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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
Info over Erfgoed De Gonde vzw

Blz.02

Onze Gegevens- en Beeldbank & onze nieuwe publicaties

Blz.04

Activiteit…”Erfgoeddag maakt school”

Blz.08

Artikel…Stamboom De Visscher

Blz.10

Tijdschriften bevatten een schat aan informatie

Blz.17

Schenkingen aan onze afdeling “Bibliotheek Leeszaal”

Blz.19

Activiteit…Cursus Oud Schrift Beginners

Blz.20

Openingsuren leeszaal Erfgoed De Gonde vzw

Blz.22

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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Gegevens- en beeldbank genealogie
Statistiek maart 2022
werkgroep genealogie
door Jean Pierre Mestdagh

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 31/03/2022 in de gegevens- en beeldbank :
223.974 rouwbrieven, waarvan 84.110 (37,6%) met afbeeldingen
269.467 bidprentjes, waarvan 87.795 (32,6%) met afbeeldingen
126.367 overlijdensberichten, waarvan 25.290 (20,0%) met afbeeldingen
alles samen 619.808 necrologieën, waarvan 197.195 (31,8%) met afbeeldingen
37.220 inschrijvingen in bevolkingsregisters en 4.465 afbeeldingen van registerbladen
10.700 communieprentjes, waarvan 10.635 met afbeeldingen
4.427 geboortekaartjes, alle met afbeeldingen

Aantal bewerkingen in het eerste trimester van 2022 :
79 rouwbrieven
4.748 bidprentjes en 5.062 afbeeldingen van bidprentjes
3.350 overlijdensberichten en 2.662 afbeeldingen van overlijdensberichten
alles samen 8.168 necrologieën en 7.724 afbeeldingen van necrologieën
of, gemiddeld per dag : 91 en 80 afbeeldingen

1.625 inschrijvingen in de bevolkingsregisters en 2.816 afbeeldingen van registerbladen
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Nieuwe publicaties
van Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep genealogie

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
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Onze vrijwilligers zijn steeds in de weer met het digitaliseren van
genealogisch bronnenmateriaal, o.a.; parochieregisters

Op dit ogenblik bewerken:
Johan De Baets:
*de parochieregisters van Deinze

Murk Van Stralen
*de parochieregisters van Watervliet
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JONG GELEERD IS OUD GEDAAN !
Onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school’ dook Erfgoeddag 2022 in
het rijke schoolleven en –verleden.
Op zondag 24 april was er de klassieke Erfgoeddag voor het grote
publiek.
De week erna, van 25 tot 29 april was er een heuse Erfgoedweek voor
scholen. Een week lang trokken ‘erfgoedklasbakken’ naar scholen.
Mensen die gebeten zijn door erfgoed en dat enthousiast willen
doorgeven aan jongeren. Er werd een veelzijdig gratis aanbod
uitgewerkt.
Voor ‘Erfgoed De Gonde’ vertelde Jan Olsen over ‘de klas van vroeger
en nu’. Aan de hand van oude foto’s en materiaal nam hij de klas mee
op verkenning naar de klas van toen. Met als thema ‘ stamboom
gezocht’ nam ik de kinderen mee op sleeptouw in hun eigen
familiegeschiedenis.
Een kort verslag:

Een boomstam kennen jullie, maar weten jullie ook wat een
stamboom is ? Mijn pépé was de jongste uit een gezin van 13 kinderen
en getrouwd met mijn mémé die de oudste was van 13. Kunnen jullie
dat voorstellen ’s morgens aan het ontbijt of wanneer ze de badkuip
in moesten ….Het wordt heel stil in de klassen van het 4de leerjaar
van de St. Vincentiusschool te Melle. Weten jullie welke betekenis
jullie achternaam heeft die van jullie papa op papa generaties lang
werd overgedragen?
Ik heb het voor elke van u opgezocht.
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Aan de hand van trouwboekjes, overlijdensbrieven, foto’s ….toon ik
de leerlingen hoe ze als echte speurneuzen hun eigen stamboom
kunnen samenstellen. En vertel hen dat op het gemeentehuis het
bewijs dat ze geboren zijn, hun ouders getrouwd of een grootouder
overleden is opgetekend en bij gehouden wordt. En dat gebeurde al
reeds voor het ontstaan van België en werd in een mooi handschrift
in dikke boeken opgeschreven.

Weten jullie wat een vondeling is en waarom ze soms een
eigenaardige achternaam kregen ? Weten jullie wat een
wapenschild is ? Nee niet alleen voor ridders of de adel, jullie
kunnen er ook een maken voor jullie zelf.
Aan de hand van een voorgedrukte kwartierstaat kunnen de
leerlingen nu zelf aan de slag om hun eerste stappen te zetten
in het opmaken van hun eigen stamboom. Jong geleerd is oud
gedaan.
Ook in het 4de leerjaar van de school in Zevergem , de school
waar mijn kleinzoontje school loopt was ik te gast. Een
enthousiaste leerling vertelde thuis: ‘Die opa van Seppe weet
alles van de mensen van vroeger’.

Chris Meerschaut

9

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

STAMBOOM De Visscher…
waarvan 3 burgemeesters van Dikkelvenne
toegestuurd door Paul Wylock
A. Franciscus De Visscher (1703-1769)…7 kinderen … 1ste kind
Joannes Baptist De Visscher (1757-1815) … 7 kinderen … 7de kind
Carolus Ludovicus De Visscher (1803-1858) … 7 kinderen…3de kind
Joannes Baptist De Visscher (1843-1906), Burgemeester van
Dikkelvenne 1901-1906,gehuwd met
1. Philomena Van Volsem gestorven op 43j …4 kinderen
2. Eugenie Van Himbeeck (cfr foto)

Jean-Baptist De Visscher-Eugenie Van Himbeeck
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2de kind van J.B. De Visscher-Van Volsem is Remi-Alfons De Visscher(1878-1953)
Burgemeester van Dikkelvenne, 1946-1953, echtgenoot van
Marie-Octavie Baele

B. Franciscus De Visscher (1703-1769)…6de kind
Livinus De Visscher (1767-1811) … 4 kinderen … 2de kind
Petrus De Visscher (1804-1877) … 5 kinderen … 3de kind
Livinus De Visscher (1851-1918)…6 kinderen…enige zoon is
Octaaf De Visscher (1884-1967), mijn grootoom en broer
van mijn grootmoeder Helena De Visscher (1888-1973) …
Burgemeester van Dikkelvenne van 1939 tot 1944
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Livinus De Visscher (1851-1918) – Clemence Verheylesonne (1849-1922) en
hun 6 kinderen

Het huis van Livinus De Visscher (Foto +/- 1935). Links op de foto de hoek van de
breigoedfabriek van Octaaf De Visscher in de Dorpstraat, daarna Beekstraat, nu
Nijverheidsstraat.
Het huis is volledig verdwenen.
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Octaaf De Visscher (1884-1967) - Alida Van Der Schueren (1877-1967). Het
huwelijk bleef kinderloos.
Na Jean-Baptist De Visscher, burgemeester van 1901 tot 1906 werd Aimé Stockman
burgemeester tot 1930. Dan Theofiel De Boever tot 1939 en hij werd door Octaaf De
Visscher opgevolgd. Octaaf heeft in het interbellum een breigoed fabriek opgericht in
Dikkelvenne, Beekstraat. Zijn per en post oorlogservaringen als oorlogsburgemeester is
een apart hoofdstuk.
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Octaaf De Visscher op zijn doodsbed, 2 juli 1967
Na de bevrijding eind 1944 werd Camiel Crucke burgemeester tot 1946. Hij is
opgevolgd door R.A De Visscher tot 1953 (zie hoger), opgevolgd door Richard
Schreyen tot 1965.
De beroemdste burgemeester van Dikkelvenne is uiteraard André De
Rouck (1926-1987) … van 1965 tot aan de fusie met Gavere in 1977. Hij
kreeg de adellijke titel van RIDDER. Zijn naam is zelfs vereeuwigd in een
straat in Dikkelvenne, die zijn naam draagt.
André De Rouck heeft de breigoedfabriek van Octaaf De Visscher overgeërfd en
enorm uitgebreid. Ik heb die man persoonlijk zeer goed gekend.
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André De Rouck, 2de van links

“Wij brengen hulde aan zijn democratische en vaderlandse houding als weerstander en
politiek gevangene. Zijn kampbelevenis heeft een stempel gedrukt op zijn verdere
levensuitbouw”.
De oorlogservaringen van André De Rouck als politiek gevangene heb ik reeds
beschreven in een ander hoofdstuk.: “Elk mens is een verhaal. Het intrigerend
oorlogsverhaal van André De Rouck , 1944-1945.
Mijn grootmoeder Helena De Visscher (1888-1973), jongere zuster van Octaaf De
Visscher is gehuwd met Yvo De Vuyst (1889-1964) en woonden in Dikkelvenne, naast
Octaaf De Visscher. Ze waren dichte buren.
Ze kregen twee dochters, Simonne De Vuyst (1921-2007) en Yvonne De Vuyst
(1922-2014), mijn moeder.
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Mijn moeder huwde mijn vader Adelin Wylock (1918-1983) afkomstig van
Scheldewindeke. Ze kregen drie kinderen … de schrijver van deze studie Paul Wylock
Sr (1945), is de oudste. Ik heb ook drie kinderen en de oudste is Paul Wylock Junior
(1974).
Dilbeek, Wylock Paul Sr
Januari 2022
Ref. Dikkelvenne, Vroeger en Nu, 1983,

Antoine De Smet (1926-2020)

OOOOOOOOOOOOOOOOO
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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
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Tijdschriften
“Het Land van Nevele” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring vzw,
Nevele, jg. LIII, aflevering 1
Thema’s:

*Protestanten in het Land van Nevele (15351650)
*Namenlijst van doopsgezinden, calvinisten en
ketters uit het Land van Nevele (1540-1650)
*Kind van protestantse ouders werd in Vinkt
herdoopt
*Slachtoffers van zinloos geweld in het Land
van Nevele tijdens de Gentse Calvinistische
republiek (1578-1584)

“Ghendtsche Tydinghen” tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische
Kring Gent vzw, 51ste jg., nr.2
Thema’s:

*een boeiend brouwerijverhaal aan de visserij
– Achtervisserij ( 1862-1906)
Deel 1. De brouwerij van François Hebbelynck
(1862-1885)

“Cronycke” mededelingenblad, tweemaandelijks tijdschrift van de Oudheidkundige Kring
van het Land van Dendermonde vzw, jg.38 maart-april
Thema’s:

*een sappig volksverhaal rond de H. Hartkapel
van het Dendermondse Sint-Vincentiusinstituut
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Schenkingen aan
onze afdeling “bibliotheek”
Boeken:
Geschonken door: familie Delabarre - Mariakerke,
Voor onze Rubriek 014
Familiegeschiedenissen
Boek nr. 014 – C – 053

Een stamboom met vele vertakkingen….
300 JAAR IN GENT…..een familiestam CARLIER
Stamgrootouders:
CARLIER Michael en De Bil(le) Marie

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

en

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:

Gemeente:

E-mailadres:

Gsm/Tel:
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Bus:

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 en Melle en Gontrode.
Heeft u een vraag of probleem bij het opmaken van uw
familiegeschiedenis? Laat u bijstaan door onze medewerkers
Openingsuren leeszaal
maandag
dinsdag
woensdag

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

Sluitingsdagen Leeszaal
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
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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, Chris Meerschaut, Jean Pierre Mestdagh,
Bart Muylaert, Paul Wylock
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