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Wens

Dat je mag vinden wat je zoekt.
Dat je blijft zoeken als je vindt
Dat je de dingen blijft bekijken
met de wijsheid van een kind.

Dat elke dag één ogenblik
je overrompelt, pakt of raakt.
Dat het een jaar wordt dat de grootste
afstand
overbrugbaar maakt.

Het bestuur en de medewerkers
wensen jullie
een schitterend 2022
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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.

TOEVALLIGE VONDST IN EEN HUWELIJKSREGISTER VAN MATER
De goede voornemens van Jan Pede zijn genoteerd.
door Roger De Moerloose

Bron: website van het Rijksarchief, Brussel
Rijksarchief te Ronse - 9999/R1 - 0900_000_00264_000_0_0046_r, blad 161 van 253

De oude parochieregisters bevatten niet alleen doop-, huwelijks- en
overlijdensakten. Af en toe komen we wel eens iets tegen waarvan we denken
“wat doe dat hier ?”. Zo vond ik in een huwelijksregister van Mater de
hiernavolgende tekst. De tekst is klaar: Jan Pede neemt zich voor - ten minste
voor één jaar - zijn drankgebruik drastisch te minderen of voor elke keer dat hij
“zondigt” een fikse boete te betalen aan de armen van Mater. Maar of Jan Pede
zijn goede voornemens ook echt nagekomen is komen we helaas niet te weten.

Ick onderschreve verobligiere mij
gelijck ick doen bij dese te verb(u)
ren ende te betalen een pont
gr(ooten) aen
den armen van Matere te tellen in
handen vanden armmeester van
Matere
en voor elcke rijse dat ick in
eenige herberge oft andere beson
dere plaetse met geselschap oft
sonder soude komen te drincken
eenigen brandewijn luttel oft veel
dan dat ick alleenlijck sal vermogen
te drincken brandewijn ten mijnen
huijse voor een oirken of ten
hoogsten tween op eenen dach en
nacht
anders meer drinckende verbure de
selve boete gelijck boven: hier toe
verobligere mij voor een heel iaer
van Paesschen 1657 tot Paesschen
1658 ende dat ick door den
armmeester
van Matere om die boete te betalen
sal mogen met trecht gedwongen
worden in cas van contraventien
Actum den 13 april 1657
(getekend) Jan Pede

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

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

Tijdschriften
“Ercus” Viermaandelijks tijdschrift van Heemkundige Kring Moerbeke-Waas, jg.28 en
jg.29, nrs: 1,2, en 3
Thema’s:

*Moord in Moerbeke: vergiftiging van
Julie Deman (1897)
*Oorlogsbruid Suzanne De Boeye volgde haar
soldaat naar Canada
*Familie De Windt
*Van de nieuwe naar de oude wereld: verhalen
van Vlaamse landverhuizers
*Gezin Inghels-Van Der Straeten 1937
*Van “Eecken dreeve” tot “ Naentjes
pachtgoedt” Moerbeekse Straatnamen Vroeger
en nu, deel 3
*Pauselijke Zoeaaf uit Moerbeke De Pauw
Jean-Baptist ° 1839
*Het gebeurde in 1704: Hendric de Meester
verdronken
*Soldaat Frederic De Schepper WO I
*Dode tijdens het zwemmen op de Koewacht
Aloysius Franciscus de Backer ° 1894

“De Turfsteker” Tijdschrift van Heemkundige Kring Selsaete verschijnt tweemaal per jaar,
Jg.25. 2020, nr.2
Thema’s:

*Een nieuwjaarsbrief uit 1850, Stephanie Van
De Walle
*De laatste herenkapper Van Heirweghe Luc
met een stamboomken, een omgekeerde
stamboom.
*Priester August Leyn met Geslachtsboom in
rechte lijn.

Driemaandelijks tijdschrift van Heemkundige Kring Wissekerke Vzw, jg.46 nr.1, 2 en 3
Thema’s:

*Décret du 7 vendémiaire an IV (29 septembre
1795)
*De boerderij op nummer 5, Kruibeekse
Kattestraat, met hun bewoners rond 1860
kadastrale legger van C.Popp
*Eigenaars te Rupelmonde in 1797 (deel1/3)
*Een eeuw familie Peirsman te Kruibeke:
Eerste generatie 1870-1950
*Bijnamen (op ’t Gelaeg en elders)
*Hengst in Rupelmonde

“De Zwalmgalm” driemaandelijks tijdschrift een uitgave van de Heemkundekring Zwalm,
jg.25 nr.4
Thema’s:

*Overlijdens Zwalmenaren en ex-Zwalmenaren
1ste semester 2020
*De geschiedenis van ‘de Sperre” alias
(onder)pastoor Antonius Ludovicus Geltmeyer
(° Waasmunster 1839) en de schoolwet van
1879

“De Hellebaard” driemaandelijks tijdschrift van Heemkundige Kring Herzele Vzw, jg.19
nr.2, 3
Thema’s:

*Ferdinand De Vuyst ° Herzele 17 09 1825,
een krantenschrijver uit Herzele (1) en (2)
*Van de wieg tot het graf (8) Diamanten
huwelijksjubileum van Remi Vermassen en
Hortensia Goublomme
*Het Hof ter Goten en zijn bewoners. 1000 jaar
Herzele en 200 jaar Hof ter Goten.
*Herzeelse deelgemeenten 19de-20ste eeuw.
Enkele champetters van bij ons (2)en(3)
*De huwelijksakten van Herzele (1798-1827)
*Wijnhuize 2de helft 20ste eeuw, de
(snoep)winkels die er ooit waren en hun
uitbaters.

“Nieuwsbrief” van de Koninklijke heem- en geschiedkundige kring “Jan Broeckaert” vzw
Wetteren, verschijnt 3 keer per jaar. Jg.24 apr, aug, 2020 Jg.25 apr, aug 2021
Thema’s:

*Er zitten Amerikanen in mijn familie
*Een mislukte inbraak in Massemen
*Op zoek naar gemeenschappelijke
voormoeders
*De oorlogsbrieven van oud-strijder 1914-18
Pieter-Jan Lettani, aan de hand van Julus
Serafien D’haene
*De Wetterse familie Limpens in Frankrijk en
Algerije
*Carlos Van Sante: soldaat, flamingant en
dominicaan
*Beernaerts’ fabriek in Overbeke deel 1
*Te vondeling gelegd aan de Waelbrug
*Wetteraars schoppen herrie in 1793
*Welkom? ‘In de Weireld’ op Westrem Dries
1859; het gezin Raes.
*De lotgevallen van soldaat Richard Van
Boxstaele ° Wetteren 1893

“Westerring” contactblad, driemaandelijks tijdschrift van Heemkring Westerring vzw,
jg.27, 2020 jg.28, 2021

Thema’s:

*Bestraffing voor inbreuken tegen kerkelijke
verordeningen van 1500 tot 1800 in Eine en
Heurne (gestraften uit Eine en Heurne)
*Richard Peyskens – accordeonvirtuoos
*Joseph Remmlinger portretteerd
ook…Einenaars
*De getuigen of testes in de huwelijksakten
*Het Moriaenshoofd; Ligging, de oudst
bekende eigenaars °1680, De staat van
goederen bij een verdeling in 1762, een
caféruzie in 1776
*De familie de Gerlache de Gomery uit Mullem

“Heemkunde Houtem” viermaandelijks tijdschrift van de heemkundige vereniging
‘Heemkunde Houtem’ jg.8 nr.1, 2
Thema’s:

*Een verdwenen Motte te Letterhoutem III. “’t
Goed Daerup” Met eigenaarslijst vanaf 1390
Ridder Nicolaas de Crane en Catherina de
Brune. t.e.m. 1784 Henri de Grandrij.
Pachters en eigenaars 1355-1977.
*Vlierzele en haar baas de St.Baafsabdij
*In den goeden koop – Estaminet, Louis
Braekman ° Sint-Lievens-Houtem 1865
*Oude mensen. Het verhaal van de familie De
Rouck-Iemants, beginnend in 1760, de familie
verhalen door Lut De Block van haar
grootmoeder langs moederskant .

“Jaarboek 2021” Van de Koninklijke heemkundige kring Marka vzw, Mariakerke
Thema’s:

*Germaine Willemot (geboren ‘fobe’) een dame
in het gewapend verzet (1905-1987)
*Het gebeurde 50 jaar geleden, het jaar 1970:
Uit het parochieblad “Ons Mariakerke”
*Dorothée Whall (1881-1908) Een Britse
Zuster van de Visitatie in Mariakerke
*Roger Beeckaert (1928-2014)
*Is het nu Claeys Bouuaert, Bouüaert,
Boùùaert of Boúúaert
*Victor De Bisschop en het Cameliatuinbouwbedrijf in Drongen (Mariakerke)
*1977 Gouden bruiloften in Mariakerke
*Een Gentse vondeling gestorven te
Mariakerke; Albertus Potteblomen (1833-1917)

“Braem” driemaandelijks tijdschrift van Heemkundige Kring Braem vzw, Elversele,
Jg.52 nr. 4, jg.53 nr.1, 2 en 3
Thema’s:

*De wereld van Sofie: iets over de ‘moeder van
de Wase folklore’ Sofie Weyn-Peeters
(1833-1916)
*Eindelijk bevrijd: de stoet van 29 juli 1945 (3)
*Elverseels pastoor Cornelis Engelen (17501826)
*Kroniek van de dreef (2) De huizen en hun
bewoners ter linkerzijde

Schenkingen
aan onze afdeling
Genealogie Bronnen:
Bidprentjes:
Antoine Verstuyft, An Bodry, De Roek Michel, Jan Vandevelde, Buysse Food Machinery,
Alfons Matthys, Theo Ceelen

Rouwbrieven:
An Bodry, De Roek Michel, Wim Aers, Alfons Matthys, Theo Ceelen

“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 is tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus
“stamboomonderzoek voor beginnende familievorsers”.
De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, 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 voor
6 lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden) bedraagt 25,00 EUR.
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel door het ingevuld
inschrijvingsformulier door te mailen naar erfgoeddegonde@gmail.com
Uw inschrijving is pas geldig vanaf ontvangst van uw betaling
op het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van: ‘Erfgoed De Gonde
vzw’
met vermelding ‘cursus beginners 2022’ vermeld eveneens uw tel. en email
adres.
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
Documentatiecentrum van Melle, Brusselsesteenweg 393.
en wordt verzorgd door Chris Meerschaut, op onderstaande avonden:
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

Archief

en

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

Inschrijvingsformulier Cursus Oud Schrift
2022
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

E-mailadres:
Gsm/Tel:

Gemeente:

Bus:

Erfgoed De Gonde vzw
Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle
ondernemingsnr.: 0846 260 266 Bankrekening: BE48 7370 3628 6127

erfgoeddegonde@gmail.com

EVEN UW

www.erfgoedmelle.be

A.U.B

Geachte abonnee,
Om u te verzekeren van een blijvende toezending van ons tijdschrift ‘De Gonde’ en de waardering te
tonen voor de werking van onze Werkgroep Heemkunde sturen wij u hierbij een inschrijvingsformulier
waarmee u uw abonnement voor het jaar 2022 (vanaf 15,00 Euro) snel kan vernieuwen (mocht u onze
werking extra willen steunen dan kan u dat door overschrijving van minimum 20,00 Euro / abonnement
inclusief.
U kan ons tijdschrift ook digitaal in uw mailbox ontvangen, mocht u dit wensen dan laat u ons uw emailadres geworden via penningmeester.edg@gmail.com, een gewoon digitaal abonnement kan dan
vanaf 10,00 Euro, wenst u bijkomende steun te schenken voor onze werking dan schrijft u minimum
20,00 Euro over op onze rekening. (hierbij is een digitaal abonnement inbegrepen)

Inschrijvingsformulier

Graag ontvingen wij van u, beste abonnee via penningmeester.edg@gmail.com uw emailadres zodat wij u indien dit nodig is een kort nieuwsberichtje (bv. een uitnodiging voor
een activiteit … ) kunnen toesturen.
Met vriendelijke groeten,
Michel De Roek, voorzitter

o Gewoon abonnement
o Steunend abonnement
o Digitaal abonnement

€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer: Bus:

Postcode:

Gemeente:

Openingsuren leeszaal

maandag
dinsdag
woensdag

13u00 tot 17u00
14u00 tot 19u00
13u30 tot 17u00

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL 2022

maandag 18 april (paasmaandag)
maandag 6 juni (pinkstermaandag)
juli-augustus: van maandag 4 juli t.e.m. woensdag 31 augustus
dinsdag 1 november & woensdag 2 november
dinsdag 15 november
maandag 26 december tot en met woensdag 28 december (kerstvakantie)

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

