WERKGROEP

GENEALOGIE

N I E U W S F L I T S nr. 77

Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 393 - 9090 MELLE - Tel. 09 252 26 47
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Beste lezers,
Op 1 september startte niet alleen het
nieuwe schooljaar, maar ging ook het
Archief en Documentatiecentrum opnieuw
open. Voor een terugkeer naar het
normaal was het door de aanhoudende
corona-epidemie nog wat te vroeg.

Voorlopig is de leeszaal enkel geopend op:
dinsdagnamiddag van 14 uur tot 19 uur en op
woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 17 uur
Volgende voorzorgsmaatregelen blijven daarom van kracht:
*Het aantal beschikbare plaatsen wordt beperkt tot 4.
*Reserveren is niet langer verplicht, maar wel aangeraden wanneer je zeker wilt
zijn van je plekje.
Dit kan via museum.melle@skynet.be of telefonisch via 09 210 07 86.
*Geef bij je reservatie ook aan of je gebruik wenst te maken van de computers in
de leeszaal.
Om voldoende afstand tussen de bezoekers te bewaren, kan er slechts één
computer op hetzelfde moment gebruikt worden.
*Het dragen van een mondmasker is verplicht.
*Bij het binnenkomen in de zaal dien je je handen te ontsmetten.
*Het gemeenschappelijke schrijfgerei wordt weggenomen. Neem dus je eigen
balpen of potlood mee!
*Het is voorlopig niet mogelijk om het kopieertoestel te gebruiken, maar neem
gerust een foto van de stukken die je nodig hebt!
*Het zal tijdelijk niet mogelijk zijn om koffie en water te krijgen, neem dus je
eigen thermos of waterfles mee!
*Houd steeds 1,5 meter afstand van de andere bezoekers!
*Blijf thuis wanneer je je ziek voelt!
*Na het gebruik van een werkplaats wordt deze altijd ontsmet, zodat elke
bezoeker zeker is van een schone tafel en stoel!
We kijken er naar uit om jullie opnieuw te verwelkomen!
Met vriendelijke groeten,
De gemeente Melle en Erfgoed De Gonde Vzw

Toegang voor alle bezoeker GRATIS
Gratis Wifi
Sluitingsdagen: woensdag 11 november 2020
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Breng eens een bezoek aan onze leeszaal
Erfgoed De Gonde Vzw
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
e-mail: erfgoeddegonde@gmail.com
website: www.erfgoedmelle.be
Tel: 09 252 26 47

Erfgoed De Gonde Vzw
voorzitter:

Michel De Roek
voorzitter.edg@gmail.com

ondervoorzitter:

Chris Meerschaut

secretaris:

Marc vanden Daele
edg.secretaris@gmail.com

penningmeester:

Marina Buysse
penningmeester.edg@gmail.com

werkgroep genealogisch bronnenmateriaal
coördinator: Francine Eeckhaut
gb.genealogie.edg@gmail.cm
werkgroep genealogie

coördinator: Luc De Ruyver

werkgroep heemkunde

coördinator: Daniël Lemmens

webmaster:

Bart Muylaert

vrijwilligerswerking:

Michel De Roek

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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Inhoud
Nieuwe eigen publicaties

Blz. 5 - 6

Staat van Goed Mere 1764

Blz. 7 - 9

Nieuw binnengekomen in onze leeszaal

Blz. 10 - 19

Schenkingen aan onze afdeling “bibliotheek”

Blz. 20 - 21

Schenkingen aan onze afdeling “ Genealogie bronnen”

Blz. 22

Cursus “Stamboom opmaken”

Blz. 23 - 26

Onze werkgroep Heemkunde

Blz. 27

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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Nieuwe publicaties
Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep genealogie

Zeveren (Sint-Amandus-parochie)
Dopen 1617-1796
Trouwen 1649-1796
Begrafenissen 1667-1796
door Johan De Baets
PR.100.M

Nis 4R8C

Zeveneken
Volkstelling 1795
door Luc De Ruyver
084-ZEVE-001

Rek 4 – D - 6

Onze vrijwilligers zijn steeds in de weer met het digitaliseren van
genealogisch bronnenmateriaal, o.a. parochieregisters,
bidprentjes, communieprentjes, overlijdensberichten kranten,
rouwbrieven, en nog zoveel meer.
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Boeken en pdf’s te koop
www.erfgoedmelle.be

Onze uitgaven (zie overzicht) kan je enkel bestellen met bijgevoegd
bestelformulier.
Via e-mail (erfgoeddegonde@gmail.com), per post (ERFGOED DE GONDE vzw
Brusselsesteenweg 393 9090 MELLE) of bij bezoek tijdens de openingsuren.
Verpakking, verzending en administratiekosten: wij hanteren de B-post-tarieven
(www.bpost.be).
Na opname van uw bestelling krijgt u een prijsopgave (port inbegrepen).
Uw bestelling zal pas verwerkt worden na ontvangst van uw betaling.

Boeken te koop
Boeken uitgegeven door de vzw Erfgoed De Gonde, werkgroep heemkunde
en te koop:

De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle
auteur: Rolande Van Heden, Melle / 2013
Bijdragen tot de geschiedenis van Melle:
de evolutie van het Melse landschap
auteur: August De Baets, Melle / 2005
“Ik zal ze horen roepen”. Oorlogsleed te Melle in 1914
auteur: Paul Neirinck, Melle / 2014
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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

Staat van goed Mere 1764
(door Luc De Ruyver en Roger De Moerloose)
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1764 Vierschaer (stempel) Mere
Extrait uijt den staet van goede wanof het prohemiam luijt van woorde te
woorde als volght
Staet ende inventaris in baeten ende commeren ten sterfhuijse van
joffrauw Isabelle Pletincx filia sieur François bij joffrauw … Gilleken
deser weirelt overleden op den achtentwintighsten junij seventhien
hondert tweeentsestigh saeligher memorie welcken staet aldus

maeckt ende overgeeft sieur François De Waele filius sieur Pieter bij
joffrauw Cath(erin)e Bataille als hauder bleven t’haeren sterfhuijse, dit
aen s(ieu)rs François Louis, Ferdinand, Jan Baptiste, Pieter ende Jacobus
De Waele alle vijfve s’overledene kinderen verweckt bij desen hauder ende
t’haeren sterfhuijse representerende sevensten staecke, voorts aen den
procureur Mussche d’aude deelvoght gecreert
over de twee onderjaerige kinderen achtergelaeten bij joffrauw Isabelle
De Waele oock s’overledene dochter was ende t’haeren sterfhuijse
representerende gelijcken sevensten staecke, ende eijndelijnge aen sieur
Louis De Waele uijtlandts oock s’hauders ende s’overledens sone, ende
t’haeren sterfhuijse representerende den resterenden sevensten staecke
in der manieren hier naer verclaert
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7e Cappitel : Alvooren gheeft den overgever te kennen etca
Ghereede deelsaeme ende andere gemeene baeten :
1. Alvooren tot laste van den hauder etca

8. Moentende den voornoemden sieur Ferdinand De Waele den sterfhuijse
ontlasten van de borghtochte bij den hauder staende den hauwelijcke over
hem gepresteert in proffijcte van sieur N: Maesschalck memorie
9. Item tot laste van etca
Aldus gesloten geliquideert ende gearresteert onder alle gewoonelijcke
protestatien ende onverletheden als naer costume desen 16en maerte
1763 ende waeren onderteeckent Frans De Waele, F: De Waele, Ferdinand
De Waele, J: De Waele soo over sijn selven als over Jan Bap(tis)te De
Waele, Pieter De Waele ende L: Mussche met paraphe
Overgebracht ende geaffirmeert bij den hauder in handen van den aman
present als schepenen d’heeren ende mrs Jan Baptiste Deblock ende Jan
Frans De Kersmaeker desen 21en maerte 1763 ond(er)t(eeckent) P:J: Elbo
Naer extratie ghedaen jeghens zijn origineel geschreven op seghel van ses
stuijvers in dit contract voor soo veele daeruyt getrocken daermede
bevonden te accorderen toorconden desen 23en ougste 1764
J:F: Neijt not(ari)s publ(ique)
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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
maart- april 2020 door Marina Buysse
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Tijdschriften
“Het Land van Nevele” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring, jg.LI,
aflev.1
Thema’s:
*180 jaar muziekplezier in Vinkt
*De laatste getuige van de meidagen 1940
wordt 100
*Nieuws uit het “Land van Nevele” in de
advertenties van de ‘gazette van
Gend” (jaargangen 1821-1825)
“Handelingen” van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn
Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel LVII, Oudenaarde, januari
2020
Thema’s:
*De erfenis van de Vlaamse pairs van Eine en
de oorsprong van de familie Berthout (12de
eeuw)
*De familie Tsantele in dienst van kerk en stad
(16de eeuw)
*Estropié du bras d’un coup de fusil et d’un
coup de sabre”. De registratie van gewonde
soldaten als bron van militair onderzoek: casus
Oudenaarde 1708
“Ghendtsche Tydinghen” tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische
Kring Gent vzw, jg.49 nr.1
Thema’s:

*Dominique Aelterman (1844-1904), fotograaf,
opvolger van Nestor Schaffers.
*Nevenactiviteiten in en rond de
Heernessemeersen tijdens de late
middeleeuwen.

“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, Regio Brugge,
52ste jg. nr.2
Thema’s:

*Europese historische kaarten
*Index van de overlijdens in Frankrijk
1970-2019 via insee
*Belangrijke nieuwe bronnen online
*Onderofficieren en soldaten van de compagnie
Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814 tot
1830 (38)

“Scone Jhan” driemaandelijks familietijdschrift, jg.30, 2020 nr.1
Thema’s:

*Van / de Willem Scoenjans tot / jusqu’a
William Windsor
*Parenteel van Ogier Schoonjans tot Bruno
Schoonians
*Schoonjans uit Liedekerke en Okegem;
buitenpoorters van Aalst en Geraardsbergen

“De Levensboom” driemaandelijks tijdschrift, informatieblad Familiekunde Vlaanderen,
Regio Meetjesland, jg.33 nr.1
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Thema’s:

*Beste hoofden Land van de Woestijne 1667,
met namenindex
*Pachters van de Abdis van Doornzele anno
1694, met namenindex
*Soldaten van Napoleon afkomstig uit het
Meetjesland, deel 3
*Volkstelling Ronsele 1796
*Genealogische online informatie

“Vlaamse Stam” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis Familiekunde
Vlaanderen, jg.56 nr.1
Thema’s:

*Familienamen: een thema bij uitstek voor
genealogen
*de Familienaam Pieyns
*De naam Houthoofd
*Vlamingen / Vlaeminckskes van de Lage
Landen tot de verste uithoeken van de wereld.
Hoe interessant een doodgewone Vlaamse
naam kan zijn.
*De voornaam Johannes wordt de familienaam
Hinnekint
*Een verwarrende homoniem: de familienaam
Baus
*Verwarring tussen de familienamen Das,
Daes, Staes en Staedts, alsook tussen Das(se),
Tas(se), Stas en Sta(d)ts
*MamaMito – Op zoek naar onze voormoeders
*De familienaam ‘van de Ghinste’
*Brouxau – Brissau – Brouckxau – Broucksou –
Brouckxou, Broucqsault, enz. Een familie van
molenaars ?
*Uit chaos ontstaat orde: van Jan de Zure tot
Jan Soors en Soers
*Affenaer, een uitgestorven familienaam
*Crombecq: what’s in a name
*Wijziging van familienaam, een lijst uit
ca.1740 enkele gevallen beschreven
ca.1540-1555
*Een verhaal van hoop
*Een historische dubbele familienaam
*Bijnamen of lapnamen Pittem, begin 20ste
eeuw

“Cronycke” tweemaandelijks mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde vzw, jg.36, maart-april.
Thema’s:

*Heraldiek
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“d’Euzie” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, jg.39 nr. 1
Thema’s:

*Ferket. Het parenteel ‘Ferket in het Waasland’
is onlangs op de website van d’Euzie geplaatst.
Een korte verduidelijking is hierbij op zijn
plaats.
*Bidprentjes uit het Euziearchief. Het gezin
Antonius Judocus De Vogelaer – Joanna Maria
Truyman.

“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift van Geraardsbergse vereniging voor lokale
geschiedenis , jan-feb 2020 nr. 289
Thema’s:

*De dikken van de Dender. Deel 4 en slot: de
trekpaardenfokkers in Geraardsbergen en
omgeving. Met stamboom van de
hengstenfokkers Vanderschueren.

“Heemkring Lebbeke” driemaandelijks tijdschrift van Heemkring Lebbeke vzw, jg.32 nr.1
Thema’s:

*Het bosbestand te Lebbeke in 1667, 1745 en
1763, met lijst eigenaars, Opp. Aard
*Aloïs Vermeiren 1911-1978

“Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring Erpe-Mere, jg.60
nr. 1
Thema’s:

*De gemeenteschool van Erondegem, een
bouwgeschiedenis, deel 2, 1869-2017
*Lokale besturen in de overgang van het oude
naar het nieuwe regime 1789-1798, deel 3: De
eerste Franse invasie 1792-1793
*Herinneringen bij een oude foto… café in de
merel

“De Hellebaard” driemaandelijks tijdschrift van Heemkundige Kring Herzele, jg.17,
nr.1-2-3 en 4
Thema’s:

*Ressegem en andere parochies binnen
Herzele – 20e eeuw, eerste en plechtige
communie, vormsel (prentjes en foto’s met
namen)
*De watermolen ’s Heerenmeersen en zijn
bewoners.
*Herzele – Ressegem 1837 – 1938, een
eeuwelinge in Herzele Constancia De Naeyer,
en Parenteel van Josephus De Naeyer (+1809)
en Parenteel van Constantinus Valentyn
(1767-1809)
*Het Braekeleershof en zijn bewoners
*Herzele 19-21 eeuw, De familienaam
Brackeva, betekenis van de naam
*Van de wieg tot het graf (5): Trouwen, (6)
Overlijden en begrafenis
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*Wijnhuize 1769, aanvraag tot oprichting van
een korenwindmolen op de Bouwenskouter
*De familie De Saveur- Van de Wiele trekt naar
Amerika
“Scone Jhan” driemaandelijks Familietijdschrift, familie Schoonjans, jg. 29 nr.4
“faro” driemaandelijks tijdschrift over cultureel erfgoed, jg.12 nr. 2 en 3
Thema’s:

*zorgtraject: middeleeuwse documenten
*Er zit (veel) meer in een tijdschrift dan je
denkt

“M&L” tweemaandelijks tijdschrift, monumenten-landschappen en archeologie, jg.38 nr.
3, 4 en 5
Thema’s:

*Piramides aan de voet van de Spaanse
omwalling van Antwerpen. Hoogstandjes van
steensnede uit de 16de eeuw
*De Atlantikwall. Een frisse kijk op
herbestemming van beladen erfgoed.
*Stapelen onder stof? Onroerend erfgoed
depots in een nieuw perspectief.
*Het AfricaMuseum in Tervuren. Een nieuw
onthaal voor het Belgisch koloniaal verleden.

“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis, familiekunde
Vlaanderen – regio Tielt, jg. 23, nr. 1
Thema ‘s:

*Prijzers en costumiers in de Roede van Tielt.
(deze lijst van getuigen uit de roede van Tielt
bevat in totaal 36 namen, van 30 onder hen
voegt FV regio Tielt de handtekening bij!
*Symposium “Dochters van Eva”, De maternale
afstammingslijn van Sven Vermaete, (deze
maternale afstammingslijn gaat tot een
geboorte in 1634 en een overlijden in 1667)
*De wezerij van Tielt – Rekwest of Rekest

“Tijd-Schrift” viermaandelijks tijdschrift van Histories Vzw, jg.2020 nr.1
Thema’s:

Erfgoedpraktijk in Vlaanderen, Nacht
*Onder de wol. Slapen en sluimeren in het
achttiende-eeuwse Antwerpen
*De materiële cultuur van de nacht.
Huishoudelijke verlichting in de achttiende
eeuw.
*By nachte in danssynghe en vergaederynghe.
Beschuldigd van hekserij: de heksenprocessen
van Laarne (1607-1608) en het verschil tussen
leven en dood.
*Toen zag ik het licht. De nacht in
middeleeuwse heiligenlevens
*Het is weer donker maen. Smokkel en de
nacht in de Kempen tijdens de Franse tijd.
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mei – juni 2020 door Marina Buysse

“Cronycke” tweemaandelijks mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde vzw, jg.36, maart-april.
Thema’s:

*Heraldiek

“d’Euzie” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, jg.39 nr. 1
Thema’s:

*Ferket. Het parenteel ‘Ferket in het Waasland’
is onlangs op de website van d’Euzie geplaatst.
Een korte verduidelijking is hierbij op zijn
plaats.
*Bidprentjes uit het Euziearchief. Het gezin
Antonius Judocus De Vogelaer – Joanna Maria
Truyman.

“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift van Geraardsbergse vereniging voor lokale
geschiedenis , jan-feb 2020 nr. 289
Thema’s:

*De dikken van de Dender. Deel 4 en slot: de
trekpaardenfokkers in Geraardsbergen en
omgeving. Met stamboom van de
hengstenfokkers Vanderschueren.

“Heemkring Lebbeke” driemaandelijks tijdschrift van Heemkring Lebbeke vzw, jg.32 nr.1
Thema’s:

*Het bosbestand te Lebbeke in 1667, 1745 en
1763, met lijst eigenaars, Opp. Aard
*Aloïs Vermeiren 1911-1978

“Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring Erpe-Mere, jg.60
nr. 1
Thema’s:

*De gemeenteschool van Erondegem, een
bouwgeschiedenis, deel 2, 1869-2017
*Lokale besturen in de overgang van het oude
naar het nieuwe regime 1789-1798, deel 3: De
eerste Franse invasie 1792-1793
*Herinneringen bij een oude foto… café in de
merel

“De Hellebaard” driemaandelijks tijdschrift van Heemkundige Kring Herzele, jg.17,
nr.1-2-3 en 4
Thema’s:

*Ressegem en andere parochies binnen
Herzele – 20e eeuw, eerste en plechtige
communie, vormsel (prentjes en foto’s met
namen)
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*De watermolen ’s Heerenmeersen en zijn
bewoners.
*Herzele – Ressegem 1837 – 1938, een
eeuwelinge in Herzele Constancia De Naeyer,
en Parenteel van Josephus De Naeyer (+1809)
en Parenteel van Constantinus Valentyn
(1767-1809)
*Het Braekeleershof en zijn bewoners
*Herzele 19-21 eeuw, De familienaam
Brackeva, betekenis van de naam
*Van de wieg tot het graf (5): Trouwen, (6)
Overlijden en begrafenis
*Wijnhuize 1769, aanvraag tot oprichting van
een korenwindmolen op de Bouwenskouter
*De familie De Saveur- Van de Wiele trekt naar
Amerika
“Annalen” van Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inda,
LXVIII, 2019
Thema’s:

*In memoriam Jacques De Buysscher
1921-2019
*bruno le domestique, in het SintElooishospitaal 1914-1/, navolging
*Een gezicht van de Vrijheid: proost &
kanunnik Jan Van der Stricht,
(met vereenvoudigde stamboom,
familiewapens en overlijden en nalatenschap)
*Oude foto’s van Hospice Canfijn & Stedelijk
Hospitaal Oscar Delghuststraat (opgetrokken in
verschillende bouwfasen 1876-1900.
*Zoektocht naar een De Jonghe
(Ronse 1894-1917)
*Over bier en de brouwerijen van Ronse.

“College-Melle Koninklijke Oud-Mellistenbond” driemaandelijks College Paters Jozefieten,
Melle, maart 2020 nr. 300
Thema’s:

*Retofoto’s 1970 – 1995
*College Melle Rhetorica 1970 – 2020
*In een klein stationnetje

“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van Familiekunde
Vlaanderen, regio Tielt Vzw. 23ste jg. nr.2
Thema’s:

*Pieter Callens, wagenmaker in Tielt in de 17de
eeuw
*De wezerij van Tielt – octroy
*Dispensatie Jo(ann)is De Meere en Guilelma
Van Rijckeghem, Pittem 1687
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“Appeltjes van het Meetjesland” jaarboek van het Historisch Genootschap van het
Meetjesland, Nr.70 – 2019
Thema’s:

*Vincent de Pleckere, eerste hervormd
predikant in Wirdum van 1584 tot 1614
*Van moord tot mort subite, medische
expertise en verdachte overlijdens in het
achttiende-eeuwse Meetjesland

“Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere,
jg.60, nr.2
Thema’s:

*Koninklijke fanfare Nieuw Leven Aaigem: 75
jaar fanfaregeschiedenis. Met o.a. oude foto’s
met namenlijsten
*Lokale besturen in de overgang van het oude
naar het nieuwe regime (1789-1798) deel 4:
(1793-1794) van de tweede Oostenrijkse
restauratie tot de tweede Franse invasie
(1793-1795)
*Uit de collectie van Heemkundige Kring van
Erpe-Mere: een doodsbrief uit Bambrugge

“Volkskunde” tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, jg.121 nr. 1 jan-apr
Thema’s:

*Wetenschap op de kermis. De verspreiding
van technologie, kennis en spektakel in
Belgische provinciesteden tijdens het fin-desiècle.

juli – augustus 2020 door Marina Buysse

“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge,
jg.52 nr.4
Thema’s:

*Onderofficieren en soldaten van de compagnie
Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814 tot
1830 – (40/44/

“d’Euzie” Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, verschijnt viermaal per jaar.
jg.39 nr.2
Thema’s:

*Soldaten van Napoleon uit Stekene (1)
(alfabetische opmaak)
*Brief uit Amerika van een Stekense
landverhuizer (1848)
*Op zoek naar Joris Van Pottelberge (met
Stamreeks Joris Van Pottelberge
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“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift van de Geraardsbergse vereniging voor
lokale geschiedenis, jg.2020 nr.290
Thema’s:

*Uit het oude fotoalbum, Het transportbedrijf
van Charles Morre (1897-1965)

“de kiosk” driemaandelijkse dorpskrant voor en door inwoners van Zwijnaarde, jg.14
nr.54
Thema’s:

*Genealogie Van Oostende te boek. “11
Generaties Van Ostende/Oostende” telt 300
bladzijden. En werd mede geschreven door o.a.
Chris Meerschaut.

“Ghendtsche-Tydinghen” Tweemaandelijks Tijdschrift van de Heemkundige en Historische
Kring Gent vzw, jg.49 nr.4-5
Thema’s:

*Graficus, bouwkundige Lieven Cruyl °1634
Gent
*Houdin, Hypotheekbewaarder, drukker en
uitgever in Gent. ° Blois 1771
*Frans Pilsen, beeldend kunstenaar en
fabriqueur van papier (Gent 1700-1784)

“De Levensboom” driemaandelijks informatieblad van Familiekunde Vlaanderen – Regio
Meetjesland, jg.33 nr. 2 en nr. 3
Thema’s:

*Beste hoofden Land van de Woestijne 1667
(met index alfabetische namenlijst)
1676, 1682-1687
*Soldaten van Napoleon afkomstig uit het
Meetjesland, deel 4, deel 5
*Een vreemde eend in de bijt – waar komen
onze grootouders vandaan?
*Zuid-Nederlanders gehuwd in Sint-Kruis bij
Aardenburg 1653-1753, plaats van herkomst,
naam, datum en naam partner. Bijlage 1:
omzetting schrijfwijze plaatsnamen. Bijlage 2:
Zuid-Nederlanders ondertrouw/getrouwd in
Aardenburg
*Genealogische informatie
*Getuigen uit Zomergem en omliggende
parochies (1657-58)
*Nog dopen van Maldegemnaren in Brugge,
1634
*Paspoorten uitgereikt in Lotenhulle,
1804-1806
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“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad van de Heemkundige Kring De OostOudburg, jg.48 nr.3
Thema’s:

*DSMG-AFDELING Sint-Amandsberg
overspoeld met schenkingen….
Jeanne Schepens (1741-1816),
schoolmeesteresse te Heusden
*Grafstenen op de gevel van de parochiekerk
te Oostakker-dorp (2)

“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van Familiekunde
Vlaanderen – Regio Tielt vzw, jg. 23 nr. 3
Thema’s:

*Adriaen Coysman x Lievyne Mestdach uit
Meulebeke; kwatieren, familieleden en
herkomst
*Nieuwe publicaties
*Resultaten ArchPoll, zoeken in het Rijksarchief
in België, search.arch.be
*Verkoop van boomen in Aarsele 1799, Namen
der coopers

“Het Land van Nevele” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring, jg.LI
aflevering 3
Thema’s:

*Het Land van Nevele in honderd oude
familiefoto’s

“Vlaamse Stam” tijdschrift voor familiegeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen,
jg. 56 nr. 3
Thema’s:

*Identificatie Coveliers – het zoekproces
*Russische families in België, een gesprek over
Russiche genealogie met Prof. Dr. Wim
Coudenys
*Jacquemine De Coster (+ Bellegem 1512) en
haar familie op hun plaats gezet
*Archieven van het Fonds Corroy-le-Château in
het Rijksarchief van Namen
*Huwelijkscontracten in de Brugsche
protocollen van de klerken van de vierschaar
(deel 4)
*Netwerken in de 19de eeuw. Sporen van de
familie De Bary in de Antwerpse
vreemdelingendossiers
*Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van
Gend’ (jaargang 1797)
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Schenkingen aan
onze afdeling
“bibliotheek”
Boeken:
Geschonken door: de heer Bouciqué Robert, Sint-Denijs-Westrem
Voor onze Rubriek 004
Bibliografie
Voor onze Rubriek 005
Biografie
Voor onze Rubriek 026
Geschiedenis-Gemeenten

*Simon Stevin 1548-1620

*Tienjarig ambtsjubileum van de Heer R.D. De Man,
Burgemeester van Roeselare, 1965-1975
*100 Jaar Sint-Pieters-Buiten, Gent
*Ons verbond, Historiek van een Studententijdschrift
1945 – 1976, uit het verleden van de R.U.G
*J.E. Verschaffelt (1870-1955), uit het verleden van
de R.U.G.
*Afsnee, Sint-Jan de Doperkerk

Voor onze Rubriek 034
Godsdienst en Levensbeschouwingen
*Scheut vroeger en nu 1862-1987, Geschiedenis van
de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
C.I.C.M.
*175 Jaar Klein Seminarie te Roeselare
Voor onze Rubriek 049
Leger-Oorlog

Voor onze Rubriek 053
Monumenten

*Stuivekenskerke
*Mei ’40, De onbegrijpelijke nederlaag

*100 Jaar sterrenkundig observatorium te Gent, Van
Willem I tot de UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien

- 20 -

Geschonken door: de heer Buijsse Ronald, Gouda NL
Voor onze Rubriek 014
Familiegeschiedenis

*Verbonden met Schorersgraf. Boerderij, polder en
betrokken families.
De families Dellaert en Buijsse 100 jaar op de
boerderij Schorersgraf in Ijzendijke aangevuld met
1000 jaar geschiedenis van de Zachariaspolder en 500
jaar betrokkenheid van de families Laurijn, Paspoort
en Schorer.
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Schenkingen aan:
onze afdeling
“Genealogie Bronnen”
Gebedsprentjes:
Fam. Peeters-Callebaut - Groot-Bijgaarden, De Nys Magda – Melle,

Geboortekaartjes:
Fam. Van den bussche-Van Quickelberghe – Sint Martens Latem, Ginette De Smet Mariakerke

Huwelijksaankondigingen:
Nele De Moor – Gent,

Bidprentjes:
Michel De Roek – Melle, Familie Buys-Lenssens – Wondelgem, FV Regio – Brugge, Nele
De Moor – Gent, Fam. Van den bussche-Van Quickelberghe – Sint Martens Latem, Dhr.
D’hondt, Antoine Verstuyft – Lochristi, Rita Vandeputte, Snoeck Lieven – Destelbergen,
Julius D’haene – Schellebelle, Ginette De Smet - Mariakerke

Communieprentjes:
Heemkring Land van Rode

Parochiebladen:
Daniël De Vleeshouwer – Semmerzake,

Overlijdensberichten kranten:
Daniël De Vleeshouwer – Semmerzake, De Munter Guido – Gent,

Rouwbrieven:
Michel De Roek – Melle, Luc Deruyver – Laarne Kalken, Nele De Moor – Gent, Lydie
Bracke – Wetteren, Fam. Van den bussche-Van Quickelberghe – Sint Martens Latem,
Dhr. D’hondt, Antoine Verstuyft – Lochristi, Magda De Nys – Melle, De Keyser Erik, Julius
D’haene – Schellebelle, Ginette De Smet – Mariakerke,
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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 26 01 2021 – dinsdag 09 02 2021
dinsdag 23 02 2021 – dinsdag 09 03 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 24 december 2020

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
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Inschrijvingsformulier
Mijn stamboom opmaken

Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

Gemeente:

E-mailadres:

Gsm/Tel:
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Bus:

Onze werkgroep Heemkunde

Abonneren op ons tijdschrift “DE GONDE” kan!
•

door storting van minimum € 15,00 (gewoon

•

door storting van minimum € 20,00 (steunend)
Op bankrekeningnummer: IBAN BE48 7370 3628 6127
BIC KREDBEBB
van Erfgoed De Gonde Vzw
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
E-mail: erfgoeddegonde@gmail.com
www.erfgoedmelle.be
Coördinator: Daniël Lemmens

•

Indien u ons tijdschrift “DE GONDE” digitaal wenst te ontvangen, betaalt
minimum € 10,00 en bezorgt ons zijn/haar e-mail adres
Met vriendelijke groeten
Erfgoed De Gonde Vzw

Inschrijvingsformulier

o Gewoon abonnement

€ 15,00

o Steunend abonnement

€ 20,00

o Digitaal abonnement

€ 10,00

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Gemeente:

Land:

E-mail:
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Bus:

