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Woord vooraf 

Zoals reeds in het vorig nummer van ons tijdschrift werd aangekondigd organiseert het Gemeentelijk 

Museum Melle in samenwerking met onze heemkundige vereniging de zomertentoonstelling 1997 

onder de titel "Camille Melloy en Felix Timmennans, kroniek van een vriendschap". Voor de 

realisatie van deze expositie mochten we rekenen op de bereidwillige medewerking van de Stedelijke 

Musea en het Archief van de Stad Lier, de Bibliotheca Wasiana vzw (gevestigd in de 

Stadsbibliotheek van Sint-Niklaas), het Archief van het College van de Paters Jozefieten te Melle en 

de Fotoclub Iris I Melle. 

In het kader van het Timmennansjaar vonden we het meèr dan gepast een vrij ongekend aspect, 

nl. de vriendschapsrelatie en de samenwerking op literair vlak van Felix Timmermans en de Melse 

Fransschrijvende priester-dichter aan een ruim publiek voor te stellen. Ofschoon ze op het vlak van 

karakter elkaars tegenpool waren, kunnen we hen wel zielsverwanten noemen. Dat laatste komt best 

tot uiting in enkele thema's die een bijzondere plaats innemen in het werk van beide SChrijvers, zijnde 

: de natuur, het religieuze en de plaatselijke geschiedenis en folklore. De meesterlijke vertaling in het 

Frans door Camille Melloy van Timmermans boek "De Harp van Sint-Franciscus" en de illustratie met 

tekeningen, gemaakt door F. Timmermans voor Melloy's "Louange des Saint Populaires" zijn slechts 

voorbeelden van hun reeds hoger vemoemde samenwerking. We hebben ervoor gezorgd dat heel 

wat authentiek materiaal alsook originele handschriften van beide auteurs te bezichtigen zullen zijn. 

Aansluitend op de tentoonstelling in het Gemeentelijk Museum nodigen wij u ook vriendelijk uit op de 

gelijktijdig lopende exposities in de ruimten van het Cultureel Centrum, met name de 

fototentoonstelling "Het Schoon Lier van Timmennans" (realisatie Fotoclub Iris I Melle) en de 

expositie "Kinderen tekenen (naar) Timmennans" (georganiseerd met medewerking van de Melse 

basisscholen). 

Praktische gegevens aangaande deze initiatieven vindt u elders in dit nummer van ons tijdschrift. 

Verder kan u in deze nog een eerste bijdrage lezen in verband met de obiits of rouwborden die 

zich bevinden in de Sint-Martinuskerk te Melle, de klassiek geworden vervolgrubrieken en iets over 

''Vreemde vogels op doortocht in Melle" (het gaat hier echter niet over ornithologie zoals de auteur 

in zijn inleiding vermeldt). 

Veel leesgenot en wellicht tot een bezoekje van uwentwege aan een van onze tentoonstellingen. 

Jan Olsen 

(penningmeester) 
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DE ROUWBORDEN OF OBIITS UIT DE 
SINT-MARTINUSKERK TE MELLE 

door Jan Olsen 

Voor het samenstellen van mijn artikel over dit heel boeiend ond~rwerp mocht \k dankbaar rekenen 

op de ruime medewerking van de heer Emiel de Herckenrode, heraldisch specialist van de WF 

(Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) en wiens overgrootvader, Baron Jacques S.F.J. Léon de 

Herckenrode (1818-1880), een gekend auteur was van genealogische en heraldische werken. E. de 

Herckenrode zorgde o.a. voor het tekenwerk en de wapenbeschrijvingen. Tevens een woord van 

dank aan de heren Gennan Van Bogaert (voorzitter van de kerkfabriek van de Sint-Martinuskerk te 

Melle) en Julien Meersschaut (voorzitter van de fotoclub Iris). 

Tot 1995 waren er een 48 rouwborden aanwezig in de Melse Sint-Martinuskerk, naar aanleiding van 

de schilderwerken binnenin werden ze van de muren afgenomen. Na de werken werd een selectie 

van 30 obiits teruggehangen in de kerk zelf, de anderen zullen eerlang het Gemeentelijk Museum 

Melle sieren. Het was het moment dus om de prachtige stukken een opknapbeurt te geven. 

Eveneens hét moment om ons aan de studie van deze historische relicten te zetten. In onderstaande 

eerste bijdrage zullen we het even hebben over de historiek en de betekenis van het rouwbord of 

obiit. Tevens zullen we u in dit nummer van "De Gonde" uitgebreid kennis laten maken met deze 

rouwborden die zich situeren bij de familie "de Bueren". In volgende uitgaven van ons tijdschrift 

presenteren we u dan de informatie met betrekking tot de obiits van de andere Melse adellijke 

families (van Pottelsberghe de la Potterie, de Potter d'lndoye, Piers de Raveschoot, Verplancke de 

Diepenhède en Braun-Rolandl). 

INLEIDING 

Dood en begrafenis geven van oudsher aanleiding tot gewijde plechtigheden. Hoe 'hoger' een mens 

in het leven heeft gestaan, des te meer heeft hij er blijkbaar de behoefte aan zjjn belangrijkheid bij 

het nageslacht levend te houden. In zijn boek "Heraldiek" (uitgegeven door het Algemeen 

Rijksarchief Brussel in 1985) beschouwt de historicus Emest Warlop het rouwbord of obiit (= het latijn 

voor 'overleden) als een picturale bron voor de studie van de wapenkunde. Volgens hem zou de 

gewoonte om dergelijke borden in Westeuropese kerkgebouwen op te hangen een algemene ingang 

hebben gevonden in de 15de eeuw. Dr. Ottfried Neubecker, auteur van menig heraldisch werk en 

internationaal vermaard, wijdt in zijn (in het Nederlands vertaald) boek "Heraldiek : bronnen, 

symbolen en betekenis", slechts enkele zinnen aan de ontstaansgeschiedenis van de obiit. In 

oorsprong zou men in een rouwstoet naar de kerk doorgaans zwarte, met de voorvaderlijke wapen 

beschilderde, rouwvlaggen hebben meegedragen en werden dan aldaar opgehangen. Niet zo 

bestand tegen de tand des tijds verving men het linnen door duurzamer materiaal. De houten 

rouwborden vonden hun ingang. Bij een overlijden werd dit bord boven de voordeur van het sterfhuis 



opgehangen, me~edragen in de rouwstoet en tenslotte opgehangen in het kerkgebouw, waarin de 

over1edene werd begraven, dit in afwachting dat de grafsteen klaar was. Daarna bleef ze veelal in de 

kerk hangen, zo lezen we ook in Roelof Venniks boekje "Familiewapens: oorsprong en betekenis". In 

het kwartaalblad voor heraldiek "Heraldicurn Disputationes" Oaargang 1 nr. 3 -1996) is een interessant 

artikel verschenen omtrent rouw- of wapenborden. De auteurs zijn Giedo Haudenhuyse en Marc Van 

de Cruys. Zij hebben het ook over een oud begrafenisgebruik waarbij in de lijkstoet het wapen, de 

tabbaard (wijd, tot de voeten neerhangend bovenkleed), de degen, de handschoenen en de sporen 

van de over1edene werden meegedragen. Na de rouwdienst werden deze attributen in een daartoe 

bestemde kast tegen de kerkmuur opgehangen. Het zogenaamde "wapenkabinet". Voorbeelden van 

dit oud heraldisch gebruik zou men vandaag nog kunnen zien in de O.L. Vrouwkerk van Brugge (o.a. 

het wapenkabinet van "de Schietere'" daterende uit 1637). Later zouden deze wapenkasten 

vervangen zijn door een gewoon vierkant doek of paneel (ongeveer één meter zijde) en als ruit (t.t.z. 

met één hoek naar boven) gebruikt. Daarop werd het wapen geschilderd, dikwijls vergezeld van 8, 16 

of meer wapenschilden van voorouders, waaruit je met een beetje kennis van zaken de afkomst van 

de over1edene kan distilleren. 

Tijdens de Franse Revolutie (eind de 18de eeuw) werden de familiewapens alsook de adellijke titels 

afgeschaft. Op het gebied van de wapenkunde ging er toen heel veel ver1oren, blazoenen werden op 

grafzerken werden weggekapt en ook de obiits dienden uit de kerkgebouwen te worden verwijderd. 

In de Sint-Martinuskerk te Melle dateert het oudste rouwbord uit 1848, n.a.v. het over1ijden v~n Jean 

de Bueren (1773·1848), echtgenoot van Cathérine Bor1uut. Het jongste obiit werd opgehangen ter 

nagedachtenis van Baron Emile Braun, die over1eden was te Heusden op 30 september 1968 als 

weduwnaar van Adrienne Roland. Of er in de oude kerk van Melle (voor 1837) ooit obiits gehangen 

hebben enlof verwijderd zijn konden we nog niet achterhalen. 

Een rouwbord heeft doorgaans een zwarte achtergrond. Er is het wapen~ild dat is aangebracht 

alsook de over1ijdensdatum, vaak ook de geboortedatum. Aan de hand van deze gegevens hebben 

we alle 48 obiits uit de Sint-Martinuskerk kunnen identificeren. Enig genealogisch onderzoek heeft 

ook de onder1inge familieverwantschap(pen) zichtbaar gemaakt. 

Over het ontstaan en de ontwikkeling van de heraldiek of de wapenkunde ,in het algemeen willen we u 

hier enkele notities meegeven. Volgens de reeds vernoemde auteur Roelof Vennik wordt algemeen 

aangenomen dat de 'geboorte' van het wapen in 1127 moet hebben plaatsgevonden. Een monnik 

van Mannoutiers, Jean Rapica4/t (1140-1210), schreef in zijn kroniek m.b.t. voornoemd jaar dat 

Geoffry Plantagenet, graaf van Anjou, van zijn schoonvader Hendrik I van Engeland een bla.uw 

schild, bezaaid met gouden leeuwen, kreeg omgehangen. In de daarop volgende jaren zien we 

overal in Europa wapens op zegels verschijnen. De derde Kruistocht (1189-1192) heeft een 

belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van de gewoonte persoonlijke tekens op het wapenschild 

af te beelden. Ook de regelmatig georganiseerde riddertoemooien hebben een heuse invloed gehad 

op dit heraldisch verschijnsel. 
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Voor onze kennis van vandaag van de heraldiek zijn de herauten, de bodes en later echte 

functionarissen, van onschatbaar belang geweest. Voor hun diplomatiek en militair inlichtend werk 

hebben vele herauten één en ander genoteerd en uitgetekend. 

Een heraldische vaktaal ontstond pas einde de dertiende eeuw, dit onder de herauten. Aan de hand 

van een omschrijving van een blazoen moest een collega het wapen feilloos kunnen uittekenen. 

Daar de meeste toemooien in Frankrijk werden gehouden heeft de Franse taal een grote invloed 

gehad op het jargon van de heraldici. 

Bij de omschrijving van het wapen gaat men uit van de positie van degene die het wapen vasthoudt. 

Unks is dus rechts (dexter) en rechts is dus links (sinister). De kleuren die in de heraldiek gebruikt 

worden zijn: zwart (sabel), groen (~inopel), blauw (azuur of lazuur), rood (keel) en purper (p-o-urpre). 

Ook de metalen spelen een grote rol: goud (ook weergegeven als geel) en zilver (ook weergegeven 

als wit). De verschillende kleuren hebben een symbolische waarde. Het weergeven van kleuren door 

middel van arceringen werd een noodzaak toen men na de uitvinding van de boekdrukkunst de 

mogelijkheden kreeg om wapenboeken uit te geven, doch in die tijd beschikte men nog niet over de 

kennis om op één blad verschillende kleuren naast elkaar af te drukken. Vandaag geeft men in heel 

wat publikaties nog de zwart-wit uitgave van wapenschilden weer, vooral dan omwille van 

kostenbesparende effect. 

Wanneer we spreken van een wapen in het algemeen, bedoelen we allereerst het schild met de 

daarop voorkomende schildverdeling en afbeeldingen. Op een wapenafbeelding zien we vaak nog 

allerlei zaken, die we samengevat met de term schilddekking aanduiden, o.a. : de helm (A), de 

wrong (B), het helmteken (C), de dekkleden (D), schildhouders (E), wapenspreuken (F), mantels (G) 

en kronen (H) (zie figuur). 

C 

~ ======-;~~mlj~ 

E 

F _______ ~~~"--" Ï1~~~~/'~ 

(40) rouwbord van Francisca Gabriêl Verplancke de Diepenhède, op deze afbeelding komt geen wrong (B) voor, in de plaats daarvan 
is er een helmteken (C), de mantel (G) is hier eveneens niet getekend. 
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Tot vóór de recente schilderwerken in de Sint-Martinuskerk bevonden er zich een 48 rouwborden. 

We hebben ze toen een soort identificatienummer gegeven. Ondertussen zijn een dertigtal obiits 

terug opgehangen in het kerkgebouw. Zoals reeds gezegd bevinden de andere zich in het 

Gemeentelijk Museum Melle. Verderop in ons artikel hanteren we steeds voornoemd 

identificatienummer. 

De eerste groep rouwborden die we bespreken situeren zich rond de adellijke familie "de Bueren". 

EVEN IETS OVER DE FAMILIE "de Bueren" 

De oorsprong van de familie "de Bueren" dienen we te zoeken in het Duitse MOnster, de historische 

hoofdstad van Westfalen. Daar duikt de naam "de Bueren" reeds op in de 15de eeuw. Pas in de 

18de eeuw komt deze familie naar Vlaanderen. De ons oudst gekende telQ is Chnstophe de Bueren 

(1739-1791). Naar we lazen in het boek "De geschiedenis van Melle" (H. Verbist, Leuven /1962) op 

p. 359, zou voornoemde kolonel zijn geweest in het regiment van de prins Tour (Thurn) und Taxis, 

een Duits adellijk geslacht dat zou afstammen van de Milanese familie Della Torre. Thum und Taxis 

was reeds eind de 15de eeuw bekend door het organiseren van internationale postdiensten in 

Midden- en West-Europa. 

De naam "de Bueren" is bij de Melse bevolking ook vandaag nog onlosmakelijk verbonden met het 

kasteel van Kwatrecht of het Goed ter Etst, gelegen in de Kalverhagestraat. Over dit goed schreef 

A. De Baets in zijn boek "Bijdragen tot de geschiedenis van Melle" (MeIIe /1996) p. 108 e.v. een 

uitgebreid hoofdstuk. Uit documenten blijkt dat Jan Adolf de Bueren (1799-1873), kleinzoon van 

Christophe, broer van Isidore Désiré (1801-1878) en rechtstreekse voorouder van de huidige 

bewoners van het kasteel van Kwatrecht, in 1850 eigenaar werd van het kasteel. Voorheen was het 

in het bezit van François Jean Baptiste Baut de Rasmon. Deze laatste was overigens toen ook 

eigenaar van het eveneens in de Kalverhage gelegen kasteel "ter Camere". Bij nader genealogisch 

onderzoek blijkt dat de dochter van F.J.B. Baut de Rasmon, Colette in 1764 gehuwd was met Jean 

François de Potter (1737-1801), laatst vernoemde is de oud-vader van de huidige burgemeester van 

Melle, de heer Edouard de Potter d'lndoye. Bovendien is de stamvader van deze laatste, Hermes de 

Potter e Ronse 14 maart 1630 en + Gent 19 maart 1681, gehuwd te Ronse op 27 oktober 1652 met 

. Anne Cathérine de Worm) familiekundig uitgedrukt tevens de oud-grootvader van Stéphanie Pauline 

C.G. de Kerchove de Dentergheni (zie obiit nr. 8), dochter van Constant Guis/ain (1790-1865, libera/e 

burgemeester van Gent van 1842-1854) die gehuwd was met /sidore Desiré Bemard de Bueren (zie 

obiit nr. 11), broer van voornoemde Jan (zie obiit nr. 4) en kleinzoon van Christophe de Bueren. C. 

de Bueren verkreeg van de Oostenrijkse keizer (bijgenaamd keizer-koster) Jozef 11 op 15 maart H87 

de titel van graaf. Met de Franse Revolutie speelde de familie deze adellijke titel kwijt doch verkreeg 

de erkenning opnieuw binnen het Belgische staatsbestel in 1859. Een zoon van C. de Bueren, met 

name Jean de Bueren (1773-1841, zie obiit nr. 2) was gehuwd met Cathérine Borluut, dochter van 

Alphonse en Marie-Françoise van Pottelsberghe de la Potterie (een andere telg uit dit geslacht was 
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Leon van Pottelsberghe de la Potterie (1868-1933), burgemeester van Melle van 1912 tot 1921). Hij 

woonde op het reeds genoemde kasteel ''ter Camere" . Van deze familie bespreken we de 

rouwborden in een volgende uitgave van ons tijdschrift. In bijhorende genealogische schets zal u de 

familieverbanden duidelijker worden. Van elke persoon waarvan een rouwbord in de Sint

Martinuskerk hing vindt u bij deze schets een heraldisch verantwoorde zwart-wit afbeelding met een 

nummer tussen haakjes dat correspondeert met het nummer tussen haakjes naast de respectievelijke 

personen. Er volgt dan ook nog een wapenbeschrijving per behandelde familie en een korte 

toelichting per rouwbord afzonderlijk. Tevens duiden wij op een schets aan welke en waar heden de 

besproken obiits zich bevinden. 

CMtt:3\! dij ~~~;:: ;' ~.~ Wo 

.~< • 

'. 
MEU.e. - I<Îtsteel Ora~f (fe B\\c\"cn. 

'di! )lUCI'~u~ 

. . . ~ , 
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WAPENBESCHRIJVING VAN DE FAMILIES MET AANDUIDING VAN DE 
NUMMERS VAN DE RESPECTIEVELIJKE ROUWBORDEN 

de Bueren : nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-44-45 

(5) 

Van zilver tot aan een leeuw van sabel, 

getongd, geklauwd van keel, gekroond van 

goud, getopt met de oude gravenkroon 

(dertien parels waarvan 3 vertteven). Bij 

enkele familietakken heeft de titeldrager 

de kroon met negen parels, wat voor 

Belgiê de gravenkroon is. Een helm van 

zilver gekroond, getralied, gehalsband en 

omboord van goud, gevoerd en gehecht 

van keel. 

Dekkleden van sabel en zilver. 

Helmstuk : een uitkomende leeuw van het 

schild tussen een vlucht van zilver en 

sabel. Op de meeste obiits is de helm 

vervangen en is al/een het helmstuk 

geplaatst, maar met de oude gravenkroon 

en leeuw zonder de vlucht. De 

Schildhouders : twee wildemannen in vleeskleur voor de oudere generaties en bedekt met bladeren 

aan hoofd en lenden voor de jongere generaties, met een knots in de hand rustende op de schouder. 

Bij de nummers 9 en 45 rust de knots op de grond. 

Spreuk: "HONNEUR ET FIDELlTE" in sabel op een lint van zilver. 
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BORLUUT : nr. 1 

(1) 

FORTAMPS : nr. 43 

(43) 

-9-

Van azuur tot aan een hartschild van keel, 

met een geschaakt hoofdschUd met drie 

rijen van azuur en zilver, vergezeld van 3 

springende herten van goud. Overtapt 

met een markiezenkroon met een 

uitkomend hert van goud, tussen een 

vlucht van azuur en goud. 

De wapenkreet Groninghe Velt! 

Groninghe Velt! in goud op een lint van 

keel. 

Doorsneden, van zilver tot aan een eik 

van sinapel, waar een leeuw van azuur 

voorbij gaat; van azuur tot aan een ster 

van goud met 10 punten. Het schild met 

een zoom van goud, bezaaid met tien 

drakenkoppen van azuur. 



van CROMBRUGGHE de LOORINGHE : nr. 10 - 41 

(41) 

Kreet: "GAND - GAND" 

van keel tot aan drie sporen van zilver 

paal geplaatst, getopt met de baronskroon, 

overtopt met een zilveren helm, gekroond, 

getralied, gehalsband en omboord van 

goud, gevoerd en gehecht van azuur, met 

dekkleden van zilver en keel. 

Helmstuk : een omgeklede arm van keel 

en gekleed van zilver; de wijsvinger 

uitgestoken en versierd met een ring van 

goud, tussen twee ' halve vluchten van 

zilver, beladen rechts, met een 

linkerschuinbalk en links met een 

rechterschuinbalk, beide van keel. 

Schildhouders: twee omgewende leeuwen 

van goud, geklauwd en getongd van keel, 

houdende elk een banier, met de stukken 

en kleuren van het schild. 

Spreuk: "EPERONS DE NOS VERTUS" nr. 10 van sabel op een zilveren lint. 

De spreuk bij het nummer 41 is "ESPERONS DE NOS VERTUS" 

De helm is gevoerd van keel bij: de en van CROMBRUGGHE de LOORINGHE. 
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Christophe de Bueren X ( 
(1739-1791) 

Jean J. Auguste de Bueren (2) X (20 juni 1798) Cathérine Charlotte Joséphine Borluut (1) 
o Gent 21 januari 1773 0 Gent 24 oktober 1775 joII-I--------------! 
+ Gent 13 april 1848 + Melie 03 april 1852 

Isidore Desiré Bernard de Bueren (11) X (Gent 07 augustus 1837) 
o Gent 05 april 1801 
+ Waasmunster 11 juli 1878 

I 

Stéphanie Pauline C.G. de Kerchove de Denterghem (8) 
o Gent 10 april 1818 
+ Gent 21 maart 1897 

Alfred J.M.G. de Bueren (6) X (Elsene 19 april 1865)Léonie M. Stéphanie E. Fortamps 
o Gent 24 december 1838 0 Brussel 03 maart 1842 
+ Elsene 01 februari 1869 + Grove Park (Warwick, G.B.) 01 september 1883 

Jeanne Pauline Frédérique M. de Bueren 
o Sint-Gillis (Brussel) 27 augustus 1866 
+ Aberdeen (Schotland) 09 maart 1949 

Jacques Fr. Anna Ant. Etienne M.G. Behaghel de Bueren 
o Gent 19 apri l 1896 
+ Lausanne (Zwitserland) 20 maart 1932 

Pierre Fr. Anne Ant. Frédéric M.G. Behaghel de Bueren 
o Gent 03 november 1897 
+ Namen 23 december 1968 

r- X Gent 20 januari 1920 
Madeleine J. M. Suzanne Pauline G. Morel de Westgaver 
• Gent 19 september 1899 
+? 

.. 
5 kinderen : Nicole (01921) 

Gisèle ("1922) 
Jean ("1926) 
Cécile (01928) 
Monique (01932) 



1771) Anna van de Woestijne 
(1746-1799) 

Ilo 
Bernardina Coleta de Bueren (3) 
0 02 februari 1781 ~ 

+ 11 mei 1855 

1 ~ 
Jan Adolf de Bueren (4) Emmanuel de Bueren (44) 
0 17 juni 1799 0 25 mei 1806 
+ 02 juli 1873 + 31 mei 1871 

.~ 

I 
Léonce Isidore Constant M.G. de Bueren (9) X (Elsene 04 september 1869) . Elisabeth Ursule Théodorine Fortamps (45) 

o Gent 14 mei 1840 o Brussel 28 juni 1851 
+ Melle 20 oktober 1919 + Gent 27 juni 1902 

1 • ~ 

Marguerite Oésirée Octavie M.G. de Bueren (10) Berthe Stéphanie Frédérique M.G. de Bueren 
o Elsene 11 juli 1870 o Elsene 28 juni 1871 
+ Melle 08 oktober 1917 + Melle 26 april 1950 
X Melle 03 (04?) september 1895 X Melle 09 november 1892 
Maximilien Ferdinand M.J.G. de Crombrugghe de Looringhe (41) Gaston Eugène Ernest M.G. Behaghel de Bueren 
o Antwerpen 26 januari 1873 o Antwerpen 15 maart 1867 
+ Schaarbeek 09 mei 1937 + Gent 01 maart 1938 

~ 
Jean Théodore A. Anne Ant. Fr. M.G. Behaghel de Bueren Anne Marie Laure Léontine Antoinette Fr. G. Behaghel de Bueren 
o Gent 13 mei 1902 o Gent 05 juni 1904 
+ Gent 15 mei 1902 + Sint-Oenijs-Westrem 07 maart 1996 

- X Ruien 09 augustus 1926 
Ernest Frantz J. M.G. de Hemptinne 
o Gent 14 maart 1902 
+ Wondelgem 01 december 1932 
XX Gent 04 mei 1939 
Raymond Anne Victor J. Jean 8 . de Marchant et d'Ansembourg 
o Tuntingen (Ou.) 09 juni 1897 
+ Leuven 14 juli 1959 

~ 
Alain Eugène Frédéric Anne M.G. de Hemptinne X Françoise Charlotte Hélène M.G. Plissart 

ScheIderode 25 mei 1963 
o Gent 30 april 1928 o Gent 30 oktober 1936 

I 
~ ~ 

Amaury Ernest Anne M. Adrien G. de Hemptinne Régine Fr. Anne M.G. de Hemptinne 
o Gent 03 juni 1965 o Gent 29 juni 1968 



(43) (44) 

André Ferdinand Jacques Anne M.G. Behaghel de Bueren 
o Ruien 22 juli 1909 
+? 
X Sint-Pieters Woluwe 04 juli 1939 
Eliane G.M. Carotine de Broqueville 
o Etterbeek 17 april 1914 
+? 

(45) 

Elie M. G. Berthe Jean Behaghel de Bueren 
!--~ 0 Sint-Pieters-Woluwe 11 april 1940 

X Sint-Pieters-Woluwe 4 (of 11) september 1965 
Anita Christiane Eugénie Jacqueline G. de Wasseige 
o Elsene 17 juni 1943 

'- Patricia Andrée Claire M.G. Behaghel de Bueren 
o Brussel 27 juti 1966 

- Nicolas A Eliane M.G. Behaghel de Bueren 
o Brussel 27 juli 1968 



• 
Edouard J. de Bueren (7) 
o Gent 14 mei 1804 
+ Gent 26 oktober 1866 

Genealogische schets 
(Verre van volledig; werd echter opgemaakt om de onder
linge familiale verwantschap tussen de leden van de familie 
"de Bueren", die een obiit lieten maken n.a.v. hun over1ijden, 
aan te tonen.) 

X (Gent 21 mei 1844) 

I 

Anne Alexandrine Cécile Octavie d'Alcantara (43) 
o Arquennes 19 juli 1823 
+ Gent 26 augustus 1878 

Isabelle Catherine Emma M.G. de Bueren 
o Gent 29 maart 1845 

Louise Albertine J. M.G. de Bueren 
o Gent 29 maart 1845 

Marguerite Pauline Adolphine M.G. de Bueren (5) 
o Gent 11 augustus 1858 

+ Brussel 18 april 1928 + Brussel 03 februari 1928 
X Gent 03 augustus 1875 
Anatole Auguste Ange AJ. Scarsez 
o Farciennes 07 augustus 1846 
+ Spa 12 juni 1902 

+ Gent 12 april 1875 

Philippe A Anne Ant. Fr. M.G. Behaghel de Bueren 
o Gent 15 mei 1906 

Laure Berthe Maximilienne Antoinette Anne Fr. M.G. Behaghel de Bueren 
o Gent 16 oktober 1907 

+? 

Réginald Gaston Alice M. G. de Hemptinne 
o Gent 08 mei 1930 

+? 
- X Ruien 03 augustus 1931 

François Em. Emile G.M. de Bassompierre 
o Brussel 07 mei 1908 
+? 

Laurette Madeleine Jacqueline E.A. M. G. de Hemptinne 
o Wondelgem 23 juni 1931 

4 kinderen : 
Chantal (01932) 
Claudine (01933) 
Jean-Jacques (01937) 
Martine (01945) 

J 



· Martinuskerk d Smt"el van e Westerge. 



Plaatsaanduiding rouwborden in de Sint-Martinuskerk & extra aanduiding afbeelding en 
idenficatienummer van deze m.b.t. de familie "de Bueren" (zie ook genealogische schets) 

DORPSPLEIN / MELLE 

Rl 
Rl 

(14) (13) 

(20) (15) 

(12) (16) 
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1-

Lijst van de rouwborden die zich sinds onlangs in het Gemeentelijk Museum 
Melle bevinden & extra aanduiding afbeelding en identificatienummer van deze 

m.b.t. de familie "de Bueren" (zie ook genealogische schets) 

(40) (43) (44) 
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Korte behandeling van elk obiit afzonderlijk 
(horende bij de familie "de Bueren") 

(1) 

(2) 

Cathérine Charlotte Joséphine Borluut 

geboren te Gent 24 oktober 1775 en oveneden te 
Melle op 03 april 1852 

dochter van Alphonse Louis Martin BonutJt (lid 
van de Raad van Vlaanderen) (1719-1785) 
en van Marie Françoise Colette van Pottelsberghe 
de la Potterie (1736-1802) 

gehuwd op 20 juni 1798 
met Jean J. A. de Bueren (1773-1848) 

Jean J. Auguste de Bueren 

geboren te Gent 21 januari 1773 en oveneden te 
Gent tip 13 april 1848 

zoon van Christophe de Bueren (1739-1791) 
en van Anna van de Woestijne (1746-1799) 

gehuwd op 20 juni 1798 met Cathérine Ch. J. 
Bonuut. 
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MUNDEN. 

11015. 

(3) 

EIGENNAMEN . 
DER Oygnl,EDENEl'I:' \ " . 

I NOMS PnOPRES 
liES Oer.~DRS. 

Bemardina Coleta de Bueren 

geboren op 02 februari 1781 en overleden op 11 
mei 1855 

vermoedelijk de dochter van 
Christophe de Bueren (1739-1791) 
en van Anna van de Woestijne (1746-1799). 

Jan Adolf de Bueren 

rentenier, geboren te Gent op 17 juni 1799 en 
woonachtig aldaar. Tijdelijk verblijvend te Melle 
en er overteden op 02 juli 1873 

zoon van Jean J. Auguste de Bueren (1773-1848) 
en Cathérine Charlotte Joséphine Borluut (1775-
1852). 

ACTEl'I VAlt OVERLIJDEN. 

ACTES DE DÉCËS. 

kopie overlijdensakte Jan Adolf de Bueren 
(Burgerlijke Stand I Melle) 
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Margareta Adolphina Paulina M. Gh. de Bueren 

geboren op 11 augustus 1858 en overleden te 
Gent op 12 april 1875, begraven te Melle. 

dochter van Edouard J. de Bueren (1804-1886) en 
van Anne Alexandrine e.o. d'Alcantara (1823-
1878). 

(5) 
. ", ... ,',' 

~,~~ .. ~; I~,'f.r- ~ 'IJ.~+~ ~: f-.?~Ç~i !;t,;,,--~,M .//~u , · . 
. J,u4.l/n}~d<J_./IJ~ . .J, l?..-..4:....J,jJ': .. ~ ,{i;.J-l.,......)lA .. ·J,)"vu.;rz /E·' . . ' 

. ,1/. . :t :.v D u a.-o"X . ,J ru..,.,. __ jg)')li'~n/-- ) ~,J...i/ /b ~.~ 4 . .. ' 

(6) 

. . . '-" ' :: ~~ \. / . ' .. 

~ "_ • .I;.,,... . .. , •. ,ti .',~" ~~,/~ .r?..4/ . : ~. 
! . .. · .. ~;~i· ;.~J . ,; 
i , ; '.:: ... ~~ " 

kopie overlijdensakte Margareta A. p, M. Gh. de Bueten 
(parochieregister Sint-Martinuskerk te Melle) 

Alfred J. M. G. de Bueren 

geboren te Gent op 24 december 1838 
en overleden te Elsene op 01 februari 1869 
(begraven te Melle) 

zoon van Isidore D. B. de Bueren (1801-1878) en 
van Stéphanie P. e. G. de Kerchove de 
Denterghem (1818-1897) 

Gehuwd te Elsene op 19 april 1865 met Léonie M. 
Stéphanie E. Fortamps (1842-1883) 
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' . 

-,: 

(7) 

Edouardus Josephus de Bueren 

geboren te Gent op 14 mei 1804 en-over1eden te 
Gent op 26 oktober 1886, begraven te Melle. 

zoon van Jean J. Auguste de Bueren (1773-1848) 
en van Cathérine Ctlar10tte J. Bor1uut (1775-1852) 

gehuwd te Gent op 21 mei 1844 met Anne 
Alexandrine Cécile Octavie d'Alcantara (1823-
1878). 

.d '" - . '.. . J ' t:""- . .--:::' .. ~ 
'//n,'" .tl.'". /1 i b, ,,),~ . . U ,pi 1.'~1.~ L?J.,;';.7 .. _ •. :/"". L'/I.AI~ ,.~ . • /tnlJ/':".· •.• 

/J ' ,r' . /, . . "/ . . . ~:/,. j • . ...4. 
Con '" '' 'J.. .. .,. .. //"'n~ ••• ! • ./;,.......1, .• ,;;.,.'4, J-''':'''.4 ."''''''''~~.$ -/Irl/"'......,. ~/.. 

.f ' ~4A ... ".:.."" / /'~.J,:.u. ";#03'7.4._:"- , /.J""./, ..... ~JO'.t-;: 'Nj~ ./h.· ...... '""-<· 

. ..;~ .... #~J h·,. .. *_> r, ~~;A _ ' O~/. ·~.·i! ; .• . __ Î) ~;:. .. ~ .. __ /~~ ~~.I""/.4 $.2. ' ~--~ .~' 
a ..... ,J . 

(//-11...4 . ',. /J/.H...). -{. ~.;./J..4u ... /.:.#.,' 
~~~ . 

kopie over1ijdensakte Edouardus J. de Bueren 
(parochieregister van de Sint-Martinuskerk te Melle) 
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(8) 

(9) 

Stéphanie Pauline Coleta Ghislena de 
Kerchove de Denterghem 

geboren te Gent op 10 april 1818 en overleden te 
Gent op 21 maart 1897, begraven te Melle 

dochter van Constantin Ghislain de Kerchove de 
Denterghem (graaf per 20 oktober 1852, geboren 
te Gent 1790 en overleden te Wondelgem 1865) 
en van Pauline Colette Gislene de Loose (1795-
1868) 

Constantin Gh. de Kerchove de Denterghem was 
v66r1830 (tijdens de Nederlandse periode), nl. 
van 1825 tot 1829 burgemeester van Wondelgem 
en van 1827 tot 1830 lid van de Provinciale Staten 
van Oost-Vlaanderen. Voor Gent was hij 
gemeenteraadslid van 1837 tot 1854, schepen van 
1840-1842, burgemeester 1842-1854 en liberale 
senator (arrondissement Gent) van 1851 tot 1855. 

Stéphanie de Kerchove de Denterghem was 
gehuwd met Isidore O.B. de Bueren te Gent op 07 
augustus 1837. 
Haar broer Charles (1'819-1882) was voor de 
liberalen te Gent gemeenteraadslid van 1858 tot 
1882 en burgemeester (1858-1882), was ook nog 
een tijd provincieraadslid, volksvertegenwoordiger 
en senator. 

Léonce Isidore Constant M. G. de Bueren 

geboren te Gent op 14 mei 1840 en overleden te 
Melle op 20 oktober 1919 

zoon van Isidore Oésiré B. de Bueren (1801-1878) 
en van Stéphanie Pauline C. G. de Kerchove de 
Denterghem (1818-1897) 

gehuwd te Elsene op 04 september 1869 met 
Elisabeth UrsuJe Th. Fortamps (1851-1902). 
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(11) 

Marguerite Désirée Octavie M. G. de Bueren 

geboren te Elsene op 11 juli 1870 en over1eden te 
Melle op 08 oktober 1917 

dochter van Léonce I. C. M. G. de Bueren (1840-
1919) en van Elisabeth U. Th. Fortamps (1851-
1902) 

gehuwd te Melle op 03 september 1895 met 
Maximilien Ferdinand M. J. G. de Crombrugghe 
de Looringhe (1873-1937). 

Isidore Désiré Bemard de Bueren 

geboren te Gent op 05 april 1801 en over1eden te 
Waasmunster op 11 juli 1878, begraven te Melle 

zoon van Jean J. A. de Bueren (1773-1848) en 
van Cathérine Ch. J. Bor1uut (1775-1852) 

gehuwd te Gent op 07 augustus 1837 met 
Stéphanie Pauline C. G. de Kerchove de 
Denterghem. 
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(41) 

(43) 

Maximilien Ferdinand M. J. G. de Crombrugghe 
de Looringhe 

geboren te Antwerpen op 26 januari 1873 en 
overleden te Schaarbeek op 09 mei 1937 

zoon van Albert de Crombrugghe de Looringhe 
(1845-?) en van Valentine de Nieulant et de 
Pottelsberghe (1849- ?) 

gehuwd te Melle op 03 september 1895 met 
Marguerite D. O. M. G. de Bueren (1870-1917) 

Max. de Crombrugghe de Looringhe was tevens 
een achterkleinzoon van Constantin de Kerchove 
de Denterghem (gewezen burgemeester van Gent, 
zie hoger). 

Anna AJexandrina Cecilia Octavia d'Alcantara 

geboren te Arquennes (Henegouwen) op 19 juli 
18~3 en overleden te Gent op 26 augustus 1878 

dochter van Emmanuel Joseph d'Alcantara en van 
Cecilia Carolina Norbertina Huyttens 

gehuwd te Gent op 21 mei 1844 met Edouard de 
Bueren (1804-1886). 
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Emmanuel Josephus Ludovicus de Sueren 

geboren te Gent op 25 mei 1806 en overleden 
te ... ? ... op 31 mei 1871, begraven te Melle 

zoon van Jean J. Auguste de Bueren (1773-1848) 
en van Cathérine Charlotte J. Borluut (1775-1852). 

I)"" ~ .J.-. l) ',-':' I ~ r J" 0 \1/ f. 4'1,---< '--' A-t.oJ r 'cAfP>?o q t.;L~ JJd77';.'.~ 't ) 
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J
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f"I 

f//J: .. "/'",,.,ct.;!., . ,f. tl ,, ;d 

kopie van de overlijdensakte van Emmanuel de Bueren 
(parochieregister Sint-Martinuskerk/ Melle) 

(45) 

Elisabeth Ursule Théodorine Fortamps 

geboren te Brussel op 28 juni 1851 en overleden 
te Gent op 27 juni 1902, begraven te Melle 

dochter van Fredericus Carolus Fortamps en van 
Theresia Octavia Previnaire 

gehuwd te Elsene op 04 september 1869 met 
Léonce Isidore C. M. G. de Bueren (1840-1919). 
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verant. uitg. : A. De Baets, Klinkerlaan 23, 9090 Melle - Vrij van zegel, art. 198/c 
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VREEMDE VOGELS OP DOORTOCHT IN MELLE 

door August De Baets 

De titel van onderhavige bijdrage heeft niets te zien met omitologie of de studie van de vogels. Het 

gaat hier over personen die, zoals de trekvogels, in onze gemeente opdoken uit een onbekende 

plaats en weer vertrokken naar een onbekende bestemming. Het gaat over de periode van 1667, 

aanvang van de parochieregisters, en 1796, einde van het Oud Regime. Zij behoorden niet tot de 

gewone bevolking en gevestigde Mellenaars. Het waren in feite "vreemde vogels". 

De 17de eeuw was een ongewoon onrustige periode voor onze gewesten. Het begin van die eeuw 

werd nog gekenmerkt door de voortzetting van de geuzentroebelen uit de voorgaande eeuw. Na een 

korte periode van betrekkelijke rust, tijdens de regering van Albrecht en lsabella (1621-1633), brak in 

1635 de tachtigjarige oorlog uit tussen Frankrijk en Spanje. Vlaanderen werd opnieuw het strijdtoneel 

van de oorlogvoerenden. In 1673 vielen de Franse legers weer onze gewesten binnen en de 

krijgsverrichtingen en troepenverplaatsingen zouden duren tot in het midden van de 18de eeuw. 

Deze legers bestonden meestal uit huurlingen, avonturiers die van het vechten hun beroep maakten. 

Als ze gehuwd waren werden ze meestal vergezeld van vrouw en kinderen. 

Een bewijs hiervan vinden we bv. te Sint-Denijs-Westrem waar in 1651 de inwoners moesten 

bijdragen voor "eene leenijnghe die ommeghestelt es gheweest up de voornoemde prochie omme 

daermede te betaelen het garensoen (garnizoen) van de vrauwen .. . "(1). 

Het moet ons niet verwonderen dat tijdens de doortochten van die troepen op bepaalde plaatsen 

kinderen geboren werden, huwelijken afgesloten en ook overlijdens genoteerd werden. 

Het waren niet alleen vreemde troepen die op doortocht kwamen. Bij het naderen van vijandelijke of 

zelfs geallieerde legers en gewapende bendes, sloegen de dorpelingen op de vlucht om een 

onderkomen te vinden in, hetgeen ze dachten, veiliger plaatsen. Sommigen verbleven daar een min 

of meer korte tijdspanne om dan weer te verdwijnen zoals ze gekomen waren. het is dus niet te 

verwonderen dat in die periode heel wat vreemde namen in onze parochieregisters verschijnen, 

namen die we nergens anders terugvinden. 

Hiema volgt een lijst van hetgeen we genoemd hebben "vreemde vogels" met, waar het kon, een 

mogelijke herkomst of ook de betekenis van de familienaam (2). 

(1) RA.G. Oudburg nr. 820 
(2) zie F. Oebrabandere 'Woordenboek van de Familienamen in Belgiê en Noord-Frankrijk" 

- 29-



aflcortingen : 

bet. = betekenis 

d. v. = dochter van 

zn. v. = zoon van 

N.... . = naamloos 

DOPEN (3) 

AUTEKITS 

BEAF 

BONNE ELS 

CAMBIE 

CINOIS 

DECROM 

DECUILERIE 

DEGRAEFVE 

DEKEGELEER 

DE KNUIF 

DE LOEF 

DE REEU 

DE ROUSE 

DE WULPS 

DHOOSE 

Maria Anna d.v. Jan en VERREMANS Maria 0 11 .11 .1720 (zie HOUTEKIET) 

N ... zn. v. Petrus (soldaat) en N ... Barbara 0 21.05.1706 (onbekende naam) 

livinus zn. v. Jan en VAN GIJSEGHEM livina 0 03.04;1672 (zie BONNEL) : 

Franse oorsprong = bon - goed 

Judocus zn. v. Jan Baptist en COPPENS Marie Anna 0 18.01.1754 (zie 

CAMBIER) : oud Frans - brouwer - streek Doomik-Dottenijs 

Maria Francisca d.v. Nicolaus en STEENMAER Antonia 0 09.09.1685 DE 

SCINOI (onbekende naam) 

Judocus Franciscus zn. v. Nicolaus en VANDROOCHENBROECK Anna 

Francisca 0 30.01.1753 (onbekende naam) 

Judoca Catherina d.v. livinus en VAN WANSBEKE Catharina 0 08.09.1707 

(onbekende naam) 

Antonius zn. v. livinus en WOUTER Adriana 0 17.01.1700 (zie GRAEF -

streek Balegem-Dikkelvenne) 

Catherina d.v. Jan en VERHAEGHEN livina 0 29.11.1672 (bet. Kegelspeler -

streek Kortrijk-Ieper) 

Jacoba d.v. Jan en CALLE Maria 0 01.07.1707 (bet. lang puntig mes -

messenmaker - streek Brugge-Kortrijk) 

Catharina d.v. JAN en DE WILDE Judoca 0 28.08.1729 (bet. : lomp - lelijk -

uit Picardisch lof - louf - streek leper-Brugge-Gent) 

Franciscus zn. v. Adrianus en CARNOEFELS Joanna 0 24.06.1718 (bet. de 

Rede - De Gerede - die steeds bereid is) 

Anna d.v. Franciscus en SCHEPENS Magdalena 0 18.02.1676 (zie OE 

ROOSE - iemand uit het huis of herberg De Roose) 

Jan zn. v. Michael en GOUDYNS livina 0 19.12.1682 (bet. plaatsnaam: Van 

Wulpen) 

Sophia d.v. Petrus en VERSPEETEN Adriana Maria 0 28.03.1781 (bet. 

Hoofs - hoffelijk - streek van leper-Brugge) 

(3) de data zijn overgenomen uit de klappers 
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DIEPENDAEL 

DUBU 

ELYNCK 

FAVRE 

FLAMINCK 

GAVEN 

GOBBAR 

HANNO 

HINS 

HOLLANDT 

HOUFFLIJN 

HUYTS 

KOETSIER 

MARBARCH 

MARICO 

MAROUCKX 

MEIAU 

Joanna Catherina d.v. Josephus (soldaat) en NOWAKOA Anna Maria 

Barbara 0 07.01.1765 (bet. plaatsnaam - streek Leuven-Tervuren - Nowakowa 

= waarschijnlijk Pools (bet. : nieuwkomer?) 

Maria Ludovia d.V. Nicolaas en FROMONT Maria Roberta 0 25.07.1745 (bet. 

Picardische en Normandische vorm van Dubois - Vanden Bossche) 

- Jan Baptist Antonius tweeling zonen v. Ludovicus en DE RAVE Marie 0 

14.06.1682 

- Thomas Franciscus 

(bet. vleivorm van Germaans "edel" - streek Antwerpen-Breda) 

Jan zn. v. Jan Franciscus en ROBERT Magdalena 0 16.07.1771 (bet. Faber = 

smid) 

Joanna Margareta d.V. Jan Michael (soldaat) en LANNA Joanna Catherina 0 

12.04.1747 (bet. variante op Vlaming) 

Livina d.V. Philippus Joseph en DE MET Maria Francisca 0 15.01.1731 (bet. 

Gavin - Gauvin Franse vorm van Nedert Walewein) 

Maria Barbara d.V. Eustachius Meneholdins en ANNOOT Maria Adriana 0 

16.01.1747 (bet. afleiding van Gobbe - Godebrecht) 

Petrus zn. v. Petrus en KEIGEL Maria 0 30.05.1691 (bet. Romaans verbogen 

vorm V.d. Germaanse voornaam Hano = haan - streek Luik-Tienen-Ieper) 

Petrus zn. v. Nicolaus en PIETERS Anna 0 04.04.1687 (bet. variatie op 

Hanne = Johannes - streek Hasselt-Doornik-Bergen) 

Maria Jacoba d.V. Robertus (soldaat) en MORPTU Joanna 029.01.1743 (bet. 

afkomstig van het oude graafschap Holland) 

Maria Joanna d.V. Nicolaus en STEEMAN Catharina 0 29.08.1768 

(plaatsnaam - uit het Duits Höflin = hof) 

Franciscus zn. v. Jan en LOENSEN Anna 0 24.11.1710 (bet. : vorm van 

Heide -Friese voornaam: Huit - streek Dilsen - Opgrimbie) 

Franciscus zn. v. Jan en DEROEIJ Joanna 0 24.09.1775 (bet. : afleiding van 

het Pikardische Cauchier = stratenmaker) 

Franciscus zn. v. Franciscus en BEN IC Maria Magdalena 0 03.01.1709 (bet. : 

plaatsnaam Marbuch (Stuttgart» 

Jacobus zn. v. Jan en DE KEUCKEL Elisabeth 0 29.03.1683 (onbekende 

naam) 

Carolina Jacoba d.v. Bernardus en HILEE Jacoba Francisca 0 11.07.1759 

(onbekende naam) 

Maria Josepha d.V. Henricus en PANTERIN Anna Marie 0 16.083.1745 

(onbekende naam) 
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MOCKAERT 

PAINDAVIN 

PAPILLON 

PARREA 

PERRIJ 

POMMAERT 

QUADQUE 

SEVENILE 

STIEGELBACK 

THELIE 

TRIEL 

TRIUMPH 

WAME 

WATELE 

HUWELIJKEN 

Melchior zn. v. Jan en MEGANCK Joanna Josepha Jacoba 0 06.01.1789 

(Franse familienaam Moquarcl = spotter - streek v. Dendermonde) 

Livina d.v. Antonius en VANDEWIEL Elisabeth 0 11.05.1702 (Frans Pain 

d'Avoine = Haverbrood - streek Okkerzeel-Antwerpen) 

Antonius zn. v. Antónius en Cachador Marie Josepha 0 30.03.1760 (Frans = 

vlinder - streek van Fosses - Compiegne) 

Jan Guilielmus zn. v. Jan Ludovicus (soldaat) en KLERC Catharina 0 

25.12.1708 (onbekende naam) 

Maria Bemarcla d.v. Franciscus en L'HOTEL Anna 0 17.06.1789 (bet. 

plaatsnaam Perier = Pereboom) 

Petrus Livinus zn. v. Jacobus Martinus en PETI Marie Josepha (bet. : 

plaatsnaam - Pommarcl (COte d'Or) vgl. Appelmans) 

Michael Franciscus zn. v. Petrus Franciscus en JANSSENS Maria 0 

03.10.1731 (onbekende naam) 

Jan Baptist zn. v. Franciscus en VANGEERTS Anna 0 07.01.1776 

(onbekende naam) 

Franciscus Ignatius zn. v. Petrus (soldaat) en COPERS PetronelIa 

(onbekende naam - COPERS : beroepsnaam - kopersmid - streek van 

Greifswald en Dortmund) 

Marie Joanna d.v. Baldwinus en DE SMÈT Maria 0 29.10.1768 (bet. : oud 

Frans Tellier = lakenwever) 

Joanna Catherina d.v. Jan en BRACKE Anna 029.01.1714 (bet. : plaatsnaam 

Driel) 

Anna Barbara d.v. Valentinus (soldaat) en PRINDERÖY Maria'" 02.11 .1692 

(onbekende naam) 

Josephus zn. v. Petrus Josephus en DE MEYER Joanna Maria 0 13.02.1793 

(onbekende naam) 

Judocus zn. v. Amoldus en PAPE Maria Francisca 0 31 .12.1730 (bet. 

Romaanse vleivorm van Wautier - Gautier) 

AGON Petrus X VAN GANSBERGHE Catherina Livina 

ANNO Martinus X DE KEUKELEIR Maria 

16.10.1774 

10.08.1687 

(bet. : vleivorm van de voornaam Johannes) 

BARON Ludovicus X de BANARA Joanna 

(bet. : leenman - edelman) 

BIES Carolus X BLOMMAERT Livina 
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(bet. : beroepsnaam - biezenvlechter - streek leper-Kortrijk) 

BOUSSAER Comelius X SCHOET Elisabeth 

(bet. : via Frans Bouchard uit de Germaanse naar Burchard) 

BRESON Nicolaes Josephus X SEDAN Marie Joanna 

(bet. vleivorm van Briee - Heiligennaam Brictius) 

BULLAERT Ferdinandus X OE KOKER Joanna Catherina 

(bet. zie Buylaert - iemand met een buil of bult) 

BUVE Egidius X DE~BEY Antonia 

(bet. Bouvet - Germaanse vleinaam voor Bovo = koe of os) 

CUVELERIE Livinus X VAN WANSELE Catharina 

(bet. zie Cavelier = kruiper - streek Rijsel-Bergen) 

DE BREMAKER Jan X MOOREELS Joanna 

30.10.1723 

14.11.1752 

27.10.1778 

07.01 .1731 

10.07.1706 

10.05.1681 

(bet. Zuid-Oostvlaamse breemaker = opschepper - streek Denderwindeke-Pollare) 

DE HAIJES Franciscus Alexander X DE SMET Anna Maria 30.11 .1771 

(bet. mogelijke korte vorm van Hadeweg - zie ook Hagens) 

DEN DIECK Livinus X MERCK Joanna 

(bet. : beroepsnaam van den Dijker - dijkwerker) 

DIAS Franciscus X DE BEIR Livina 

(van Spaans-Portugees voornaam Diaz = Jacob) 

DULEIN Jan X BAUDEWLJN Joanna 

(bet. waternaam van l'Aisne, bijrivier van de Rhöne) 

HUILMAND Petrus Cornelius X VANDERCRUYSSEN Carolina Francisca 

(Romaanse grafie van de Germaanse vorm Willernan) 

LEMAGIE Jacobus X BRACKE Judoca 

(bet. plaatsnaam: L'lmage - Limauges) 

PEL TIJN Josephus X BOONE Judoca 

PLUWIE Guilielmus X MARCHANT Adriana 

(onbekende naam) 

VAN FRAYENHOVE Christianus X D'HONT Joanna Catherine 

(bet. plaatsnaam Vroom hof - Herenhof) 

VAN NOYE David X DUPONT Maria 

01 .03.1778 

04.07.1744 

28.06.1698 

14.09.1784 

14.02.1736 

17.08.1738 

15.07.1721 

30.07.1782 

04.08.1722 

(bet. eventueel metronische korte vorm van Idenoie : vleivorm van Ida) 

OVERLIJDENS 

BOUZAR Petronella 

BOVENNIET Petrus 

+ 03.10.1781 (van BOSSAERT) 

+ 08.09.1716 (plaatsnaam Bovenistier - Luxemburg) 
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BOVET Nicolaus Josephus + 27.07.1781 (zie BOUVET - van voornaam Bovo of diminutief van? -

koe - os 

QUARTUERE Marie +13.02.1790 (zie Cartier=Charctier - voerman) 

Josepha, wed. Castelle Josephus 

CLEYN SMEDT Georgius + 12.02.1721 (kleine smid?) 

CLUYSSE Petrus 

CULL YN Francisca, 

+ 10.04.1780 (bet. Patroniem Limburgse vorm van Cloesen - Claessen) 

wed. Laurentius Cromsteke + 03.03.1776 (patroniem - Romaanse vleivorm van Guillaume) 

CAMBERT Francisca, man van 

Notez Catherina Jacoba + 12.08.1750 (Romaanse patroniem van de voomaam Gandbertus· zie 

ook Jambers) 

GENEVRIS Nicolaus + 22.08.1746 (van Genévrier - Jeneverstruik) 

KAFKA Ludovicus Josephus+ 30.03.1783 (Boheemse familienaam - Pools Kavka = kauw) 

LUGET Anna: vrouw van . + 14.07.1788 

Mollu Jan 

SCHEYI",I Bernardus (soldaat)+ 13.02.1749 (van schinkardus - streek van Aken-Gemmerick) 

VI;RSTOK Ludovicus + 24.10.1795 (VANDERSTOCK - plaats waar boomstronken groeien) 

Boek 

"Bijdragen tot de geschiedenis van Melle" 

auteur: August De Baets (conservator I arclrivaris van het Gemeentelijk 
Museum I Documentatiecentrum Melle) 

nog aan te schafTen ! 

1) door ophaling in het Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 395, 
9090 Melle, tijdens de openingsuren (zie elders in dit nummer) 
kostprijs = 500 BEF 

2) door overschrijving van 600 BEF (verzendingskosten inbegrepen) 
op de bankrekening van de 
Heemkundige Vereniging De Gonde 
p/a Brugstraat 11 - 9090 Melle 
nummer: 448-3586321-38 
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OVER ROKEN EN SNUIVEN 

door Christine Bruyneel 
DEEL 1 
Zie De Gonde jg 25, 1997, nr. 1, p. 93. 

DEEL 2 

SNUIVEN 

Was de 16de eeuw de eeuw waarin het roken van 
tabak in onze streken populair werd, dan was de 
17de eeuw de eeuw van de snuivers. De Fransen 
waren iets later: zij begonnen er pas aan na de dood 
van Lodewijk XIV (1715), die tijdens zijn regering 
snuiven aan het hof verboden had. 
Snuiven werd eerst mode in de hogere kringen. 
Daarna en tot in de 19de eeuw was het een veel 
beoefende bezigheid in alle bevolkingslagen. 

PRODUCTIE 

Snuiftabak is qua samenstelling totaal anders dan de tabak die voor sigaren en sigaretten gebruikt 
wordt. 

Het productieproces 

1. Het grove werk: de tabaksbladeren worden 
gesorteerd (onzuiverheden en minder goed 
materiaal worden verwijderd) , versneden, 
verpulverd en gezeefd. 

2. Het rijpen: de snuiftabak kan nu rijpen in eiken 
vaten, zoals goede wijn, om zijn "boeket" te 
ontwikkelen. Dit rijpingsproces neemt enkele 
maanden tot een jaar in beslag. 

3. Het sausen: de tabak wordt besprenkeld met een 
saus die geruime tijd moet intrekken. Deze saus is 
bepalend voor het soort snuif. Elke tabaksproducent 
geeft op die manier een eigen smaak aan de snuif. 
Deze eigenheid kan ook verkregen worden door het 
mengen van veschillende soorten tabak (= 
versnijden). 

4. Het fermenteren : bij de fermentatie laat men de 
tabak "broeien" tot hij de gewenste geur en kleur 
heeft. 

5. Het malen: de tabak wordt gemalen in de 
snuifmolen. 

6. De tabak werd losjes in vaten geschud, toegedekt 
en bewaard of in linnen doeken gewikkeld en tot 
karotten geperst. Deze karotten of tabaksstaven 
konden 10 tot 20 jaar bewaard worden en werden 
keihard zodat ze gemakkelijk verpulverd of geraspt 
konden worden. 

Een zakrasp en een "karotte" van tabak 7. Afwerking: bij wijze van smaakmakers kunnen nog 
essences van olie aan het basisproduct toegevoegd 

worden. Hiervoor gebruikt men olieên van bergamot, pepermunt, kruizemunt, viooltjes 
enz ... Mengsels en combinaties hiervan geven snuif"coctails". Zeer populair was de medicinale 
snuif, een mengsel van eucaliptus en munt. 
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· Fabrieken 

De oudste, Engelse snuiffabrieken, waarvoor ons land een groot afzetgebied was, waren gelegen in 
Kendal, Sheffield en omstreken. Het snuifdoosje dat tot de collectie van het gemeentelijk museum 
behoort, is van Kendal afkomstig. Er werd voornamelijk vochtige, donkere, ruwe tabak 
geproduceerd. 

Snuifdoos, voor· en achterzijde 
Herkomst: Engeland, Kendal - materiaal: blik 

Gemeentelijk Museum· Melle 

In de 18de eeuw werd het merendeel van de snuiftabak in onze streken geïmporteerd maar door de 
stijgende populariteit van het snuiven verschenen ook hier tabaksfabrieken, die op hun beurt 
exporteerden, en snuifmolens waarvan de oudsten aangedreven werden door paarden. de latere 
door water of wind. 

Naamgeving 

- volgens de smaak (Pepermunt. Lavendel .... ) 

- volgens het land van herkomst (BraziI. Cuba ... ) 

- volgens een beroemde gebruiker (Prince Regent. .. ) 

- volgens de stad waar de fabriek stond (Sheffield. Kendal.. .) 

- volgens een aangeprezen kwaliteit (Flor Fina ... ) 
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Snuifdoos, voor- en achterzijde 
Herkomst: Belgiê, Deinze - materiaal: blik 

Gemeentefijk Museum Melle 

Tabaksverkopers verkochten hun producten ook vaak onder een eigen merknaam, embleem of 
nummer. 

SOORTEN SNUIFTABAK 

Het aantal soorten snuiftabak dat in de loop der tijden op de markt gebracht werd , is onnoemelijk 
groot. 

Snuiftabak kan verdeeld worden in 3 grote groepen: 
- vochtige, donkere en grof gesneden tabak 
- half-vochtige, middelbruine tabak met een medium korrel 
- droge, lichtbruine en fijn gesneden tabak 

Binnen deze drie algemene categorieën was er een wijd spectrum van smaken en variëteiten. 
Enkele ingrediënten die dikwijls aan snuiftabak toegevoegd werden zijn zouten, gemalen en 
gekookte notenbladeren, keukenzout, gemalen koriander, steeltjes van rozijnen e.d. 
De toegevoegde sauzen bevatten o.a. water, wijnazijn, brandewijn, honing. 
Soms moest het gebruikte water persé bronwater zijn of water dat in een koperen ketel gedistilleerd 
werd . 
Deze bijzondere snuif werd in kleine hoeveelheden zorgvuldig afgewogen op speciaal daarvoor 
bestemde snuifweegschaaltjes die voorzien waren van een fijn tuitje zodat de tabak gemakkelijk in 
de snuifdoos van de klant kon glijden. 
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Een klant keurt de snuif 

GEBRUIK 

Zowel mannen als vrouwen snoven volgens bepaalde regels van de etikette. 
In de hogere klasse konden snuifdozen voor veel doeleinden gebruikt worden: als betaalmiddel, als 
geschenk, als blijk van genegenheid, om een lastig persoon te paaien, als dank voor bewezen 
diensten of als overbrenger van geheime boodschappen. 
Zo schreef de vader van WA Mozart in zijn reisverslag dat zij in 1763 in Brussel "zoveel 
tabaksdozen en etuis kregen dat ze er een stand konden mee beginnen". 
Bepaalde bewegingen bij het snuiven of het wegbergen van de snuifdoos hadden een speciale 
betekenis: snuif van de vingers schudden en vervolgens enkele keren over de doos blazen 
betekende bijvoorbeeld: kom of stuur iemand naar mijn loge, er zal je een briefje overhandigd 
worden. 
Sommige dozen verborgen in een geheim vakje een bijzonder portretje dat niet mocht gezien 
worden of bepaalde accessoires, zoals een scherp mesje om zich mee te verdedigen tegen 
eventuele aanvallers. 

Snuiven was dikwijls verbonden aan bepaalde beroepen. Zo werd gesteld dat bij drukkers, 
kleermakers en mijnwerkers meer snuivers voorkwamen dan in andere beroepen. 
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Populariteit 

Vanaf het begin (17de eeuw) kende het snuiven een steeds 
stijgend succes, zodanig dat in de eerste jaren van de 19de eeuw 
tabak en sigaren slechts 10% van de verkoop 
vertegenwoordigden, snuif 90%! Zowel bij de mannen als bij de 
vrouwen, eerst enkel in de begoede klasse maar later in alle 
lagen van de bevolking, werd gepassioneerd gesnoven. 
Ondanks de tegenkantingen van de Kerk, waren ook veel 
geestelijken te vinden voor een flinke snuif. 
Beroemde 19de eeuwse snuivers waren Charles Darwin en 
Napoleon. 

Het snuiven verminderde door de opkomst van de 19de eeuwse 
rooksalons. Het waren tabakswinkels die rook- en snuifartikelen 
verkochten maar ook beschikten over comfortabele salons waar 
de verbruikers konden roken en converseren. Deze rooksalons 
waren vooral in Engeland populair. Het is bekend dat veel rokers 
en snuivers regelmatig van hun verslaving willen afraken. 
Rooksalons kwamen aan deze opwelling tegemoet: het thuis 
roken bleef binnen de perken ... 

Nog een reden voor het dalend snuifverbruik was dat vrouwen, 
die zeker tot halfweg de 19de eeuw geduchte snuffers waren 
deze bezigheid, onder de wijd verspreide invloed van het preutse 
Victorianisme, als onfatsoenlijk begonnen te ervaren. 

In de tweede helft van de 19de eeuw oversteeg het aantal rokers 
de snuivers. Zeker toen na W .O.II de sigaret furore maakte 
moesten de snuivers het afleggen tegen de andere 

Een geestelijke snuiver tabaksbebruikers. 
Door de hoge eisen die aan snuiftabak gesteld werden, was deze 

duurder dan gewone tabak, wat in de economisch donkere 19de eeuw eveneens in het nadeel van 
de snuif uitviel. 

Gelukkig bleek een sterke vertegenwoordiging niet te beïnvloeden en bestaat tot op heden nog een 
kleine snuiverskern waarvan zowel mannen als vrouwen deel uitmaken. 

Etikette 

- het aanbieden van snuif was gebonden aan bepaalde gebaren en handelingen, overeenkomstig 
de graad van familiariteit. 

- Een vleugje snuif op de bovenlip of in de buurt van de neusvleugels werd als uiterst onwelvoeglijk 
ervaren, evenals luid en uitbundig niezen . 

- Enkel beginnelingen mochten bescheiden niezen na het nemen van een snuifje tabak. 

Het 18de eeuws snuifritueel in 12 stappen 

Neem de snuifdoos in de rechter hand 
Breng ze over naar de linker hand 
Tik even zachtjes tegen het doosje 
Open de snuifdoos 
Presenteer de geopende box aan uw gezelschap 
Neem de doos terug aan nadat iedereen zich van een snuf voorzien heeft 
Schudt het poeder op door met de vingers langs de zijkanten van het doosje te wrijven 
Neem een vleugje snuif in de rechter hand 
Houd dit een tweetal minuutjes tussen de vingers alvorens het naar de neus te brengen 
Breng de snuif naar de neus 
Snuif met precisie door beide neusgaten zonder enig grimas 
Sluit de snuifdoos met een zekere flair 
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Tijdens de regering van koningin Victoria (1837-1901) kende het snuiven in Engeland een lichte 
terugval. Enerzijds door de strenge, soberileid prekende Victoriaanse regels, anderzijds doordat 
aan de rituelen rond het snuiven zo belachelijk veel belang gehecht werd dat men ennee begon te 
spotten en velen het al lachend nabootsten. 
Zo boette het snuiven in aan glamour. 

. Gezondheid 

Sommigen beweren dat snuiven een probaat middel tegen verkoudheden is. 
Snuiven blijkt uit diverse onderzoeken minder schadelijk te zijn dan roken, vooral omdat het zo 
omstreden "passief roken" hier niet van tel is, passief meesnuiven lijkt ons een eerder onmogelijke 
zaak. 
Nochtans was overdadig gesnuif de oorzaak van menige neusklacht. Hierover verschenen 
geneeskundige verhandelingen die de snuifgewoonten echter niet aantastten. 

Uit de dagen van de two
step en de foxtrot 

(jaren '20) 

. Vrouwen en tabak 

Bij de natuurvolkeren is het vanzelfsprekend maar in het Victoriaans 
tijdperk was het onfatsoenlijk. Dit bewijst dat tabaksgebruik, en vooral dan 
bij vrouwen, sterk tijds- en cultuurgebonden is. 
Neem nu het roken van een pijp. In onze "beschaafde" en "tolerante" 
wereld wordt de pijprookster afgeschilderd als een fenn vrouwmens, een 
beetje mannelijk en hopelijk sterk genoeg om spot en afkeuring te 
trotseren, maar altijd een beetje een "bitch". 
Pijp en sigaar zijn immers mannenzaken. 
Pas vanaf de 18de eeuw, toen de vrouwen op alle vlakken meer vrijheden 
kregen, "snoven ze als mannen", zoals A. Frank schrijft in zijn 
Pijpenbrevier. Vandaag zijn er nog weinig snuivende dames gekend. In 
Melle was Mapoe de laatste ... 
Ook vandaag nog vindt men sigaretten-rokende vrouwen nog steeds 
eleganter dan snuivende dames en vrouwen met een dikke sigaar of een 
pijp. Alhoewell! De laatste tijd verschijnt regelmatig eens een vrouwelijke 
media-figuur sigaren-rokend op het schenn. 
Misschien zal men ooit willen terugkeren naar stijl van de jaren '20 toen 
modieuze vrouwen hun sigaretje of zelfs een sigaartje rookten uit een 
pijpje! 
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MOTIEVEN OP HEKKENS (deel 2) 

door Ginette Desmet 

. De zon ne-omloop of de spiraal 

In een vorige bijdrage(1) bespràken we reeds het ing- of ruitmotiefwaarvan de oorsprong, ontwikkeling 

en diepere symboliek nog duidelijk na te gaan zijn. Hoewel het nu volgende omament veel algemener 

verspreid op tal van (ook splintemieuwe) hekkens voorkomt is de betekenis en herkomst ervan veel 

minder duidelijk. Er bestaan meerdere hypothesen(2) over de symboliek van dit motief maar we 

beperken ons tot de verklaring die het meest algemeen wordt aanvaard. 

Het C\:) of ~ motief dat in talrijke varianten op hekkens voorkomt zou een jaarsymbool zijn, 

een voorstelling van de jaarlijkse omloop van de zon. Het verbeeld het klimmen van de zon tot haar 

hoogste punt op 21 juni (zomer zonnewende) tot het weer dalen ervan tot haar laagste punt op 21 

december (winter zonnewende)(3) . Oorspronkelijk werd dit ritme van het jaargebeuren in een 

evenwichtige, gelijkwaardige golvende spiraalbeweging voorgesteld. Door de teloorgang van de 

diepere symboliek werd dit teken in meerdere varianten afgebeeld zoals cJ:) ,/':) of ~ . ~ 
Enkele mooie voorbeelden hiervan troffen we in onze gemeente aan in de Kalverhage nr. 38, de 

Vossestraat over nr.48 en de Oude Brusselseweg nr. 19. 

Kalverhage nr. 38 Vossestraat over nr. 48 

(1) De Gonde - jg. 25 1997 nr. 1 
(2) zie bv. bij K. Logghe - russen hamer en staf. Voor-kristelijke symboliek in de Nederlanden en elders in Europa. Het is er 
soms terug te vinden als. z.9nne~omloop of spiraal maar ook soms als een vervorming van de levensboom 

(3) Heden ten dage wordt het 00 teken algemeen gebruikt om het begrip oneindig uit te drukken t.t.z . de oneindige kringloop 
zoals het altijd opnieuw beginnen van de jaarcyclus. In feite is het de samensmelting van '" en f\J tot één geheel. 
Wanneer dit teken voor het eerst is ontstaan en algemeen in gebruik is genomen is mij niet duidelijk. 
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Oude Brusselseweg nr. 19 

In veel gevallen wordt het golvende spiraaimotief gecombineerd met de zon "fleur-de-lis". 

De Fleur-de-lis (of Irminsul) 

De "fleur-de-lis" is als heraldisch teken welbekend en komt in heel veel wapenschilden voor. het wordt 

in alle talen omschreven als een gestileerde lelie. Nochtans wijkt dit teken zo erg af van de natuurlijke 

bloem dat hieraan ernstig kan getwijfeld worden. In feite lijkt het nog het meest op een gestileerde iris. 

De hypothesen over de juiste oorsprong en de betekenis van dit oer-oude symbool zijn dan ook legio 

en moeilijk bevattelijk samen te vatten. We beperken ons tot de vermelding van de stelling als zou dit 

motief een symbool zijn van de levensboom; zoals de zgn. Irminsul (of Irminzuil, of wereldboom van de 

oude Germanen) van de Saksen die door karel de Grote in 772 werd vernield. 

In de iconografie van de Christelijke kerk werd de "lelie" aangezien als een symbool van macht en 

zuiverheid en aldus zijn er veel voorstellingen bekend van Maria met een leliescepter. Het verband 

tussen een heidense levensboom en een Christelijk Maria-attribuut lijkt op het eerste gezicht 

onmogelijk maar is toch niet helemaal uitgesloten. Daarvoor moeten we even stilstaan bij de figuur 

van paus Gregorius de Grote. Knap psycholoog als hij was gaf hij in 601 een richtlijn aan zijn 

zendelingen om de heidense religieuze centra gewoon over te nemen en ze christelijk te wijden. 

Heidense afgodsbeelden dienden vernietigd maar heidense feesten en gebruiken konden worden 

overgenomen en behouden mits ze een christelijke achtergrond kregen. Mede dank zij deze strategie 

raakte de vroege Christelijke kerk in onze streken sterk Keltisch, Germaans geïnspireerd. Onze 

heidense voorouders hadden een religieuze natuurcultus. Door de concilies van Tours (567) en 

Nantes (568) werd het vereren van bomen, stenen en bronnen verboden. De latere richtlijnen van 

Gregorius de Grote maken het begrijpbaar waarom bv. aan zoveel linden (symbool van de Godin 

Freya) maar ook aan andere "sacrale" bomen Maria-beeldjes werden bevestigd of Maria-kapelletjes 

-42 -



werden gebouwd(4) . Het "fleur-cle-lis"-motief zou als Christelijk Maria-symbool dus inderdaad kunnen 

ontleend zijn aan het oer-oude heidense levensboommotief(5) . 

Wat er ook van zij : het "fleur-de-Iis"-motief is op de meeste hekkens verworden tot een soort pijl- of 

lans punt met als enige betekenis het weren of afschrikken van mogelijke indringers. 

Voorbeelden van de "fleur-de-lis" vonden we o.a. in de Caritasstraat nr. 80, Kalverhage nr. 10, 

Schauwegemstraat 24 en de Geraardsbergsesteenweg 213. 

Caritasstraat nr. 80 
Kalverhage nr. 10 

Schauwegemstraat nr. 24 
Geraardsbergsesteenweg 213 

(4) De vervanging van Freya door Maria is duidelijk en voor de hand liggend. De eik was de boom van de mannelijke God 
Wodan. Hoewel sommige eiken ook gekerstend werden door een Mariabeeldje gebeurde dit veel minder, veel heidense 
sacrale eiken werden gewoon omgehakt. 
(5) Een allerlaatste restant van die sterke boomcultus is zelfs in ons computertijdperk nog niet helemaal verdwenen. Zeker de 
oudere generatie zal. bij een boude of overmodige uitspraak "hout vasthouden". Onbewust zoeken zij aldus steun en 
bescherming bij de goede boomgoden. 
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Voorbeelden van het "f1eur-de-lis"-rnotief verworden tot pijl of lanspunt vinden we o.a. in de Kalverhage 

48 ('t Lindenhof) en aan het kasteel Ter Carneren. 

Kalverhaghe nr. 48 kasteel Ter Cameren (Kalverhagestraat) 

'V\f\filv\JVïJVV~ 

VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE (V.V.F.) 

afdeling Melle 

Lessen 'Oud Schrift ' : Middelnederlandse teksten: leren lezen en begrijpen 
(broodnodig voor al wie wil speuren in oude teksten, bewaard in diverse archief depots) 

plaats : Cultureel Centrum, Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle, tel. : 09/252.26.47 
"> 

~ data , - zate"lag 27 september 1997 (ook iosclrrij>ing) 

.
~ - idem 25 oktober 1997 

- idem 22 november 1997 
- idem 13 december 1997 
telkens van 14u.00 tot 16u.00 

- beginnelingen: de heer R. De Moerloosc 
- gevorderden : de heer A. De Baets 

inlichtingen: Gemeentelijk Museum / Documematiecentrum : 09/252.26.47 

~ 

~.l'Ll'L.>Ll"'~~~~'~ 
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VAN GONTRODE NAAR WASSENE IN 1785 (Deel 2) 

2. De aan koper 

2.1 Inleiding 

door Ferdinand Steurbaut en Roger De Moerloose 

Na in het eerste deel1 de verkoop van de hofstede en de gronden van Lieven Steurbaut aan 

Joannes De Moerloose nader te hebben toegelicht. Zal nu de koper onder de loep genomen 

worden. 

2.2 Wie was Joannes De Moerloose? 

Joannes Livinus De Moerloose , werd gedoopt op 21 januari 1727 te Gontrode als zoon van Livinus 

De Moerloose en Maria De Neve. Hij huwde te Gontrode op 17 oktober 1751 met De BiI(le) Jacoba. 

Op 4 november 1751 werd hun eerste zoon gedoopt te Gontrode, daarna vertrok het jonge gezin naar 

Wassene. 

De gezinsreconstructie: 

De Moerloose Joannes Livinus 

°Gontrode 21-01-1727 

+Wassene 08-07-1774 

*Gontrode 17-10-1751 met De BiI(le) Jacoba (Jacolina) 

° ? 

Waarvan: 

+? 

1. De Moerloose Joannes 

o Gontrode 04-11-1751 

+ Wassene 22-01-1775 

2. De Moorloose Catharina 

o Wassene 04-06-1753 

+? 

3. De Moorloose Petrus 

o Wassene 05-02-1755 

+? 

4. De Moor1oose Maria Petronella 

o Wassene 04-10-1756 

+? 

1 SteurbautF _ De Moerloose R,De Gonde, Van Gontrodenaar Wassene in 1751jg24 1996 m.3-4 ,blz. 11-16 
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5. De Moerloose Joanna Maria 

° Wassene 17-10-1757 

+ Wassene 12-06-1760 

6. De Moerloose Ferdinandina 

° Wassene 02-07-1759 

+ Wassene 26-04-1781 

7. De Moerloose Josephus 

°Wassene 19-03-1761 

+? 

* Wassene 18-01-1793 met Venneulen Maria Anna 

8. Oe Moerloose Bonifacius 

° Wassene 21-08-1762 

+? 

9. De Moerloose Petrus 

° Wassene 07-06-1765 

+ Wassene 05-06-1770 

10. De Moerloose Maria Jacoba 

° Wassene 09-03-1767 

+ Wassene 01-04-1767 

11. De Moer1oose Maria Theresla 

° Wassene 10-10-1768 

+ Wassene 18-12-1768 

Om een overzicht te bekomen van het gezin was het nodig de OHO registers van de parochies 

Scheiderode, Wassene , Vurste en Meisen te raadplegen. Voor de bewuste periode zijn de OHO 

registers van Scheiderode ver10ren gegaan, we kunnen ons enkel baseren op de klapper. 

Uit de gezinsreconstructie kunnen we vaststellen dat weinig kinderen van het gezin volwassen 

werden. Tijdens het Anciene Régime bedroeg de levensverwachting doorgaans slechts 30 tot 35 

jaa,2. De zuigelingensterfte (sterfte tijdens de eerste levensmaanden) lag tot in de 19de eeuw zeer 

hoog. Wassene telde in 1766 ongeveer 70 inwoners en er stonden een 14-tal huizen, dit gezin 

maakte er deel vanuit. 

2.3 De ouders van Joannes De Moertoose. 

livinus De Moer1oose werd gedoopt op 19-03-1701 te Gontrode. en huwde met Maria De 

Neve. Dit waren de ouders van Joannes De Moerloose. Een genealogische schets: 

2 Chr. Vandenbroeke,Sociale en demograJisclle gesdJiedenis 16
e 

-eind 1Se eeuw,Cursus UO "Hoe scbrijfik de gesdJiedenis van mijn gemeente" 
,1993, 
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De Moerloose Livinus 

°Gontrode 19-03-1701 

+Gontrode 08-08-1739 

*1 met De Neve Maria (dochter van Joannes Oe Neve & Maria Oe 

Lang he) 

° Landskouter 18-07-1707 

+ Gontrode 04-06-1 n8 
Waarvan: 1. De Moertoose Joannes Livinus 

o Gontrode 21-01.1727 

+ Wassene 08-07-1774 

*Gontrode 17-10-1751 met Jacolina De BiI(le) 

2. Oe Moerloose Franciscus Jacobus 

°Gontrode 08-01-1729 

+Gontrode 04-01-1731 

3. De Moerloose Adriana Maria 

°Gontrode 26-11-1730 

+vóór 1739 

4. De Moerloose Petrus 

°Gontrode 27-08-1732 

+ vóór 1739 

5. Oe Moerloose Catharina 

° Gontrode 18-06-1734 

+? 

• Gontrode 19-11-1758 met Gerardus Codde 

6. De Moerloose Martinus 

° Gontrode 09-02-1737 

+1 

7. De Moerfoose Petrus Franciscus 

°Gontrode 17-01-1739 

+ vóór 1739 

Het frappeert hoe weinig geboorten in de volle zomer voorkomen en des te meer in de winter. In 

bov~nvermelde gezinsreconstructie hebben we twee geboorten in de zomer en vijf in de winter. 

Bij de dood van Livinus De Moerloose werd een staat van goed gepasseerd voor de vierschaar van 

Landskouter en Gontrode op 04-11-1739. Maria De Neve hertrouwde te Gontrode op 08-10-1739 met 

Guillemus Verspeeten. 
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2.4 Staat van goed van Livinus De Moerloose.3 

Staet ende inventaris van goede in baeten ende commeren bleven ende bevonden ten sterlhuyse van 

Uven De Moor/oose tilius Jans geprocureert met Uvine Schepens, overleden binnen dese prochie van 

Gontrode den 8 augusty 1739 saliger memorie den weleken maeckt ende overgeeft Marie De Neve 

filia Jans gewoonen met Marie De Lange, weduwe ende hauderigge gebleven ten ster1huyse 

voornompt die tsaemen in echten hauwe/ycke hebben gewonnen ende by den overledenen syn 

achtergelaeten dry kinderfJn met naeme Jan De Moer/oose aut ten overleijden van den voornoemde 

synen vaeder ontrent twoolf iaeren en alf, Catharina aoot vijf iooren ende Martinus aut twee iaeren en 

alf over weJcke weesen hebben geintervenieert als vooghden Mathijs Verspeeten in hauwelyek met 

Cathalijne De Moer/oose sloverledens suster van alven bedde patemeel ende Philippus De Neve 

s'hauderiggens broeder matemeel de we/cke t'saemen met dese hauderigge door Adriaen De 

Lansheere gheeeden prijser ende costumier hebben doen opnemen alle de voordee/en ende 

achterdeelen ter voomomden ster1huijse te bevinden de meubilaire effecten gesteldt in behoorelyeke 

prysie mitsg(ade)rs daer van doen stellen desen iegenwoordighen staet omme cJe weese daervuyt te 

genieten hunne rechte portie hereditaire volgens costume den we/cken aldus wordt overgeven aen 

Ulieden heeren burgm(eeste)re ende schepenen der prochien van Gontrode ende Lanscauter als 

oppervooghden van de voorschreven weesen omme gehoort gheslotten ende gearresteert te worden 

als naer behooren alles inder manieren neerschreven. 

Eerste cappittel van syde haudende goederen ende g-onden van erfven van den overledenen de 

weesen alleene competerende behaudens s'hauderiggens recht van tochte haer leven gedurende. 

Alvooren dhelft van eene behuysde hofstede binnen dese prochie van Gontrode aen de cappelle oost 

den coster causa uxoris met het Mededeel suijt den wegh ende west den heffewegh groot seventhien 

roeden den overledenen toecommende by successie van sijne moeder dus xvij R(oeden) 

Jtem wordt hier nog te kennen gegeven dat van s'over/edens cant ende syde haudende goet is 

vercocht aen Pieter Van Gansberge constant dit hauwelyck een partijken bosch binnen de prochie 

van Melle groot 50 roeden voor de somme van sesthien ponden gr(oote)n courant geldt waer van 

dese hauderigge aen haere weesen moet emplacement ofte recompentie doen dan alsoo op het 

voorseyde bosseiken waeren staende eenighe boomcathey/en die men rekent weerdigh geweest te 

hebben tot vier ponden grooten soo en soude dese hauderigge maer moeten remplaceren ofte 

recompentie doen tot concurentie van twelf ponden grooten het weleke alhier 

dient voor m(emori)e 

Tweede cappittel wesende conqueste gronden van erfven by den over/edenen met dese hauderigge 

constant haer/ieder hauwelyek geacquireert 

3RAGent, Fonds Landskouter - Gontrode, register Dr. 6 
o 

folio's 195 - 197 v (uittreksels) 

-48 -



Alvooren een partijtien /andts binnen dese prochie van Gontrode 

den ScheIderode wegh doorgaande oost ende noort Joannes Satterman causa uxoris SlJyt ende 

west de al/emoesenije van S(en)te Baefs {TOot 90 roeden desen sterfhuyse toe commende by coope 

van de weesen ende ten sterfhuyse van wy/ent Bertholomeus V1iebergh ende Adrianeken Heffewege 

by wette/ycke conditien van de 12 x-ber 1731 dus xC Roeden 

Jtem nogh eene behuysde stede sen den Loodries oost P(iete)r De Mey suyt den dries west de hoirs 

Gil/is Dhondt ende nort den wegh groot sonder den vuytp/andt op den se/ven dries een bunder 

achtendertigh roeden verkregen by coope ten sterfhuyse van Adriaen VancJe Sype volgens de 

wette/yckhede vanden 19 iuny 1737, dus hier in (TOote iiijc xxxviij R(oeden) 

Welcke voors(eide) hofstede belast is met eene rente van dry ponden grooten ts'iaers in proffytte van 

heer ende m(eeste)re Franciscus Van Damme p(res)b(yte)r canoninck ende scholIaster van de 

exempte cathedrae/e kercke van S(te) Baefs in Ghendt losselyck den penninck xxv-tigh ende a/soo tot 

vijfentseventigh ponden fTOOfen wisselgeldt me(morie) 

(borg):........ Pflilippe De Neve, temmerman van stille, 

woonende binnen de prochie van Landscauter 

Actum in ordinairen gebannen vierschaere van den 4 9-bre 1739 

ter maninghe ....... . 

Uit de staat van goed kunnen we enkele interessante gegevens vinden, een opsomming. 
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Namenregister van de staat van goed. 

Marie De Lange 

Adnaen De Lansheere4 

Pieter De Mey 

Cathalijne De Moerloese 

Jan De Moer1oose 

Catharina De Moerloose 

Martinus de Moer1oose 

Liven De Moor1oose fs Jans 

Marie de Neve fa. Jans 

Philippus De Neve 

Gillis Dhondt 

Adrianeken Herrewege 

Joannes Satterrnan 

Livine Schepens 

Franciscus Van Damme 

Pieter Van Gansberge 

Adriaen Van de Sype 

Mathijs Verspeeten 

Bertholomeus Vlierbergh 

Plaatsnamen in de staat van goed. 

allemoesenije5 St.Baafs 

bosch te Melle 

cappelle 6(Gontrode) 

Cathedraele kerke st. Baefs in Ghendt 

den wegh (Gontrode) 

Dries 7 (Gontrode) 

Gontrode 

herrewegh 8(Gontrode) 

Lanscauter 

Loodries 9(Gontrode) 

Scheiderode wegh 10(Gontrode) 

2.5 De grootouders van Joannes De Moerloose . 

.Joannes De Moerloose was genaamd naar zijn grootvader (eerste voornaam) en naar zijn vader (tweede 

voornaam). Van de grootvader is de doop datum ons momenteel onbekend. Hij overleed te Gontrode op 20-10-

1722. Hij huwde tweemaal , voor de eerste maal te Gontrode op 26-07-1682 met Maria Speelman en voor de 

tweede maal te Melle op 24-05-1694 met Livina Schepens. Hij was armmeester (Heilige Geest) in 1691/1692 

en kerkmeester in 1709 te Gontrode. Om een duidelijk beeld te krijgen een genealogisch overzicht: 

4 De Baets A,Bijdrage tot de geschiedenis van Melle, 1996,blz. 148 ' " pachter van het bofte Ginderomme.(1728) 

5 ibidem, blz. 144 .... omringd door uitgestrekte Aabnoezenijbossen. 

6 Ibidem, bIz.169-172 ... de kapel,werd opgericht op de Loodries, ook Kapelledries genoemd .... 

7 Ibidem, blz.152 Vanaf de Dries te Gontrode ..... 

8 ibidem, blz. 170 ... voorseijde procbie bestaen ende geleghen west den Herwech, ... . 

9 ibidem, blz. 32,169-171.. .. in het centrum van Gontrode de Loodries. 

10 Ibidem, blz.154 .Een andere voorname weg was de Scheiderodeweg - nu ten onrechte Scheldeweg genoemd. 
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De Moerloose Joannes 

°1 

+Gontrode 20-10-1722 

1 *Gontrode 26-07-1682 met Speelman Maria (dochter van Jan Speelman) 

+ Gontrode 21-03-1694 

2 * Mel1e 24-05-1694 met Livina Schepens 

°1 

+ 

Waarvan: 1. De Moerloose Catharina 

° Gontrode 1-04-1683 

+ Gijzenzele 17-03-1764 

*Gontrode 02-07-1708 met Matthias Verspeeten (+ Gijzenzele 26-03-1763) 

2. Joannes De Moerloose 

°Gontrode 28-12-1685 

+? 

3. Joanna De Moerloose 

° Gontrode 14-03-1688 

+Gontrode 1-1-1696 

4. Petrus De Moerloose 

° Gontrode 05-02-1693 

+ Gontrode 08-01-1733 

*Melle 07-10-1724 met Petronella De Regge (+Melle 21-08-1774) 

5.Ludovica De Moerloose 

°Gontrode 1-03-1695 

+1 

6.Aegidius De Moerloose 

° Gontrode 02-03-1697 

+1 

7. Joannes De Moerloose 

°C>ontrode 29-11-1698 

+1 

8. Livinus De Moerloose 

o Gontrode 19-03-1701 

+ Gontrode 08-08-1739 

* ? met Maria De Neve (OLandskouter 18-07-1707 +Gontrode ~-06-l778) 
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r-----------------.-

9. Petronilla De Moerloose 

o Gontrode 1l..Q4-1703 

+1 

10. Ignatius Livinus De Moerloose 

o Gontrode 16-02-1705 

+1 

11 .. Franciscus Leonardus De Moerloose 

o Gontrode 11..Q4-1707 

+1 

Opvallend is terug het tijdstip van de geboorten. Geen enkele geboorte in de zomennaanden, 

typerend voor de tewerkstelling in de agrarische sector. 

Na de dood van Maria Speelman (Joannes De Moerloose zijn eerste vrouw) werd een staat 

van goed opgemaakt, gepasseerd voor de vierschaar van Landskouter en Gontrode op 02-12-

1697. 

2.6 Staat van goed van Maria Speelman.11 

in de marge: 11 ghepresenteert..... in vierschaere van(de) 

tweeden december 1697 11 

Jnventaris ende staet van goede ghemaeckt ten sterfhuijse van Marie Speelmans overleden binnen de prochie 

van Gondtrode op den xxj-en van maerte 1694 achter1aetende vier kinderen met nae,men Cathalijne De 

Moorloose audt ontrent elf iaeren en Jan De Moorloose haudt ontrent de neghen iaeren ende Jenneken De 

Moorloose audt ontrent de zeven iaeren ende Pieterken De Moorloose audt ontrent een iaer en half waervan 

hauder ghebleven is Jan De Moorloose sittende in commer ende in baeten ten voom(oemde) sterfhuijse den 

weleken desen staet maeckt ende overgheeft beneffens Jan Speelman vaeder van de overledene ende voocht 

matemeel over dese weesen ende Jan De Moorloose als vader ende voocht over sijne kinderen de welcke desen 

staet maecken ende overgheven aen W(ieden) heeren bailliu, burghemeester ende schepenen vande prochie van 

Gondtrode ende Landtscauter, marquisaet ende lande van Rodes inder maniere náer volghende. 

Jnden eersten gheven de voochden te kennen dat dese overledene geene patermoniele gronden van erfven en 

heeft achterghelaeten dan wel binnen huwelijc)( gheconquesteert de twee delen van drijen van de hofstede daer 

de overledene in ghestorfven is daer van het ander derde toecompt aen den hauder als op hem verstorfven van 

weghe sijne moeder groot int gheheel ontrent vijf dach(wan)t met den vuijtplant op den driesch waervan desen 

hauder toecompt de twee deelen van drijen ende int ander derde sijn blat van bijlevinghe sijn leven lanck 

11 R.AGent, Fonds Landskouter. Gontrode, register nr. 3 

folio's 103 - 106 (uitlreksels) 
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ghedeurende volghei1s de costume vanden lande van Aelst de sijne tooconixte dus hier 

per m(emori)e 

haevelijcke baete 

Jn den eersten wort hier ghebrocht het woonhuijs en de schuere en de stallen ghestaen op de voorseyde hofstede 

die desen hauder sustineert ghemeen te laeten tusschen hem ende sijne kinderen om reden van de troebelen tijt 

maer sijn in prijse ghebrocht om diswille of de selve huijsen quamen verbetert ofte verarghert te worden om aen 

d'een ofte aen dander instant ghedaen te worden ende commen in prijse te bedraghen ter somme van 

drijenvijftich 

ponden gr( ooten» dus trt( emori)e 

in de marge: " wort voor goed ghehauden desen ende naervolghende posten volghens den prijs van wijlent 

Andries Dierens " 

Het sterfhuis heeft schulden aan Louis Van Hecke ("rente"), Jan Vander Eecken ("prochie"), Christiaen Peeters 

("medecamenten"), Jenneken Speelman ("reste van diensthuere") 

.... nu gheleden ontrent een iaer een kint is ghestorfven te weten Jenneken .. .... .. . 

Namenregister van de staat van loed. 

Cathalijne De Moorioose 

Jan De Moorioose 

Jenneken De Moorioose 

Pieterken De Moorioose 

Andries Dierens12 

Christiaen Peeters 

Jan Speelman 

Jenneken Speelman 

Maria Speel mans 

Louis Van Hecke13 

Jan Vander Eecken 13 

Plaatsnamen in de staat van loed. 

Lande van Aelst 

driesch (Gontrode) 

Gontrode 

Landtscauter 

Marquisaet ende Lande van Rodes 

12 De Baets A,Bijdrage tot de geschiedenis van Melle,1996,bIz.170 ... getuigt Andries Dierens iS Passchier .. .. 

13 Ibidem, blz.148 .. pachters van het hof te Ginderomme Van Heciee L.(1668) -vanderEeck.en J. (1717) 
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LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING 
DE GONDE 1997 

(aanvullende lijst met gegevens van 01 maart t.e.m. 15 mei 1997) 

1) STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 500 BEF) 
- Balcaen Véronique, Schauwegemstraat 71, 9090 Melle 

- De Coster Luc, Zwaanhoeklos 10, 9090 Melle 

- Goessens Marc, Kleine Wetterstraat 44,9230 Wetteren 

- Keverijn Diane, Tuinstraat 38, 9090 Melle 

- Mercelis Jozef, Bijlokestraat 22, 9070 Destelbergen 

- Op De Beeck-Van Brempt Joz., Koningsplein 38, 2500 Koningshooikt 

- Van Den Broecke Lutgarde (gemeenteraadslid), Mellestraat 312,9090 Melle 

- Vander Auwerrneulen Jean, Caritasstraat 36, 9090 Melle 

- Van Vlaenderen Leen, K100sterstraat 70, 9090 Melle 

- Vervaet Luc, Geraardsbergsesteenweg 32,9090 Melle 

2) Leden (vanaf een bijdrage van 200 BEF tot 500 BEF) 
- Bracke Dirk, Kruisstraat 65, 9090 Melle 

- Bruyland Hilaire, Hof ten Dries 6, 9090 Melle 

- Dauw Christiaan, Wautersdreef 21, 9090 Melle 

- De Nys Magda, Vijverveldlaan 25, 9090 Melle 

- De Pelsmaeker Martin, VJaschaard 13,9090 Melle 

- De Smet Marianne, Alfons Van Den Broeckstraat 4, 9041 Oostakker 

- De Vocht Roger, Gentbruggekouter 15, 9050 Gentbrugge 

- D'Hoossche Marcel, Hoevestraat 21, 9620 Zottegem (Erwetegem) 

- D'Hoye Willy, Brusselsesteenweg 65,9090 Melle 

- Goossens Roger, Zuidlaan 332, 9230 Wetteren 

- Lauwers Alex, Alfons Van Den Broeckstraat 4,9041 Oostakker 

- Olsen Lieve, Kalverhagestraat 35,9090 Melle 

- Piens Luc, Kloosterstraat 49,9090 Melle 

- Soenen Christine, Jan zonder Vreesstraat 51, 9000 Gent 

- Thery Maurice, Beekstraat 1, 9090 Melle 

- Vanbets Eduard, Beekstraat 21, 9090 Melle 

- Van Damme Gustaaf (pastoor), Kloosterstraat 1, 9090 Melle 

- Van Gele Annick, Kloosterstraat 66, 9090 Melle 

- Van Holen-Van Grembergen A, Park ten Hovelaan 7, 9090 Melle 

- Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2170 Merksem I Antwerpen 
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BIJLAGE BIJ DE ELFDE PUBLICATIE 
Toponymie van het Land van Rode. 

SCHELDERODE 
in den pole: Zuidoostvlaamse ~ (vgl. poel en kOlk) "draaikolk in een lopend water" 

inglebreehts meere : Mot mee re "moeras met waterplas" 

uter biest: Mnl. bies + ! "plaats waar biezen groeien" . 

up braemaeker: Mnt aeker "bouwland", niet zo groot als een kouter 

boven traijenborre : Mnl. borre "bron" 

uten burchene: afleiding van bureh "domaniale hoeve"? 

an den crusweeh: mnl. cruuswech "kruispunt van wegen" 

te maekenbosch : wellicht uit maekeCghem)-boseh 

onder daelstaken : mnl. stake "staak, als grensboom"? Dael- "dal"? 

onder boxenborre : Boxen- "van de bok", ofwel "hij de buksboom" 

in den raehtin : mnl. raehtin < raehtuun "raap-tuin" 

in batenvelt : Baten is een familienaam 

ter meere 

up riquaertheede : Heet, de verbogen vorm heede wisselt met heide 

in de heide 

int rodekiin : Rode-kin "kleine rooiing" 

de gheenste : mnl. ginst "bremstruik" 

in mormans velt 

BOTTELARE 
ande popeliers 

up tmerkin : verkleinwoord van meer~ 

up wistaek(er)e 

toete gondevaerts vivere 

in hedeleren aeke(re) 

an thuffelkin : mnl. huffelkin "heuveltje" 

an thedek(in) :. verkleinwoord van heed 

an seghermans lochtin 

de doerin : mnl. doerin "doom" 

te coetele, te eotele : Noch Mnl. cotel "keutel", noch een afleiding van Mnl. cot "kleine woning" 

voldoen 

ande(n) vlie(n)d{er) te lemb(er)ghe 

an theet 
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ute buelque, ute(n) buelke : Mnl. bulk (bij belyiken "omheinenj "door greppels omheind per~el" is 

typisch voor noordelijk Vlaanderen 

in de reghe : Mnl. reghe "rij" 

int stoc : Mnl. stoc "stam van een boom, staak" 

in morma(n)s velt 

teen) hulse : Mnl. hulse "hulst". De:1 is later toegevoegd 

ute mackenbossche, up maken bosch 

de recaghe : Mnl. rec-haghe "lange haag" of "lang kreupelhoutbos" 

in de braecht : Mnl. bracht "plaats waar het landschap breekt" ofwel "plaats waar varens groeien" 

MELSEN 
te makeghem : vroegmiddeleeuwse naam : "woning van de lieden van Mako". Dezelfde naam te 

Oudegem en te Sint-Denijs-Boekel. 

up hedek(in) 

MUNTE 

up de heide 

uten houde m(er)sch : Mnl. (hloude tegenover nieuwe 

op berens haghe : Mnl. haghe "bosje" 

in den ackere 

uter werft: Mnl. werf "hoogte", ook "erf' 

ter holre straten : "Holle weg" 

uten bekerike, in den bekerijc : wellicht een afleiding van beke, zoals hemerijk er een is van ham (aan 

een beek). 

in reesbosch : Mnl. rees "rijshout" 

verzonnen hofstede 

ute spapen heide : Mnl. spapen "van de pastoor" 

up stuvebergh : Stuvebergh "heuvel waar het stof opwaait" 

ute steurs heide: de (gemeenschappelijke) heide was in de 14de eeuw blijkbaar al verkaveld. 

ute sheren driesche : Mnl. driesch betekent ofwel "dorpsplein", ofwel "rustend akker1and" 

uten bilmerkine : Merkin, bij meere 

ute abbins brouke : Mnl. woestine "ongecultiveerd terrein" 

ute rodecoex stede 

up sraet heide 

uten veldekene ten bossche 

uter stede ten houwen: Mnl. hou(w) "periodiek afgehakt bos met slaghout" 

ute steurs heide 

in de neid(er) hasselt: Neider "laaggelegen", hasselt "plaats waar hazelaar groeit" 
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ute zoetingherm(er)sch : Mnl. mersch "hooiland", tegenover weede "grasland" 

up mu(n)tebrouc 

ov(er) rodinghem : vroegmiddeleeuwse naam "woonplaats van de lieden van Hrotho", nu Rooigem 

te hasselt 

SCHELDEWINDEKE 
onder de mentoecht : Mnl. mentocht "de gronden van de gemeenschap" 

in vriemmervelt : uit vrihemmervelt, "veld bij de wijk Vrijhem" 

in vrimervelt 

uten droghenhout : "niet-alh,lviaal bosgebied" 

upt svoshol : "woonplaats van de vos" 

ten houte 

anden hau : houw, zie hierboven 

ute boudins velde 

in leins velt 

ter varent 

bacht(en) borcht 

ute molenvelde 

vrihem : Vrij hem onder Balegem nabij Scheldewindeke 

Mnl. vri- kan betekenen "allodiaal" I ofwel "omheind". 
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Jacop Henuz van Dierderix weghe van deer) Beke 

Jan van den Steene 

Beele vanden Steene 
Stasin Oste up dlant ten Perre 

VliJ d. poits 1/2 capp(oen) J viert(el) 
E(vene) 
J mo(dde) cor(ne) mo(dde) E(vene IJ 
hoente 
XLVIJ d. 
J viert(el) cor(ne} liJ mo(dde) E(vene) 
VIJ ho(ente) 

It(em J d. poits J sleec mo(dde-) cor(ne) sleec mo(dde) E(vene)J hoen 
Wout(er) van Kerrebrouc up J vier(tel) LXXV r(oeden) anden brouc J viert(el) cor(ne) IJ hoenre 
It(em) up J hofst(ede) ten Ghughte die Wout(er) Osts was IIIJ d. ob. 
Ite(m) ute.J vier(tel) IIIJ roeden min ten Guchte XXXIX d. 
Daneel Raepzaet up den Winkel J. 1/2 pe(n)t mo(dde) E(vene) J. 

Jan de Stuer ut J meerschelk(en) te Lede 
Calle Smeersmans up haer hofstede 
Hemric Bernage up sine hofstede 

Arend Boene 
Jan van den Brouke up dlant inde Sleed 
Jans kinde(re) van der Beke 
Item 
Daneel Raepsaet ov(er) Piet(er) Nemaerts oer up den Winkel 

Item huten selven land 
Bette sFaix up J hofstede te Wanned(eghem) an de kerke 
Jan van der Beken Beelen zone 
Katel(ine) sCterx 
Margriete sFrayleken up J broukelkin 
Beernaerd vanden Bossche 
Jan Oeze ov(er) Jans sVroend(er)s 
Gheer(ard) Roelf up Grielen sClerx hofstede 
Jan vander Beke up sine stede 
Wout(er) vander Beke 

Martin vanden Brule en(de) sinne gh~eele 
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Wout(er) vanden Boenghaerde van den Boulke bij si stede 
Clais de Crane ute Zwaghenare lande 
Piet(er) vander Beke up dlant te Wannedeghem an de kerke 
Clais de Crane ut(er) stede 
It(em) noch up dlant bachten Wout(er)s vanden Boenghaerde 
Item noch rn ... 

Jan Mart(in)z 
Gillis de Pape van Jan Mar(in) weghe 
Piet(er) vander Meersch up sine hofstede te Wannedegh(em) 

spe(n)t mo(dde) gh(eer)st(en) 
J poit 
tvier(tel) broets tvier(tel) hoens liJ s. 
J h(alster) E(vene) capp(oen) 
IJ hoenre 
liJ poits 
XXd. liJ mod(de) J cop E(vene) 
liJ mo(dde) J cop E(vene) XLd. ob. 
liJ mod(de) cor(ne) IJ hoenre 
J h(alster) E(vene) IJ. spe nt 
hate E(vene) 
liJ. spent vate gheersten 
VJ d. poits IJ capp(oenen) 
IJ d. IJ mo(dde) cor(ne) 
J poit 
IIIJ s. 
IJ s. 
XLJd. 
liJ mo(dde) E(vene) 
J mo(dde) cor(né) mo(dde) E(vene) 
XJ d. ob.J h(alster) cor(ne) J h(alster) 
E(vene) IX hoenre 

Vs. IJ d. IJ hoe(n)re J h(alster) cor(ne) 
IJ mod(de) E(vene) IJ hoenre 
J vier(tel) E(vene) 
IJ d . . 
IJ sleec mod(de) cor(he) 1/2 hoen 
J h(alster) E(vene) 
IIIJ d. J hoen V mo(dde) J cop 
E(vene) J cop cor(ne) 
liJ h(alsters) E(vene) VliJ d. 
J mo(dde) cor(ne) IJ hoenre 
liJ cap cor(ne) liJ cop E(vene) liJ 
hoe(n)re liJ polts 

thuus van Rupelmont VJ d. 
Doer van Eestbeke it(em) van liJ spent dat er es gheseit IIIJ s. 
Prendaels hofstede XIIIJ mo(dde) E(vel'1e) 
Jan vanden Brouke up dlant an tSteenin straetkin J cop cor(ne) 
Jan van Sriway(en) van Jacops weghe vand(er) Beke VJ mo(dde) E(vene) 
Jan Loefs kinde(ren) van Jacops weghe vand(er) Beke VJ mo(dde) E(vene) 
Yayen de Clercq ov(er) Jan Loefs kinde(ren) up dlant tussch(en) J vier(tel) E(vene) 
Beke 
Gillis de Pape up sine hofstede V cop E(vene) IJ broede liJ del broets 
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Kateline sBlox oer up haer hofstede 

Nia vander Beke up haer hofstede 

Gheer(ard) vanden Assche up hueu(er)re acke(re) 

Piet(er) van der Beke 
Jan Roegers ute 1/2 bu(nd)re 
Wout(er) Robbin up dland anden broue 

IJ d. J mo(dde) cor(ne) mo(dde) 
E(vene) IJ. 1/2 ho(en)re 
IJ d. J mo(dde) cor(ne) mo(dde) 
E(vene) IJ. 1/2 hoenr(e) 
IIIJ s. liJ mo(dde) cor(ne) IJ mo(dde) 
E(vene) 
J mod(de) E(vene) 
XXXIIIJ d. ob. 
liJ broede liJ cop E(vene) IJ hoenre 
Vd. poits 

Clais de Crane up shin land ov(er) Wille(m) Schaep IJ h(alsters) E(vene) 
Jan Roegers IJ broede de IJ df:lel broets J hoen de Ij del hoens 
IIIJ d. VJ mo(dde) E(vene) 
Piet(er)s oer vand(er) Beke J mo(dde) J spent vat E(vene) sleee 

mo(dde) cor(ne) J hoen J d. poits 

Danin van den Heeke 

Alice Seinkels 

tgoed ter Oyen up dende vand(en) meersch 
Jan van Commine 
Boud(in) Treube 
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Goedev(er)t vanden Heede up J hofstat bij Jan Oys 
Jan vanden Bossche up Braems goed 
Jan Alaerd en(de) sine ghedeele 

!teem) 
Diederie van den Assche up den Meerghelput 
Heinr(ie) Danins mart(en) 
Jan vander Brughe(n) up Woenningken 
Jacop Cnudde ov(er) Stielen Sterbaerts 
Jan Oste up sine hofstede 
Jan de Maerscale ov(er) de kerke van Eyne 
Gheer(ard) vanden Brouke up dlant teen) Steenborch 
WiII(em) de Wulslaghe up dlant in Boesseghem 
Stasin Oste up 1/2 vier(de) lants in den Bode(n) 
Jon(e)ffr(auwe) Beatr(ie)e Coens up dlant te Boesseghem 
Item up dlant anden groene(n) wech 
Hemrix Coens hoer van Boenk(er)s hofstede 
Beele Vederkims 
Jan vander Bruggh(en) up dlant ten breeden else 
Yayen de Cle(re) 
Jan vand(er) Brughen en(de) sine ghedeele 
Miin vrouwe van Baer up J m(er)schelk(en) 
Alice Katelinen 

Kateline Boekemans up J meersehelk{en) 
Jan Alaerd up dat selve 
Jan de Maerscale up sine stede 
It(em) up den Bruel 
Der Gillis Pennlne 
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J slee mo(dde) cor(ne) slee mo(dde) 
E(vene) IJ hoenre J d. poits 
J broet 1/2 vier(tel) hoe(n)s IJ s. IX d. 
liJ poits 
XVIJ d. J broet 1/2 hoen 
V poits J mo(dde) E(vene) 
liJ d. IJ ho(en)re liJ mo(dde) E(vene) 
hout mate 
liJ d. 
XVJ d. 
XV mo(dde) J cop E(vene) liJ 
mo(dde) cop 
LIJ d. ob. V 1/2 hoenre 
V mo(dde) J cop E(vene) IJ hoenre 
J h(alster) E(vene) 
IJ hoen re VJ d. 
liJ coppe E(vene) 
J d. 
VliJ d. poits 
J hoon 
liJ d. polts 
VIJ d. poits J hoen 
XIJ d. IJ capp(oenen) 
VIJd. 
V. 1/2 hoenre 
J. 1/2 VJ d. 
liJ d. poits 
IJ hoenre IJ poits 
IJ broed IJ hoe(n)re 
J cop monts liJ d. poits 
de liJ deel capp(oenen) 

Jd. 
J d. 
IJ hoenre 
Vd. liJ poits 1/2 hoen 
IJ broet IJ spe(n)t vate E(vene) 
XXVIIJ d. 



Calle vander Beke 
Goesin de Bisscop 

Margriete vande(n) Bruele 
Sare vanden Brouke up haer hofstede 
Drice Snax oer 
Piet(er) vander Meersch ov(er) Hemrix Piet(er)s 

Diederic vanden Assche up den Merghelput 
Kerstiaen vander Molen up Hoenkins hofstede 

Cleme vander Molen 
Gillis Alaerd huut Hoenkins hofstede 
Marie van deer) Molen up haer hofstede ten Perre 
Jon(c)ffr(auwe) Katel(ine vand(er) Beken 
It(em) up Smeerkin 
Kateline Heermans oer up een stic lants bij Losere 
Willem Herrna(n) up J meerschelk(en) teer) Siipt 
Jan Ovse up J stic lants in Stils beu Ie 
Kateline Coenraerts an stule Beule 
Jon(c)ffr(auwe) Magriete sBeist(er)s ov(er) Jan(n)e Coenraert 
op de Mee(re) 
Jacop Vuuens up de Siipt 
Jan de staire up den acker voer Jan Oys 
Heimric Paesdach 
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Francoys Hughe up J stic lants bij Raes vande(r) Gheenste 
bij lose(re) 
Ph(ilip)s van Raes 

Item van up Woninghen 
Jan sFroyhken oer 

S(en)te Jacops huus te Nasaret 
Jans sFroenres oer 
Andries van Lose(re) ov(er) Jans sFroenres oer 
Piet(er)s oer van Wambeke up J hofstede te Wambeke 
Jan Oste de molre up dlant bacht(en) scure 
Alice vand(en) Hecke up Hemri(cs) hofstede va(n) Weitkin 
Raes oer van Gheenste 
Jan Cordewaghen up sine hofstede te Rechem 
Jan Andries 

Boudiins zone vand(er) Haghe 
Stasiin Oste up J vier(de) lant bachte(n) Will(em)s van deen) 
Hecke 

In Houtem Rente van ghelde E(vene) hoens capp(oenen) 
en coer(ne) te betaelene in XIIJ dag he 
Jan Hoest up J 1/2 vier(de) in den hacker en(de) up de hoghe 

J hoen 
1/2 broet tderde hoe(n)s XXXIJ d. 
poits 
1/2 hoen 
IJ hoenre 
J hoen 
V mo(dde) E(vene) mo(dde) cor(ne) 
J hoen 
liJ mo(dde) E(vene) J cóp cor(ne) 
J h(alster) E(vene) J cop cor(ne) J d. 
J hoe(n) 
J cap cor(ne) J hoen 
J mo(dde) cor(ne) J d. 
IJ d. 
1/2 capp(oen) IJ hoenre 
IJ d. 
liJ mo(dde) J cop cor(ne) 
liJ d. 
IXd. 
VJ d. poits 

Vd. poits 
XXXJd. 
XIJ d. poits 
XXJd. 

J h(aJster) E(vene) J hoe(n) IIIJ d. 
IJ capp(oenen) t(er)de capp(oen) 
XIIJ s. IXd. 
XIJd. 
IJ capp(oenen) J hoe(n) XIIJ mo(dde) 
E(vene) 
XXVIIJ d. 
XIIIJ mo(dde) J cop cor(ne} 
IIIJ capp(oenen) J hoe(n) VJ d. 
IJ capp(oenen) J hoen 
IJ s. liJ capp(oenen) J hoen 
IJ hoenre 
IJ s. IIIJ capp(oenen) 
IIIJ s. IIiJ capp(oenen) 
XV s. liJ d. V capp(oenen) liJ del 
capp(oen) 
IJ d. 

J viert(el) E(vene) IJ hoenre 

weede IX h(alsters) J vier(tel) E(vene) J cop 
E(vene) IJ hoenre 

Jacop vand(en) Brouke up J vier(de) ion mest rod(en) VJ mo(dde) E(vene) liJ ob. 
Marie vander Molen en(de) Griele haer sust(er) IX mo(dde) E(vene) 1/2 hoen 
Jan Lanins ov(er) Wout(er) en Ghisel up J vier(de) in Mesrod(en) VJ mo(dde) E(vene) liJ poits 
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Arend Cabbellau up XIJ vier(de) lants an 't Weedek(en) 
Jan Seghaerts oer 

Jalls kinde(re) vand(en) Brouke in den aeker 
Gillis Rosteel ov(er) Janne Bonte up dland in d(en) aeker 

103 RECTO 

Willem vanden Brouke fs Jans 
Oste vande(n) Brouke vanden selven lande up hoghe weede 
Jans kinde(re) vanden Brouke in den acke(r) 

liJ mo(dde) E(vene) J. 1/2 hoen 
XIX h(alsters) V coppe E(vene) IJ 
capp(oenen) IJ.1/2 hoe(n)re XXVIIJ d. 
IIIJ h(alsters) J cop E(vene) J hoen 
XIX mo(dde) E(vene) J hoen 

IX mo(dde) E(vene) J d. 
VJ mo(dde) E(vene) 
IIIJ h(alsters) J hoen 

tgoed van up Lose(r) V mudde VJ h(alsters) E(vene) daen af . 
es miin vrouwe sculd(en) X mod(de) E(vene) den abt van Corby 
rest at dat tvors(eite) goed schuld(en) es V mudde liJ 1/2 h(alsters) E(vene) 
It(em) J vier(tel) cor(ne) 

In Wannedeghem Rente van E(vene) die valt te betalene 
te Sente Martinus daghe 
Gillis Alaert ut 1/2 bu(nd)re up den huevel 
Gheer(ard) vande(n) Brouke up tlant tussch(en) IJ beke(n) 
Goesin de Coker up Matte sLeenh(ere)s hofstede 
It(em) Goessin vors(eit) ut(er) selver stede 
It(em) Goess(in) vors(eit) ut(er) selver stede 
Stassin Oste en(de) haer ghedeel up den heuvel 
Daneel Raepsaet ov(er) Alicen sBaillius 
Wout(er) van Kerrebroue up J hofstede ten ghucte 
Hemrie Bomage up den Heuvel 
Sa re Jans sMaerscalx wuf up de(n) Heuvel 

J sust(er) E(vene) 
J h(alster) E(vene) 
J spent virt(el) E(vene) 
J spent mo(dde) E(vene) 
J spent mo(dde) E(vene) 
liJ mo(dde) E(vene) 
J h(alster) E(vene) 
V mo(dde) E(vene) 
V copp(s) E(vene) 
XIIJ mo(dde) cop tvier(de) cops 
E(vene) 

Jan Loef van Alicen sCinkels weghen IJ mo(dde) cop tvier(de) cops E(vene) 
Mahieu de Clere ov(er) Janne vors(eit) J viert(el) E(vene) 
Jan van Servys van Hemrie(a) weghe ande(n) Bruele XIJ mo(dde) E(v~ne) 
Jan dè Maerscale up den Bruel IJ mo(dde) 1/2 cop E(vene) 
Mayhien de Cle(re) up dlant tussche(n) beken VIJ mod(de) E(vene) 
It(em) ov(er) Wou(er) vand(er) Beken up dlant tussche(n) IJ beken J h(alster) E(vene) 
Gillis Voskin up VIJ bu(ndren) XV roed(en) VIJ h(alsters) J mo(dde) J cop 

E(vene) liJ d. 
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Piet(er) van der Beke 
Symoen Oudente 
Jan van Symay 
It(em) ov(er) Srere en(de) Jan Loef 
Jan Loef up J stie lants ande Varenstrate 
Jacop Cnudde up de(n) heuvel en(de) up J ... lants 
ten lang hen buelke 
Jan van Simay up den sach m(er)sch 
Jan de Meersma(n) up J vier(de) lants up de(n) heuvel 
Jan van Simay up den Bruel 

Dits de heelt winninghe van d(e) weede 
te betaelne te s(an)te Martinis messe 
Stasin Oste up C. IIIJ roed(en) lants in de(n) bodem 
Mayen de Cle(rc) up siin deel van C roed(en) ande(n)hoest de 
loesen man 
Goes(in) Coker up twederdeel van C J. r(oeden) 
Stasin Oste up dland ind.~ bodem 
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IJ mo(dde) J spent vat E(vene) 
J vier(tel) E(vene) 
J mo(dde) E(vene) 
J sleee mo(dde) E(vene) 
VJ mo(dde) J slee mo(dde) E(vene) 

XIIJ mo(dde) cop E(v~ne) 
J mo(dde) E(vene) 
J mo(dde) E(vene) 
VJ mo(dde) J cop E(vene) 

XIJs. 

V s. X d. poits 
Vs.IXd. 
IIIJ s. IIIJ d. 



Item ov(er) Jan Martinus 
Jan van Simay up tmeerschelkiin 
Stasin Oste van Dries sBruw(er)s weghe 
Jan van Simay up dlant in den bodem 
It(em) van Alice sCinckels weghe 
It(em) up dlant anden Kercwech 
Jan vandenBrouke 
Piet(er) vander M(er)sch 

Ghisel vanden Assche 
Stasin Oste 
It(em) up een vier(de) heeltwinningh(e) 
Jan Maynaert 
GiII(is) Alaert 
It(em) up dlant ter Beke inde(n) aeke(r) 
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It(em) up dland te Wannedegh(em) bij der kerken 
Wout(er) van Kerrebroue 
WiII(em) Powin up 1/2 b(undre) 
Diederie Lauwereins van Wout(er) Osts wegh(en) 
Stasin Oste van Wout(er) Osts wegh(en) 
Goes(in) Coker ov(er) Piet(er) en van Helleu 
Stas(in) Oste up dlant in den bodem 
Daneel Raepsaet up dland in den bode(m) 
Wout(er) van Karrebrouc up J.1/2 vier(de) lants 
Piet(er) van Hellen up 1/2 bunre bachte(n) sine(n) lochtin 
Jan vanden Assche up dland an Dabbelk(in) 
Jacop Hemrix van Diederix wegtle vand(er) Beke 
Piet(elÎs oer vander Beke van Dries Som ers wegh(en) 
Olivier Cnudde van Diederix weghe vand(er) Beke 
Clais de Temmennan van Diederix weghe vors(eit) 
Arend Piet(er)s up eenvier(de) V roed(en) lands 
Kerstiaen vander Molen op tselve land 
Hemric vanden Bruele 
Pieter vander Meersch up dland te Wannedegh(em) 
Jan vander Brugghen van hoer mans weghen 

VS.IXd. 
IIIJ s. VliJ d. 
liJ s. IX d. poits 
VS.IXd. 
liJ s. 
IIiJ s. X d. 
VS.IXd. 
Xs. 

Vs. 
XIJ$. 
VS.IXd. 
IIIJ s. IJ d. 

IIIJ s. IJ d. 
VIJ s. VJ d. 
XIJ s. VliJ d. 
XXXVIJ d. poits 
XJ s. VJ d. 
XXs. 
XVJ s. IIIJ d. 
XIJ s. XJ d. poits 
IIIJ s. VJ d'. 
XV s. VliJ d. poits 
VS.IXd. 
XIIIJ s. VIJ d. 
XLs. 
IJ s. X d. poits 
IIIJ s. 
liJ s. 
liJ s. V d. 
VJs. 
XVIJ s. ob. 
IIIJ s. V d. ob. 

vand~r Brughen IJ s. VUJ d. 
Wout(er) vanden Boenghaerde van Herma(n)s weghe vors(eit) IJ s. VliJ d. 
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Miin vrouwe van Baer van Herma(n)s weghe vors(eit) IJ s. VliJ d. 
It(em) noch van Heermans weghe XIIIJ d. 
Jacop vand(er) Eist up dland bij den hoefdeloesen ma(n) XVJ s. V d. 
Stasin Oste van Dries sT(re)mers weghe VJ s. 
Sare Jans sMaerscalx wuf van Alicen sCinkels wegh(en) X s. IIIJ d. 
It(em) van Goesin Bisscops wegh(en) VIJ s. V d. 
Jan Loef van Alicen sCinkels wegh(en) VIJ s. IIIJ d. 
ft(em) van Goessins sBisschopen wegh(en) XVIJ d. 
Gillis Alaerd up J b(undre) XVJ r(oeden) XXVJ s. 
Olivier Willemin IX s. 
Olivier Cnudde up Gheerstekins beule XJ s. VJ d. 
Hemric Coëns oer hut(er) selver heeltwinninghe V s. 
Jon(e)ffr(auwe) Kateline vand(er) Beke van Diedericx wegh(en) 
van deer) Beken XUJ s. 
Jan Raes up LXJ r(oeden) lands in den bodem XXJ d. poits 
Jan van den Brouke up XXXIX r(oeden) lands inde(n) bode(m) XIIIJ d. 
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Ajarie Dreets ov(er) Claise de Tem(m)erma(n) 

Dits de Rente van ey(er)en ter Weede vallende te Paesschen 
Ph(ilip)s van Raes 
GiII(is) vand(er) Erve 
Jan sCinkel 
Jan Oste de mulre 
Magriete vand(en) Hove 
Jan de Maerscalc 
Jan de Maerschalc en(de) Jan Loef 

Jan vand(er) Brughen 
Arend van der Brughen 
Jan van Simay 
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Saere vanden Brouke Piet(er)s wuf vande(n) Dorpe 
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IXs. 

CXXXVIIJ ey(er)en 
XL ey(er)en 
LXXeyere 
LX eyere 
LXX VJ ey(er)e 
liJ ey( er)en 
XVIJ ey(er)en 

XIJ ey(er)e 
XL ey(er)e 
XXIIIJ ey(er)en . 
XVIJ ey(er)e 

ALFABETISCHE INDEX OP DE FAMILIE-EN PLAATSNAMEN 
VOORKOMENDE IN HET TIJDSCHRIFT "DE GONDE", 

JAARGANGEN 1972 t.e.m. 1996 

Dit handig en in boekvorm uitgegeven werkinstrument werd inhoudelijk 
gereasliseerd door ons bestuurslid Gerard Van Heddegem. Voor de vormgeving 
tekende Filip Oosterlinck, medewerker aan het Gemeentelijk Museum / 
Docwnentatiecentrum te MeDe. 

Voor aanschaf van dit werkje kan u terecht op het Documentatiecentrum, 
Brusselsesteenweg 395,9090 MeDe, tijdens de openingsuren (zie elders in dit nummer). 
Kostprijs is 150 BEF. 
U kan ook besteDen via overschrijving van 200 BEF (port inclusief) op de 
bankrekening van de : 

Heemkundige Vereniging De Gonde 
pla : Brugstraat 11 - 9090 MeDe 
nummer: 448-3586321-38 
met vermelding : "Index De Gonde" 



VZW GALLISCH DORP I DESTELBERGEN 

Ons medelid Johan Rommelaere (archeoloog van opleiding) 
heeft onze vereniging aktief bijgestaan n.a.v. bepaalde 
archeologische opgravingscampagnes. Momenteel is hij erg 
aktief in de vzw Gallisch Dorp te DesteJbergen. In verband 
met de werking van deze vereniging publiceren wij graag 
onderstaande informatie. Wie nog meer wenst te weten omtrent 
dit boeiend project neemt best contact op met hun secretariaat 
: Dendennondsesteenweg 345, 9070 Destelbergen, tel. : 
09/229.22.14. De contactpersoon is de heer Raymond van 
Hoorebeek. 

Het Gallisch dorp te Destelbergen is de reconstructie van een landbouwnederzetting zoals 
deze in onze streken bestonden in de late ijzertijd. De ijzertijd wordt onderverdeeld in de 
vroege ijzertijd 000-450)(HaUstatt-kultuur) en de late ijzertijd (450- tot Romeinse 
verrovering).(La-Tène beschaving). Hallstatt (Oostenrijk, nabij Salzburg) en La Tène 
(Zwiterland, meer van Neufchätel) verwijzen naar 2 typische vindplaatsen waar die als 
typevoorbeeld gebruikt werden voor het beschrijven van deze kuJturen . 

. Tijdens de late ijzertijd veroverden de Kelten een groot deel van Europa en drongen zelfs 
door in Klein Azië. Op een gewelddadige mannier traden zij in het voetlicht van de 
geschiedenis. Antieke auteurs vermelden hoe zelfs de grote beschavingen van het 
Middellandszeegebied niet gespaard bleven. In 390 v.chr. werd Rome geplunderd en in 179 
onderging het zo belangrijke Griekse heiligdom van Delphi het zelfde lot. Vanaf de 3°eeuw 
v.Chr. moeten zij stilaan terrein inleveren door de expantie van het Romeinse Rijk. Vanaf 57 
v.Chr. wordt Gallië in snel tempo door de Romeinse legioenen van Julius Caesar veroverd. 
Het verslag van deze veldtochten, "DE BELLO GALLICO" is een belangrijke bron over de 
Galliërs en hun gewoonten. Gallië bestond grofweg uit het Keltisch gebied van het Europese 
vasteland met uitzondering van het Iberisch schiereiland. 

Onze gewesten bevonden zich in een armere randzone van het Keltisch kultuurgebied. Waar 
in andere gebieden zeer belangrijke bijna stedelijke nederzettingen (oppida) worden 
aangetroffen wordt het bewoningspatroon in onze gewesten eerder gekenmerkt door 
verspreide kleine landbouwnederzettingen. Deze vorm van nederzettingen blijft ook na de 
Romeinse verovering samen met de Keltische kuJtuur doorleven. De romanisatie zette zich in 
onze gewesten pas duidelijk door rond het midden van de 1 SIC. eeuw na Chr. De inheemse 
nederzettingen (fermes indigènes) worden vervangen door Romeinse stenen "villa's". 

De bedoeling van de v.z.w. Gallisch Dorp is het leven in en rond een Gallische nederzetting 
zoals de romeinse veroveraars ze in onze gewesten zouden aangetroffen hebben uit te beelden. 
Wij willen om het anders te zeggen de "Oude Belgen" uit onze vroegere geschiedenis boekjes 
weer tot leven brengen. 

U kan ons project ook daadwerkelijk steunen door lid te worden van de v.z.w. GaUiscb Dorp, 
U kan daarvoor kontakt opnemen met het secretariaat: Raymond van Hoorebeek, 
Dendermondsesteenweg,345 9070 Destelbergen (tel.091229.22.l4). Het lidgeld bedraagt de 
luttele som van 100fr. (verzekering voor aktiviteiten op het terrein inbegrepen!). Handige of 
minder handige vrijwillegers zijn altijd welkom !. 
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