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WE ZIJN ER BIJNA, MAAR NOG NIET HELEMAAL (corona)
Geleidelijk aan begint het leven terug zijn normale gang te gaan.
Daarom is ook onze leeszaal & documentatiecentrum vanaf 1 september terug
toegankelijk.

EINDELIJK !
Gewone openingsuren:
maandag: 13.00 – 17.00 u
dinsdag:
14.00 – 19.00 u
woensdag: 13.30 – 17.00 u
Reserveren hoeft niet meer.
We hopen U terug talrijk te mogen verwelkomen!
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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

Inhoud

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal, openingsuren
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De pastoors van Poesele 1625 – 1803
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Cursus ‘Mijn stamboom opmaken!!! Hoe en Waar begin ik eraan
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Tijdschriften bevatten een schat aan informatie bij het opmaken van
uw stamboom

Blz. 11

Schenkingen aan onze “leeszaal-bibliotheek”

Blz. 15

Schenkingen aan onze afdeling “Genealogie Bronnen”
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Onze vereniging neemt deel aan
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Interessante websites
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DE PASTOORS VAN POESELE
1625-1803
door Roger de Moerloose

De kerk van Poesele is toegewijd aan de Heilige Laurentius.
De hiernavolgende personen vinden we terug als pastoor in Poesele in de periode die de oude
parochieregisters bestrijkt (tussen 1625 en 1803):
o

Petrus Mansheere vermeld vanaf 1625
• eerste vermeldingen: 1625. Op het titelblad van het eerste register wordt vermeld: “registrum
baptizatorum et contractorum in parochia de Pousele ab anno 1625 inchoatum sub f(rat)re Petro
Mansheere religioso Trunchien(si) et eiusdem eccl(es)iæ pastore immerito” of vrij vertaald:
“register van de gedoopten en de gehuwden in de parochie van Poesele vanaf het jaar 1625,
begonnen onder pater Petrus Mansheere, religieus van (de abdij van) Drongen en onverdiend
pastoor van dezelfde kerk” (Documentatiecentrum Melle [DCM]: PR 106A, titelblad)
•

o

Joannes De Drijver vanaf 1628
• eerste vermeldingen: (DCM: PR 106A, blz. 7 r°)
• hij stierf te Poesele en zijn overlijden wordt in de parochieregisters op 2 plaatsen vermeld:
“24 ap(rilis) 1678 obiit r(everendus) d(ominus) Joannes De Drijver quando erat evangelium de
bono pastore, erat enim dom(inica) 2 post Pascha. Vide registrum fidelium defunctorum eius
dictum erat pelle sursum Tot Godt drijft.” of vrij vertaald: “op 24 april 1678 stierf eerwaarde heer
Joannes De Drijver, wanneer het evangelie over de goede herder handelde, het was immers de 2de
zondag na Pasen. Zie het register van de overleden gelovigen. Zijn spreuk was “drijf naar omhoog
= Tot God drijft.” (DCM: PR 106A, blz. 34 onderaan)
en
“24 aprilis (1678) dom(inica) 2 post Pascha, quando evangelium erat de pastore bono, obiit circa
11am ante meridiem reverendus d(omi)nus Joannes De Drijver pastor huius eccl(es)iæ per annos
circiter quinquaginta (huius dictum erat Tot Godt drijft).” of vrij vertaald: “op 24 april 1678 op de
2de zondag na Pasen, toen het evangelie handelde over de goede herder, stierf rond 11 uur in de
voormiddag eerwaarde heer Joannes De Drijver, pastoor van deze kerk gedurende ongeveer 50
jaar (zijn spreuk was ‘Tot God drijft’).” (DCM: PR 106A, blz. 106v°)

o

Jacobus Livinus Philipo in 1679
• eerste vermeldingen: 1678 (DMC: PR 106A, blz. 34 v°)
• hij had in 1678 Cornelius Goedenaert als onderpastoor (DCM: PR 106A, blz. 34 v°)
• hij stierf in Meigem:”16 jan(ua)rij (1708) obijt rev(eren)dus admodum dominus Jacobus Livinus
Philippo per 26 annos pastor de Meyghem munitus eccle(si)æ sacramentis circa horam decimam
ante meridiem ætat(is) ann(orum) 64 sepultus 18 eiusdem cum exequijs solemnibus Requiescat in
pace.”of vrij vertaald: “op 16 januari 1708 rond 10 uur in de voormiddag stierf voorzien van de
sacramenten van de Kerk zeer eerwaarde heer Jacobus Livinus Philippo, gedurende 26 jaar
pastoor in Meigem. Hij was 64 jaar oud en werd op 18 januari met een plechtige uitvaartdienst
begraven. Hij ruste in vrede.” (DCM: PR 98A, blz. 68v°)

o

Livinus Verschaffelt vanaf 1679
•

eerste vermeldingen: 1679 (DCM: PR 106A, blz. 35, blz. 67 v° en 108 v°)
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•

o

Petrus Franciscus Zannequin vanaf 1698
•

•
o

•

•

eerste vermeldingen: 1710 (DCM: PR 106A1, blz. 30, blz. 76 v° en 102)
hij noteert op het titelblad van het tweede parochieregister: “n(ot)a registrum præcedens est
inchoatum a(nn)o 1625 a R. D. Petro Mansheer cui in pastoratu successit a(nn)o 1628 per 50
annos, qui obiit 24 aprilis 1678 quando erat dom(inica) 2 post Pascha quando evangelium erat de
bono pastore eius dictum erat Tot Godt drijft sicut et meum Tot God leijt alludendo ad Drijver et
Leyten“ of vrij vertaald: “nota: het vorige register is begonnen in het jaar 1625 door eerwaarde
heer Petrus Mansheer die (Jan De Drijver) in het pastoraat opvolgde in het jaar 1628 gedurende
50 jaar, die stierf op 24 april 1678 op de tweede zondag na Pasen, wanneer het evangelie handelde
over de goede herder. Zijn gezegde was ‘Tot Godt drijft’ zoals ook het mijne ‘Tot God leijt’
verwijzende naar Drijver en Leyten” (DCM: PR 106A1, titelblad)
hij stierf te Poesele: “26 julii 1754 obiit reverendus dominus Paulus Leijten pastor ætatis suæ 86
annorum et sepultus est in templo (get) Petrus V(an) Herreweghe deservitor” of vrij vertaald: “op
26 juli 1754 stierf eerwaarde heer pastoor Paulus Leijten. Hij werd 86 jaar en is begraven in de
kerk. (getekend) Petrus Van Herreweghe waarnemend pastoor.” (DCM: PR 106B, blz. 90)

Petrus Feyerick vanaf 1755
•
•

o

eerste vermeldingen: 1702 (DCM: PR 106A1, blz. 20, blz. 74 en 100 v°)
hij werd pastoor in Stekene

Petrus Leyten vanaf 1710
•
•

o

eerste vermeldingen: 1698 (DCM: PR 106A1, blz. 13 v°, blz. 72 en 99)
hij werd pastoor in Waasmunster

Petrus Egidius De Grave vanaf 1702
•

o

hij stierf te Poesele: “5 decem(bris) (1697) obijt reverendus dominus Livinus Verschaffelt huius
parochiæ pastoris (!) quique 18 fere annis huic parochiæ fuit parochus fidelis ætatis suæ 61
catharo suffocatus” of vrij vertaald: “op 5 december 1697 stierf eerwaarde heer Livinus
Verschaffelt die gedurende bijna 18 jaar de trouwe parochieherder was van deze parochie. Hij was
61 jaar oud en overleed aan een zware verkoudheid.” (DCM: PR 106A1, blz. 98 v°)

eerste vermeldingen: 1755 (DCM: PR 106B, blz. 6 v°, blz. 70 v° en 90)
hij stierf te Poesele: “16 februarij (1764) sepultus est r(everend)us ad(modu)m d(omi)nus Petrus
Feijerick f(ili)us Joannis qui postquam hujus gregis curam pastoralem laudabiliter a 29 Xbris 1754
usque ad 14 februarij 1764 persolvisse subita et imprevisa morte ad cælestam patriam ut optimus
pervolavit (get) J. B. Verlijsen pastor in Lootenhulle et hic deservitor ætatis suæ circiter anno 56”
of vrij vertaald: “op 16 februari 1764 is zeer eerwaarde heer Petrus Feijerick, de zoon van
Joannes (Feijerick) begraven. Nadat hij de herderlijke hoede over deze kudde op lofwaardige
manier van 29 december 1754 tot 14 februari 1764 heeft vervuld, is hij door een plotse en
onvoorziene dood als de beste naar het hemelse vaderhuis gevlogen. Hij was ongeveer 56 jaar
oud. (getekend) J. B. Verlijsen pastoor in Lotenhulle en hier waarnemend pastoor.” (DCM: PR
106B, blz. 94)

Albertus Ost vanaf 1764
•
•

eerste vermeldingen: 1764 (DCM: PR 106B, blz. 19 v°, blz. 73 en 94)
hij stierf te Poesele en werd er begraven in de kerk: “Die 31 julii (1772) sepultus est in templo
reverendus admodum dominus Albertus Ost filius Joannis qui postquam hujus gregis curam
pastoralem a 25 februarii 1764 usque ad 30 julii 1772 laudabiliter ac pacifici persolvisset omnibus
sanctæ romanæ catholicæ ecclesiæ sacramentis solitis rite præmunitus ætatis suæ annum agens 50
hora quarta matutina die 30 julii 1772 obdormivit in Domino uti spero, qui me subscribo (get) P. J.
Van Blijenberghe deservitorem” of vrij vertaald: “Op 31 juli 1772 is zeer eerwaarde heer Albertus
Ost, de zoon van Albertus Ost in de kerk begraven die nadat hij de herderlijke hoede van deze
kudde van 25 februari 1764 tot 30 juli 1772 op lofwaardige en vredebrengende wijze heeft vervuld.
Hij was voorzien zoals het hoort van alle gebruikelijke sacramenten van de Heilige Roomse
Katholieke Kerk en ontsliep in de Heer in zijn vijftigste levensjaar op 30 juli 1772 om vier uur in
de morgen zoals verwacht, wat ik P. J. Van Blijenberghe als waarnemend pastoor
onderschrijf.” (DCM: PR 106B, blz. 101)
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o

Judocus Joannes De Raeve vanaf 1773
•
•
•

o

Florentinus Raes vanaf 1775
•
•

o

eerste vermeldingen: 1773 (DCM: PR 106B, blz. 30 v°, blz. 77 en 101 v°)
hij wordt in 1775 pastoor in Oost-Eeklo (DCM: PR 106B, blz. 103)
hij stierf in Oost-Eeklo: “Anno Domini 1776 mensis februarii die 12 hora 1a nocturna obiit
omnibus ecclesiæ exeuntium sacramentis munitus reverendus admodum dominus Judocus Joannes
De Rave pastor in Oosteecloo et ejusdem mensis die 13 sepultus est in cæmiterio ætatis suæ anno
43tio cujus exequiæ fuerunt cum officio primo 28 mensis præfati cum trigesimis. (get) P. A. Van
Noorick deservitor in Oosteecloo” of vrij vertaald: “op 12 februari 1776 om 1 uur ’s nachts,
voorzien van alle kerkelijke sacramenten voor de stervenden stierf zeer eerwaarde heer Judocus
Joannes De Raeve pastoor in Oost-Eeklo. Hij werd op 13 februari begraven op het kerkhof. Hij
was 43 jaar oud. Zijn uitvaart had plaats op 28 oktober met de eerste dienst met de dertigdaagsen.
(get) P. A. Van Noorick waarnemend pastoor in Oost-Eeklo” (DCM: PR 111E, overlijdens nr. 891)

eerste vermeldingen: 1775 (DCM: PR 106B, blz. 34, 78 en 103)
hij stierf te Poesele: “anno D(omi)ni 1790 die vigesima quinta octobris circa horam secundam
noctis obiit reverendus dominus Florentius Raes filius Andreæ ex Sancti Amandi pastor hujus
parochiæ anno decimo sexto hujus parochiæ pastor ætatis anno septuagesimo quinto sepultus
vigesima septima in cæmiterio ante portam ecclesiæ. (get) H. Van Balen districtus Thil(itanus)
decanus” of vrij vertaald: “op 25 oktober 1790 stierf rond 2 uur ’s nachts de pastoor van deze
parochie, eerwaarde heer Florent Raes, zoon van Andreas Raes, uit Sint-Amand. Hij was 16 jaar
pastoor van deze parochie. Hij was 75 jaar oud en werd op 27 oktober op het kerkhof begraven
voor de deur van de kerk. (get) H. Van Balen, deken van het distrikt Tielt” (DCM: PR 106B, blz.
112)

Joannes Baptista Van Cauteren vanaf 1790
•
•

eerste vermeldingen: 1790 (DCM: PR 106B, blz. 67 en 112 v°, PR 106C, januari 1791)
Van Cauteren Joannes Baptista werd geboren te Zele op 20-dec-1735, werd pastoor te Poesele in 1790
en stierf op 29-jul-1808

NOTA’s:
1. Men vindt (in het Documentatiecentrum te Melle) geen oude klappers op de parochieregisters van
Poesele. De parochieregisters werden door Frans Neirinck geklapperd in oktober 2000 (V.V.F.
Gent - Digitaal Archief) (DCM Melle, PR 106E)
2. Een lijst van de pastoors van Poesele werd opgesteld door Frans Michem en verscheen in “Het
Land van Nevele”, 1973, jrg 4, afl. 4, p. 182 - 184
3. Pastoor Petrus Leyten stelde zelf een lijst op van zijn voorgangers (DCM: PR 106A folio 42)
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(origineel)

(vertaling)

R. R. D. D. pastores de Poessel

De eerwaarde heren pastoors van Poesele

A(nn)o 1518 11 Xbris obiit Marijn Van Biervliet
prochiepaepe van Poesele ita in sarcophago in
choro

Op 11 december 1518 stierf Marijn Van Biervliet
prochiepaepe van Poesele (begraven) in een
sarcofaag in het koor

Ex computibus hr Jan Vander Bruggen
1603 4 5 6
hr J(an) Bap(tista) Van(den)
Branden
1613
hr Felix Ludovici
1614 15 16
hr M Van Foreest
(16)24
hr Laurentius Wijns
(16)25 26 27
hr Petrus Mansheer (qui jam a
100 annis hoc registrum inchoavit)

Uit de rekeningen heer Jan Vander Bruggen
1603 4 5 6
heer Jan Baptista Vanden
Branden
1613
heer Felix Ludovici
1614 15 16
heer M Van Foreest
1624
heer Laurentius Wijns
1625 26 27
heer Petrus Mansheer (die
reeds vóór 100 jaar dit register begon)

ab A(nn)o (16)28 ad annum (16)78 (50 annis) hr
Jo(ann)es De Drijver huius dictum erat Tot Godt
Drijft

van het jaar 1628 tot het jaar 1678 (voor 50 jaar)
heer Joannes De Drijver van wie het gezegde
was Tot Godt Drijft

post hunc fuerunt sequentes R R D D

na deze waren de volgende eerwaarde heren

Livinus Verschaffelt 5 Xbris 1693
P(etrus) Fr(anciscus) Zannequin migravit in
Waesmunster postea factus canonicus Iperensis
P(etrus) Æ(gidius) De Grave qui obiit pastor in
Stekenen
et ego Paulus Leijten (Tot Godt Leijt)
factus sum pastor 1710
Dictum hoc assumpsi alludendo ad nomen meum
sicut R. D. J. De Drijver alludenda ad suum Tot
Godt Drijft
ante eas vadit Jois 10 X 4
educit eas Jois 10 X 3
Tot Godt Leijt

Livinus Verschaffelt 5 december 1693
P(etrus) Fr(anciscus) Zannequin vertrok naar
Waasmunster werd later kanunnik in Ieper
Petrus Egidius De Grave die stierf als pastoor in
Stekene
en ik Paulus Leijten (Tot Godt Leijt)
ik ben pastoor geworden in 1710
Ik heb deze spreuk aangenomen verwijzend naar
mijn naam zoals eerwaarde heer J. De Drijver
verwees naar de zijne Tot Godt Drijft
zo gaat hij voor hen heen Joannes 10 X 4
en leidt ze uit Joannes 10 X 3
Tot Godt Leijt

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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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, Kassel rijen ,
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
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De cursus genealogie voor beginnelingen gaat door, in de leeszaal van
het:
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselse steenweg 393 – 9090 Melle
Op:
dinsdag 12 10 2021 – dinsdag 26 10 2021
dinsdag 09 11 2021 – dinsdag 23 11 2021
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 1 oktober 2021

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

10

Inschrijvingsformulier
Mijn stamboom opmaken
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

Bus:

Gemeente:

E-mailadres:

Gsm/Tel:

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
“Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere,
Jg.61, Nr.2, Nr.3
Thema’s:

*Aaigem-Vlekkem, een meierij in het Land van
Rotselaar
*Passementen Van Laethem
*Herinneringen bij een oude foto… De Meerse
kinderen van 1936
*Van Den Brulle passementerie
*Vlekkem schooljaar 1978

“Heemkring Lebbeke” driemaandelijks tijdschrift van Heemkring Lebbeke Vzw,
Jg.33. Nr.2, Nr.3
Thema’s:

*Een slecht befaamd straatje naast de kerk
van Lebbeke (1785)
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*Lebbekenaar Alfons Van Geert: Pastoor in
Wondelgem (°1849 + 1907)
*De pastoors van Lebbeke
*Foto van het Gouden huwelijksjubileum van
Seraphien Van Biesen en Coletta De Saedeleir
(1926) met namenlijst
“Cronycke” tweemaandelijks Mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde vzw, Jg.37-2021, Nr. Mei-juni, Nr. jul-aug
Thema’s:

*Baasrode één van de belangrijkste Scheldehavens (821-1648) herdenkt feestelijk 821
*Konijn en eend, levend Dendermonds Erfgoed
*Dendermondse weesjongens in het klooster te
Denderbelle na 1914

“Mededelingen” halfjaarlijks tijdschrift van Heemkring Okegem, Jg.46 Nr.1
Thema’s:

*Deportatie van een zieke vrouw (1677)
*Huwelijken in de 17de eeuw
*Okegemnaars in het leger van Napoleon
*De militieloting in Okegem (deel 2)
*De roots van de familie Van der Donck
*Inboedelverkoop van pastoor J.B. Haelterman

“De Levensboom” informatieblad van Familiekunde Vlaanderen Regio Meetjesland, Jg.34,
Nr. 2
Thema’s:

*Functie- en woonstaanvragen in Eeklo
(1701-1796)
*Enkele huwelijken in Mariakerke 1652-1656
*Informatie uit het ferieboek van het
graafschap Evergem van 1594
*Genealogische informatie: Maldegem online

“Rond de Stenen Linde” driemaandelijks tijdschrift van Heemkring Schellebelle,
Jg.46, Nr. 1
Thema’s:

*Tom Waes had toch zo graag Schellebelse
roots gehad…
*Het Norbertinessenklooster van Schellebelle
(met overzicht van de proosten-namenlijst en
abdij van herkomst, circa 1173-1801)
*Lezersvragen-Reacties in het kader van
stamboomonderzoek

“M&AB” viermaandelijks informatieblad van de stedelijke musea en stadsarchief
Dendermonde, 35e jg.2021, Nr.102
Thema’s:

*De Samenwerkende Maatschappij der
Openbare Besturen (S.M.O.B.) te
Dendermonde (1887-1974)
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“De Faluintjes” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring, Baardegem,
Herdersem, Meldert, Moorsel, Jg.34, Nr. 3
Thema’s:

*50 jaar geleden gebeurde dit in de Faluintjes…
Herdersem in 1971-Baardegem in 1971Moorsel in 1971-Meldert in 1971

“De Zwalmgalm” driemaandelijks tijdschrift van de vzw Heemkundekring Zwalm,
Jg.26, Nr. 2
Thema’s:

*Alkooldrama te Rooborst,
zondag 23 augustus 1903
*Dikkele 1200 jaar, ouder dan gedacht
*Korte historiek van de suikerbakkersfamilie
Bontinck uit Welden. Confiseurs en chocolatiers
sinds vijf generaties
*Zwalmse Galmpjes

“Triverius” driemaandelijks tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring Brakel,
Horebeke, Lierde. Jg.LI, Nr. 3
Thema’s:

*De windmolen ten Broeke van de heerlijkheid
Lilare in Sint-Maria-Oudenhove
*Sint-Gertrudis te Sint-Maria-Lierde
*Pater Remi Hoeckman uit Zegelsem
*De kosterfamilie Tirez in Sint-KornelisHorebeke
*Funerair erfgoed op het kerkhof van
Everbeek-Beneden (3)
*Rudolf Van De Mergel uit Opbrakel,
verdronken in het Hollands Diep op 30 mei
1940
*100 jaar geleden in De Beiaard (52)

“d’Euzie” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, 40e Jg.,
Nr.1, Nr.2
Thema’s:

*Antwerpse poorters afkomstig uit Kemzeke of
Stekene (1533-1795)
*Soldaten van Napoleon uit Stekene (4), (5)
*In de voetsporen van een Kemzeekse jager te
voet 1913-1919, deel 8, deel 9
*Herbergen in Stekene (2) de Maeght van
Ghendt. In de Dry Coninghen (3)
*Het Raadsel ‘In de vier eemers’ Oorsprong
herbergnaam ‘In de vier eemers’
*Beschuitbakkerij te Stekene
*Bidprentjes uit het Euziearchief, Petrus
Franciscus Martens
*Stekene in de oude cartografie (26)

“Onze voorouders” driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, Regio-Tielt,
24ste Jg., Nr.3
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Thema’s:

*Emigratie naar Frankrijk, Amerika, Argentinië,
Nederland, Wallonië vanuit Ruiselede volgens
het bevolkingsregister van 1900-1910

Schenkingen aan
onze “leeszaal-bibliotheek”
Boeken:
Geschonken door: Chris Paepen - Melle,
Voor onze Rubriek 026
Geschiedenis-Gemeenten
Boek nr. 026-GENT-347
Nis 4L5A
*GENT. Apologie van een rebelse stad.
Geschiedenis-Kunst-Cultuur
Geschonken door: Chris Meerschaut - Zevergem,
Voor onze Rubriek 014
Familiegeschiedenis
Boek nr. 014 – V-137
Nis 2R2D
*Een familiegeschiedenis op basis van de
kwartierstaat van Remi Vlerick (° De Pinte
15.10.1909) x Zwijnaarde 24.08.1933 en Gabriëlle
Rogiers (° Lemberge 22.11.1912) en babbels van lang
en kort geleden, foto’s en andere opzoekingen
Geschonken door:
Voor onze Rubriek 028
Familiegeschiedenis
Boek nr. 1021 t.e.m.1025

Rek 2
*Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten.
Heemkundige documentatie 1800-1940, 1940-1950.
Deel 1 t.e.m. deel 5

Bezoek onze catalogus op de website, www.erfgoedmelle.be
en ontdek wat wij in onze leeszaal-bibliotheek gratis raadpleegbaar en beschikbaar
stellen voor onze bezoekers
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Schenkingen
aan onze afdeling
Genealogie Bronnen:
Bidprentjes:
Alfons Matthys, An Bodry, Magda De Nys – Melle, Julus Dhaene, Lydie Bracke,
Lieve Eeckhaut, Sylvie De Pauw, Eric De Caussemaeker, Eugene Marchant, Martine Piens
– Melle, Willy Vanden Berghe

Rouwbrieven:
Alfons Matthys, Lydie Bracke, Sylvie De Pauw, Eric De Caussemaeker, Eugene Marchant,
Raoul Schepens, Martine Piens – Melle, Willy Vanden Berghe,
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Info
heemkundige & genealogische
publicaties en activiteiten
Erfgoed uitgave
Boek van Julus Serafien D’Haene
i.s.m de Archiefdienst van Wetteren
”Oud-strijder 1914-1918 Pieter-Jan Lettani
Mechelen – Wetteren – Wichelen
zijn oorlogsbrieven”
De selfmade historicus Julus Serafien D’haene verwerkte zijn opgebouwde kennis over
genealogie, muziek, erfgoed en geschiedenis reeds tot een reeks literaire nonfictieboeken. Vooral was er zijn foto- en contextenboek “365 Foto’s/Photos/Images/Bilder
1914-1918”, uitgave Lannoo, 2009, dat wereldwijd aandacht en respect krijgt

en recentelijk ook in het Spaans verscheen.

Dit boek is het laatste maar niet het minste in de rij van zijn erfgoedwerken over W.O. I
1914-1918. Het is een honderdjarig eerbetoon via de 95-jarige dochter van Pieter-Jan,
mevr. Robert Van Roy-Leonia Francisca Lettani (met roepnaam Lea), die reeds tientallen
jaren te Wetteren woont, en haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind die te
Wichelen wonen, aan de oud-strijder, die te Mechelen geboren en gestorven is.
De auteur heeft Pieter-Jan zijn moeizaam te lezen oorlogsbrieven in het Mechels dialect
met veel liefde en geduld “ontcijferd” en verwerkt in het Standaardnederlands. Ook de
originele brieven worden als “erfgoeddocumentatie” in het boek opgenomen.
Het boek zal de lezer meenemen in de gevoelswereld van de oud-strijder die na zijn
vlucht naar Noord-Frankrijk, aldaar meevecht met de Belgische soldaten. Het vertolkt
heimwee, pijn, verdriet en doodsangsten van een jongvolwassen man, die in een
omgeving, waar gedurende vier jaar dood en vernieling wordt gezaaid, tracht te
overleven. Hij mag de gruwelijke belevenissen niet openlijk schrijven, want de militaire
censor leest mee. De lezer van het boek zal stil worden…
Auteur Julus Serafien D’haene vereeuwigt een schat aan informatie over ons rijke
erfgoed. De gemeenschap is de auteur dankbaar voor zijn bijdrage aan het verspreiden
en het behoud van ons erfgoed.
Het boek zal op 11 november 2021 verschijnen. Ten gevolge van de omstandigheden
wordt het niet gepresenteerd.
Het boek kan besteld worden door overschrijving van 35 € op uiterlijk 30 september
2021 op rekening BE11 4475 5415 3948 KREDBEBB van Julus D'haene, Krijgelstraat, 28,
9260 Wichelen, met vermelding "Boek Lettani" Bestellingen voor officiële instellingen en
verenigingen kunnen per bestelbon. (Bestellingen na 30 september 2021 zijn enkel
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telefonisch mogelijk tot uitputting van de beperkte voorraad). Inlichtingen op tel.
09/369.50.81 of via julus.dhaene@telenet.be. De boeken die op 30 november 2021 niet
zijn afgehaald (na telefonische afspraak) worden kosteloos (enkel binnenland) afgeleverd
op uw adres (eventueel via Bpost in kreukvrije verpakking).
De integrale opbrengst is ten voordele van de slachtoffers van de watersnood in
Limburg en Wallonië.
Het boek komt tot stand met financiële steun van de Erfgoedcel Land van
Dendermonde.
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Werkgroep Heemkunde
&
Werkgroep Genealogie van
“Erfgoed De Gonde Vzw – Melle”
nemen deel aan:

Erfgoed Viersprong viert dit jaar haar tiende verjaardag. Dat vraagt om een feest!
Iedereen is van harte welkom op ons Erfgoedfestival in de Tuinbouwschool in Melle
op zaterdag 2 oktober (13u-17u30)
Achter de schermen werken we naarstig aan een rijk gevuld programma. Voor jong en
oud(er). Vanaf eind augustus vind je dit hier: https://erfgoedviersprong.be/
erfgoedfestival/programma/
Het wordt een dag om te proeven van het erfgoed dat de regio kleurt, mensen te
ontmoeten, nieuwe dingen te ontdekken en proberen.
Jij komt toch ook?
Save the date!
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Interessante websites
Wij vonden onderstaande interessante websites in:
het “Mededelingenblad” van de Oudheidkundige Kring van het Land van
Dendermonde vzw, jg.37 nr. Mei-Juni
www.waterloo1815.be
www.musee-marimont.be
Flandrica.be
www.abdijdendermonde.be
www.1200jaarBaasrode.be
het tijdschrift “Mededelingen” van Heemkring Okegem, Jrg.46, nr.1
memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/
hetlandvanaalst.be/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/lvajg-44-1992-2.pdf
napoleon-series.org/military-info/battles/1815/c_Anglo-Allies1815html.
Digitaal krantenarchief De Denderbode Stadsarchief Aalst
aalst.courant.nu
De Volksgazet www.kbr.be/nl/belgicapress
rafvanderdonckt.be/familieboek.htm
Dagbladen: Belgicapress www.kbr.be
het tijdschrift van Heemkring Lebbeke, Jg.33, Nr.3
https://dialectloket.be/geluid/stemmen-uit-het-verleden/zoeken/
het informatieblad “De Levensboom” van Familiekunde Vlaanderen – Regio
Meetjesland, Jg.34, Nr.2
https://archief.maldegem.be/

20

Breng eens een bezoek aan het
documentatiecentrum van Erfgoed De
Gonde
Naast de gemeentelijke basisschool
Schuin tegenover Brouwerij Huyghe
De leeszaal is voor iedereen gratis toegankelijk
U kan er terecht voor opzoekingen; heemkundige en genealogische,
raadpleging van onze talrijke heemkundige tijdschriften, de geschiedenis
van uw gemeente Melle en Gontrode.
Heeft u een vraag of probleem bij het opmaken van uw
familiegeschiedenis? Laat u bijstaan door onze medewerkers
“ Erfgoed De Gonde Vzw “
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle

Bekijk regelmatig onze website www.erfgoedmelle.be in
verband met nieuwe publicaties, aanwinsten en necrologische
aanvullingen in onze beeldbank genealogie.

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:
Marina Buysse, Roger De Moerloose, Chris Meerschaut, Bart
Muylaert
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