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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.
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Gelegenheidsvondst:

mirakels in Lochristi
door Marijn Claeys

In het Rijksarchief te Gent fonds Waterdijk II nr. 10, wordt een bundeltje testamenten
bewaard uit de 17e en 18e eeuw, meestal giften aan de kerk van Boekhoute. Een deeltje
ervan heeft echter niets met testamenten te maken: het is een verzameling van
getuigenissen over mirakels gebeurd in eerste helft van 17 e eeuw in of nabij Looboschkapel in Lochristi.
Wij vatten samen en halen eruit wat genealogisch van belang is.

Eerst is er een notariële verklaring dd. 10.6.1654 van Jan VAN DER STRAETEN,
63jaar, dat hij sinds Allerzielen 1653 “van zijne gesletentheyt in pijne” genezen is,
gestaafd door ver-schillende getuigen, allen werknemers bij schoenmaker Joos
DIERKENS, met als addendum een gelijkaardige verklaring van zijn vrouw
Geerdijne HEGGERICK.
Vervolgens een “memorie van zommige miraculen ende weldaden die onse
helyghe maget ende moeder Godts Maria binnen dese cappelle in Loo Bosch
staende binnen der prochie van Loo x pi ghedaen heeft ende bij notitie gehouden
door het te kennen gheven aen diversche devote ende deghelijcke persoonen”.

1.Pierken VAN BRUYSSELE fs Lieven, wonende Zaffelare, meer dan 5 jaar
“gebrekelijck gheweest” anno 1611.
2.Elisabeth VERVAET fa Cornelis: “een daghelixsche cortse daer zij mede
ghequelt hadde gheweest veerthien dagen lanckt” Witte Donderdag
27.3.1614.
3.Elisabeth DE VRIENT, echtgenote van Lieven DE PRITTERE uit Lochristi:
16 dagen koorts. 26.4.1615.
4.Joosijne LIGIERS, echtgenote Jaques WINNICX uit Lochristi: groote pijne
in hare borst. 16.4.1615.
5.Maeyken PALYNCK fa Gillis, 23j, uit Lochristi. “zoo gebrekelijck was
midtsgaders creupel gheweest.. zoo dat zij haer daghelijckx niet en conde
cleeden… ende en konde in achterhuyse niet gaen dan met een crucke ofte
in eenen stoel zittende…” 24.4.1615.
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6.Janneken VAN DER STRATEN, echtgenote van Nicolaes DE SUYDE uit
Oostakker ‘bij den berch van St. Amand’: “… zeer ghequelt gheweest met
zeer groote pijne in haer borsten den tijt van 8 wecken zoo dat sij daer inne
hadde tot twaelf open gaten…” 28.4.1615.
7.Clement NN: “heel lam ende manck”, s.d.
8.Het kind van Vermachteld COOPMAN uit Gent: s.d.
9.Dochterken uit Brugge: “…zeer gebrekelijck ende creupel…” s.d.
10.Jan DE WILDE fs Lieven uit de Molenaarsstraat te Gent, jongman,
“gebrekelijck zijnde van de ghescheurtheyt” 26.8.1628.
11.Kind van Jan DE MOOR, koopman in de Korte Munt te Gent, genezen
“van zessen ende andere wonderbaer sieckte” s.d.
12.”Seker dochterken op achten driesch binnen de prochie van Oostacker”:
gevallen in diepe gracht “…daer inne het water vinden ligghende zonder haer
iet te roeren…” begon te spreken, na belofte om 1 jaar lang wekelijks naar
Loo Bosch te gaan als het kind in leven zou blijven. Anno 1634.
13.Petrus Ignatius MIDDELAER, een klein kind uit Gent: “niet het minste en
conde sien vuyt zijn rechter ooghe”. 14.6.1655 in het octaaf van Pasen.
14.Franchois VAN DAMME, 27j en Paesschier HYE, 14j, hebben beiden op
12.6.1654 tussen 11 en 12 uur ’s nachts aan de kapel een groot licht gezien
en horen zingen; ook op 30.11.1655 en 2.12.1655 werd dergelijk licht
gezien, hebben koren gezongen en “een belleken clincken”, getuigde Joos
VAN NIEUWENHUYSE, die tegenover de kapel woonde.

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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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 November 2021
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Tijdschriften
“Vlaamse Stam” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van Familiekunde
Vlaanderen, Jg.57, Nr.3

Thema’s:

*Verborgen in het DNA, Aflevering 37: Na
duizend jaar herenigd
*Fotorubriek 27: Bier, dolmen en boogschieten
*Van Brugge naar Gent: verre voorouders en
verwanten van de Gentse kroniekschrijver
Justus Billet (1593-1682)
*Familiekunde Vlaanderen en de Gazette van
Detroit
*de Familie Boels, Ijslandvaarders (PetiteSynthe, Adinkerke, Oostende) De NV Rederij
Boels (1945-1971)
*Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van
Gend’ (jaargang 1799)
*Nieuwe wapens
*Het wedervaren van Florentien, Louise-Marie
en Richard De Langhe tijdens de Eerste
Wereldoorlog – drie verhalen
*Gearmorieerde opdrachten (1686-1720) in
het werk van de Vlaamse minderbroederrecollect Benignus Fremaut
*Kwartierstaat Pieter Aspe
*Huwelijkscontracten in de Brugse protocollen
van de klerken van de vierschaar (deel 6)

“De Levensboom” driemaandelijks informatieblad/Tijdschrift van Familiekunde
Vlaanderen – Regio Meetjesland, Jg.34, Nr.3

Thema’s:

*Stopzetting van Keurbroederschap te Eeklo,
(1672-1796) met namenindex
*Aanvulling overlijdens Evergem (1611, 1616,
1622, 1625)
*Belastingsdruk binnen de Heerlijkheid
Vinderhoute (1670-1676) met alfabetische lijst
per woonplaats
*de zeven pijlers van de Genealogie
*Genealogische informatie: Omzetting
kalender, Woorden en begrippen zoeken
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“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, jg.53, nr. 4

Thema’s:

*Oproep: Schenkingen Rouwbrieven,
Bidprentjes
*Voorbeeld van een Genealogische zoekactie:
Probat
*Oefeningen Oud Schrift en Latijn
*Reacties en vragen van de lezers
*Drie Universiteiten starten met minidiploma’s
genealogie (Het Nieuwsblad 01 07 2021)
*MyHeritage overgenomen
door Francisco Partners een
Amerikaanse investeringsmaatschappij
*Verluydboek Stad Brugge (1788-1795)
deel 2/9
*West-Vlamingen in de militaire gevangenis te
Aalst 1825-1830 ( deel 1/7)

“De Vierschaar” tijdschrift van de Heemkundige Kring De Vierschaar vzw, Wachtebeke en
Sint-Kruis-Winkel, jg. 48, nr.2

Thema’s:

*Oorsprong van onze straatnamen, De
Verbeuldestraat, De familie Van Steelant,
heren van Wachtebeke
*Foto’s uit de oude doos
*

“de kluizenaaer” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring De Kluize vzw,
Jg. 2021, nrs. 101, 102, 103

Thema’s:

*Bareelwachtster-Rol van de vrouw
*Roomanmolen-Molen(s) in een molen
*Leonie Van Doorsselaer werd 100 jaar-een
sterke vrouw uit een sterke stam

Heemkring Wichelen vzw, tijdschrift Jg.45, nr.1/2021

Thema’s:

*Wichelse bijnamen-deel 4

8

Genealogie digitaal
Beste bezoekers aan ons documentatiecentrum
Een bezoek aan onze leeszaal te Melle is volledig gratis tijdens de gewone
openingsuren:
Maandag 13u00-17u00, Dinsdag 14u00-19u00 & Woensdag 13u30-17u00
Hulp nodig bij het zoeken naar uw voorouders. Ons team vrijwillige
medewerkers loodst u graag doorheen uw zoektocht
Gratis Wifi: onze leeszaal beschikt over 4 computers waar u o.a.:
*onze digitale versies van bewerkingen kan raadplegen
*rouw en bidprentjes kan inzien en afdrukken
*digitale tijdschriften van verschillende heemkundige verenigingen inkijken

Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende
Extra gegevens in de Karakol
*Bidprentjes
https://www.fv-oostende.be/de-karakol-zoeken

Familiekunde Vlaanderen Regio Land van Waas
Update Zorro
*Geboorteakten:
De Klinge (1851-1910)
Eksaarde (1842-1859)
Stekene (VI-1900)
Temse (IV-VII en 1851-1856)
*Overlijdens:
De Klinge (1873-1900)
Kallo (1873-1900)
Kieldrecht (1873-1900)
Lokeren (1836-1839 en 1853-1860)
Sinaai (1872-1910)
*Huwelijken
Sint-Gillis-Waas (1921-1930)
Stekene (1921-1930)
*Waaslanders gehuwd/overleden te Roubaix
www.publicaties-landvanwaas.be Zorro-publicatie

Familiekunde Vlaanderen Regio Vlaamse Ardennen
Stelt hun nieuwe website voor
*Rouwbrieven, huwelijksakten en erfenisregistraties
https://fv-vl-ardennen.be
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Update BSKempen
Werkgroep Burgerlijke Stand van de Antwerpse Kempen, meldt volgende
aanvullingen
*Berlaar: BS geboorten, huwelijken en overlijdens
1905-1908
*Itegem: BS geboorten, huwelijken en overlijdens
1901-1908
*Retie: BS geboorten, huwelijken en overlijdens
1866-1877
*Turnhout: BS geboorten 1843-1871
https://bskempen.be

Update Genealogie Turnhout
Interesse in uw Turnhoutse en Oud-Turnhoutse voorouders?
Kijk snel naar de extra’s van Genealogie Turnhout
*De originele parochieregisters van Sint-Bavo, de
notariële akten uit de 18de eeuw én het
bevolkingsregister van 1890-1900
https://genealogie.turnhout.be

Waren jouw voorouders ook landlopers in Wortel- en Merksplas Kolonie? Zoek je
voorouders via een nieuwe zoekmodule
www.kolonie57.be

Update prosapia.be
*Bidprentjes: + 1000 nieuwe
*Massemen: (Jan Lampaert) bewerking parochieregisters 1605-1804
*Balegem: (Olivier Van Rode) bewerking parochieregisters 1620-1814
*Munkzwalm, Roborst: (Luc Vande Vijver) BS tot en
met 1910
*Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel:
(Carlos Aelvoet, Regina De Rodder, Luc Vande Vijver)
BS 1796-1910
*Rozebeke: Parochieregisters 1668-1796 nu compleet
*Gavere: Parochieregisters 1626-1796 nu compleet
*Welden: (Eric Vande Walle) BS Huwelijken 17961830)
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*Dikkelvenne en Westrem: Parochieregisters
aanvullingen (niet compleet)
*Verderzetting integratie van de staten van goed van
het Land van Rode, zoals deze opgesteld werden door
Jozef De Schamphelaere. Compleet tot 1752 BalegemScheldewindeke en Moortsele)
*Integratie van een 60-tal staten van goed van het
Prinsdom Gavere, een selectie uit het naslagwerk
SVG-Prinsdom Gavere 1570-1700 door Jan Van de
Velde
www.prosapia.be

Genealogische bronnen Rivierenland
De Mechelse Genealogische Bronnen gaat een partnerschap aan met Lier
en verandert van naam: Genealogische Bronnen Rivierenland.
*Bevolkingsregisters Lier en Koningshooik (18401900)
*BS Lier (1797-1900
*Toekomst: Bidprentjes en Parochieregisters
https://genealogischebronnenrivierenland.be
www.mechelen.be

Digitalisatie Burgerlijke Stand Aarschot
*Huwelijksakten Groot-Aarschot
1920-1945 geïndexeerd.
https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/nT
?ID_nT=128

Index bevolkingsregister Liempde nu online
Indexen van het bevolkingsregister van de huidige gemeente Liempde.
Meer dan 20.000 persoonsvermeldingen ingeschreven tussen 1827 en
1939.
Vrijwilligersbegeleider Vincent van de Griend.
O.a.: geboortedata, -plaatsen, overlijdensdata, beroepen.
*Indexen raadpleegbaar via:
www.bhic.nl/stamboom/bevolkin
gsregisters en www.bhic.nl
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WieWasWie
Noord-Hollandse gegevens in WieWasWie
Nieuwe Links toegevoegd aan WieWasWie
*Huwelijksakten:
periode 1933-1942
Blaricum, Diemen, Loosdrecht,
Muiden, Nieuwer-Amstel, OuderAmstel, Velsen en
Weesperkarspel
https://noord-hollandsarchief.nl
*Nieuwe verzameling LINKS
tussen huwelijken en de daaruit
geboren kinderen
Linking system for historical
family reconstruction
Update over HoFaDa
Hollandse Foto Databank
*Verschenen foto’s uit archieven
van Montfoort, Linschoten en
Schoonhoven, Streekarchief
Midden-Holland het Poorterboek
van Schoonhoven (1386-1504)
zijn nu beter toegankelijk
www.hofoda.nl
Ons Voorgeslacht Beeldbank
Amsterdam: tewerkstellingen op Oorlogslevens.nl
*Index Tewerkgestelden 19401945, Oorlogslevens .nl
www.amsterdam.nl
Schepenakten Zoetermeer(1675-1811) online
*Zoetermeerse of Nieuw
Drooggemaakte Polder,
Driemanspolder: digitaal
raadpleegbaar.
*Schepenakten Zoetermeer
1675-1811
*Registers Zoetermeerse of
Nieuw Drooggemaakte Polder
(1668-1803)
*Register Driemanspolder (16751806)
*namenindex van alle personen
vermeld in deze schepenakten:
www.allezoetermeerders.nl
Stadsarchief Zoetermeer
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Westfries Archief
Alle gezinskaarten ingevoerd
*De gezinskaarten maken deel
uit van de bevolkingsregisters en
bevatten gegevens van personen
die in de periode van 1919-1939
in de aangesloten gemeenten
woonden
www.westfriesarchief.nl

1,9 miljoen archiefstukken over slavernij en slavenhandel digitaal ontsloten
Themapagina Slavernijverleden:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/slavernijverleden.
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Schenkingen aan
onze afdeling “bibliotheek”
Boeken:
Geschonken door:
Voor onze Rubriek 014
Familiegeschiedenis
Boek nr. 014 – D - 191
*Kwartierstaat van
Alain, Wilfried, Marie, Corneel DEMEYERE
Roeselare
Geschonken door: Marleen Van Acker-Leuven
Voor onze Rubriek 014
Familiegeschiedenis
en Rubriek 047
Kwartierstaten
*verschilde Kwartierstaten boeken
Geschonken door: Jan Olsen
Voor onze Rubriek 049
Leger-Oorlog
Boek nr. 049-1182
*Geheime routes en netwerken. Joodse kinderen op
de vlucht voor de holocaust.
Voor onze Rubriek 087
Woningbouw-Architectuur
Boek nr. 087-1057
*De ontvoering van God. De betekenis van de
gotische kerkarchitectuur
Ontdek op onze website, wat wij in onze leeszaal-bibliotheek gratis raadpleegbaar &
beschikbaar stellen aan onze bezoekers
www.erfgoedmelle.be
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wenst u info betreffende onze collectie bidprentjes, communieprentjes,
overlijdensberichten, rouwbrieven mail naar:
gb.genealogie.edg@gmail.com
t.a.v. onze coördinator Francine Eeckhaut

Om je appetijt aan te scherpen, hier enkele
voorbeelden:
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“van niets tot iets”
Cursus Oud Schrift Beginners
2022
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 januari 2022. 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 2022” 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 en
Documentatiecentrum van Melle,
Brusselsesteenweg
393
te
9090
Melle
Tel
09.252.26.47
email:
erfgoeddegonde@gmail.com
en wordt verzorgd door. Chris Meerschaut, op onderstaande avonden
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DINSDAG 25 01 2022:
Les 1
Periode 1800-1900
*Burgerlijke stand
*Republikeinse Kalender
*Overstap naar de parochieregisters
*Romeinse cijfers
DINSDAG 08 02 2022:
Les 2
Periode 1800-1750
*Latijn in de parochieregisters
DINSDAG 22 02 2022:
Les 3
Periode 1750-1700
*merkwaardige woordenschat in de parochieregisters
DINSDAG 08 03 2022:
Les 4
Oud Nederlands in:
*18de eeuwse documenten
*Notariële akten
*Lotelingen
DINSDAG 22 03 2022:
Les 5
Oud Nederlands in:
*de Staten van Goed
DINSDAG 05 04 2022:
Les 6
Oud Nederlands in:
*Staten van Goed
*Wettelijke passeringen
*Quoteboeken
*Poortersboeken
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Inschrijvingsformulier Cursus Oud Schrift
2022

Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

Gemeente:

E-mailadres:

Gsm/Tel:
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Bus:

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, Marijn Claeys , Chris Meerschaut, Bart Muylaert

21

