf en twintigh ponden twaelf
schellingen acht grooten;
item drij partijen landt ghenaemt de Schaeperijen groot int’ gheheele vier gemeten een
hondert seven en twintigh roeden ende over de drij vierde deelen drij gemeten vijf en t’
negentigh roeden ses voeten paelende als in oost het straetien ofte dreefken uijt
commende voor de Linde ende daer over jouffr(ouw)e Soetaert ende mijnheer Van
Hamme suijt de selve, west den aermen van Everghem ende noort seker straetien
leedende naer de Venhout ende daer over d’heer Cornelis Neijt ghepresen den grondt in
het gheheele eenen t’sestigh ponden seven schellingen grooten;
item over het boom cattheijl soo op de voorseijde partije als in de voornoemde
abouterende straetiens te bevinden t’saemen staende weerde alsvooren in het geheele
drij en vijftigh ponden thien schellingen grooten;
item eene partije landt genaemt den Cauter groot int’ geheele acht hondert vier en
t’sestigh roeden ende over de drij vierde deelen ses hondert vijf en vijftigh roeden seven
voeten alsnu paelende oost den heere graeve Lichtervelde suijt d’eerweerdige paters
jesuiten, west den aermen van Everghem ende noort de weese van joncker Sebastiaen
D’haene ende ten deele Pieter ende Joanne Van Hecke prijs over den grondt in het
gheheele ses en dertigh ponden acht schellinghen grooten;
item over het boomcattheijl daer op staende ghepresen in staende weerde in het
gheheele alsvooren seven en twintigh ponden drij schell(ingen) en vier grooten;
item drij partijen van lande wan of de twee eerste gheweest syn meersch ende ettinghe
genaemt de Haeckelijnghen ende de derde genaemt den Blanckaerts Bilck t’saemen
groot int’ gheheele ses ghemeten twee hondert vijf en t’sestigh roeden ende over de drij
deelen van viere vijf gemeten acht en veertigh roden elf voeten abouterende int’
gheheele oost mijnheer Van Hamme ende jouff(rouw)e Soetaert, suijt Jooris De Puijt
ende Lieven De Decker, west s’heeren straeten, noort desen goede ende ten deele oock
mijnheer Van Hamme gepresen den grondt int’ gheheele twee hondert seven ponden
thien schellinghen grooten;
item over het boom cattheijl soo op de voorseijde partijen als ter straeten bevonden in
het geheele staende weerde gepresen alsvooren twaelf ponden neghen schellingen en
vier grooten; item een partijeken landt groot in het gheheele een hondert vijf en veertigh
roeden ende over de drij vierde deelen een hondert acht roeden elf voeten abouterende
oost de paters jesuiten, suijt het voornoemde Venhaut straetien, west Jacques Maenhaut
ende noort dhoirs joncker Frans D’haene met meersch gepresen den grondt int’ gheheele
veerthien ponden thien schellinghen grooten;
item over het boom cattheijl daer op te bevinden gepresen int’ geheele staende weerde
twee ponden grooten;
item eene partije landt groot int’ gheheele een hondert acht en t’seventigh roeden sijnde
over de drij deelen van viere een hondert drij en dertigh roeden seven voeten
abouterende oost ende noort mynheer Van Hamme, suyt desen goede met den
Blanckaerts Bilck, west s’heeren straete gepresen den gront in het gheheele acht ponden
achthien schell(ingen) grooten;
aengaende het boomcattheijl op de selve partije te bevinden en is niet gepresen als den
pachter Jan Staelens ghedeclareert hebbende de selve aen hem te competeren vermidts
de partije aen hem soude sijn vercheijnst dienende voor m(emori)e;
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dan sijn ghepresen de boomen staende weerde bevonden op den schootcant van de
voorseijde s’heerenstraete in het gheheele seven ponden grooten; item eene partije landt
alsnu wesende maeijmeersch groot int’ gheheele twee hondert roeden ende over de drij
vierde deelen een hondert vijftigh roeden abouterende oost Jacobus Dolsche, suijt
Geeraert Ver Eecke, west Pieter Moens ende noort den Waeterganck ghepresen den
grondt in het gheheele als wesende sonder cattheijl twintigh ponden grooten;
item een bilde stuck ettinge genaemt den Cauwenbroeck groot int’ gheheele seven
hondert t’seventigh roeden ende over de drij vierde deelen vijf hondert seven en
t’seventigh roeden seven voeten abouterende alsnu oost mijnheer Van Hamme, suijt
Christoffel De Wulf met landt, west mijnheer Hamelinck ende den Waeterganck prijs over
den grondt in het gheheele vier en t’sestigh ponden drij schellingen vier grooten; item
over het boom cattheijl daer op staende int’ gheheele ghepresen alsvooren een pondt
grooten;
item eene partije landt ghenaemt de Elf hondert roeden groot int’ gheheele drij hondert
tachtentigh roeden ende over de drij deelen van viere twee hondert vyf en t’achentigh
roeden abouterende oost de straete leedende naer Clavenbeke suijt Hieronimus Van
Hecke f(iliu)s Pieter in de selve partije, west Cornelis Neijt ende noort Pieter Claeijs filius
Joos ligghende dese partye in eene meerdere ten noorden van dien en den suijt cant is
toecommende aen den voornoemden Van Hecke prijs over den blooten grondt als sijnde
sonder cattheijl acht en dertigh ponden grooten;
item eene partije landt ghenaemt het Langhe Stuck, groot int’ gheheele drij ghemeten
twee hondert ses roeden ende over de drij deelen van viere ses hondert vier roeden
seven voeten abouterende suijt den Venhaut, west de partije ghenaemt het Bonthuijs,
noort de straete leedende naer Kerckbrugghe, oost de partije van desen goede den
Wortelbilck ten deele Jan Veerdeghem ende Jan Weijtinck causa uxoris, gheheel den
grondt ghepresen alsvooren twee en t’negentigh ponden drij schellingen vier grooten;
item ghepresen het boom cattheijl te bevinden op den schoolcant van den Venhaut ter
straeten ende op de selve partije int’ gheheele staende weerde ses en vijftigh ponden ses
schellinghen grooten; ende ten lesten eene partije landt te voorent bosch groot int’
gheheele drij hondert roeden ende over de drij deelen van viere sijnde twee hondert vijf
en twintigh roeden abouterende oost ende noort sieur De Meersman causa uxoris, west
Pieter ende Christoffel Steenbeke ende suijt Pauwel De Jaegher met consorten ghepresen
in het gheheele een hondert vijftigh ponden grooten;
item over het boom cattheijl daer op te bevinden int’ gheheele ghepresen staende
weerde alsvooren thien ponden sesthien schellingen grooten;
Wesende de voorschreven hofstede ende landen int’ gheheele groot acht en twintigh
gemeten twee hondert seven en t’sestigh roeden onbegrepen ende over de drij deelen
van viere eenentwintigh gemeten twee hondert roeden en half ende worden int’ gheheele
in pachte ghebruijckt bij de weduwe ende hoirs Joos Van de Velde ten vier en twintigh
ponden grooten sjaers boven twee hondert gheleij stroot jaerelijck;
Sijnde over de drij deelen van viere achthien ponden grooten jaerelijckx die aen desen
cavel sullen volghen; Bedraeghende alle de voorschreven partijen edifitien ende
cattheijlen beneffens twee jaeren achterstellighe pachten t’saemen twaelf hondert tweee
en dertigh ponden vier schellinghen acht grooten int’ geheele ende alsoo over de drij
deelen van viere gevolght desen cavel A: neghen hondert vier en twintigh achthien
schel(lingen) ses grooten ende alsoo sij maer hebben moet om met de andere cavels
gelijck te staen tot acht hondert drij en t’seventigh ponden thien schel(lingen) vier
grooten thien deniers heeft sij te veele tot eenen vijftigh ponden acht schellingen eene
groote twee deniers die hij sal opleggen aen den gonnen vallende cavel E: dus de selve :
£ 51:8:1:2; Ende blijft den selven cavel A: belast ende in syn geheel van t’synen coste
baete ofte schaede te vervolgen het openstaende proces nopende het resterende vierde
deel der voorseijde hofstede ofte danof desisteren soo hiernaer in de conditien sal
worden ghedeclareert;
Van achter staet als volght :
Omme bij de partageanten respectivelijck hunne hier vooren aengedeelde hofstede
landen ende renten met de achterstellen van pachten ende verschenen croisen t’sedert
de daeten bij elck van de selve goederen ende renten gedeclareert, gheheven,
geproffiteert ende gepossesseert als haerlieder ander propre ende wel ghesuccedeert
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goedt, elck sigh van den anderen teenemal onmachtigh maeckende ende ider tot den
sijnen volcommentlijck machtigh nu ende voor altijdt sonder aen elcanderen eenigh
voorder garrant te moeten presteren als naer rechte ende elck volgens sijne quotte
hereditaire
Int’ regard van de hofsteden ende landen sal elcken cavelant hem moeten contenteren
met de grootte ende gelegentheijdt van syne aengedeelde partijen sonder preciese
maete te mogen pretenderen weder die grooter ofte minder bevonden;
Wierden als die hier vooren opghestelt sijn maer sal sulcx wesen ter schaede ofte baete
van den gonnen aen wie de selve te lote syn gevallen sonder justant te moeten doen ofte
mogen waeghen;
Elck sal t’sijnen laste hebben alsulcke sienelijcke ende onsienelijcke passagien ende
overweghen als sijn aenghedeelde partijen souden moghen subject wesen midtsgaeders
oock t’sijnen laste behouden de capitaelen van de heerelijcke, kerckelijcke, cheijns, sous,
arm ende alle andere onlosselijcke renten die uijt sijne aengedeelde landen souden
mogen gaen ofte gevraeght worden alsmede den last van het jaergetijde van een pondt
groote t’sjaers daermede belast is de rente van vijf ponden gr(ooten) t’sjaers hier vooren
ghevolght aen cavel C: dies de achterstellen uijt het gemeene sullen gesuijvert worden
tot elcx lesten valdagh van den jaere seventhien hondert drijent’ sestigh ende sullen de
cavelanten aen elcanderen moeten dooghen libre passagie over hunne landen voor soo
veele die geenen anderen uijtwegh en hebben ofte gevoegelijck en conde gevonden
worden alles niet min ter minste schaede ende bij getijdige vromme;
Soo oock geconditionneert wort dat den gonnen gevallen cavel A: t’sijnder baete ofte
schaede sal vermogen te vervolgen het ongedecideert proces alhier ventilerende
tusschen dese cavelanten end ende de vaderlijcke ende s’vaders moederl(ijcke) hoirs ten
sterfh(uy)s(e) van de voorseijde jouff(rouw)e D’haemere nopende de gherechtigheijt van
het vierde deel deurgaende van d’hofstede ende landen gelegen binnen de prochie van
Evergem die de voornoemde vaderlijcke ende s’vaders moederl(ijcke) hoirs pretenderen
als pretens conquest daer toe te sijn gerecht dit behoudens door hem draegende de
oncosten de gonne in het voorseijde ongedecideert proces alreede sijn gedooght ende
noch te dooghen souden staen tot den definitiven ten waere hij liever hadde daer over
met de voorseijde litigeanten te transigeren ofte danof te desisteren daertoe hij onverlet
sal sijn soo als hier vooren in den voornoemden cavel oock is gementionneert;
Ende voorders is dese vercavelinge geschiedende met expresse conditie dat de gonne te
vallen cavel B: ende C: op het versouck van d’een of d’ander verobligeert sullen sijn te
verstaen tot licitatie ofte verkoopinghe van hunne gemeene ghevallen hofstede ende
landen gheleghen binnen de prochie van Loochristij om uijt ghemeensaemhede te
geraecken ende dat in cas van licitatie de selve sal sorteren effect van uijtgrootinghe soo
als bij de voorseijde respective twee cavels ghedeclareert is;
Het slot luijt aldus In alle het welcke schepenen voornoemt als oppervooghden van de
voorseijde weese jouffr(ouwe) Catharine Felicitas D’haene geconsenteert ende
geaccordeert hebben soo wij consenteren ende accorderen bij desen als over beter
gedaen dan gelaeten dit was gedaen int’ collegie ende gegeven in kennisse der waerheijt
onder den contersegel van saecken deser voors(eyde) stadt Gendt den veerthienden julij
seventhien hondert vier en ’t sestigh ende wat ondert(eeckend) P: J: Elbo ende gesegelt
met den contersegel van saecken in groenen hauwel daer op ghedruckt;
Naer collatie gedaen jegens sijn origineel geschreven op zegel papier van vijfthien
guldens is dit extract volgens des selfs inhouden daer mede bevonden t’accorderen bij
mij notaris publicq tot Ghendt residerende.
Desen 2e ougste1764
L. De Sadeleere not(aris) pub(lique)
1764
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Wat een brandverzekeringspolis ons kan leren
over onze voorouders.
door Roger De Moerloose
Mijn overgrootmoeder De Moerloose Clemence en haar ongehuwde broer De Moerloose Louis
verwierven in 1905 een perceel grond, 8600 m² groot, gelegen te Gent in de Kikvorsstraat. Op dit
perceel grond lieten ze in 1913 een boerderij bouwen, waarvan het woongedeelte uitgevoerd werd in
de vorm van een tweewoonst. Na de dood van De Moerloose Louis op 15-mei-1922, trokken mijn
grootouders De Moerloose Adolf en Soenen Octavie met hun kinderen in op de boerderij en ze
kochten deze in 1924. Mijn grootouders waren landbouwers, kweekten groenten en hadden een paar
koeien en varkens.
Als nieuwe eigenaars lieten mijn grootouders hun nieuw verworven eigendom op 5 februari 1924
verzekeren tegen brand bij de maatschappij “P. R.” (“Propriétaires Réunis”), Naamloze Maatschappij
der Vereenigde Eigenaars, voor een verzekerde som van 49.700 francs, en dit aan een jaarpremie van
73 francs.
Deze verzekeringspolis is in de familie bewaard gebleven en ik laat de bijzondere voorwaarden van
deze polis (gespecificeerd op een getypt inlegblad) hierna volgen:
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Bovenstaand document geeft ons een idee over de waarde van het bezit van mijn grootouder (exclusief
de waarde van de grond) en de verwachte waarde van hun bedrijf in het jaar 1924.
Het geeft uiteraard geen idee over omzet, leningen, schulden, pachten, belastingen, …..
Mijn grootvader heeft de schattingen van de risico’s zelf moeten doen, en waarschijnlijk zijn de
schattingen vrij realistisch. Bij overschatting zou hij onnodig teveel premie betalen, bij onderschatting
kon het hem veel geld kosten bij een eventuele calamiteit.
Uit deze brandpolis blijkt ook dat de premie geen constante is, maar oploopt van 1 ‰ voor gebouwen
tot 4 ‰ voor een houtmijt en zelfs tot 9 ‰ voor oogstvruchten in mijten. De gebouwen zijn vrijstaand,
dus zonder brandrisico voor de buren en zijn opgetrokken in steen en gedekt met dakpannen, zonder
“stropoppen”.
Daarenboven werd een bijkomende premie van 0,10 ‰ gevraagd “voor vermeerdering van gevaar
ontstaande uit het gebruik van ‘petrololie’ ”, waarmede de gebouwen werden verlicht (artikels 1° à 7°)
en een bijkomende premie van 0,10 ‰ “voor stoffelijke schade andere dan die door brand,
veroorzaakt door de bliksem”
Van de boerderij is daarenboven ook nog een zeldzame foto bewaard gebleven, waarschijnlijk
genomen vóór 1927.

In 1962 werden de gebouwen en de grond onteigend door de Stad Gent.Rond 1970 werden de
gebouwen afgebroken in het kader van de aanleg van de nieuwe wijk “Nieuw Gent”.
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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
nov-dec 2020

door Marina Buysse
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Tijdschriften
“Volkskunde” viermaandelijks tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven,
121ste jg., nr. 2(mei-aug)
Thema’s:

*Erfgoed en duurzaamheid
*Immaterieel erfgoed in een superdiverse
omgeving
*Jongerenculturen en immaterieel erfgoed
*Centrum voor studie en documentatie vzw
*Volksdevotie in tijden van corona
*18.Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hss.
19997 & II 2801 Mus.
*Er was eens …
*Besprekingen, o.a. Vondelingen-Het
Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam
1780-1830

“Brugse Stam” , tweemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, Regio Brugge,
52ste jg. nr.5
Thema’s:

*Mijn betovergrootvader werd geboren als
meisje
*De familie Vercruysse-Hoste: een
hersenbreker
*Vraag aan de lezers: noteren we De Vildere of
Svilders ?
*Oud schrift: De Theresiaanse dubbels
*Dopen van Sijsele en Moerkerke in St-Anna &
St-Kruis (1)
*Onderofficieren en soldaten van de compagnie
Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814
tot 1830 (41/44)

“Tijd-Schrift” viermaandelijks tijdschrift van Histories Vzw, jg.10 nr.2
Thema’s:

*Erfgoedpraktijken in Vlaanderen
*Erfgoed in het klein
*De wereld in het klein
*Kasteel in scherven
*Het kleinste archiefdocument
als vaderschapstest
*Het familieleven in beeld
(Fotoalbums als blik op het
verleden 1860-1940)
*Ex voto’s

“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift van de Geraardsbergse vereniging voor
lokale geschiedenis, nr.292
Thema’s:

*De Oude Steenweg (naa Stieëwig)
*Uit het oude fotoalbum De directeurswoning
van textielfabrikant Adrien Flamant
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*Doek van Pierre van Huffel onterecht
toegeschreven aan de Franse schilder Philippe
de Champaigne
*Het Hof van de Sint-Adriaansabdij in
Schendelbeke, een bijdrage tot de geschiedenis
van een landbouwdorp, deel 1
*Het verhaal van mijn ervaringen als KRO bij
de Infanterie tijdens de Koude Oorlog (aug 62
– okt 63) deel 3: Mijn opdracht als
Pelotonscommandant bij het 1° Grenadiers in
Soest (Westfalen) ( maa 63 – okt 63)
*Geraardsbergen Actueel
“ADVN-Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van Archief voor nationale bewegingen,
nr.69, derde trimester 2020
Thema’s:

*Een open deur
*Staf Vermeire, het ADJV en de KSA
*Een West-Vlaming op de maan, De Mannekes
*Kleine grote huisspin in een 18de-eeuws
manuscript van het Felixarchief

“de kiosk” driemaandelijkse dorpskrant voor en door inwoners van Zwijnaarde, jg.14,
nr.55
“Cronycke” tweemaandelijks mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde vzw, 36ste jg., nr.sep-okt 2020
Thema’s:

*Maritieme geschiedenis van Baasrode,
publicatie van Jan Annemans, vzw
Scheepvaartmuseum Baasrode
*Zwarte kappen, Monniken van Dendermonde
en Affligem
*De gewezen afspanning De Ster te
Schoonaarde
*Pastorie Oudegem
*Autobusbedrijf Siau
*Autobedrijf Rudy Cars, autocarbedrijf Mes-Van
Cauter
Het varken uithangen; van oervarken tot
dwergvarken, Sint-Antonius varkens,
Varkensdrijvers, Het varken en zijn voeding,
Het varken en zijn slachter, de eigenaar van
een prijsvarken, Londen 1809
*Firma De Ridder, 1925 – 2020

“Heemkundige Kring De Faluintjes” driemaandelijks tijdschrift, baardegem, Herdersem,
Meldert, Moosel, jg.33 nr.4
Thema’s:

*Herdersem in feest 60 jaar geleden:
historische praalstoet te Herdersem in 1960
*Oorlogsdagboek 40-45 van Theo Ponnet uit
Baardegem
*Bakker Eddy Merckx uit Baardegem
*Moorselaar Luc Wils
*Dom Idesbald van Affligem
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*100 jaar geleden gebeurde dit in de
Faluintjes….
“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis, Familiekunde
Vlaanderen. Regio Tielt. Jg.23 nr.4
Thema’s:

*Streekgenoten uitgeweken naar Ilhota,
Brazilië, rond 1844
*Versierde meelzakken in WO I. “De kanten
bloemzak van Thielt”
*Dispuut rond de afrekening van een paard in
Pittem in 1577
*Aarsele gemeenteraadsverkiezing van 14
februari 1866

“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad van de Heemkundige Kring De OostOudburg, jg.48 nr.4
Thema’s:

*Wie was Marie Francet?
*Drukkerij-uitgeverij Veritas
*En Route in de Heilig Hartwijk, deel 7
*15 Jaar Beeldarchief
*Metalen herinneringen aan de schoolstrijd
1878-1884
*Sint-Macharius beschermheilige tegen…
epidemieën
*Archiefdossiers hinderlijke inrichtingen
1850-1900 nu gemakkelijker consulteerbaar
*De vijf W-en (24), 89 Fotoalbums: rijk aan wen

“M&AB” viermaandelijks informatieblad van de stedelijke musea en stadsarchief
Dendermonde, jg.34, nr.100
Thema’s:

*Feest! Een korte terugblik op 125 jaar
Stedelijke Musea Dendermonde
*De eerste naoorlogse kermis te Dendermonde
(1919)
*Paling vangen in de Sint-Onolfspolder
*Het autocarbedrijf Mes-Van Cauter
*Terugblik Radio Rosse Buurten
*Overdenkingen bij een begijnhoftuin
*Op wandel met de erfgoedApp
*Kunst achter glas

“”Scone Jhan” driemaandelijks familietijdschrift van de gelijknamige familievereniging,
jg.30 nr.3
“d’Euzie” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, 39ste jg.
nr.3
Thema’s:

*Over poetsen bakken en een goede raad.
*Uit de oude doos……….
*Van hoogzaal naar begane grond, Orgels in de
Heilig Kruiskerk
*Yserhand – Ijzerhandstraat
*Poolse militairen en de bevrijding van
Stekene en Kemzeke
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*Gazet van Stekene
*Stekene in de oude cartografie (23)
Claes Janszoon Visscher 1587-1652
*In de voetsporen van een Kemzeekse
Jager te Voet 1913-1919 (deel 6)
*Soldaten van Napoleon uit Stekene (2)
“De Levensboom” driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen – Regio
Meetjesland, jg.33, nr.4
Thema’s:

*Een familie Ryckaert te Kaprijke
*Vleselijke conversatie bestraft in Mariakerke,
1611-1629
*Migratie te Oosteeklo
*Felix Van Lubeck – Verhauwen (1837-1847)

Schenkingen aan onze afdeling
Genealogie Bronnen:
Coördinator: Francine Eeckhaut gb.genealogie.edg@gmail.com

Bidprentjes:
Ronny Vandersypt, Katrien Van Slycken - Gontrode, Lucy Boddaert – Gent, Ginette De
Smet – Mariakerke, An Bodry, Seys-De Moor, Magda De Nijs – Melle, Guido De Munter –
Gent, Ghislain Bovyn – Drongen, Ginette De Smet – Mariakerke, Leemans, An BodryVercruysse,

Parochiebladen:
René De Coster,
*Kerk en Leven “Emmaüs” Destelbergen, Heusden, Melle
Jan Olsen - Melle

Overlijdensberichten kranten:
Magda De Nijs – Melle, Guido De Munter – Gent,

Rouwbrieven:
Ronny Vandersypt, Lucy Boddaert – Gent, Ginette De Smet – Mariakerke, An Bodry,
Seys-De Moor, Magda De Nijs - Melle
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Schenkingen aan
onze afdeling “bibliotheek”
Boeken:
Geschonken door: Chris Meerschaut,
Voor onze Rubriek 014
Familiegeschiedenis

Vindplaats:

Boek nr. 014-V-135

11 Generaties van Ostende/Oostende

Nis 2 Rechts Legbord 2 rek D

Geschonken door: Seys-De Moor,
Voor onze Rubriek 026
Geschiedenis-Gemeenten
Boek nr. 026-BEVEREN-002
Boek nr. 026-BEVEREN-003
Boek nr. 026-BEVEREN-004
Boek nr. 026-BEVEREN-005
Boek nr. 026-BEVEREN-006
Boek nr. 026-BEVEREN-007
Boek nr.026-KALLO-001
Voor onze Rubriek 014
Familiegeschiedenis
Boek nr. 014 – H – 026
Voor onze Rubriek 049
Leger en Oorlog
Boek nr. 049-1181

Voor onze Rubriek 068
Staten van Goed
Boek nr. 068-CARNIN-001

Vindplaats:

Nis 4 Links Legbord 2 rek A

De heren van Beveren-Waes, tevens burggraven van
Diksmuide
Geschiedenis van volk en land van Beveren
Deel 1 Politieke en institutionele geschiedenis
Geschiedenis van volk en land van Beveren
Deel 2 Sociaal-economische geschiedenis van de 19e
eeuw
Geschiedenis van volk en land van Beveren
Deel 3 Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren
Geschiedenis van volk en land van Beveren
Deel 4 Beveren in de 19e eeuw
Geschiedenis van volk en land van Beveren
Deel 5 De veenontginning (12e – 16e eeuw)
Welk eiland heette Manelaus, 800 jaar Kerk en
Parochiegemeenschap te Kallo
Vindplaats: Nis 2 Links Legbord 5 rek A
De familie HINNEKINT, een stamboom van drie
eeuwen als aanzet tot een familiegeschiedenis
Vindplaats: Nis 3 Links Legbord 3 rek A
Spoorwegspionage tijdens wereldoorlog I in
Zottegem: Het net van Leonce Roels en Desire van
den Bossche
Vindplaats: Rek 4-A Legbord -3
Staten van Goed van het Graafschap de Carnin en
Staden
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Voor onze Rubriek 084
Volkstellingen

Vindplaats: Rek 4-D Legbord -6, 4-D-5 en 4-D-4

Boek nr. 084-WERKEN-001

De Volkstelling te Werken anno 1748

Boek nr. 084-LOPPM-002

De Volkstelling te Loppem 1748

Boek nr. 084-BEERST-001

De Volkstelling 1748 van de parochies; Beerst,
Bovekerke, Koekelare en Ichtegem

Foto’s:
Geschonken door: Alain De Moor – Hermie Marie-Therèse

Ontdek op onze website, wat U als bezoeker aan onze leeszaal,
gratis kan raadplegen in onze bibliotheek.
www.erfgoedmelle.be

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.
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Heemkundig Genootschap
Land van Rode

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
Tel 09 252 26 47 - Btw nr. BE 0846 260 266
E-mail: penningmeester.edg@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

€ 15,00

o

Steunend abonnement

€ 20,00

o

Digitaal abonnement

€ 10,00
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Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Bus:

Gemeente

Land:
E-mail:

Interessante
genealogische informatie
Bron: De Levensboom FV regio Meetjesland jg.33 nr.4 – 2020
*Evergem digitaal archief
*Bewerkte burgerlijke stand Wondelgem
*Aanbod van talrijke bronbewerkingen
*Inleiding bij de online publicatie van de staten van goed Mariakerke
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