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In memoriam
Op 4 november 2020 namen we afscheid van
de heer Eric Van De Putte (1952-2020).
Eric was verschillende jaren een hulpvaardige medewerker
van het Gemeentelijk Museum en Documentatiecentrum.
Een tijdlang verzorgde hij het onthaal en maakte de
bezoekers wegwijs in het Documentatiecentrum.
Zelf was hij ook sterk geïnteresseerd in heemkunde en een
echte verzamelaar. Bovendien was hij actief bij het opstellen
van tentoonstellingen van Erfgoed De Gonde. Hij viel vaak op
door zijn plezante opmerkingen en ludieke uitspraken. We
zullen steeds een heel goede herinnering bewaren aan deze dienstvaardige vrijwilliger.
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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.

WEES BIJ STAMBOOMONDERZOEK
ALTIJD VOORZICHTIG
MET NIET-PRIMAIRE BRONNEN
door Roger De Moerloose

Bij het opruimen van de zolder bij mijn
grootouders kwam een oud beduimeld
doodsprentje te voorschijn van ene Gustaaf
De Rudder, die een volle neef bleek te zijn
van mijn overgrootmoeder De Moerloose
Clementia. Volgens dit prentje werd Gustaaf
De Rudder geboren te Gent op 20 april 1858
en overleed hij te Gent op 17 februari 1921.
Plaats en datum van geboorte gekend, plaats
en datum van overlijden gekend, maar klopt
dit wel ?
Toen we de geboorteakte van Gustaaf De
Rudder opzochten in de Burgerlijke Stand
van Gent op datum 20 april 1858 en
volgende, vonden we evenwel geen spoor
van ene Gustaaf De Rudder. Dan maar de
index voor het jaar 1858 geraadpleegd en
hieruit bleek dat er in 1858 te Gent twee
personen met de naam Gustavus De Rudder
geboren werden:

3
Nieuwsflits nr.79

Erfgoed De Gonde vzw

▪ De Rudder Gustavus, geboren op 22 januari 1858, zoon van De Rudder
Adolphus Fredericus en van Peirtsegaele Euphania (akte nr. 271 van 22
januari 1858), met vermelding in de marge van de akte: overleden op 12
april 1859
▪ De Rudder Gustavus, geboren op 30 maart 1858, zoon van De Rudder
Isidorus en van De Rudder Anna Francisca (akte nr. 1074 van 31 maart
1858) met vermelding in de marge van de akte: overleden te Gent op
17 februari 1921 n° 299

Hoe zo’n fout op het doodsprentje mogelijk was is ons niet duidelijk,
maar het bewijst eens te meer dat we steeds op onze hoede moeten
zijn en gegevens komende van niet-primaire bronnen niet maar zo
klakkeloos mogen overnemen zonder verdere verificatie.
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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

Nieuwe publicaties
Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep genealogie
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Rechtzetting
Staten van goed van Het Land van Gavere.
Petronella Schepens +Vurste 01/06/1731
De heer Jan Van de Velde meld ons
dat in zijn bewerking van de staten van goed van het Prinsdom Gavere
1560-1700 de vermelding voorkomt van de staat van goed van ene
Petronella Schepens die niet in 1631 maar in 1731 zou overleden zijn.
Die staat bevond zich bij mijn bewerking in
2010 (nr.432) blijkbaar in een map met een verkeerd ingangsnummer van het
Rijksarchief. Hij komt daardoor ook niet voor in de bewerking waar hij thuishoort, nl die
van de staten van goed van het Land van Gavere
1700-1742 van Marcel Meys. De volgende gecorrigeerde vermelding zou dus
volledigheidshalve aan het voormelde werk van de heer Meys dienen toegevoegd te
worden:
"SG 1747 Pieternelle Schepens; Overleden te Vurste 1 juni 1731;
Echtgenoten: x1: Gillis Saegerman; x2: Lieven Staes; beiden overleden;
Kinderen: x1: Ingelbertus 9 en Marie Saegerman 5 jaar; x2: Jan Baptiste Staes 2 jaar;
Rendant: Aernout van der Stricht uit Munkzwalm, man van Lowiese Schepens, de zus van
de overledene; VP: x1: Ingelbertus Saegerman tot Sinte Gooris (Sint-GoriksOudenhove?); x2: Judocus de Loof te Zomergem, getrouwd met de zuster van Lieven
Staes; VM: x1: Lieven de Moor uit Vurste, rechtsweer van de overledene. R: de voogden
met assistentie van Aernout van der Stricht uit Hermelgem, getrouwd met Lowiese
Schepens, de zuster van de overledene; Er zijn geen erfgronden."

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.
Momenteel bewerkt Luc De Ruyver:
*de militieregisters van Laarne-Kalken
*de bevolkingsregisters van Laarne

Gegevens- en beeldbank genealogie.
Statistiek januari 2021
door Jean Pierre Mestdagh
Kort overzicht van de bewerkingen op onze gegevens- en beeldbank van januari 2021.
1.758 bewerkingen van bidprentjes en 1.098 afbeeldingen van bidprentjes
433 bewerkingen van overlijdensberichten en 60 afbeeldingen van overlijdensberichten
472 bewerkingen van inschrijvingen in de bevolkingsregisters en 62 afbeeldingen van
registerbladen
Daggemiddelde van de necrologieën : 71 (37 afbeeldingen)
Totaal aantal necrologieën in de gegevensbank op 31/01/2021 : bijna 587.000.
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Tijdschriften bevatten een schat aan
informatie die bij het opmaken van uw
stamboom heel nuttig kunnen zijn.
Hierna volgen enkele thema’s
Nieuw binnengekomen en vanaf
vandaag beschikbaar voor alle
bezoekers aan de leeszaal van het
documentatiecentrum
door Marina Buysse
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Tijdschriften
“Koorts” zesmaandelijks Erfgoedmagazine van Kadoc, jg.2020, nr.2
Thema’s:

*August-Edmond De Schryver (1898-1991)
*Kruisvaarders voor Pius; De zoeaven en hun
nachleben. o.a. Belgische zoeaven blz.15
*Zoeken naar verbinding, de samenleving
versus religieus erfgoed.
*Architect Joris Helleputte (1852-1925)
*Zusters in oorlog, leven en lijden in het
klooster tijdens de bezetting
*Lekkers voor leesbeesten, over Zonneland en
Vlaamse Filmpjes
*Hemelsbreed, divers religieus erfgoed in
Vlaanderen ‘Een tijdreis naar de begindagen
van de parochie’

“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad van de Heemkundige Kring De OostOudburg, Jg.49, nr.1
Thema’s:

*een beschermheilige tegen corona, ja ze
bestaat
*Drukkerij Veritas
*De bioscoopzalen in Heusden
*Hondenkarnmolen in Zeveneken, boter maken
en verkopen

“48ste Jaarboek” van de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke, Waregem
2020
Thema’s:

*De eerste jaren van Waregem Koerse
(1847-1855)
*Het Waregemse junioraat tijdens het
interbellum (1910-1940)
*De verwantschap van Vijvenaar Jan Borne
met de familie della Faille.
*Vijvenaar Jan Borne, internationale handelaar
tijdens de 16de eeuw
*Wedervaren van de Waregemse families
Vander Bauwede in de 16de eeuw(2)
*Bewoning en gebouwen tussen Leie en
Gaverbeek vanaf de middeleeuwen(5)
*Slachtoffers tijdens de veldtocht 1940-1945 in
de omgeving van Desselgem.
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Archiefvorming en -beheer in laatmiddeleeuws Gent
‘Te vindene tghuent dat men gheerne ghevonden hadde’ Verhandelingen van de
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. nr.37
“De Warande” driemaandelijks ledenblad van Heemkundige Kring Haaltert, jg.40 nr.4
Thema’s:

*Haaltert 1945. Wedervaren van Albert
Dooremont, Brigade Pironsoldaat in WO II
*Over vroedvrouwen
*Mysterie uit Kerksken opgelost
*Klas foto’s – Klas meisjesschool Haaltert,
geboortejaar 1931, Derde kleuterklas in de
Beekstraat, geboortejaar jongens 1961, KAJ
Haaltert 1938

“Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere,
jg.61 nr.1
Thema’s:

*Herinneringen bij een oude foto… De klas
(ca.1950) van Zuster Macharia. Kloosterschool
te Aaigem
*Neckebroeck Passementerie

“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift van de Geraardsbergse vereniging voor
lokale geschiedenis, nr.294 nov-dec 2020
Thema’s:

*Dwars door Congoland, een opvallende
Vlaamstalige publicatie uit 1911 over de jonge
Belgische kolonie
*Uit het oude fotoalbum… Foto’s van
dorpsfotograaf Omer De Nayer uit Overboelare.

“Cronycke” mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het Land van
Dendermonde vzw, tweemaandelijks tijdschrift, jg.37 nr.jan-feb
Thema’s:

*Het voormalige lusthof van de abdij van
Affligem op de Eegene, later de olieslagerij en
maalderij Duerinck te Schoonaarde.

“Tijd-Schrift – Erfgoedpraktijk in Vlaanderen” viermaandelijks tijdschrift van Histories
vzw, jg.10 nr.3
Thema’s:

Bedrijvigheid
*Waarden moeten leven. De rol en overdracht
van waarden in langlevende familiebedrijven
*Kerkewerk. De verwevenheid van familie en
bedrijf bij bouwfirma Verstraete
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Schenkingen aan
onze afdeling “bibliotheek”
Boeken:
Geschonken door: Heemkundige Kring Haaltert, naar aanleiding van hun 40ste verjaardag
Voor onze Rubriek 088

Woordenboeken
Boek nr. 088-1033

*Oiljterse taal ‘Kronkels’, Eigenzinnige
kijk op ons dialect

Ontdek op onze website www.erfgoedmelle.be , wat wij in onze leeszaal-bibliotheek
gratis raadpleegbaar ter beschikking stellen aan onze bezoekers
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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
De cursus genealogie voor beginnelingen gaat door, in de leeszaal van
het:
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselse steenweg 393 – 9090 Melle
Op:
dinsdag 12 10 2021 – dinsdag 26 10 2021
dinsdag 09 11 2021 – dinsdag 23 11 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 1 oktober 2021
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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

Inschrijvingsformulier
Mijn stamboom opmaken
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

Bus:

Gemeente:

E-mailadres:

Gsm/Tel:
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Info
heemkundige & genealogische
publicaties en activiteiten
Erfgoed De Gonde vzw
Werkgroep Heemkunde
Erfgoed De Gonde vzw
Brusselsesteenweg 393 9090 Melle
Ondernemingsnummer: 0846 260 266
Bankrekening IBAN: BE48 7370 3628 6127
Tel. 32 (9) 369 83 87
Email: erfgoeddegonde@gmail.com
www.erfgoedmelle.be

EVEN UW

A.U.B.

Geachte abonnee,
Om u te verzekeren van een blijvende toezending van ons 9jdschri: ‘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 2021 (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 9jdschri: ook digitaal in uw mailbox ontvangen, mocht u dit wensen dan laat u ons uw emailadres geworden via erfgoeddegonde@gmail.com een gewoon digitaal abonnement kan dan
vanaf 10,00 Euro, wenst u bijkomende steun te schenken voor onze werking dan schrij: u minimum
20,00 Euro over op onze rekening. (hierbij is een digitaal abonnement inbegrepen)
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Inschrijvingsformulier

o Gewoon abonnement

€ 15,00

o Steunend abonnement

€ 20,00

o Digitaal abonnement

€ 10,00

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer: Bus:

Postcode:

Gemeente

Land:
E-mail:

Heemkundig Genootschap
Land van Rode
Dit boek vertelt het verhaal van de familie Rodriguez d’Evora y Vega, die in de 16de eeuw vanuit
Spanje via Portugal naar Vlaanderen kwam. Een deel van de familie belandde in Antwerpen, waar ze
hun handel uitbreidden en verschillende paleizen en huizen aankochten.
In 1602 kocht Simon I het Land van Rode, een van de vijf baanderijen in het Land van Aalst. Amper
één jaar later werd hij er baron. In 1682 werd deze baronie verheven tot markizaat, en de markies bleef
heer van het Land van Rode tot aan de Franse Revolutie, het einde van het Ancien Régime.
De vanaf de 17de eeuw in hoofdzaak Gentse familie Rodriguez kocht het kasteel Succa in
Destelbergen en verschillende herenhuizen in Gent, maar trad ook op als bouwheer in Beerlegem en
Scheldewindeke. Zij waren ook eveneens weldoeners voor de gemeenten in het Land van Rode,
bijvoorbeeld bij de bouw van de kerken in Bottelare en Oosterzele.
De familie speelde ook op politiek vlak een belangrijke rol in het Vlaanderen van de 17de, 18de eeuw
en 19de eeuw: ze leverden schepenen van Ghedeele in Gent, burgemeesters in Oosterzele en
Beerlegem, en parlementsleden. Hun schoonkinderen waren dan weer burgemeester in Elene,
Leeuwergem, Oudenaarde, Wondelgem.
De laatste Rodriguez d’Evora y Vega overleed in 1920. De naam is uitgestorven, maar er zijn wel nog
enkele afstammelingen langs de vrouwelijke zijde.
Dit boek wil komaf maken met de onwaarheden die in de loop der tijd over de leden van deze familie
verschenen zijn. Primaire bronnen zoals parochieregisters, akten van de burgerlijke stand en andere
originele documenten uit allerhande archieven verschaffen een genuanceerder beeld.
Over de auteur:
Na haar studies Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde aan de voormalige RUG, stond Françoise
Verhoosele jarenlang haar echtgenoot bij in zijn groothandel in textiel. Op het eind van jaren 1980
kreeg zij belangstelling voor haar familiegeschiedenis en stamboom. Tussen 1999 en 2012 was ze
secretaris, webmaster en ook hoofdredacteur van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde – afdeling
Gent (later Familiekunde Gent). Sedert 1998 tot op vandaag is ze secretaris, hoofdredacteur en
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webmaster van het Heemkundig Genootschap Land van Rode. Zij schrijft artikelen en verzorgt
workshops oud schrift in Merelbeke.
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Gezocht
Vrijwillige medewerker worden
bij Erfgoed De Gonde Vzw?

Je wilt je kennis en ervaringen bij het zoeken naar je voorouders of het
opmaken van jouw familiegeschiedenis delen met onze bezoekers. Je zou
graag bij onze enthousiaste ploeg medewerkers komen versterken?
Contacteer ons dan via erfgoeddegonde@gmail.com
t.a.v. Michel De Roek

Je hebt vrije tijd maar je bent nog op zoek naar een plaats waar je die vrije tijd
kan invullen en die u vooral veel voldoening kan geven!
Dan ben je bij onze vereniging aan het juiste adres!
Wordt vrijwillige medewerker binnen onze vereniging?
Erfgoed De Gonde Vzw, is een vereniging met ambitie en daar is altijd veel werk
te verzetten. Daarom zijn personen die zich aangesproken voelen om
vrijwilligerswerk te doen steeds welkom om ons een handje toe te steken dit kan
binnen onze diverse werkgroepen
Erfgoed De Gonde vzw zoekt daarom…
vrijwillige medewerkers voor:
Werkgroep ‘Heemkunde’
Onthaal bezoekers tijdens onze openingsuren:
• Registreren nieuwe bezoekers
•

Wegwijs maken, plaats waar alle tijdschriften, boeken, enz.… te vinden
zijn in onze leeszaal

•

Verzamelen, inventariseren, vastleggen en het levendig houden van Melse
en Gontroodse personalia, gebruiken, leefwijzen (vb. uit het oog verloren
activiteiten, paardenjaarmarkt Melle)
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•

Schrijven van artikels voor ons tijdschrift

Werkgroep ‘Genealogie’
Hulp bieden aan bezoekers:
• Terwijl je aan jouw eigen stamboom of familiegeschiedenis werkt kan je
•

hen wegwijs maken naar bronnen in onze leeszaal

•

die beginnen aan hun stamboom of hun familiegeschiedenis willen
schrijven

•

Inventariseren van genealogisch bronmateriaal

•

Publiceren van interessante genealogische gegevens

•

Necrologie: indexeren, beheren, scannen, klasseren van bidprentjes,
rouwbrieven, krantenberichten

•

Necrologie: invoeren van gegevens

•

Bronnen zoals oude registers, documenten bewerken voor publicatie

Werkgroep ‘Beeldmateriaal’
Onze collecties: foto’s, communieprentjes, geboortekaartjes, enz.…
verzamelen, archiveren, digitaliseren, beheren, foto reportages maken
Werkgroep ‘Tentoonstellingen’
Het plannen en uitdenken van thema’s voor tentoonstellingen. Informatie
verzamelen hierover. En de tentoonstelling helpen opbouwen
Werkgroep ‘Activiteiten’
Samenstellen van onze activiteitenkalender. Volgens een vast stramien
organiseren wij jaarlijks terugkerende activiteiten, gekoppeld aan jonge, frisse
en nieuwe ideeën (nl.: één hiervan “Melse Feesten”) Tevens streven we ernaar
om een grote en doelgerichte variatie in onze activiteiten aan te brengen (vb.
Museum en Erfgoed)
Werkgroep ‘Museum’
Je werkt graag met de computer, bent geïnteresseerd in de geschiedenis van
Melle en Gontrode
• Registreren, conserveren, plaats geven van binnengekomen materiaal voor
het Museum, in het museum of in depot
•

Fotograferen en digitaliseren van objecten (artefacten)

•

Inventariseren
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Interesse? Zin om een steentje bij te dragen? Er is binnen onze vereniging nog
heel wat plaats voor nieuwe handen, frisse ideeën! Vrijwillige medewerkers met
een hart voor heemkunde, familiegeschiedenis, genealogie het verenigingsleven
in Melle-Gontrode altijd WELKOM

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
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