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Bewerking parochieregister van
Bassevelde O.L.V. Hemelvaart-parochie
Dopen 1612-1621 en 1629-1804 (A-K en L-Z)
door Murk Van Stralen
Leeszaal Nis 1L8A
Dit werk bevat de 15407 doopakten van de parochie Bassevelde die door de
verschillende pastoors werden opgetekend vanaf 1612 tot 1621 en van 1629 tot 1804 .
De akten worden alfabetisch geklasseerd op familienamen met vermelding van geboorteen doopplaats en datum. Ook de namen van de ouders en doopheffers en eventuele
andere relevante gegevens.
Het boek telt 832 blz en kost 64.00 Euro (in 2 boekdelen van elk 32.00 Euro),
de pdf-versie kost 31.00 Euro.

Bewerking parochieregister van
Bassevelde O.L.V. Hemelvaart-parochie
Trouwen 1612-1621 en 1629-1805
door Murk Van Stralen
Leeszaal Nis 1L8A
Hier worden de 4330 trouwakten alfabetisch geklasseerd op naam van de man én de
vrouw. Verder worden de huwelijksdatum, herkomst en getuigen vermeld.
Dit werk telt 391 blz en kost 31.00 Euro in boekvorm.
De pdf-versie kost 19 Euro.

Bewerking parochieregister van
Bassevelde O.L.V. Hemelvaart-parochie
Begrafenissen 1612-1622 en 1629-1805
door Murk Van Stralen
Leeszaal Nis 1L8A
De 12709 begrafenisakten worden alfabetisch weergegeven met vermelding van leeftijd,
datum van overlijden en/of begraven, naam van echtgeno(o)t(e) en ouders.
Deze publicatie telt 539 blz en kost 39.00 Euro in boekvorm,
de pdf-versie kost 23.00 Euro.

Bestellen kan enkel via het bestelformulier zie hiervoor onze website:
www.erfgoedmelle.be en erfgoeddegonde@gmail.com

Onze vrijwilligers zijn steeds in de weer met het digitaliseren van
genealogisch bronnenmateriaal, o.a.; parochieregisters, bidprentjes,
communieprentjes, overlijdensberichten kranten, rouwbrieven, en nog
veel meer
Op dit ogenblik bewerken:
Johan De Baets:
*de parochieregisters van Deinze

Murk Van Stralen
*de parochieregisters van Watervliet

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

Een rapport over Judocus MERTENS
°9 maart 1774, Sint-Anna, Hamme
en
+29 oktober 1808, Duinkerke
door Gilbert Vandevelde

Inleiding
Als we naast de data van een stamboom ook naar de culturele, economische en
geschiedkundige achtergrond kijken, komen we op leerrijk terrein. Bij mijn eerste
stappen oud-schrift te Melle vroeg ik aan een lesgever ‘hoe zouden onze
voorouders veranderingen zoals een machtswissel of de onafhankelijkheid van
België in hun tijd ervaren hebben?’ Iemand antwoordde mij dat die buiten hun
wereld afspeelden en aan hun leven voorbij gingen. Ik kan mij niet van de indruk
ontdoen dat zij met onzekerheid afwachtten en met vrees en gelatenheid daarover
praatten… zoals wij vandaag de dag de discussie over klimaatverandering,
conflicten in oorlogsgebieden, de migratieproblematiek beleven.
Bij het opzoekingswerk stootte ik op details die in het algemeen niet frequent
voorkomen. Ze waren de moeite er dieper op in te gaan. De emigratie van een
familielid groeide uit tot een lijvig rapport over de families VAN HULLEBUSCH-VAN
DEN ABEELE-MESTDAGH en een bidprentje, gevonden na het overlijden van mijn
ouders, mondt uit in een biografie over de kunstenaars-beeldhouwers LEYS. Nu
prikkelt het overlijden van een familielid in Duinkerke mijn nieuwsgierigheid omdat
bijna alle gezinsleden in Sinaai overlijden.
De voorouders van mijn vaders ouders stammen uit het Waasland: Belsele,
Hamme, Beveren, Sinaai, Stekene. Via zijn moeder, Maria Ludovica MERTENS,
voer ik je 5 generaties terug in de geschiedenis. We belanden bij Petrus MERTENS,
°1 dec 1744 te Hamme, Sint-Anna. Hij huwde met Judoca Petronella SMET op 4
mei 1773 te Belsele. Petronella zelf is geboren op 28 okt 1750 te Belsele. Het
echtpaar kreeg 8 kinderen en hun eerstgeborene is Judocus MERTENS, en wordt
de hoofdpersoon van dit rapport. Judocus kwam 9 maart 1774 in Sinaai op de
wereld. De aanzet van dit project is de inschrijving van zijn overlijden in het
register van Sinaai, bijna een jaar na zijn dood met als overlijdensplaats
Duinkerke, †29 okt 1808. Onmiddellijk werd het verband gelegd met de Franse
Revolutie 1789 die in onze contreien zoveel hervormingen bracht. Mijn vermoeden
werd bevestigd: Judocus werd een soldaat van Napoleon…

De geboorteakte van Judocus MERTENS
RA, parochie Hamme, Sint-Anna, 9000_000_00266_000_0_0499 28/05/1757 09/10/1796 °1774 pag 22/96

Vrij vertaald: in 1774 (het laatste cijfer is wel degelijk een 4) de 10de maart
werd in Sint-Anna door een vroedvrouw en nu onder voorwaarde door pastoor
De Clippeleir gedoopt Judocus, de legitieme zoon van Petrus MARTENS (ex hoc
vico = van alhier) en Judoca Petronella SMET, afkomstig van Belsele. Hij werd
gisteren geboren om 9 uur. De doopheffers zijn Petrus VAN UYTVANCK en

Judoca SCHEPPERS.

Judocus MERTENS’ overlijdensakte, ingeschreven in het register van
Sinaai op 30 april 1809

Sinaai, Burgerlijke Stand, Overlijdens, 1804-1814, pag. 290/540
Vrij vertaald:
Uittreksel Overlijdensbericht / Gemeente Duinkerke / Hospitaal van Duinkerke
Uit het overlijdensregister van het hierboven vermelde hospitaal werd het hierna
volgende uittreksel genomen: de heer Josse MARTENS, oud 26 jaar, ex-militair,
zoon van Pierre en mevrouw Judosse Petronilla SMET, geboortig van Sinaai, kanton
van het departement Schelde, is opgenomen in het vermelde hospitaal de 1ste
oktober van het jaar 1808 en er op 29 oktober 1808 ten gevolge van koorts
overleden is. Ik ondergetekende, econoom van het genoemde ziekenhuis, verklaar
dit uittreksel als echt en conform aan het overlijdensregister van het hospitaal,
opgemaakt in Duinkerke op 18 april 1809. Ondertekend door DORÉ
Wij, Commissaris van Oorlogen, belast met de politie van het hospitaal van
Duinkerke, verzekeren dat de handtekening van de heer Doré, econoom,
hierboven echt is en aan dit schrijven voor geloofwaardigheid toegevoegd wordt.
Opgemaakt te Duinkerke op 18 april 1809 en ondertekend door Peltier.
Geconfirmeerd voor verzending. De burgemeester van Sinaai ondertekent het
document met M. J. Vergauwen

In de rand naast de akte staat de inschrijvingsdatum: 30 april, bijna 14 dagen na
de verzending vanuit Duinkerke en 5 maanden na zijn overlijden.
Om verwarring te vermijden ken ik bovenstaande akte het nummer 2 toe.
Nog een toelichting: hoewel het over dezelfde persoon gaat wordt een naam soms
anders geschreven:
Mertens = Martens, vaak een gevolg van dialectische
uitspraak
Judocus = Josse, in zijn overlijdensakte, een gevolg van verfransing in de
bureaucratie
Judoca = Judosse, Pieter = Pierre, in hun overlijdensakte, om dezelfde
reden
Conclusie na lezing van akte
- zijn vader verneemt 5 maanden na sterfdatum het overlijden van zijn zoon
- hij wordt op 1 oktober 1808 opgenomen in het hospitaal van Duinkerke
- hij overlijdt in er29 oktober1808
- hij is ex-militair
- 26 jaar
- de doodsoorzaak is koorts
Met internet en enkele muisklikken zoeken
overlijdensakte in Duinkerke op.
Deze nieuw gevonden akte krijgt het nummer 1.

we

de

oorspronkelijke

De oorspronkelijke overlijdensakte van Judocus MERTENS, akte nummer
1

Archives du Département du Nord, Dunkerque, Josse Mertens, pag. 203/1116
akte 997, boek D 1808-1812

Conclusies bij de nieuw gevonden akte nummer 1
- naam en overlijdensdatum, leeftijd, de term ex-soldaat en leeftijdsopgave
stemmen overeen
- nu wordt de opnamedatum wordt niet vermeld
- er is sprake van hospice in plaats van hopital
- hij is geboren in Lede
- de verantwoordelijke voor de overlijdensinschrijvingen van het hospice
schrijft: ignorant les noms, lieux de naissance et de domicile de ses
père et mère aan mij gegeven
- de hospice-bedienden heten Nicolas Jean ROGER, oud 30 jaar en door Jean
François BEQUET, oud 27 jaar. Na lezing handtekenen zij, alsook de
verantwoordelijke Waeterinckx?
De akte brengt verwarring in plaats van verheldering
Lede
†1808 – 26jaar = °1782.
Ik heb alle doopakten van Lede tussen 1773 en 1783 doorgenomen. Zes personen
met dezelfde voornaam komen echter niet in aanmerking omdat de familienamen
van de ouders verschillen.
Hospitaal en hospice
De twee woorden hebben dezelfde stam en ik herinner mij de lessen Nederlands
dat hospitaal geen synoniem is voor ziekenhuis. Bij hospice dacht ik terug aan mijn
bezoek aan l’Hospice de Beaune, in de gelijknamige stad in Frankrijk: een lange
zaal met ‘chambrettes’, afgeschermd met gordijntjes waar zieken verzorgd
werden.
Voor de betekenis van hospice vind ik terug: een plek waar mensen met een
terminale ziekte een thuis hebben met de benodigde medische zorg. In het
algemeen biedt een hospice plaats aan ernstig zieke mensen met een beperkte
levensverwachting.
Nabeschouwing
- Josse is geen soldaat meer of als dusdanig niet meer erkend en zal
binnenkort misschien sterven
- in akte nr. 2 staan
belangrijke aanvullingen.
De oorspronkelijke
overlijdensakte werd opgesteld op de dag van overlijden: 29 oktober
1808; de akte 2 werd later opgemaakt te Duinkerke, 18 april 1809, 5
maand na de oorspronkelijke! De Franse instanties achterhalen de namen
van zijn ouders en zijn woonplaats. Die akte komt 12 dagen later toe in
Sinaai op 30april 1809 en wordt dezelfde dag ingeschreven
- ik blijf thans zitten met een contradictie: 1808-26 = 1782. Die datum,
gespiegeld aan zijn parochiale geboortedatum °9 maart 1774 + 26 zou
betekenen dat hij op 8jarige leeftijd soldaat wordt. Als we rekenen van zijn
geboortedatum tot zijn overlijden in de twee akten is hij 34 jaar!
- ofwel is er is een persoonsverwisseling gebeurd, werd er een rekenfout
gemaakt (overschakeling naar de republikeinse kalender?) of werd per
vergissing de geboortedatum van iemand anders genomen?
- wat recht blijft staan is dat de burgemeester zijn overlijdensbericht ontvangt
en hierdoor de ouders op de hoogte kan brengen, maar vecht zijn vader dan
de juistheid van leeftijd niet aan?
Vragen
- in welk jaar werd Judocus MERTENS soldaat?

-

werden zijn ouders vergoed omdat hij misschien de plaats innam van
iemand die zich vrijkocht?
kwam hij, zoals normaal op 20-jarige leeftijd op de conscriptielijst?
ontvingen zijn ouders ooit een deel van zijn soldij?
heeft hij gebroken met zijn familie?
duurt de dienst van een loteling 5 jaar?
tekende hij bij?

Zijn moeder overleed op 25 april 1790 te Sinaai. Op dat tijdstip was hij 16 jaar.
Voorlopig denk ik dat zijn moeder niet meegemaakt heeft dat hij als soldaat
ingelijfd werd.
Zijn vader sterft enkele maanden na het toegekomen bericht, namelijk 17 okt
1809. Heeft zijn overlijden iets te maken met dit bericht? Vecht hij de leeftijd
van zijn zoon niet aan?
Pas als ik zijn naam in de conscriptielijsten terugvind en met een nieuw uitgebreid
onderzoek start, zal ik hopelijk een antwoord krijgen op mijn vele vragen. Als
iemand zich geroepen vind… ik blijf voor info en hulp ter beschikking.
Het gemeentearchief van Sinaai bewaart inschrijvingsregisters, alfabetische lijsten
en lotingregisters tot 1830. Thans bevindt het oud archief zich deels in het archief
van Sint-Niklaas , deels in het Rijksarchief te Gent. Tevens zijn er lijsten en studies
met namen van lotelingen in de verschillende departementen, hoeveel soldij zij
ontvingen, welke voordelen verwierve na een aantal dienstjaren, studies over het
aantal gesneuvelden en getallen van soldaten die stierven aan ziekten en
ontberingen. Het is boeiend om te onderzoeken…
Voorlopig beperkt Corona mijn mobiliteit.
In de periode 1807-1813 zijn er in Sinaai meer dan 20 post-gedateerde
inschrijvingen! Ze dragen de overlijdensnamen Padone, Cherbourg, Lille,
Versailles, Pechiera, Pampelone, Termonde, Gand, Zwolle, Gerona, Berlin,
Valladolid, Würzburg… Hieronder 3 voorbeelden van militaire inschrijvingen in
Sinaai in het jaar 1809.

Nog even de Franse Revolutie van 1789 onder de loep…
Door deze omwenteling worden we Franse onderdanen. De Franse Revolutie kent
een bloedig verloop en maakt een einde aan het ‘Ancien Régime’. Liberté, égalité
en fraternité zijn nieuwe begrippen. Het pad wordt geëffend voor een machtsgreep
door Napoleon Bonaparte. Hij zet met militair en diplomatiek succes de verovering
van Europa voort. Het laat hem toe zichzelf in 1804 tot keizer te kronen en voert
hervormingen door, die niet alleen in Frankrijk, maar ook voor Europa

verstrekkende gevolgen hebben. Tot op de dag van vandaag zijn er maatregelen
die inpakt hebben op ons leven.
Goederen van orden en kloosters worden aangeslagen. De ambtelijke taak van de
pastoors wordt afgenomen en in de plaats komt een Burgerlijke Stand. Conscriptie
wordt ingevoerd: een systeem dat ongezien was in Europa en de wereld. In 1791
worden de eerste soldaten in onze gewesten opgevorderd. De republikeinse
kalender vindt ingang. Hij heeft poëtische namen, maar is een ramp voor
genealogische opzoekingen. Het is een van de weinige hervormingen die na 12
jaar uitdooft.

De prille republiek en Napoleon maken zowel intern als extern vijanden. Er worden
coalities opgezet om de Franse veroveringsdrang te breken. De eerste mislukken.
Voornamelijk het Verenigd Koninkrijk vreest een onevenwicht in Europa. Samen
met Rusland, het Heilige Roomse Rijk, Oostenrijk en Zweden verklaren zij Frankrijk
de oorlog. Napoleon wordt verslagen en verbannen naar Elba, een klein eiland
voor de westkust van Italië. Bonaparte is echter een charismatische figuur, die
vele harten heeft beroerd en nog beroert… ik denk aan het liedje ‘Een soldaat van
Napoleon de Grote’ gezongen door Miel Cools, de verfilming van ‘De Loteling’
gebaseerd op het werk van Hendrik Conscience en aan het gedicht van Heinrich
Heine ‘Die beiden Grenadiere’ …

Napoleon weet te ontsnappen en in een heel korte tijd brengt hij een nieuwe schare
volgelingen bij elkaar. De afloop kennen we: in 1815 verliest hij de veldslag in
Waterloo. Samen met locaties in de Westhoek van WOII behoren zij tot het
curriculum van de Britse jeugd. Deze keer onderschatten de Engelsen zijn
charisma niet en verbannen hem naar Sint-Helena, een desolaat eiland onder de
evenaar, 2000 km voor westkust van Afrika. Hij leeft er een drietal jaren en in een
lijkkist komt hij terug op Franse bodem. Hij wordt bijgezet in Le Dôme des
Invalides te Parijs.
Christian Johann Heinrich Heine was een romanticus. Hij is op 13 december
1797 geboren te Düsseldorf, en overleed 17 februari 1856 te Parijs. Hij schreef
het pathetische gedicht ‘die beiden Grenadiere’ waaruit de bewondering voor hun
keizer spreekt.

Die beiden Grenadiere
Heinrich Heine

Die Grenadiere im Buch der Lieder von 1827

Een soldaat (enkele fragmenten ter herkenning
Tekst : Louis Verbeeck
Muziek en zang: Miel Cools

Een soldaat van Napoleon de Grote
was het leger grondig beu.
Hij had gestreden, gevochten en geschoten,
il voulait bien être à deux
maar alle andere soldaten wisten ’t wel,
ze zegden droevig : “Hij is naar zijn pauvre mère”
Leipzich, Moskou, Petrograd, zijn heel mooie namen…

De Franse Staat in 1804

Het tijdvak 1794-1815 heet in de Belgische geschiedenis de Franse periode.

Beide publicaties zijn bij mij beschikbaar
gilvandevelde@yahoo.com
1
Inventaris van Sinaai tot 1976 - Stad Sint-Niklaas
www.sint-niklaas.be › sites › portaal › files › sinaai_2
Inventaris Nationale Militie, Sinaai, tot 1976 – Stad Sint-Niklaas
1
Bepaalde stukken ontleend aan Wikipedia
1
1

“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 september 2022. Het cursusgeld voor 6
lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden) bedraagt 25,00 EUR.
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel door het
inschrijvingsformulier door te mailen naar erfgoeddegonde@gmail.com

ingevuld

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 Archief en Documentatiecentrum van
Melle, Brusselsesteenweg 393.
en wordt verzorgd door Chris Meerschaut, op onderstaande avonden:
DINSDAG 27 09 2022:
Les 1
Periode 1800-1900
*Burgerlijke stand
*Republikeinse Kalender
*Overstap naar de parochieregisters
*Romeinse cijfers
DINSDAG 11 10 2022:
Les 2
Periode 1800-1750
*Latijn in de parochieregisters
DINSDAG 25 10 2022:
Les 3
Periode 1750-1700
*merkwaardige woordenschat in de parochieregisters

DINSDAG 08 11 2022:
Les 4
Oud Nederlands in:
*18de -eeuwse documenten
*Notariële akten
*Lotelingen
DINSDAG 22 11 2022:
Les 5
Oud Nederlands in:
*de Staten van Goed
DINSDAG 06 12 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:

Aan het recentelijk beschermde graf
van de oorlogsheldin van W.O.I, Rosalie Remorie,
werd op 1 november 2021
door gemeente-autoriteiten
van Wetteren en Schellebelle
een eerste eresaluut gebracht.

door Julus Serafien D’Haene

Rosalie Remorie, (geboren te Schellebelle op 19-1-1894 – overleden te Wetteren
op 13-10-1972), die in de Hekkergemstraat 31 te Schellebelle woonde, smokkelde
tijdens WO I (1914-1918) vanaf begin 1916 tot 1918 brieven van burgers en
soldaten, tussen Schellebelle, Wetteren en omliggende en Brussel.

In 1918 werd Rosalie door
een buurvrouw, waarmee de
familie Remorie in onmin lag,
verklikt aan de Duitsers, en
werd op aanwijzen van
vermelde buurvrouw door de
Duitsers
op
heterdaad
betrapt aan de treinhalte van
Serskamp. Zij werd te
Wetteren en nadien te
Valenciennes
(Frankrijk)
gevangen gezet. Na 3
maanden werd zij wegens
ziekte vrijgelaten. Bij haar
thuiskomst
was
haar
gezondheid
door
de
ontberingen
en
slechte
behandeling sterk verzwakt,
en vermeldde zij in haar brief
van 9 juli van 1921 aan de
Commissie van Nationale
Erkentelijkheid te Gent dat
ze nog steeds zwak en
ziekelijk was. Zij kreeg als
heldhaftige vrouw stemrecht
voor de vaderlandslievende werken die zij tijdens de oorlog had gedaan, en
bekwam meerdere eretekens.

Na de oorlog werd de verklikster door de Rechtbank van Dendermonde gestraft.
Nadat tijdens WO II 1940-1945 op zondag 12 mei 1940 het gevechtsvliegtuig
van de Tsjechische piloot Jindrich Béran, in dienst van het Franse leger, tijdens
een vuurgevecht met Duitse Messerschmitts, naast de woning van de familie
Alfons Van Herreweghe-Rosalie Remorie (aan de Dendermondsesteenweg te
Wetteren – wijk Jabeke) neerstortte, en waarbij de piloot overleed, was Rosalie
in haar niet aflatende menslievendheid in de weer om na de oorlog de familie
Béran spontaan de nodige begeleiding en steun te geven om het stoffelijk
overschot van Jindrich Béran te kunnen laten repatriëren naar (toenmalig)
Tsjecho-Slovakije. De repatriëring van de gesneuvelde piloot vond plaats op 6
oktober 1950.
Rosalie Remorie was een voorbeeldige onbaatzuchtige vrouw die blijvend respect
en waardering verdient.
De vraag om het graf van Rosalie op de hoofdbegraafplaats (op blok C) te
vereren met het plaatje met de Belgische Driekleur, en het als oorlogserfgoed te
beschermen werd dan ook met recht en reden in 2021 ingewilligd door het
Wetters Gemeentebestuur.
Naar aanleiding van de recentelijke bescherming van het graf als
oorlogserfgoed, werd op 1 november 2021 op het kerkhof in de Gemeente
Wetteren, een eerbetoon gebracht aan de oorlogsheldin Rosalie Remorie,
afkomstig van Schellebelle. De plechtigheid had plaats in tegenwoordigheid van
burgemeester Kenneth Taylor van Wichelen, burgemeester Alain Pardaen van
Wetteren, Lieve De Gelder, schepen van Vaderlandse Verenigingen, meerdere
andere genodigden van Wetteren en familieleden. Voor de plechtigheid werd
medewerking verleend door vaandeldragers, en afgesloten met een
huldigingssonorie op trompet.

Gelegenheidstoespraak door Lieve De Gelder, schepen van Vaderlandslievende Verenigingen
van Wetteren, en de uitvoering van de huldigingssonorie.
(Het Laatste Nieuws en Didier Verbaere)

Julus Serafien D’haene

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

Onze leeszaal

Tijdschriften
“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad van de Heemkundige Kring De OostOudburg, jg.49, nr.4
Thema’s:

*Het bewogen leven van Leonard De Visch
(1888-1930)

“Jubileumboek” jaarboek L, 2021 van de Heemkring Scheldeveld
Thema’s:

*Volkstelling te Deurle 1796
*Jacobus Versichele en Joseph Note voor de
Vierschaar van de Sint-Pietersabdij.
*Indices op de Staten van Goed van Deurle
(deel 2)

“Heemkring Lebbeke” driemaandelijks tijdschrift van Heemkring Lebbeke Vzw, jg.33, nr.4
en Jaargang 34 – editie 1 – jan, feb, maa 2022
Thema’s:

*Een nieuwe korenwindmolen aan de
Minnestraat te Lebbeke (1634-1881)
*Familiefoto Du Bois – Haems Lebbeke
*Oorlogsdagboek van Hubert Van Overstraeten
(°1916 +1988)
*Een koepokinenting te Lebbeke 1839
*Het gezin Joseph Saerens – Spinoy, handelaar
in wild en gevogelte, poelier in de
Kakemanstraat te Lebbeke, ca.1932
*Nalatenschap Angelus Albertus Pieters pastoor
te Meldert (1851-1871)

“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van Familiekunde
Vlaanderen Regio Tielt Vzw, jg.24, nr.4, jg.25, nr.1
Thema’s:

*Het bidprentje van Cassianus Van Gaver
(1795-1834)
*Huwelijksdispensaties deel 1
*Leerlingen Sint-Jozefscollege Tielt schooljaar
1856-1857
*Familie De Bosscher in Tielt
*Nieuwe publicaties van zeven begraafplaatsen
of kerkhoven

“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van Familiekunde
Vlaanderen Regio Brugge, jg.53, nr.6
Thema’s:

*De pijprokende dame (deel 1/2)
*Oefening oud schrift
*Verluydboek Stad Brugge 1788-1795 (4/9)
*West-Vlamingen in de militaire gevangenis te
Aalst 1825-1830 (3/7)

“Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere,
jg.61, nr.4
Thema’s:

*Passementen De Feyter
*Aaigem-Vlekkem, een meierij in het Land van
Rotselaar. Deel 3. De erfachtige Meiers van
Aaigem-Vlekkem, de namen
*Een geschil tussen molenaars; een geschil
binnen de familie Van Wassenhove, 1556-1557

“vlaamse stam” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van Familiekunde
Vlaanderen, jg.57, nr.4
Thema’s:

*Hoe een anonieme fotomap identificeren –
deel 1
*Levenslijnen in de bevolkingsregisters, Familie
Verbeke-Mertens, 19de – 20ste eeuw
Constantia Mertens, een vondeling, Eduardus
Verbeke, een wees?
*Het bewogen leven van onze stammoeder
Rosa Houthooft en de ontstane
naamsverwarring
*Vermeende eeuwelingen in het ancien régime
(deel 1)
De 109-jarige Joannes Cosman (+1749) uit
Meulebeke, vader van achtentwintig kinderen
(deel 2)
Arnoldus Bonamie alias Goetvrient (+1750 –
113 jaren oud) en nog andere Sleidingse
‘eeuwelingen’
*Van Europa naar Australië. De levensloop van
de familie Donan-Fierens
*Gecolloqueerde personen in het Brugse Vrije
1773 – 1792
*De moord op de gebroeders Hebbrecht te
Lovendegem in 1882
*Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van
Gend’ (jaargang 1800)

“archieflink” driemaandelijkse nieuwsbrief van GOF de vriendenkring van Archief Gent,
jg.22, nr. 1
Thema’s:

*Een grafische analyse van stambomen uit het
Ancien Régime in Archief Gent
Geschreven genealogieën, Getekende
genealogieën, Opwaartse genealogie,
Zijwaartse genealogieën

“Ghendtsche Tydinghen” tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische
Kring Gent vzw, 51ste jg. nr.1

Thema’s:

*De boekenmarkt in Gent rond 1520
*Ruzie op de‘Beestenmort’ Beestenmarkt,1637
*Uit het verleden van de Brugsepoortwijk: deel
2, Hoe men zo’n duizend jaar geleden vertrok
vanuit Gent naar Brugge en het noordwesten

“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad van de Heemkundige Kring De OostOudburg 50ste jg.nr.1
Thema’s:

*Cornelis van Spangen, geseyt Immerseele, te
Heusden (1653)
*Pieter Vlegels, justitie-officier van de SintBaafsheerlijkheid, dronken in herberg De
Steckzak aan de Ham bij de Jooremaaie (1788)

“Triverius” driemaandelijks tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring, jg.LII,
nr.1
Thema’s:

*Brakelaars in de Koreaanse oorlog
*Funerair erfgoed in de kerk van Zegelsem
(deel 2) grafstenen die zich bevinden in de
voormalige doopskapel
*Funerair erfgoed op het kerkhof van
Everbeek-Beneden (5)
*Beetels Siska, het kruidenvrouwtje van het
Burreken te Zegelsem (°1863-+1905)
*Huwelijkstelegrammen uit Lierde
*Lydie Marroyen, de heldin van Zegelsem,
overleden in Parijs (°1872 +1954)
*100 jaar geleden in De Beiaard (54)

“Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring Erpe-Mere, jg.62,
nr.1
Thema’s:

*Aaigem-Vlekkem, een meierij in het Land van
Rotselaar (deel 3) de namen (vervolg)
*De pastorie als rustpunt voor reizigers
(Erondegem 17de eeuw)
*Passementnijverheid in Mere. Enkele nieuwe
bedrijven tussen 1920 en 1930
*Schatten op zolder: documenten van de
families Van Wassenhove – Schouppe

“Cronycke” tweemaandelijks mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde vzw, 38ste jg. jan-feb 2022
Thema’s:

*Op reis (12) Vluchten voor oorlogsgeweld
*Antwerpse poorters gegijzeld in de burcht van
Dendermonde (1358)
*Dagboeknotities van Victor De Meyer over de
‘Groote Oorlog’ in het Dendermonde (19141915)

“De Levensboom” driemaandelijks informatieblad van Familiekunde Vlaanderen - Regio
Meetjesland, jg.34, nr.4
Thema’s:

*Retorsietijd en genealogie: een puzzel
*Lovendegemse kloosterzusters in de
congregatie Sint-Vincentius a Paulo van
Waarschoot (1840-1950)
*Doodsbedreigingen in Landegem anno 1652
*Genealogische informatie

“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, 54 ste jg.nr.1
Thema’s:

*Nieuwe publicaties; vademecum Beernem,
Oedelem, St.Joris-ten-Distel
*Oefening Oud Schrift
*De pijprokende dame (deel 2/2)
*Vraag en antwoord
*Verluydboek stad Brugge 1788-1795 (5/9)
*West-Vlamingen in de militaire gevangenis te
Aalst 1825-1830 (4/7)
*Nieuwe service: Helpdesk Aldfaer

Schenkingen
aan onze afdeling
Genealogie Bronnen:
Geboortekaartjes:
Buysse Food Solutions,

Bidprentjes:
Antoine Verstuyft, Magda De Nys, Huygens R. en Ilama G, Rita Van Overmeire, Herman
Coucke,

Rouwbrieven:
Antoine Verstuyft, Magda De Nys, Luc De Ruyver, Rita Van Overmeire, Herman Coucke,
Michel De Roek,

Schenkingen aan
onze afdeling “bibliotheek”
Boeken:
Geschonken door: Marc Van Damme
Voor onze Rubriek 026 Geschiedenis-Gemeenten
Boek nr. 026-Gent-259

Nis 4L5A
Gent / Rabot
De teloorgang van de textielnijverheid

Voor onze Rubriek 049 Leger-Oorlog
Boek nr. 049 – 1183

Nis 3L3A
De Belgische militaire onderwaterzettingen rond de
Versterkte Plaats van Antwerpen in augustus en
september 1914
Een historisch-geografische reconstructie

Geschonken door: Alfons Matthys
Voor onze Rubriek 014 Familiegeschiedenis
Boek nr.014-M-033

Nis 2L5B
Een 100-jarig verhaal van 1919 tot 2019.
Jules Matthys en “De 8 van OIP”

Geschonken door: Noëla Koten
Voor onze Rubriek 014 Familiegeschiedenis
Boek nr.014-C-051

Nis 2L3A
Van heden naar verleden
Kwartierstaat van Danny Capoen
Kwartier Daems

Boek nr.014-C-052

Nis 2L3A
Van heden naar verleden
Kwartierstaat van Danny Capoen
Kwartier Baert

Ontdek op onze website, wat wij in onze bibliotheek gratis raadpleegbaar en
beschikbaar stellen aan alle bezoekers van onze leeszaal www.erfgoedmelle.be

Interessante websites
door Marina Buysse

Bron:
Cronycke: Mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het Land van
Dendermonde Vzw
*Geschiedenisvriendelijke websites (6)
http://www.hetarchief.be
http://cartesius.be
http://www.topotijdreis.nl
http://www.fortengordels.be
http://www.duitslandinstituut.nl
http://archeologieonline.nl
*Archeologisch nieuws (9)
www.oudsbergen.be/archeologisch-park-de-rieten/
onroerenderfgoed.be
*Op reis (11). Met de reisagentschappen Wirtzreizen en Boeykens’ Reizen
https://www/hln.be/antwerpen/de-man-die-zijn-volk-leerde-reizen
Bron:
@rchieflink: Nieuwsbrief van de vriendenkring van Archief Gent
*Collectie van de Gentenaar: burgers verbinden door erfgoed
https://www.collectie.gent/.
Bron:
Onze Voorouders: Tijdschrift voor familiegeschiedenis
*Mensen van toen; familiekundig tijdschrift van de heemkundige kring Het Land van
Nevele, opnieuw van start maar nu digitaal op de website
www.landvannevele.com
onder de rubriek publicaties
Bron:
De Zwalmhalm: Een uitgave van de vzw Heemkundekring Zwalm
www.heldenhulde.be
www.beleeferfgoed.be/wandelen-en-fietsen
Bron:
Brugse Stam: Interessante bronnen online; oude handschriften herkennen met OCR en
hoe een naam verspreid is over de wereld
https://www.openarch.nl/htr/
https://nl.namespedia.com

Bron:
Melle in beweging: Maandelijks infomagazine van het gemeentebestuur Melle
*GIAS is jouw digitale toegang tot gemeentearchieven van Melle of Gontrode
GIAS is een platform waar diverse Oost-Vlaamse gemeenten en organisaties gebruik van
maken
www.gias.be
Bron:
De Levensboom: Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen – Regio
Meetjesland
https://gallica.bnf.fr
https://inventaris.onroerenderfgoed.be

Bron:
Brugse Stam: tweemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen – Regio Brugge
*Inkleuren van oude zwart-wit foto’s:
https://deepai.org/machine-learning-model/colorizer.org
*Overnames door de grote genealogische wereldspelers Myheritage en Ancestry
https://www.businesswire.com/news/home/20210801005070/en/MyHeritage- totAcquire-90-of-Filae
https://en.geneanet.org/genealogyblog/post/2021/08/geneanet-joins-ancestrytheworld-largest-genealogy-company
*Verzameling rouwprentjes en rouwbrieven:
http://brugge.familiekunde-vlaanderen.be

Breng eens een bezoek aan het
documentatiecentrum van
Erfgoed De Gonde
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

Openingsuren leeszaal
maandag

13u00 tot 17u00

dinsdag

14u00 tot 19u00

woensdag

13u30 tot 17u00

Sluitingsdagen Leeszaal
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)

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.
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Werkten mee aan de realisatie van dit nummer:
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