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Woord vooraf, 

Beste lezer, wanneer dit nummer voor u ligt, is het jaar weer bijna om. Ook voor de heemkundige tikt de klok 

onverbiddelijk en blijkbaar snel voort. Onze heemkundige vereniging verzette ook dit jaar terug bergen werk. 

Verschillende van onze bestuursleden zetten zich, vaak dagelijks, op vrijwillige basis in voor ondersteunende 

taken met betrekking tot de aktiviteiten van het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum. Een 

bijzonder woord van dank is hier meer dan op haar plaats. 

Vergeet het niet! Door gebruik te maken van het ingesloten overschrijvingsformulier kan u zich verzekeren 

van een verder lidmaatschap van onze vereniging, ook na de milleniumwissel. De bijdrage blijft ook komend 

jaar minimum 200 BEF Wie zijnIhaar bijzondere waardering voor onze werking ookfinancieel wil uiten blijft 

of wordt steunend lid en stort minimum 500 BEF op onze bankrekening. Ook na Ol januari 2000 blijft hel 

centen hebben een noodzakelijk kwaad voor onze vereniging. 

Voor volgend jaar plannen we de uitgave van een tweede deel in de re.eks "Bijdragen tot de geschiedenis van 

MeLle", inhoudelijk opgebouwd rond de historiek van vooral de kleine landbouwuitbatingen uit onze gemeenle. 

De auteur, August De Baets, is zoals algemeen geweten niet aan zijn proefstuk toe. Het beloofd dan ook weer 

een publicatie te worden met een hoog gehalte aan kwaliteit. We houden u verder op de hoogte. 

Wat het Archief en Documentatiecentrum, waaraan de Heemkundige Vereniging De Gonde inhoudelijk 

participeert, betreft zal de aandacht gefocust worden op de definitieve en gebruiksvriendelijke ontsluiting van 

de beschikbare documentatie met betrekking tot Melle en haar deelgemeente Gontrode. Een gedetailleerde 

inventaris zal het publiek op een eenvoudige en snelle wijze een overzicht geven van het aanbod aan 

informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen omtrent onze gemeente. 

Wat het voorliggend van ons tijdschrift betreft: een uitschieter vormt zeker de bijdrage van ons medelid 

Gon/ran Ervynck. Na intens studiewerk ontdekte hij dat de vroegste parochieregisters van Melle eeuwen 

geïncorporeerd zaten in deze van de gemeente Gentbrugge. De heer Ervynck ging bij zijn bewijsvoering niet 

over één nacht ijs. Zijn artikel getuigt hiervan. 

Verder is er weerom voor elk wat wils, de klassieke rubrieken o.a. i.v.m. Melle-Dries, iets over abdijbieren en 

de Melse brouwerij Huyghe, Kasteel Steevliet, Begijntjes uit Melle in Sint-Amandsberg, een gewezen 

Pauselijke Zouaafwoonde en overleed te Melle, .... Veel leesgenot! 

Jan Olsen 
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DE NAAM STEEVLIET : EEN BEDENKSEL VAN EEN 
18DE EEUWSE JONKER 

Inleiding 

- door Ginette Desmet -

Het toeval helpt soms een handje om een antwoord 

te bieden op vragen die schijnbaar gedoemd zijn 

om onopgelost te blijven.!n zijn boeiend werk 

« Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle »wijdt 

. A.De Baets ook een hoofdstuk aan de geschiedenis 

van het goed te Weverhede of het kasteel 

Steevlid . Daarbij stelt hij geen verklaring voor de 

herkomst van de naam Steevliet te kunnen vinden 

daar de naam blijkbaar niet zeer oud is en hij het in 

geen enkel oud document vermeld vond. 

Zelf waren we al een tijdje zoet met opzoekingen omtrent een stadsschool in de Gentse Sleepstraat die in de 19de 

eeuw eigendom was van de respectievelijke verwante families Van der Meersch en Casier die er ooit een 

suikerraffinaderij uitbaatten. De fanule Casier was te Melle niet onbekend want Steevliet werd in 1836 door de 

weduwe van de Gentse architect P.D.Velleman verkocht aan Jean Louis Casier.Via diens zoon, baron Jean 

Auguste Casier en diens weduwe Louise de Hemptinne bleef het daarna in onverdeeldheid eigendom van hun 

kinderen, baron Armand Casier en zijn zuster Marie gehuwd met Louis Ryelandt. 

In het Gentse rijksarchief troffen we verscheidene archiefbescheiden aan die er ooit door baron Armand Casier 

waren geschonken. Verspreid over verscheidene nummers waren ze in het immens grote - maar gelukkig toch 

van een inventaris voorziene - Algemeen Fantiliefonds terechtgekomen .Een van die nummers is een pak met 

enveloppes gevuld met diverse documenten betreffende Steevliet dateerbaar tussen 1677 en 1755. Welgeteld 

twee van die stukken bieden een (zij het summier)aanknopingspunt voor de oorsprong van de naam Steevlier. 

De naambedenker : jonker Joseph Veranneman . 

We gaan hier niet verder in op de ontleding van al deze archiefbescheiden. Daarvoor verwijzen we naar het 

boek van A. De Baets want al deze documenten bevestigen voor het grootste gedeelte slechts de historiek van 
-

het domein voor deze periode, zoals die door hem werd geschetst. Eén enkel nieuw gegeven brengt een 

aanvulling voor het voorkomen van een Hof van Plaisance op de oorspronkelijke hofstede. Volgens een akte van 

11 augustus 16983 verkoopt Ferdinand Van de Vijvere fs. Jan aan Jan Farasijn fS.Jan ' een bewalde 

hofstede,schueren ,stallen ende andere edificien met alle de catheylen daerop staende wesende een huys van 

I ADe Baás :Bijdragen tol de Geschiedenis van Me1Ie.Uitg. dr.de H. V. De Goode .Melle 1996.p .98 - 10 1. 
2 RAG. : Algemeen Familiefonds nr. 1834 
3 ibidem, enveloppe 3 . 
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pLesantie . ... Dit klopt eveneens met de gegevens die A. 

De Baets had gevonden,daar hij stelt' dat het kasteel 

werd gebouwd door de opvolgers van Jan Van de 

Vijvere ,dus na 1685'4. We mogen ons hierbij nog geen 

echt prestigieus gebouw voorstellen want in latere aktes 

wordt alleen de hofstede vermeld , pas vanaf 1747 wordt 

het huys van plaisance ' steevast 'vermeld ,echter zonder 

verdere naamgeving . 

De argumenten om de naamgeving toe te wijzen aan 

jonker J.Veranneman die in 1748 het goed kocht zijn 

bescheiden en summier maar o.i . toch doorslaggevend . 

De naam Stevliet prijkt in de marge van een eerste 

document dat een inventarislijst is van alle documenten 

betreffende het « speelgoet » toebehorend aan jonker 

J.Veranneman (afb. l) .Het betreffen de stukken die door 

Amand Casier in het rijksarchief werden gedeponneerd 

en die de periode 1677-1755 bestrijken.Het handschrift 

dateert zonder twijfel uit de tweede helft van de 18de 

eeuw .Hier en daar is in de kantlijn in het Frans en in een 

ander handschrift (waarschijnlijk dit van 

A.Casier)bijgevoegd : ' l'acte manque' waar een oud 

document uit deze inventaris niet meer bewaard is 

gebleven5 Het tweede stuk (afb. 2)is een tekst in een 

identiek I8de eeuws handschrift ( dat waarschijnlijk zelfs 

Afbeelding 2 
Rijksarchief Gent - Algemeen Familiefonds nr. 1834 

(enveloppe 23) 

door de zelfde hand werd neergepend) op een papier dat rond een akte van 1751 was gevoegd .De persoon die 

het neerschreef was waarschijnlijk jonker Veranneman zelf want de tekst spreekt over ' 75 roeden salvo justo 

oost zuyt ende west mijn se/ven' en :' mij toegecommen onder den coop van het speeLgoedt genaemt Steevliet 

tot Melle' Het document handelt over de vermangeling van een partij grond te Gentbrugge6
. Waar de jonker zijn 

inspiratie haalde om zijn domein zo te heten is een ander paar mouwen. Stee is de variante van stede in de 

betekenis van haardstede of woonstede,vliet duidt waarschijnlijk op de diverse grachten en waterpartijen op en 

rond het goed. De naam Steevliet is dus geen toponiem in de strikte betekenis van het woord maar een door 

een privé-persoon bedachte naam :een fantasietje,een 'spielerei ' vergelijkbaar met de hedendaagse villanamen 

die door eigenaars worden bedacht om hun optrekje een persoonlijke toets te geven. Deze naam zal slechts heel 

langzaam ingeburgerd geraakt zijn en daardoor is hij nagenoeg niet terug te vinden in documenten uit het 

Ancien Régime. Ironisch genoeg is de naam die de jonker bedacht voor zijn domein nu nog in voege ,terwijl het 

kasteel zelf de tand des tijds niet heeft doorstaan en volledig afgebroken werd. 

• ADe Baw :ibidern 
, R.AG. : ibidem ,enveloppe 21. 
6 R.AG. : ibidem,enveloppe 23 
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AfbuJding 1 
Rijksarchief Gent - Algemeen Familiefonds nr. 1834 

(enveloppe 21) 
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Openingsuren Gemeentelijk Museum, 
Archief en DocumentatiecentrU1ll Melle 

maandag 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

zaterdag 

8u.30 tot 12u.OO 

8u.30 tot 12u.OO 

8u.30 tot 12u.OO 

. enkel op afspraak 

9u.OO tot 12u.OO 

/ 

/ 

/ 

l3u.30 tot 17u.OO 

14u.OO tot 17u.OO 

13u.30 tot 17u.OO 

GESLOTEN .. op vnJ- -, zon- en feestda 

Tijdens de gen. 
maanden jul ' I en augustu s enkel 0 . . pen tIjdens de vooraf ffi gea cheerde da gen. 

Brussels esteenweg 393-39 
9090 Melle 5 

r!5 09/252.26.47 
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DE OUDSTE PAROCIllEREGISTERS (1636-1664) VAN 
MELLEVERDWENENENTERUGGEVONDEN! 

- door Gontran Ervynck -

Oudste parochieregisters van Melle teruggevonden! 

In het Rijksarchief te Beveren-Waas worden de oude parochieregisters (dopen - huwelijken en 

overlijdens) bewaard o.a. deze van het arrondissement Gent-Eeklo w.o. Melle. Tot op heden was het 

bekend dat de registers van Melle slechts een aanvang namen vanaf 1667, hetgeen vrij laat was ten 

opzichte van andere omliggende gemeenten. Ook bij De Potter-Broeckaert in hun geschiedenis van MeLle 

wordt dit jaartal vermeld. 

Ons medelid Gontran Ervynck, een der stichters van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en 

geboren Mellenaar, kwam tijdens zijn opzoekingen, zowel in de parochieregisters van Gentbrugge als van 

Melle, tot de ontdekking dat er van Melle nog vroegere parochieregisters bestonden. Deze dateren van 

1636 tot 1664 maar waren opgenomen bij Gentbrugge. Het hoeft geen betoog dat deze vaststelling van 

groot belang is voor de familievorsers die hun voorouders in Melle moeten zoeken. De vondst is eveneens 

van belang voor de geschiedenis van onze gemeente. 

We danken van harte Gontran Ervynck voor zijn belangrijk opzoekingswerk waarvan we de tekst en 

bewijsvoering hier volledig overnemen. 

De Gonde. 

1. De oudste P.Rs. van Gentbrugge 

Een kopie van de oude parochieregisters van Gentbrugge bevindt zich in het O.C. MeUe verdeeld over 
meerdere boekdelen genummerd P.R.17 ... Boekdeel P.R.17 A bevat de klappers; hierna zullen wij de inhoud 
van boekdelen P.R 17B t.e.m. P.R.17E in detail bekijken. Het zal blijken dat deze verschillende onderdelen 
omvatten die overeenkomen met de oorspronkelijke kerkregisters en in het vervolg aangeduid worden met Deel 
A t.e.m. H 

1.1 Boekdeel P.R.17B-Dopen Gentbrugge 

Deel A. Dit boekdeel wordt in het vervolg aangeduid met Deel A. Het draagt de titel Dopen 1627-1677; 
1636-1663; (BI), deze titel komt echter niet overeen met de inhoud. 

Het eerste blad bevestigt dat het om een Doopregister gaat van de parochiekerk van St Simon en Judas in 
het Land van Rhode, Anno 1627 (d.i. Gen.tbrugge). Het handschrift van dit blad is ISe eeuws en moet een 
later afschrift zijn van het origineel. De volgende bladzijden zijn fotokopies van het origineel register. De 
eerste akten zijn gedateerd 3 Maart 1627, I Apri11627 en 6 April 1627. Het register is in slechte staat. De 
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randen van de meeste folio's zijn gerafeld en er is verlics van tekst. Vooral dc laatste folio 's zijn erg 
beschadigd. 

1.2 Boekdeel P.R.17C-Dopen Gentbrugge 

Dit boekdeel draagt de titel Dopen 1627-1677 ; 1636-1663 ; (B2). De bladzijden zijn genummerd met twee 
nummers per A4 blad. 

1.2.1 Deel B 

Deel B omvat de blzn.l-161 van P.R.17C Dit zijn afschriften in 18" eeuws handschrift van de 
oorspronkelijke doopal--ten in boekdeel 17B. De eerste al-1en zijn gedateerd 3 Maart, I April en 6 
April 1627 en de laatste 4 Nov 1660 en (een onvolledige al1e) 10 Febr 1661. Daarna breeb.1 de 
kopie abrupt af en wordt verder gezet met het origineel register (vervolg van Deel A). Er is geen 
aanduiding die toelaat de kopüst te identiliceren. 

1.2.2 Deel C 

Het vervolg noemen we Deel C. Het omvat de blzn.161-199verso van boekdeel l7C die 
rechtstreeks aansluiten bij de originele alien in boekdeel l7B (Deel A). De eerste akte op p.l61 
gedateerd 4 Nov (1660) is het origineel van de laatste volledige akte in Deel B; de tweede akte dd. 
10 Febr 1661 is het origineel van de laatste (onvolledige) akte in Deel B-

Op blz.l70recto ondertekent nog A. Van Ravensteyn (tot 20 Aug 1666), op blz.l70verso 
ondertekent C.van Mandele (28 Okt 1666), het schrift is nu 18" eeuws. Het handteken blijft CG. 
vandennandele tot de voorlaatste akte op blz.l99verso, dd . . ? lObris 1677 (hapt. Jacobus fs 
Gerardi Neyt et elisabethae de mey; susc. Jacobus de wee ... et petronilla de wilde noie livinae 
neyt). De laatste al1:e dd. 25 Dec 1677 is getekend C ? van Overwae .. loco pastoris (hapt Carolus 
fs Jois hauman et Judocae vanden Putte). Dit zijn de namen van pastoors van Gentbrugge. Het is 
dus duidelijk dat het om een doopregister van deze parochie gaat. 

1.2.3 Deel D 

Dit deel omvat blzn200-250 van Reg.l7C. Dit deel draagt geen titel en de akten zijn nergens 
ondertekend. De eerste al1:e is gedateerd I (of4) Ob.iober 1636: Baptizatus est Livinus van Lierde 
fs Joannis et Nathaliae (vit?)skens Susceptor Judocus dauwe noe Livini van Lierde, suscep: Anna 
hughens noie barbarae van herbrugghe 
In de Klapper Gentbrugge staat dit als 
Van Lierde Livinus, VaJoannes, Moe . .. . (blanco) Nathalie, 1 8ber 1636 (200/1) 
De laatste al1:e (onvolledig) is gedateerd 22 Nov 1663. Deze akten komen niet overeen met de 
al1:en in de Delen A en B en ook het handschtift van Deel 0 is duidelijk verschillend van dit in 
Deel A. Deel 0 is wel opgenomen in de Klapper Dopen van Gentbrugge. 

1.3 Boekdeel P.R.17D-Huwelijken Gentbrugge 

1.3.1 Deel E: 
Het boekdeel P.R 170 begint met Huwelijken (Gentbrugge) pp. I-63 verso. De eerste blz(n) zijn 
verdwenen, de eerste akte is onvolledig, dd. ca.Sept 1627. De laatste alle dd. 9 Oktober 1678. 
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1.3.2 Deel F: 
Daarna volgen een aantal folio's in een duidelijk verschillend handschrift dat hetzelfde is als het 
handschrift waannee Deel D begint in 1636. Dit deel draagt de titel Register coniugatorum en 
omvat pp.64-80verso; de eerste akte dd. 28 december 1636, de laatse akte dd. 26 Januari 1664. De 
meeste akten vermelden zowel ondertrouw (sponsalia) als huwelijk (matrimonio). 
Deze akten zijn opgenomen in de Klapper Huwelijken van Gentbrugge. 

1.4 Boekdeel P.RI7E-Overlijdens Gentbrugge 

1.4.1 Deel G: 
Dit deel van boekdeel 17E draagt de titel Register (De)functtorum in Parochia GentBrugghe 
Incipiens cum Anno 1634, het omval de blzn.I-61 verso en beval de overlijdens van de parochie 
Gentbrugge; de eerste akte dd . 4 Januari 1634, laatste akte dd . 3\ December 1702. Vooraan folio \ 
en fo . \ verso staan enkele overlijdensdata van pastoors van Gentbrugge l. 

1.4.2 Deel H: 
Dit deel omvat de blzn.62-79 van boekdeel P.R.l7E. Vanafblz.62 volgen een aantal folio ' s getiteld 
Register mortuorum anni 1637, in een handschrift dat tèl gelijkt op dit in Deel D en Deel F. Eerste 
aktedd. 1 April 1637, 
Oby·tfranciscus de smetl ~ aprilis (1637) sepultus est tertia eiusdem in cemiterio. 
De laatste akte dd . 8 April 1664. 
Deze akten zijn opgenomen in de Klapper Overlijdens van Gentbrugge. 

2. Een Probleem 

Wij worden hier gekonfronteerd met een eigenaardig probleem. Het blijkt dat de parochieregisters van 
Gentbrugge een dubbele reeks bevatten. De eerste reeks akten D-H-O bestaat uit de delen A & B, C, E en Gen 
vormt een logisch coherent geheel dat onbetwistbaar betrekking heeft op de oude parochie Gentbrugge. De 
tweede reeks bestaat uit de delen D, F en H die lopen over (ongeveer) dezelfde periode maar qua inhoud 
volledig verschillend zijn van de eerste reeks. Het is op eerste zicht niet mogelijk deze reeks te identificeren aan 
de hand van titels ofvan de hand tekens van de schrijvers (pastoors) aangezien deze nergens voorkomen. 

Er is ons geen enkel geval onder het Ancien Regime bekend waar twee verschillende personen elk afZonderlijk 
(verschillende) registers D-H-O bijhouden van dezelfde parochie. Wanneer men bedenk-t dat mettertijd de 
lokale pastoors het bijhouden van de parochieregisters als een recht gingen beschouwen2 en hoe ze erop stonden 
hun rechten te verdedigen dan lijk-t het ons onmogelijk dat te Gentbrugge een dergelijke toestand zou bestaan 
hebben. Het ligt voor de hand zich af te vragen of genoemde tweede reeks niet buiten Gentbrugge moet 
gelokaliseerd worden. Wanneer men de al-ten in Delen D, F en H aandachtig begint te lezen wordt men vlug 
getroffen door het frek-went optreden van namen die men herkent uit andere bronnen, nl. het Landboek van 
Melle uit 1654, de gekende parochieregisters van Melle (na 1667) en de Staten van Goed van Melle en 
Gentbrugge uitgegeven in [2]. Deze laatste publikatie was handig om een eerste test uit te voeren. 

3. Concordanties met de Staten van Goed 

In de oudste Staten van Goed van Melle en Gentbrugge uitgegeven door A.De Baets vindt men de namen van 
talrijke personen waarvan gezegd wordt dat zij overleden zijn te Melle in het laatste k-wart van de I reeuw [2, 
pp. 1-16] . 

1 Vergelijk met de lijst van ]J&'itoors van Gentbrugge (Center) in Het Latd van Rode, Nr.46 blz.2 en in De Potter en Broeckae.-t .. 
2 Dit was o.Dl. nog een politiek programmapunt van de Kerk in Frankrijk onder de regeringen van Lodewijk xvrn en Karel X . 
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I-Iet Doopregister Deel 0 bevat de doopak'!en van hcel wat kinderen van dezelfde personen. Het zou vreemd 
zijn indien deze echtparen die allen te Melle woonden (misschien op een paar uitzonderingen na) hun kinderen 
telkens te Gentbrugge lieten dopen. Zoals reeds gezegd zagen de parochiepastoors er nauw op toe dat hun 
rechten, zoals het dopen van kinderen geboren binnen hun parochie, gerespekteerd werden. Wanneer een 
geldige reden bestond om een doop of huwelijk buiten de parochie t.e laten doorgaan moest de pastoor eerst zijn 
toestemming geven en dit werd expliciet vermeld in de doop- of huwelijksakte. Een dergelijke toestemming 
vindt men in geen enkele van de hierna genoemde doopakten. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van concordanties tussen de Staten van Goed en het Doopregister Deel D. 
(Deze Ijjst maakt geen aanspraak op volledigheid .) De inl.'! van heel wat ak'!en is erg verbleekt zodat bij lezing 
soms onduidelijkheden optreden. 

STATEN van GOED 

1. SvG p.l fo .17vo en p.5 fo.153vo 
Joos de Valckenaere X Elisabeth Haumans 
beede + te Melle 

2. SvG p.l fo.20vo 
Jacques de Croick + Melle 6 April 1672 
I e X Lievyne Clayssens 
een zoon Jan 12 jr. 

3. SvG p.5 fo.142 en p.15 fo.274 
Jan Geerts + Melle Sept 1676 
X Pieryntien Beerens +Melle 
(up den cleenen helsdriesch) 
K. Josynne 22 jr, Jan 19 jr, Pietronelle 

4. SvG p.6 fo.8 
Simon Vander Linden + Melle 31 Okt 1676 
X Haemeleberghe Baet 
een dochter Cathalynken 14 jr 

5. SvG p.7 fo .46vo 
Elisabeth de Vos (+) X Pieter Iman 
(behuysde hofstede binnen Melle aen de kercke) 
K. Janneken 24 jr, Gillis 22 jr, Lievyne 19 jr, Liefke 16 jr 

DOOPREGISTER DEEL D 

p.243, 15 Juni 166 1 
baptisata est maria de valckener fa Judoci et elisabeth 
hama(n) 

p.243. 1 Mei 1661 
baptisatus est Joannes de cruyck fs Judoci et Livinae 
claessens 

p.248, 3 April 1663 
baptizata est Catharina de cruyck fa Judoci et Livinae 
Claessens 

p.220, 15 Sept 1650 
Baptus eest) petrus geerts fs Joanms et petronillae beirens 

p.225, 14 Febr 1653 
Baptus est IngeIbertus geerts fs Joannis et ... ? .. 

p.229, 24 Mei 1655 (tweeling) 
Baptisata est Judoca geerts fa Joannis et petronellae 
berens 
Bapta eest) petronilla ex eodem patre et matre 

p.234, 26 Jan 1658 
baptisatus est Joes Geerts fs Joannis et Petronellae 
beirens 

p.249, 9 Okt 1663 
baptizata est Catharina vander linden fa simonis et 
Amelberghae baete 

p.225, 2" Maart 1653 
Baptisata est Joanna hieman tà petri et Elisabethae de vos 

p.231 , 15 April 1656 
Baptus eest) egidius hieman fs petri et elisabethae de vos 

p.237, 23 Maart 1659 
baptisata est Livina Iman fa Petri et elisabeth de vos 
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6. SvG p.7 fo.62vo en p.13 fo.238vo 
T anneken F oncke + Melle 
wed. van Adriaen Coorde 

7. SvGp.9fo.80vo 
Frans de Wilde + Melle Mei 1680 
X Joosyne Meulewaeter 
een dochter Pieryngien 22 jr 

8. SvGp.9 fo.101 
Louyse Lammens + Melle 7 Jan 1681 
X Pieter van Imschoot 

9. SvG p.9 fo.ll1 
Petronella van Boxstaele + Melle 2 Feb 1681 
X Berthelmeeus Dhondt 
een dochter Cathelijne 18 jr 

10. SvGp.lO fo.135vo 
Jan Van Hauwe + Melle 1680 
Marie de Valckenaere Melle 1680 

11. SvGp.12 fo .204vo 
Catelyne Lippevelde + Melle 30 Jan 1684 
X Jan Garesmet 
twee dochters Margriete 22 jr, Joosyne 16 jr 

12. SvG p.12 fo .207 
Anne Schuyters + Melle 22 Maart 1684 
X Jan de Weert 
een zoon Carolus 42 jr (sic) 

13 . SvG p.l5 fo.271vo 
Jan Everaert + Melle 30 Jan 1690 
X Anneken Van Damme 
twee dochters Livyne (gehuwd), Marie 28 jr. 

p.248, .. ?. Mei 1663 
baptizatus est Livinus Hyeman fs petri et Elisabethae de 
vos 

p.227, 10 Sept 1654 
Bapta est Livina Coorde fa adriani et annae voncke 

p.249, 10 Juli 1663 
baptizata est barbara coerde fa Adriani et Annae foncke 

p.236, 6 Aug 1658 
Baptizata est Petronella de Wilde fa francisci et Judocae 
meulewaters 

p.247, 8 Dec 1662 
baptizatus est Joannes de Wi.. . fs francisci et Josinae 
meulew .. . 

p.249, 4 Juli 1663 
baptizata est Livina van Im(schoot 7) fa petri et . 
Ludovicae lamens 

p.245, 6 Jan 1662 
baptisata est Catharina de hondt fa bartholomei et 
petronellae ... stael 

p.245, 14 Jan 1662 
baptisata est petronilla van hauwen fa Joannis et mariae 
valckenaer 

p.239, 25 April 1660 
baptisata est margareta garesmet fa Jois et N . luppevelt 

p.250, 31 Okt 1663 
baptizata est Josina garesmet fa Jois et Catharinae 
Luppevelts 

p .245, 16 Jan 1662 
baptisatus est Carolus de weerst fs Joannis et Annae de 
schuyter 

p.226, 26 Okt 1653 
Baptisata est Livina everaert fa Joannis et Joannae van 
dam(m)e 

p.232, 24 Okt 1656 
Baptisata est Jacoba everaert fa Joais et Joannae van 
dam(m)e 

p.242, .. 7 .. 1661 
baptisata est maria Everaert:fa .. 7 .. et Joannae van dame 
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Voorgaande concordanties leiden ertoe te onderstellen dat wij hier te doen hebben met de oude verdwenen 
parochieregisters van Melle. Om deze onderstelling te staven is het echter nodig naar verdere punten van 
overeenkomst te zoeken. Deze k-unnen alleen gevonden worden in de tekst van de akten uit de tweede reeks. 

4. Het handschrift 

Het is nodig eerst te zien naar de pastoors en kosters te Melle in het midden van de 17" eeuw. Wij verwijzen 
daan'oor naar [6, blzn. 130 e.v.]. Joannes de Bisschop was pastoor van 1629 tot 1634. Van hem zegt HVerbist 
dat hij geen Doop- en Huwelijksregister bijhield. Daarna kwam Balduinus de Beer die slecht .. bleef van 1634 
tot 1636. lijn opvolger was Balduinus (Boudewijn) van Dunne die ... tot ieders voldoening twintigjaar pastoor 
bleef van Melle. Hij overleed op 29 September 1657 (zie verder §7 ). Daarna bleef het dorp gedurende twee jaar 
zonder pastoor. Melchior Maton, prior van het klooster van O.L.Vrouw ten Hole, kreeg van het bisdom (te 
Mechelen) de opdracht al die tijd de kerk te bedienen. In 1659 werd Adriaan Peeters aangesteld als nieuwe 
pastoor van Melle, hij zou blijven tot 1682. 
De eerste koster die moet vermeld worden was Judocus Dauwe, hij was reeds in funktie in 1637 en overleed op 
28 Augustus 1646 (zie verder ). Volgens H.Verbist werd hij vervangen door een zekere Moreels die na zijn 
overlijden opgevolgd werd door Frans de Reuse. In de bekende P.R. van MeUe vindt men dat een koster 
Henricus Moreels overleed op 20 September 1667. 

Slechts een grondige grafologische studie zou toelaten bindende besluiten te trekken uit het handschrift in 
Delen D, F en H. Nochtans is het mogelijk enkele summiere va!>1!>1ellingen te doen en het is aangewezen om te 
beginnen met het Overlijdensregister. 

4.1 Het Overlijdensregister-Deel H 

Alle akten vertonen hetzelfde handschrift (HS 1) t.e.m. de akte dd. 3 Mei 1657 (p.75). De volgende ak1e dd. 
29 St."t 1657 is de overlijdensakte van pastoor Balduinus van Dunne en daarmee begint een tweede 
handschrift (HS 2) duidelijk verschillend van het voorgaande. Het merendeel van de volgende akten t.e.m. 
19 Maart 1659 (p.76) schijnen hetzelfde handschrift te vertonen, maar men kan toch zien dat minstens één 
andere persoon sommige akten ingeschreven heeft. Misschien waren er meer? Vanaf de akte op p.77 dd. 
21 Juli 1659 

21 Julij (1659) 
obijt petms claessens mariLus Annae nissens et sepulLus est in cemilerio pos/era die 

komt een derde handschrill (HS 3) \"oor dat doorloopt tol het eiude van hel register. Het verschil tussen HS2 
en lIS 3 is minder opvallend dan het verschil tussen HS 1 en HS 2 maar o.i. toch voldoende om aan te 
nemen dat het van twee verschillende personen afkomstig is. 
In boekdeel P.R.IB van MeHe (1667-1676) 7ijn een groot aantal akten ondertekend A. Peetel:~ pasTor In 
Melle. Dit handschrift lijkt fel op HS 3. 

4.2 Het Doopregister-Deel D 

Deel D vertoont hetzelfde handschrift HS 1 vanafhet begin t.e.m. de akte dd. 5 Sept 1657 (p.233). Vanaf 16 
Sept 1657 t.e.m. 7 Mei 1659 (p.l37) is het handschrift duidelijk verschillend en lijkt het sterk op HS 2. 
Opnieuw is het waarschijnlijk dat sommige akten door een andere hand geschreven "\Terden. Vanaf 7 Sept 
1659 (p.237) tot het einde van het register is het schrift weer verschillend en schijnt hetzeHäe te zijn als HS 
3. 

4.3 Het Huwelijksregister-Deel F 

Opnieuw ziet men hetzelfde HS I vanaf het begin van het register t.e.m. de akte dd. 30 Juli 1657 (p.74). De 
volgende akte dd. 2 Okt 1657 stelt een probleem, het handschrift lijkt op HS 1. 
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2 octobris 1657 
Contraxenmt sponsalia coram testibus Petrus .. ? .. et Joa de hase presentibus Jo .. ? van (den) eynde et 
Rogerio moreels 
(en verder in een ander handschrift) 
matrimonio iuncli sunt 24 novem ... testes foerunt Peó7.ls de No ... et Paschasia dhase 

Maar als pastoor Van Dunne de auteur is van HS 1 en het staat vast dat hij overleed op 29 Sept 1657 dan 
kan hij deze al..1e niet ingeschreven hebben. Ook hier kan men de mening verdedigen dat nog minstens een 
vierde handscln-ift voorkomt in Deel D iusst:J.l i657 en 1659. Men ziet dat in dez.c akte de datum van het 
huwelijk op 24 November 1657 er door een andere hand bijgeschreven is. De mengeling van de twee 
handschriften in de akte dd. 2 Okt 1657 vindt men ook terug in de direkt daarop volgende al..1:en op p.75 die 
lopen tot ongeveer 16 April 1658. Een verklaring kan zijn dat een andere persoon voorlopig de registers 
bijhield in een schrift dat fel gelijkt op HS ] . 

Vanaf de akte dd. 1 Jan 1658 (p.74) t.e.m. 2 Juli 1659 (p.76) ontmoet men weer HS 2, en HS 3 begint op 6 
Juli 1659 (p .76) en loopt door tot het einde van het register. 

4.4 Besluit 

Het is duidelijk dat dezelfde schrijver de akten in de drie Delen D, F en H bijgehouden heeft, wellicht op 
enkele uitzonderingen na, en dat dit van 1636 tot 1664 achtereenvolgens drie verschillende personen waren. 
Het is opvallend dat de data van wisseling van handschrift goed overeenkomen met de opeenvolging van de 
pastoors van MeDe waarbij men kan aannemen dat prior Melchior Maton zich misschien heeft laten helpen 
door de koster of door een of meer andere paters uit zijn klooster. 

5. Het Doopregister deel D 

De doopakten in Deel D bevatten verschillende preciese verwijzingen naar de parochie Melle, o.m. een enige 
vermelding van pastoor APeeters. Dankzij de publikaties van ADe Baets kennen wij de namen van een aantal 
personen waruvan met zekerheid geweten is dat ze op de parochie woonden en het ligt voor de hand aan te 
nemen dat hlUl kinderen te Melle gedoopt zijn . 

• Deel D. p.245, 2 Febr 1662; Pastoor Adrianus Peeters is peter van een kind van koster Henricus Mooreels. 

2a februari} (1662) 
baplisafus est A drian us mooreelsfs Henrici et man-f!!!. ~ Eeckhout 
coniugum, susceptores fuerunt Adrianus Peelers paslor loci et Elisabetha de Vos 

In het gezin van koster Henricus Moreel'i en Matia van Eeckhout waren reeds zes dochters geboren. 

Uit de Klappers Dopen en Huwelijken van Gentbrugge: 

Moreels Catharina; V.Henricus, M.Van Eeckhout Maria; 6 Sept 1651 (221/1) 
Moreels Joanna: V.Heuricus. M. Van Eeckhout Maria: 28 Okt 1652 (224/1) 
Moreels Anna; V.Henricus, M.Yan Eeckhout Maria; 22 Maart 1654 (225/1) 
Moreels Judoca; V.Henricus, M. Van Eeckhout Maria; 14 Sep 1656 (229/1) 
Moreels Francisca; V.Benriens. M.Yan Eeckhout Maria; 15 Dec 1657 (23311) 
Moreel'i Livina; V.Beuricus, M. V an Eeckhout Maria; 2 April .. 7 .. (238/1) 
Moreels Adrianus; V.Henricus, M.Van Eeckhout Maria; 2 Feb 1662 (24511) 
Het zevende kind van koster Moreels, na zes dochters. is eindelijk een jongen en de pastoor aanvaardt om 
peter te zijn. De expliciete vermelding pastor loci is van groot belang. Uit [6, blz. 131] weten we dat in 1662 
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Adriaen Peeters pastoor was te Melle3
• In de lijsten van lokale pastoors uit De Potter en Broeckaert ([5, p. 

28]) komt in de omliggende parochies (Gentbrugge, Heusden, Merelbeke, Zwijnaarde) geen pastoor voor met 
de naam Peeters in de tweede helft van de 17e eeuw . 
• Aan de Dorpsplaats te Melle stond in de 17e eeuw een hofstede die eigendom was van Ghelein Thienpont. 

I-lij had ze verpacht aan, achtereenvolgens, Lieven van Peteghem (vóór 1654), Abraham Fonckc (1654 tot 
1657) en Lieven Meulewater (na 1657), zie [11 , blzn. 521 en 523] met verwijzing naar [1]. Deze drie 
personen zijn dus parochianen van Melle in de geciteerde periode. In het Doopregister Deel D vindt men 

1. op p.226, 6 Ok10ber 1653, doopakten van Christianus van Peteghem en van Laurentius van 
Peteghem (tweeling) zonen van Livinus en van Elisabeth Lammens. Peter van Laurentius was een 
Laurentius Claessens die in 1654 eigenaar was van een perceel gelegen ten Noorden van de 
genoemde hofstede. 

Uit de Klappers Dopen Gentbmgge: 
Van Peteghem Carolus; V livinus, M.Vanderstraeten Anna; 8 Jan 1645 (213 /1) 
VanPeteghem Laurentius; V.Livinus, M.Lammens Elisabeth; 6 Okt 1653 (226/1) 
Van Peteghem Christianus; V.Livinus, M.Lammens Elisabeth; 6 Ok11653 (226/1) 
Van Peteghem Judoca; V.Livinus, M.Lammens Elisabeth; 20 Okt 1656 (229/1) 
Van Peteghem Joannes; Vlivinus, M.Lammens Elisabeth; 3 Feb 1658 (234/1) 
Van Petcghem Livinus; V.Livinus, M.Lammeus Elisabeth; 4 Okt 1660 (240/1) 

2. Uit de Delen D (dopen), F (huwelijken) en H (overlijdens) vernemen we dat Abraham Foncke en 
Anna Vennenlan ondertrouw aangaan op 17 Dec 1654 en trouwen op 17 Jan 1655 (Deel F, p .73). Op 
2 Juni 1656 wordt een dochter Maria gedoopt (Deel D, p .231) en op 11 Febr 1657 (Deel H, p.75) 
overlijdt Anna Venneman. Op 27 Mei ofJuni (dit is onduidelijk) 1657 (Deel F, p.74) gaat Abra1lam 
Foncke opnieuw ondertrouw aan met Jacoba Kielmoes. In tegenstelling met de andere akten staat de 
huwelijksdatum niet vermeld in Deel F . Wellicht werd het huwelijk voltrokken in een andere (veraf 
gelegen ?) parochie4 of ging het huwelijk niet door (dit laatste zou een eerder uitzonderlijk geval 
zijn). 
Men kan aannemen dat zijn huwelijk met Anna Vemteman de aanleiding was voor Abrallam Foncke 
om de hofstede aan de dorpsplaats te pachten en dat zijn tweede voorgenomen huwelijk de reden was 
om er te vertrekken. Hij is na 1657 niet meer te vinden te Melle. 

3. In Deel D op p.236, 21 Aug 1658, doopakte van Petronilla Meulewatcr dochter van Livinus en van 
Petronilla ... sompele(?) Op p.240, 12 Sept 1660, doopakte van Catharina MeulewaR.'T dochter van 
Livinus en Petronilla vanden Sompele 

Uit de Klappers Dopen Gentbrugge: 
Meulewater Petronella; V.Livinus, M.Van den Sompele Petronella; 21 Aug 1658 (235/1) 
Meulewater Catharina; V.Livinus, MVan den Sompele Petronella; 12 Juli' 1660 (240/1) 
Meulewater Livinus; V.Livinus, M Van den Sompele PetroneJla; 10 Okt 1662 (246/1) 

• In 1654 was Lieven Buyle pachter van een hofstede genaamd St Huybrecht [I] die gelegen was in de nabijheid 
van de Spijkerbossen [11 , blz. 531]. Lieven Buyle bleeft er wonen tot 1671, hij woonde dus al die tijd op het 
gebied van de parochie Melle. In het Doopregister Deel D vindt men op p.226, 8 September 1653, de doopak1e 
van Maria Buyle dochter van Livinus en van Livina Oeselmans of Ooselmans. 

Uit de Klappers Dopen Gentbrugge: 
Buyle Petronella; V.Livinus, M.Ooselmans Livina; 23 Nov 1651 (221/1) 
Buyle Maria; V.Livinus, M.Ooselmans Livina; 8 Sept 1654 (22611) 
Buyle Joanna; V.Livinus, M.Oortelmans Livina; 19 Mei 1658 (23511) 

J Op blz.140 wordt bij Augustinus Pceters genoemd en De Potter en Broeckaert vermelden August Pieters (1669) in hun lijst van pastoors van 
Melle maar het is bekend dat beide werken soms slOf'dig omspringen met dergelijke details. 
4 De naam Kielmoes komt niet voor te M eUe in de 17' eeuw. 
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• Jan van de Vijvere fs. Frans gehuwd met Marie Spieen volgde zijn vader op in 1660 op een hofstede met land 
genaamd Het Goed te WeveIhede [3, blz. 99}. Hij overleed te Melle op 27 Mei 1685, zijn vrouw was reeds 
overleden te Melle op 18 April 1676. Er werd een staat opgemaaki waarin duidelijk vermeld staat ... het huys 
staende up de hofttede binnen de prochie van Nlelle daer de overledenen ghewont hebben .... Zij waren dus 
parochianen van Melle en lieten twee kinderen, Jan en Catherine Franchoise, achter. In het Doopregister Deel D 
vindt men inderdaad twee doopalien, op p.241 Catharina gedoopt 5 November 1660 en op p.246 Catharina 
Francisca gedoopt 28 Juni 1662, beide dochters van dominus Joannes vanden Vyvere en van domice/la Maria 
Spreen. (Het eerste kind zal wellicht niet lang geleefd hebben.) Zie ook [2, p.l3] onder fo.230Yl!, in de staat van 
goed wordt vermeld dat Catherina Franchoise 23 jr 3 m oud was (ca. 1685) en dat haar broer Jan voogd patemeel 
werd. De doopalie van Jan van de Vijvere junior hebben we niet gevonden. 

• In 1664 was Pieter Becquaert ofBekaert pachter en herbergier in De Zwaan [12, p.6]. Deze herberg was gelegen 
in de omgeving van de huidige Tuinbouwschool, dus op het gebied van de parochie Melle. Hij was gehuwd met 
Judoca Leemans die overleed te Melle op 7 Mei 1672. Het echtpaar had toen zes kinderen in leven w.o. Lionora 
12 jr. en Daneel 10 jr. (zie ook [2, p. l] onder fo . lO). In het Doopregister Deel D vindt men twee doopakten, op 
p.243 Leonora gedoopt 21 Juni 1661 en op p.248 Daniel gedoopt 2 Maart 1663, beiden kinderen van Petrus 
Bekaert en Josina Leemans. 

Uit de Klappers Dopen Gentbrugge: 
Bekaert Leonora; V.Petrus, M.Leemans Josina; 21 Juni 1661 (24311) 
Bekaert Daniel; V.Petrus, M.Leemans Joanna; 2 Maart 1663 (247/1) 

• Simoen Venneman was rond 1650 pachter van het pachtgoed dat bij het kasteel Ter Heiden (nu "De Varens") 
hoorde [3 , p. 131]. In Deel D vindt men de doopakten van zeven kinderen van Simon Venneman en Joanna de 
Smet, 
p.205; Joanna Venneman, gedoopt 7 Aug 1639 
p.209; Petrus Vennenlan, gedoopt 5 Maart 1642 
p.2l3; Petronella Venneman, gedoopt 25 Mei 1644 
p.216; Livinus Venneman, gedoopt 16 Febr 1648 
p.220; Joannes Venneman, gedoopt 1 Nov 1650; meter is een zekere Maria Martens, is dit een dochter van 
Gerard Martens die in de voorgaande periode eigenaar was van het goed ? 
p.225; Guilielmus Venneman, gedoopt 7 Mei 1653 
p.229; Petrus Venneman, gedoopt 25 April 1655 
In de doopakte van Livinus (p.216) wordt de moeder Amelberga de Smet genoemd. Dit moet een vergissing zijn. 
Amelberga de Smet was gehuwd met Franciscus Venneman, ze zijn getrouwd te Merelbeke op 17 April(?) 1631 
(p.302?) volgens de Klapper Huw. Merelbeke. 

• Guille Van de Wiele is uitbater van de herberg Het Gulden Hooft te Melle van 1657-1662 en van 1666-1672 (in 
1672 koopt hij het goed) [10, p. 416J. In DeelD vindt men twee doopakten, 

op p.233 21 Julij (165 7) 
Bapta e(st) anna andrea vun (de) wiele fa GuiJlielmi et Maria devenyes, susceptares andreas devenyes et 
anna van Laere 
en op p.l37 7 seplembris (1659) 
baptisatus est Laurentius van den wie/e ft/ius gu/ielmi et mariae devenens coniugum 

Men moet zich afvragen waarom iemand die vlak bij de grens met Kwatrecht woont zijn kinderen zou laten 
dopen in de kerk van Gentbrugge. Wat zou de pastoor van MeUe daar wel over te zeggen hebben? 
Vande Wiele Anna Andrea; V.Guilielmus, M.Denenyer Andrea; 21 Juli 1657 (232/1) 
Vande Wiele Laurentius; V.Guilielmus, M.DereneJlS Maria; 7 Sep 1659 (237/1) 
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• Jaecques Vande Wiele was in 1650 herbergier van de Roose op de dorpsplaats te Melle [14, p.l5]. Hij was 
gehuwd met Livina van Aelst en men vindt in Deel D de doopakten van zes kinderen. 
Vande WieleMaria; VJacobus, MVan Aelst Livina; 2 Nov 1639 (205/1) 
Vande Wiele Guilielmus; VJacobus, M.Van Aelst Livina; 8 Maart 1648 (21511) 
Van WieleJacobus; V.Jacobus, M.Van Aelst Livina; 8 Nov 1649 (217/1) 
VandeWieleHugo; V.Jacobus, M.Van Aelst Livina; 14 Feb 1655 (227/1) 
Vande Wiele Jacobus; V.Jacobus, M.Vulstem Petronella; 30 Nov(?) 1657 (233/1) 
Vande Wiele Ludovicus; VJacobus, MVan Aelst Livina; 7 Dec 1658 (236/1) 

• De familie De Schuyter was een der vooraanstaande families van grote boeren te Melle en Gentbrugge in de 17
e 

eeuw [13]. Bekend zijn o.a. drie broers Guilielmus, Hugo en Franciscus die in het openbaar leven een 
belangrijke rol gespeeld hebben. Men weet dat Hugo op de parochie Melle woonde en er schepen (in 1660) en 
burgemeester (in 1661) geweest is, zijn twee broers daarentegen schijnen op Gentbrugge gewoond te hebben 
want Guilielmus was er burgemeester in 1646 en Franciscus was er schepen (1660, 1665) en burgemeester (in 
1664). Het blijkt nu dat men de doopakten van vier kinderen van Hugo, waarvan men kan verwachten dat ze te 
Melle geboren zijn, terugvindt in Deel D in de periode 1638-1644, maar de doopakten van zeven kinderen van 
Guilielmus (gehuwd met Petronella Schockaert) geboren tussen 1627 en 1638 en de doopak-ren van negen 
kinderen van Franciscus (gehuwd met Judoca van de Sype) geboren tussen 1651 en 1671 vindt men terug in Deel 
E. 

Uit de Klapper Dopen Gentbrugge. 
Namen "De Schuyter" of "Schuytere" die verwijzen naar de blzn.200-250 van Deel D. 
De Schuyter Jacobus; Va.Hugonis, Moe.Venneman Elisabeth; 24 Jan 1638 (202/1) 
De Schuyter Petrus; Va.Hugonis, Moe.Venneman Elisabeth; 21 Dec 1639 (20511) 
De Schuyter Francisca; Va.Hugonis, MoeVenneman Elisabeth; 9 feb 1642 (208/1) 
De Schuyter Adriana; Va.Hugonis, Moe.Venneman Elisabeth; 22 Maart 1644 (21211) 
Alle andere akten op naam "De Schuyter" verwijzen naar folio 's buiten Deel D. 

6. Het Huwelijksregister deel F 

Ook hier vindt men één enkele aanduiding van de lokale pastoor in een huwelijksakte, nochtans is de 
interpretatie van de tekst niet overal duidelijk. Daarnaast zijn er enkele merkwaardige "dubbele" akten . 

• Pastoor Boudewijn van Dmme treedt op als getuige bij een huwelijk, op p.68 van Deel F. 

5a martij (1646) 
Contraxenmt sponsalia Joannes Andron et maria vits, matrio iuncti sunl27 eiusdem ab vao(?) dominicano 
testes D. (B?)alduinus van dumle pastor et ob .. 

De tekst van de ak.1e is redelijk leesbaar op de fotokopie maar enkele woorden bieden toch moeilijkheden en een paar 
bedenkingen zijn nodig. Het is duidelijk dat de toenmalige pastoor van Melle in deze akte vernoemd wordt. 
Nochtans lijkt, in het handschrift van de akte, de initiaal B van zijn voornamn meer op een N. Maar de lezing 
Nalduinus schijnt geen zin te hebben. 
Men moet zich afvragen waarom de pastoor niet zelf het huwelijk ingezegend heeft. Dit schijnt gebeurd te zijn door 
een pater Dominikaan, het woord dominicano is wellicht een juiste lezing. De verklaring ligt misschien bij het 
voorafgaand woord van drie letters dat niet duidelijk leesbaar is. Door vergelijking met goed leesbare woorden 
binnen het handschrift komt men tot het besluit dat de drie letters vaD zijn en dus zouden wijzen op een afkorting. 
Nochtans ontbreekt de streep boven het woord zoals gebruikelijk in deze tijd. Er kan o.i. geen onbetwistbare 
betekenis toegekend worden aan dit woord. 
Men is dus aangewC'.len op onderstellingen. Een mogelijkheid is dat vaD een afkorting zou zijn voor vicarius 
(onderpastoor), ah + ablatief wordt vicario. Dit brengt ons tot het besluit dat te Melle in 1646 een pater Dominikaan 
als onderpastoor werkzaam zou geweest zijn en dat om een of andere reden de pastoor hem opdracht gafhet huwelijk 
te voltrekken terwijl hijzelf (door ziekte gedwongen ?) zich ertoe beperk1e als getuige toe te zien. De aanwezigheid 
van een onderpastoor in een grote parochie zoals Melle is geen abnormaal tèit. Volgens H. Verbist k-wam de eerste 
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onderpastoor Jan van Geltdorp naar Melle toen Mathias Theodori pastoor was [6, p.l33], dit is na 1682. Maar er 
bestaat een merkwaardig dokument gepubliceerd in [9) en wanneer men dit aandachtig 1~1 krijgt men de indruk dat 
te Melle in de 17" eeuw, indien niet permanent dan toch gedurende bepaalde periodes, reeds een onderpastoor in 
dienst was. 
De lezing van de naam van de bruidegom Andron is tamelijk zeker. Het is een naam die te Melle niet voorkwam en 
een andere uitleg kan zijn dat Joannes Andron zelf een priester (een familielid ?) had meegebracht om zijn huwelijk 
in te zegenen in de parochie van zijn bruid. Daarna zou het echtpaar vertrokken zijn naar andere oorden 1 Dit geeft 
nog geen verklaring voor die vao. Dit zou dan een afkorting Inmnen zijn van vicanus (in het dorp wonend, 
dorpsbewoner) en het zou gaan om iemand die afkomstig was van Melle en pater Dominikaan gewonien is. Deze 
uitleg lijkt ons toch wat vergezocht. 
De mogelijkheid dat het zou gaan om een pater uit het klooster van O.L.V. ten Hole kan o.i. niet weerhouden worden 
omdat dit een Augustijnenklooster was [6, p. 142) . 
De allerlaatste letters ob .. van de akte zijn moeilijk te lezen en te verldaren. 

• Koster Judocns Dauwe is 5 maal getuige in een buwelijksakte, bv. op p.66, Livinus de Mol met Livina van 
Ghyseghem, sponsalia op 8 Sep 1640, huwl. op 5 Okt 1640: testes Martinus de Mol et Judocus dauwe cust... 
Judocus Dauwe is ook getuige in de akten dd. 18 Okt 1640 (p.66), 22 Jan 1642 (p.66), 27 Sep 1642 (p.67), 2 Ok'1 
1642 (p.67). 

• Koster Henricus Moreels is 13 maal getuige bij een huwelijk (of sponsalia) nl. op (p.70) 17 Nov 1650, (p.70) 5 
Nov 1650, (p.71) 21 Sept 1651 , (p.72) 14 April 1654, (p.74) 17 Dec 1656, (p.74) 24 Maart 1657, (p.75) 28 April 
1658, (p.76) 14 April 1659, (p.78) 3 Juli 1661 , (p.79) 29 April 1662, (p.79) 24 Juni 1662, (p.80) 1 Nov 1662, 
(p.81) 22 Nov 1663 . 

• In de klapper P.R 17 A vindt men een aantal dubbels, dit zijn huwelijksakten die zowel in Deel E als in Deel F 
voorkomen. De tekst van deze akten wijst er duidelijk op dat het gaat om een huwelijk waarvan de ondertrouw in 
een parochie (Gentbrugge of Melle) geregi~1reerd werd terwijl het huwelijk voltrokken werd in de andere 
parochie. Bruidegom en bruid behoorden dus tot verschillende parochies en, zoals het de gewoonte was, waren 
beide pastoors geïnformeerd en hebben de gebeurtenis ingeschreven in hun parochieregister. Wij vonden drie 
gevallen (er zijn er misschien nog meer). 

1. In de Klapper Huwelijken Gentbrugge-die de akten uit beide Delen E en F omvat-vindt men 

De Wilde Judocus met Gyse1inck Joanna; 7 Mei 1639 (21/1) 
De Wilde Judocus met Gyselinck Joanna; 7 Mei 1639 (6411) 

De (beschadigde) tekst van de akte in Deel E (p.21recto) luidt 

Anno 1639 die 7a Maij sponsalia contra.wrunl in Melle JlI(doclis ?) 
.. (W?)i/de ex Gendtbrugge et Joa ... /inc ex mel/e 
proe/. facta Ba Maij v.d dmca 2a pasc 
proc 15a Ala(j domca 3a post pasc 
21 a Maij dom a 4a 
eodem die rescripti pastoris de Mel/e 

De namen van de ecbtelingen in de Klapper zullen wellicht juist zijn. Bij bet opmaken van de klapper 
beschikte men immers over de originele regi<;ters die bovendien nog een eeuw jonger (en beter leesbaar 1) 
waren dan vandaag. 
In Deel F (p.65) leest men 

7 A/aij (1639) 
Conlraxenmt spoT/safia Judocus de Wilde et JoaT/na(?) (ghy)selinck matrio 
iuncti sunt 24a maij testes fuerunt petrus ghyse/inck et carolus huyghe 
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2. In de Klapper Huwelijken Gentbrugge staat 

Haeck Antonius met De Smet Elisabeth; 26 Jan 1642 (25/1) 
Haeck Antonius met De Smet Elisabeth; 26 Jan 1642 (6611) 

Tekst van de akte op p.25 in Deel E 

Anno 1642 die 26a Jnrij" contracta sunt sponsalia in parachia 
de me/le inter Anthonius haeck et E/izabetha de smet 
ja prae/am. facta dmca 3a post Epiph. .. 
2a proe/. facta dmca 4a post Epip .. . que erat ipso die 
puriftcationis 3a procl.facta dmca 5a post Ep ... 
rescripsi Pastori in M(I) ... JOajèbruarij" 1642 

In deze tekst is, op de voorlaatste lijn, een M ofN nog half leesbaar op de gerafelde rand van het folio. 
Tekst van de akte op p.66/1 in Deel F 

26 Jalluarij" (1642) 
Contraxerunt sponsalia Anthonius haeck et E/isabetha de smet. Matrio iUllcti SUilt .. . (blanco) testes 
Laurentius de roeck et Joaes van himschoot 

3. In de Klapper Huwelijken Gentbrugge staat 

Geerts Joannes met Van T emsche Catharina, 24 Oct 1662 (46/1) 
Geerts Joannes met Van Rempst Catharina, 3 Oet 1662 (7911) 

en de tekst van de akte op p.46 van Deel Eis 

24 oct: 1662 contraxerunt matrimonium coram infrascripto Joannes Geerts et 
Catharina van temssche ex commissione Dni PastOl"is iIJ Mel/e testes 
jiterunt Petrus Beeckart et Joanna van temssche J van Ravensteyn 

In Deel F op p.80 links bovenaan leest men 

3 octobris (1662) 
Contraxerunt sponsa/ia Joannes geels et Catharina van temsche coram testibus 
Judoco venneren et .. ? . et matrimonio iuncti sunt in Gentbrugghe 

7. Het Overlijdensregister deel H 

Er valt op te merken dat geen overlijdensak1en van kleine kinderen voorkomen in Ocel H, deze werden dus niet 
ingeschreven door de pastoor. Maar het overlijden van jongelieden onder de benaming adolescens, iuvenis of 
ft/ia wordt wel vermeld. 
Wij vinden drie direli:e verwijzingen naar de parochie Melle. 

• Op 29 September 1657 overlijdt Pastoor Van Durme. In Deel H op p.75 vindt men 

29 septemb (1657) 

Obijt Pastor huius loci noie dns balduinus van dunne sepultus in choro post prandium 30 eiusdem om .. 
exequus(l) celebratus sunt 2(1) ... 

De vermelding Pastor huius loci is merkwaardig. 
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• Op 28 Augustus 1646 overlijdt te Gent koster Judocus Dauwe, zie p .69 in Deel H 

28 augusti (1646) 
Obijl gandavi Judocus dauwe custos maritus annfi J!!! beneden sepultus est 
eiusdem in cemilerio Stae Catharinfi 

• Op 28 Augustus 1654 gebeurt een ongeluk te Melle, een hollandse?) jongentje is verdronken. Op p.75 
van Deel H leest men 

31 augus~i (1654) 
Sepu/tus e(st) gerardus .? infans ho/and.. in cemiterio qui submersus fuerat 28 eiusdem mensis hic nra 
parochia mellensi 

Er zijn ook verschillende verwijzingen naar de kerk van Melle te vinden. In alle overlijdensakten uit Deel H staat 
nauwkeurig vermeld waar de overledene begraven werd. Meestal was dit het kerkhof (in cemiterio) maar er zijn 
meerdere gevallen waarbij hij/zij in de kexk begraven werd en soms (maar niet ahijd) wordt de plaats in de kerk 
expliciet aangegeven. 

• Sepultus in choro S.Mamni. Deel H p.63 

Obijt JYl Judocus de Bruyne adolesc(ens) .. ? 
Januarij (1639) sepuLtus est 20 eiusdem in choro S marüni 

De dag is onleesbaar, het zou 28(?) Jan 16391.."1lnnen zijn. In de Klapper staat ... Jan 1639. 

• Sepultus in sacello S.Huberti. Deel H p.77 

12 Apri/is (1661) 
Obijt Joannes ste(el)s maritus Joann (??) el sepuLtus est in ecclesia 
in sace/lo S. Huberti 

In de Klapper Overlijdens staat Steels Joannes, Man ... (blanco) Joanna, 12 April 1661 (77/1). 

• Sepultus in choro D. Virginis. Deel H p.63 

Obijt Catharina van der Meeren 30 al/gusti (1639) uxor Petri 
Cnockaerl sepu/ta est ill choro D virginis 31 eiusdem 

Men vindt nog vijf andere gevallen waarbij de overledene begraven werd in "in choro D. Virginis" nl. 

p.64 domicella Margareta Le pusse + 24 Sept 1640 
p.64 Franciscus Cnockaert + 28 Dec 1640 
p.65 Egidius Provost + 11 Aug 1642 
p.65 Joannes Cnockaert+ 19 Febr 1643 
p.76 Petrus van Dooreseele + l7(?) April 1658 

Deze aanduidingen van de begraafplaats komen overeen met wat men weet over de oude kerk van Melle. Zoals nu 
nog het geval is was de patroonheilige St Martinus en er waren twee zijkapellen gewijd aan OL Vrouwen aan St 
Hubertus [8]. Daarentegen waren (en zijn nog) SS. Simon en Judas Thaddeus de patroonheiligen van de kerk van 
Gentbrugge en waren er twee zijaltaren gewijd aan OLVrouw en aan St Antonius [4, p.20-2Il 
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8. Besluit 

In de akten van de zgn. tweede reeks treedt een aanzienlijk aantal verwijzingen op naar de oude parochie Melle. 
Het is mogelijk dat enkele van deze velwijzingen verkeerd geinterpreteerd zijn en toch op Gentbrugge 
betrekking hebben maar het lijkt ons niet mogelijk dat ze allemaal verkeerd zouden zijn. Deze hoeveelheid 
materiaal is o.i. voldoende om de Delen D, F en H te idt;ntificeren als parochieregisters van Melle over de 
periode 1636-1663. 
Bovendien, wanneer men dit besluit verwerpt, blijft men zitten met de vraag wat dan wel een aanvaardbare 
oplossing is voor het probleem in §2 vermits geen goed alternatief voorhanden schijnt te zijn. Men is dus 
gerechtigd te besluiten dat de verdwenen P.R. van Melle terug te vinden zijn in de boekdelen "Gentbrugge" in 
het D.C.Melle. Een samenvattend overzicht 

OUDSTE PAROCHIEREGISTERS VAN MELLE 

Eerste akte Laatste akte Boekdeel Bladzijden 

Dopen lOkt 1636 22 Nov 1663 P.R. 17C 200-250 

Huwelijken 28 Dec 1636 26 Jan 1664 P.R. 17D 64-80verso 

Overlijdens 1 April 1637 8 April 1664 P.R 17E 62-79 

In boekdeel P R17 A, de Klappers van Gentbrugge, moeten alle verwijzingen naar bovengenoemde bladzijden 
gelezen worden als "te Melle" i.p.v. "te Gentbrugge" . 
Deze vondst werpt nieuw licht op de lotgevallen van onze oude parochieregisters. Volgens H.Verbist schreef pastoor 
Joannes de Bisschop de dopen en huwelijken niet meer in in de registers [6, p.l30]. Heeft een voorganger wel 
registers bijgehouden? Dit blijft een open vraag. Over wat Balduinus de Beer gedaan heeft weten we evenmin iets. 
Het valt op dat de Delen D, F en H elk. een afgerond geheel schijnen te vormen waarvan misschien een klein aantal 
folio 's kunnen verdwenen zijn (met inbegrip van de titel). Dit kan er op wijzen dat pastoor Boudewijn van Durme bij 
zijn aankomst in 1636 met nieuwe registers begonnen is die in gebruik gebleven zijn tot 1664. De oudere, als ze 
bestaan hebben, moeten dan wel heel vroeg verdwenen of vernietigd zijn. 

De daaropvolgende P.R. van Melle zijn bekend; boekdeel P.R.lB loopt over de periode 1667-1676 zodat een lacune 
van ongeveer drie jaar (1664-67) bestaat; boekdeel P.R.l C begint in 1680 (of 1681 ?) en eindigt in 1716, er is dus 
een tweede lacune van drie of vier jaar (1676-1680). Hoe deze lacunes ontstaan zijn is niet bekend. De 
oorlogstoestand op het einde van de 1 r eeuw kan ertoe bijgedragen hebben. Het is ook bekend dat Vander Vennet, 
tot 1673 greffier van Melle en Gentbrugge, het bijhouden van zijn registers verwaarloosde [2, Ten Geleide] cu heeft 
de oud en/of ziek geworden pastoor van Durme of een plaatsvervanger dit slechte voorbeeld gevolgd? Dit blijven 
vragen voor verder onderzoek. Een interessant gegeven in dit verband vindt men in boekdeel P.R.IB (Melle 1667-
76) op blz.47 waar veel later pastoor IA.Truyts op een vrij gebleven folio een genealogische nota over de familie 
Gysclinck neerschrijft en ze nauwkeurig dateert hae 22 Aug 1765 J A truyJs pastor in Mel/e. Twee zinsneden uit deze 
nota zijn hier van belang 

Den volgenden Register die iek vin de begin t met den 10 januari} 1681 

j ek en vinde het doopsel niet van den voorss: jacobus gijsselin .. den ouden soo dat j ek vertrouw, dat hy 
gedooptis tusschen den 26 Meert 1676 en den 10janua .. 168 / 

Dit betekent dat reeds in 1765 het doopregister voor de jaren 1676-1680 niet meer te vinden was in de pastorij van 
Melle. 
Men moet zich afvragen hoe dc oude P.R. van Melle in Gentbrugge terecht gekomen zijn. Opnieuw is het slechts 
mogelijk vermoedens te fOIIDuleren . Onder het Ancien Regime hadden Melle en Gentbrugge dezelfde baljuw en 
greffier. Tot in 1673 was de greffier een zekere Van der Vennet [2, Ten Geleide] en dit schijnt een sloddervos 
geweest te zijn. Werden de registers om een of andere reden uitgeleend aan de pru.1oor van Gentbrugge en heeft de 
toenmalige toestand er toe geleid dat de ontlening in de doofpot raakte ? Een andere mogelijkheid wordt 
gesuggereerd door het feit dat in een niet nader bekend jaar van de 17e eeuw de ornamenten van de kerk van Melle in 
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bewaring gebracht werden naar Gentbrugge [7] wellicht onder bedreiging van oorlogsomstandigheden. Het is niet 
uit te sluiten dat men hetzelfde gedaan heeft met de oude parochieregisters en daarna vergeten is ~ terug te halen? 
De kerk van Melle lag vlakbij de oude heerbaan van Brussel naar Gent, een uitnodiging tot plundering door voorbij 
trekkende vijandelijke troepen. Daarentegen lag de kerk van Gentbrugge (Center) toch op enige afstand van de 
heerbaan en kon men hopen dat dit een veiliger bewaarplaats zou zijn. 
Ten slotte nog dit. De oude P .R. van Mel1e werden opgenomen in de klappers van Gentbrugge. De persoon die in de 
19" eeuw de~ klappers opgemaakt heeft was er zich dus niet van bewust dat hij twee verschillende reeksen akten 
klapperde die over dezelfde periode lopen. Of hij heeft het wel vastgesteld maar zich verder geen vragen gesteld. 
Wat er ook van zij, de vereisten van de historische kritiek werden geweld aangedaan. Dit feit wijst erop dat men de 
gegevens in de klappers met voorzichtigheid moet aanwenden. Gebruik van de klappers is een eerste benadering bij 
het genealogisch onderzoek maar ieder gegeven moet getoetst worden aan de originele tekst en aan de contekst van 
de parochieregisters. 

9. Nawoord 
Bij het zoeken naar de ware oorsprong van deze P.R. werd uitvoerig gebruik gemaal1 van 
persoonsidentifikaties afkomstig uit de publikaties van Augu!'>1 De Baets. Zonder de~ kant en klare gegevens 
zou het veel moeilijker geweest zijn om tot bovenstaand besluit te komen. We wensen dan ook onze waardering 
en dank uit te drukken voor het vele werk gepresteerd door August De Baets waar wij ons voordeel uit gehaald 
hebben. 

Referenties 

I. Landboek van Melle uit 1654, in D.e. MelIe. 
2. August De Baets, Staten van Goed van MelIe en Gentbrugge, Deel 1 (1673-1758), Uitg. D.e. Melle (1985). 
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DE EEUWFEESTEN VAN 1930 TE GONTRODE ' 
- door Luc De Ruyver -

H
et honderdjarig bestaan van België ging blijkbaar ook in Gontrode niet onopgemerkt voorbij . In de 
zitting van de gemeenteraad van 14 mei 1930 werd het volgende neergepend: 

"Eeuwfeesten 1930 - De secretaris op verzoek van d 'heer Voorzitter geeft lezing der omzendbrieven van d ' heer 
Arrondissementscommissaris van 18 en 19 april 1930 en van het Provinciaal Comiteit der Eeuwfeesten van 
Belgiës onafhankelijkheid. 
De Gemeenteraad willende op eene waardige en plechtige wijze het eeuwfeest van Belgiës onafhankelijkheid 
vieren 
Besluit tot de volgende feestelijkheden welke zullen plaats hebben ter gelegenheid der kermisfeesten van 1930 
zijnde 28 juni, 29 juni, 30 juni en I juli. 

Zaterdag 28 juni 

Inzet der feesten met klokkengelui, bazuingeschal en kanongeschut 
Lichtstoet en taptoe 

Zondag 29 juni 

om 9 uur plechtige mis, waaronder Kanselrede en daarna "Te Deum" 
Na de hoogmis, aan het monument der slachtoffers van den oorlog geschiedkundige aansprak, Bloemenhulde in 
uitvoering van een jubelzang door de schoolkinderen 
' s namiddags :duivenvlucht, prijskamp voor versiering van huizen en hovell, velokoers, 
, s avonds : historisch Vuurwerk en Verlichting 

maandag 30 juni 

om 9 uur : plechtige lijkdienst 
's narniddags : wielrijdersfeest, opstijging van luchtballons en allerhande volks- en kinderspelen van 1830 tot 
1930 

Dinsdag 1 juli 

Grote prijsbolling en uitvoering van oude dansen, liederen, muziek, enz. 

De inwoners schriftelijk te verzoeken hunne huizen te bevlaggen en te versieren 
Al deze feestelijkheden zullen door afZonderl~jke programma' s kenbaar gemaakt worden 

De gemeenteraad stemt eenparig eene toelage van 600 frank tot opluistering dezer feestelijkheden. 

Bron : Modern ArchiefGontrode : Zittingen van de gemeenteraad : 1909 - 1936 
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BEGIJNTJES UIT MELLE IN HET GROOT 
. . 

B·EGIJNHOF TE SINT-AMANDSBERG 

- door Jan Olsen -

O
P 28 augustus laatstleden werd het boek " 125 jaar Groot Begijnhof te Sint-Amamisberg (1874-

1999)" officieel voorgesield Deze uitgave bevat een ten geleide geschreven door Mgr. A. 

Luysterrnan (bisschop van Gent) . De verschillende hoofdstukken werden geschreven door diverse 

auteurs. De algemene leiding van deze publicatie lag bij Erik Schepens en de eindredaktie werd verzorgd door 

Roger Poelman. 

Op deze zelfde dag werd door de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, het Begijnhof Sinte Elisabeth te Sint

Arnandsberg en de Vrienden van het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg een studiedag georganiseerd met 

als tbema 'De Begijnhoven in Vlaanderen, Nederland en Zuid 

(Frans) Vlaanderen' . 

Ook de Gentse begijnhoven werden onlangs door de UNESCO 

erkend als monumenten van wereldbelang. 

In dit kader vonden wij doorbeen de geschiedenis van het 

begijnhof te Sint-Amandsberg een tweetal begijntjes wiens roots 

in onze gemeente lagen. Mooi verdeeld overigens, ééntje uit Melle

Centrum, ééntje uit MeIIe-Vogelhoek. 

Eerst kort iets over het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg. In 

1872 kocht hertog Engelbertus van Arenberg het noord-westelijk 

deel van de Sint-Baafskouter te Sint-Amandsberg, de zogenaamde 

Nieuwhotkouter. De bedoeling was op dit terrein een nieuw begijnhof te bouwen voor de door de Commissie 

van de Burgerlijke Godshuizen verjaagde begijnen uit het geconfisqueerde (reeds in 1234 gestichte) Groot- of 

,"\ont-St.-f\mand - Gand - Bégulnage - f' laine Ste. Ellsabelh 
S t.-f\ mand~ber9 - Gent - Beggijnhof - S ie Elisabeth plein 
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Sinte Elisabethbegijnhof te 

Gent. In 1873 werd naar 

een ontwerp van architect 

Arthur Verhaegen 

begonnen aan de bouw van 

het begijnhof, deze werd 

opgevat naar het patroon 

van de middeleeuwse 

begijnhoven als een 

ommuurde stad binnen de 

stad en overeenkomstig 

geïnspireerd op de 



Vlaamse gotische stijl van de XVde eeuw. Voor de begijntjes werden een l4-tal conventen en een 80 huizen 

voorzien. In 1972 werd het honderdjarig bestaan van het Groot-Begijnhof gevierd, de 'Avonden in het 

Begijnhof werden te Sint-Amandsberg georganiseerd op 26 augustus en op 2, 9, 16, 23 en 30 september. 

Tevens werd er een bescheiden brochure uitgegeven met een voorwoord van de toenmalige burgemeester, de 

heer Jaak Monsaert. 

Bronnen, o.a.: 

- Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. 

- Diverse auteurs, 125 jaar Groot Begijnhof te Sint-Amamlsberg (1874-1999), Gent 11999. 

- 100 jaar Sint-Amandsberg / Avonden in há Begijnhof; Sint-Amandsberg / 1972. 

- Poelman Roger, Terugblik op Sint-Amandsberg, Gent 11996. 

- Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad Gent (fusiegemeenten), 4 nd, 1982. 

- WilliaOle Patrick. Begijnhoven Sint-Amandsberg: overlijdens 1701-1900, VVF-Gent / Digitaal Archief / 1998. 
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Sidonie Maes 

Sidonie Maes werd geboren te Melle op 22 september 1867 als 

dochter van Leopold en Anna Maria Raes. Het gezin Maes-Raes kwam 

in mei 1866 vanuit Heusden naar Melle wonen in de 'Kerkwijk' (dit 

was de omgeving van de Sint-Martinuskerk). In 1864 op 02 juni waren 

ze kerkelijk gehuwd in voornoemde parochiekerk wat ons kan doen 

veronderstellen dat ze toen de Mellehoek te Heusden bewoonden. Een 

eerste dochter, Octavie, werd daar eveneens geboren, dit in 1865. 

Grootmoeder langs vaderszijde van Sidonie was een zekere Francisca 

Vits. Een mogelijke familiale verwantschap met de Melse beeldhouwer 

Jules Vits dient hier nog te worden onderzocht. 

In de bevolkingsboeken van Melle, telling 1847-'70, deel II folio 185, 

staat bij beroep van Leopold Maes werkman aangeduid. In de 

geboorteakte van Sidonie wordt hij vermeld als herbergier. Het gezin 

Maes omvatte zeker zeven kinderen. 

Sidonie Maes trad in als begijn te Sint-Amandsberg op 27 november 

1884, ze was toen 17 jaar oud. Ze ontving haar kleed op 23 november 

1885 en werd 'gesteed' in het convent met de naam H. 

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 

t 
BID VOOR DE ZIEL 

van :.aligl:! r )ulfrouw 

SIDONIE fV\AES 
gebor f'n te M~lJc dt'n 22 Septcrn~r . 1867 
getrccJcn !n ' t Conve nt H . Dricf.·l1ldi'IJhcid. d*"n 

27 NO("rm~r. 1884-
gekleed cff' " 23 Noverttbu :SH5 
9r:~tt!;rd ,.d("rt 23 Mei. 1886 
~chidij~ overleden te St. Amandsber-g. d,.,t 

20 Dn:cmbrr. 19-42 

Etn lang begijntje s leven is ollenJns ~t n vl!rdlt.D'U~ 
lijk leven. want die: volhardt %al h.ebben wordt :.alig. 
Vao baar usticn jaren gaf Mascc\lz Man zlc.b ilan 
Onun Lit 'l:tn Httr eo uj achtte :!ch steeds geluJckig ~n 
dan1cbaar la hare roeping . Lange jaren hedt -:.ij o nVtr
moclbaar hare. krachten ~.sttt'J aan den dienst \ '1'1 0 

zieken: Hare lDt: w ijding wt.rd ge \, .. aardet:rd. Schielijk 
werd I.Î; door de dood getroffen , Doch eene lange en 
p ljotijh 1.Ielt te bedt haa r voorbereid . Enkele ur en ':Oor 
hoar afsterven mocht "!ti. onar gewoonte. nog bare 
bitcht spreken. WC: 'I!n Wil stei=ds: bereid. Want ""ij 
we.ten n.och d~g Doch uur 

Af.jne Di.ubare Pam,fj(". blijft mqner gedenken : ook 
ik %.nl U niet vergeten Goede f uffrou K' MIJ ri •. 'too 
Langen tijd hebben wij somtn lid en leed gedeeld. W eu 
gedankt en geloond 00'1 uwe go<dheid ec uwe t nt
wijd ing. Heb moed en b~trOUWC:D . \ Vft :dc: n. «:c. na elkan
der wedu. Goede Medezusters. d ank om uwe gen'! 
ij cnbe id. 

Heilig H :lrt \tan J Cl;U.s. Ik heb betrouwen op U . 
100 d. a8. 

Snoeclc. • St-A mandsberg 

(colieClie Martin Sacla) 

Drievuldigheid (nr. 22) (heden: het Instituut voor Individueel Onderricht) op 23 mei 1886. In een huis van een 

begijnhof leefde men alleen. Een convent bood ruimte aan een gemeenschap onder de hoede van een 

convent juffer. Sidonie overleed te Sint-Amandsberg op 20 december 1942. 

I Joannes Maes x Francisca Vits I Petrus Raes x Maria Pelagia Vervaet I 

1---- ...--_ ..... _---

I 
Leopold Maes X Anna Maria Raes 

Mel1e 02 juni 1864 (kerkelijk) 

o Laarne 03 juli 1836 

+ Melle 06 juni l899 

o Heusden 29 oktober 1843 

+? 

1----
Sidonie Maes 

o Melle 22 september 1867 

+Sint-Amandsberg 20 december 1942 
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Octavia Acke 

t 
BID VOOR DE ZIEL 

vaa Juffrouw 

Octavia (Octavie) Acke zag het levenslicht te Melle op 23 mei 1854. 

Haar ouders Leonardus Acke en Agatha De Muyter huwden te Melle 

op 12 januari 1853. Beiden waren werkzaam in de landbouw. Vader 

Leonardus was van geboorte uit Afsnee, moeder Agatha werd geboren 

in Landskouter. Tijdens haar jeugd was het gezin Acke-De Muyter 

woonachtig op de Petegemwijk (genoemd naar het gewezen goed te 

Peteghem, heden Melle-Vogelhoek). Er woonden verschillende 

knechten en meiden in, wat kan duiden op een behoorlijk grote 

landbouwuitbating. 

OCTAVIE ACKE 

Octavia Acke trad in bij de begijntjes te Sint-Amandsberg op 22 

januari 1882, op 28-jarige leeftijd Ze ontving haar kleed exact een jaar 

later, op 22 januari 1883 en werd een half jaar later (15 juli) 'gesteed' 

in het convent Ter Leien (nr. 48). Later werd in dit huis een eerste 

museum m.b.t. het Groot-Begijnhof ingericht. Vandaag biedt deze 

woning onderdak aan het Vitaliteitscentrum Tremmelin. 

Octavia Acke overleed te Sint-Amandsberg op 05 juli 1933. 

gdJoren te MeUr. 23 Mei . . . . 
getreden in "t Groot B~JJiiTl1tof. 22 Januari • 
9~kli:cd In 't Conutnt" Ter üijen .. 22Januari 
plt"chtig J1e~tt:ed. 15 Juli. . • • • 
godl)ru~1atig in den Heer ontslapen in 't Gcoot 

B~gij!!h(O( te Sr·A '"ftru/~"{J. 1\ Jull . 

(collectie Martin Sackx) 

Joannes Baptiste Acke 

X 

Pieter Francies De Muyter 

Francisca Van Damme 

r----
Leonardus Acke 

o Afsnee 02 augustus 1820 

+? 

X 

Melle 12 januari 1853 

~----
Octavia Acke 
o Melle 23 mei 1854 

x 
Maria Theresia Van den Oostende 

r----
Agatha De Muyter 

o Landskouter 20 maart 1829 

+? 

+ Sint-Amandsberg 06 juli 1933 

Noot: t~ onrechte wordt een zekere Maria Victorina De Vreese, gebor~ te Gontrode (16.04.1868) als begijntje gesitueerd in Sint-

Anumdsberg. Zij was wel "gest.eed" in ha Begijnhof in de Lange Violettestrdat te G~t. 
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VERGANE ABDIJEN LEVEN VOORT IN ... MELSE 
BIEREN 

. - door Daniël Lemmens -

M
elle bezit nog een bloeiende brouwerij: nl. de n.v. Huyghe. Bovendien is ze nog de enige 

bestaande brouwerij in de Gentse agglomeratie. In de zeventiger jaren verdwenen niet minder 

dan 70% van de brouwerijen in Oost-Vlaanderen, hetzij door fusie of stopzetting. Dat was ook 

het geval met de vermaarde Gentse brouwerijen Aigle Belgica, Ultra, Meiresonne en Excelsior 

die voorgoed uit het straatbeeld verdwenen. Alhoewel Huyghe het ook in die periode moeilijk had wist ze het 

hoofd boven water te houden en is momenteel, onder leiding van Jean en Alain De LaetJ
, springlevendiger dan 

ooit. De overschakeling op speciale bieren in de tachtiger jaren heeft hierbij een grote rol gespeeld. Nadat ze 

met Artevelde2 een eerste succes oogsten kwam de volledige doorbraak met het driemaal gegiste luxebier 

Delirium tremens. Vooral toen ze in een Amerikaans blad "Tbc 50 greatest beers in tbe world" door de 

bierkenner Stuart Kallen in 1997 uitgeroepen werd tot 's werelds beste bier. Andere Belgische bieren aan de top 

waren : Duvel (4de
), Gueuze Lambik (Troch - 6de

), Kriek Lambik (Lindemans - 9~, Chimay (lIde
), 

Corsendonck (13de
), Orval (18de

). Door dit internationale succes verdubbelde hun productie. Hierdoor was 

Huyghe ook in staat een aantal kleinere, lokale brouwerijen over te nemen zoals Damy (Olsene), Biertoren 

(Kampenhout), Dieleghem (Jette) en Storteboom (Villers). Op die manier kwam Huyghe in het bezit van een 

aantal abdijbieren (Sint-Idesbald, Vieille Villers, Dieleghem) die hun gamma rijkelijk aanvulde. 

Dat heel wat biersoorten verwijzen naar nu nog bestaande of vergane abdijen moet ons niet verwonderen. Al 

zeer vroeg hebben de monniken zich beziggehouden met het vervaardigen van bier in onze streken. Meer nog 

dan de Babyloniërs en de Egyptenaren kunnen we hen beschouwen als de grondleggers van de hedendaagse 

brouwnijverheid. Het begon met de richtlijn van de H. Benedictus die verkondigde dat zijn volgelingen in hun 

eigen levensonderhoud moesten voorzien. Ter vervanging van het drinkwater dat veelal een haard van allerlei 

infecties en ziektekiemen was, schakelden de monniken over op de drank van de streek : karnemelk, wijn ofbier. 

Omdat de wijnproductie dikwijls ontoereikend was installeerden de abdijen meestal eigen brouwerijtjes. Als de 

nood het hoogst was konden zijn hun toevlucht nemen tot bier i.p.v. het besmette drinkwater. Door toevoeging 

van diverse kruiden (salie rozemarijn, ... ) en koken van het beslag verkreeg men een gezonde drank die 

bovendien nog lekker smaakte ook. Het is ook in die context dat men de rol van Sint-Arnoldus moet zien, de 

patroonheilige van de brouwers. Was het hij niet die tijdens de pestepidemies de bevolking aanspoorde om bier 

te drinken i.p.v. besmet water? Was het dan zo een groot mirakel te beweren dat degenen die zijn raad 

opvolgden bleven leven? 

Bovendien zijn het ook de monniken geweest die vrij snel de positieve eigenschappen van de hop ontdekten om 

het bier smaak: te geven en het langer te bewaren. In ons land werd de hopteelt geïntroduceerd door de abdij van 

Aflligem. 

1 Jean De Laá is gehuwd má de dochter van Albert Huyghe. Zijn ZOOD Alain is de achterkleinzoon van de stichter Leon Huyghe. 
2 Há bier Artevelde werd in 1985 geïntroduceerd op de Belgische markt. Op vraag van Duitse klantm kwam een bruin hoge gistingsbier 
"Artevelde Grand Cru" tol stand. 
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Toen de kloosters op bepaalde plaatsen toelating kregen om voor particulieren te brouwen schoot dat in het 

verkeerde keelgat bij de plaatselijke brouwers. De teloorgang van de kloosters aan het einde van de achttiende 

eeuw, evenals de openbare verkoop van hun bezittingen aan het einde van de Franse Revolutie (1796) leidde 

ertoe dat menig kloosterbrouwerij de deuren sloot en het bier vooral door particulieren werd gebrouwen. 

Een nieuwe start kregen sommige abdijen wanneer de oude godsdienstige reglementen (zuiver water of 

karnemelk als drank) versoepeld werden en men ook mocht overschakelen op drank van de streek Zo werd bv. 

in 1836 in Westmalle begonnen met de bouw van een brouwerij, die volledig geïntegreerd werd in het werk van 

de boerderij dat diende om te voorzien in eigen levensonderhoud. Later besloot men datgene te verkopen wat 

het eigen gebruik overschreed en zo begon de conunercialisatie. Andere abdijen (Grimbergen, Postel, Aftligem) 

volgden dit voorbeeld en hanteerden ook de roerstok Nu is de produktie en de commercialisatie reeds meerdere 

jaren in handen van het bedrijfsleven. 

Volledigheidshalve wil ik doen opmerken dat er momenteel een duidelijk verschil bestaat tussen 

trappistenbiereIl en abdijbieren. De benaming trappistenbier mag alleen gebruikt worden voor bier dat 

uitsluitend door monniken van de orde der trappisten 

(cisterciënzers) gebrouwen wordt binnen de muren van de 

abdij (vonnis rechtbank van Gent 28 februari 1962). Dit 

geldt dus alleen maar voor 5 trappistenkloosters in België : 

Chimay, Rochefort, Orval, Westmalle, Westvleteren en één 

in Nederland : Tilburg. 

Het overweldigend succes van deze trappistenbieren was 

voor vele brouwers het startsein om weer bier te brouwen 

met hoge gisting en liefst met een religieuze klinkende naam. 

De zogeheten abdijbieren worden dus niet meer in de 

kloosters zelf gebrouwen. Zij verwijzen naar nu nog 

bestaande abdijen waarvan zij de licentie van de naam 

hebben gekregen. Dit is het geval met Grimbergen, Leffe, Postel, Tongerlo, Aftligem, Maredsous, Bornem, 

Steenbrugge. Andere verwijzen naar voormalige abdijen die 

tijdens de Franse Revolutie werden verwoest zoals de abdij van 

Ename, Sint-Idesbald (abdij Ter Duinen), Villers-la-Ville, 

Dielegem. 

Van de laatste drie vergane abdijen bezit brouwerij Huyghe de 

licentie om hun bieren Sint-Idesbald, Vieille-Villers, 

Dieleghem te brouwen en te verdelen. 

Het abdijbier Sint-Idesbald werd vroeger gebrouwen door Paul 

Verougstraete, eigenaar van de kleine brouwerij "Damy" uit 

Olsene. Deze zaak werd overgenomen door brouwerij Huyghe 

die op deze manier in het bezit kwam van het abdijbier Sint

Idesbald. 

Sint-Idesbald was de 3dc abt van de Duinenabdij te Koksijde die 

het grondbezit hiervan uitbreidde door indijkingen gewonnen 
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op de zee. In de XIIde eeuw was deze Benedictijnenabdij de bloeiendste van de orde. Van hieruit werd ook in 

1175 de abdij van Ter Doest gesticht. In de 16de eeuw werd ze verwoest door de beeldenstormers en de 

watergeuzen en werden de activiteiten overgebracht naar Brugge waar nu het seminarie is ondergebracht. De 

beroemde abdij was een kleine stad met een oppervlakte van 25 ha. omringd met hoge muren. Op de plaats van 

de verdwenen abdij staat nu nog een eenvoudig kapelletje toegewijd aan Sint-Idesbald. Het werd in 1819 

opgericht door de laatste vijf monniken, zoals blijkt uit het opschrift dat in de muur is ingemetseld. 

Aan de hand van het gedetailleerde schilderij van Pieter Pourbus werden vanaf 1949 opgravingen ondernomen te 

Koksijde. De gebouwen die geheel met duinenzand waren bedekt, werden blootgelegd en de opgegraven 

voorwerpen kan men nu nog bewonderen in het museum aldaar. 

Ter DI/inenabdij. Detail uil geschilderd plan van de Dllinenabd!i (Pieter POl/rblls, Brogge, J 580) 
~ zie Groemngemllsellm 
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Het Sint-Idesbaldesbier wordt gebrouwen in drie versies: blond, bruin en tripel. Het blonde bier heeft een 

geringe alcoholgehalte van 6% en is één van de lichtste abdijbieren. De smaak is erg zoetig op een fruitige basis 

met een lichte bittere nasmaak. Het brouwsel is een bijzondere digestieve drank en wordt bij voorkeur vrij koel 

gedronken. Echte pit ontdekken we in het bruine bier met 8% alcohol dat smaakt als echt Vlaams oud bruin bier 

Villers na 1794. Schets van Adolphe Baeyens (gewezen leraar aan 
het College van de Paters Jozefieten te Melle) 

d w.z. zurig op een evenwichtige basis van 

bitterheid. Het respecteert de voorliefde van de 

vroegere Noordzeevissers die vooral, na lange 

werkdagen en de zilte zeelucht - zelfs het eten aan 

boord was zout geworden-, trek hadden in dat type 

bier. De tripel, die zijn bruine broer sterk benadert, 

verzacht de zure neiging met een toets karamel. 

Deze indruk wordt ook nog eens bevestigd door een 

sterker alcoholaroma (9%). Het is geen digestief 

brouwsel maar geserveerd op l2°C is het op zijn 

best. 

Het andere abdijbier dat door brouwerij Huyghe 

gebrouwen en verdeeld wordt is VieiUe Villers. 

Door de overname van de brouwerij Van Assche uit 

Liezele (Puurs) kwam dit abdijbier in hun handen. 

In Villers-Ia-Ville treft men nog de ruïnes aan van de 

cisterciënzerabdij die er in 1146 is gesticht door 

Sint-Bernardus abt van Clairvaux. 
Zie boek 'De zang der torens' of "Maria in het leven van ons volk· 

door Ad. Baeyens In de eerste helft van de dertiende eeuw werd het 

primitieve klooster verrijkt met een abdijkerk en een 

brouwerij in romaanse stijl. Rond deze periode bezat de abdij liefst 10.000 ha. grond. In de zestiende en de 

achttiende eeuw kent de abdij een enorme bloei, doch na de Franse Revolutie geraakte de abdij in verval als 

gevolg van plwlderingen en vandalisme. Tot 1796, ogenblik waarop de paters door de Fransen verdreven 

werden, brouwde men er bier. In 1893 verwierf de staat het vervallen klooster en pas in 1967 startte men er 

restauratiewerken. Hoewel de ruïnes herfhaaldelijk het slachtoffer zijn geweest van vandalisme en in 1855 de 

spoorlijn Leuven-Charleroi zelfs dwars doorheen het domein is getrokken, loont een bezoek de moeite. 

Ofschoon gotische en classicistische stijl overheersen, blijven toch belangrijke romaanse gedeelten te 

bewonderen, waaronder de dertiende-eeuwse romaans-gotische brouwerij (380m2
) . 

Het recept van het abdijbier "Vieille Villers" is afkomstig van de paters Cisterciënzers van Villers-Ia-Ville zelf. 

De vroegere eigenaar Van Assche noemt het een "godendrank" . Geschonken in een tulpglas krijgt dit hoge 

gistingsbier met hergisting op de fles een helder witte schuimkraag. Het bezit een prachtig bouquet. De smaak 

is lichtjes gekarameliseerd maar bezit een flinke dosis hop. Op het eind van de degustatie blijft een fraaie 

bitterheid over. Het wordt geserveerd op een temperatuur van 8 à l2°C. 
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Naast de triple brou\\1 Huyge nog een donker abdijbier met een lagere densiteit. 

Met de productie van het derde abdijbier Dieleghem genoemd naar de abdij O.-L. Vrouw van Dieleghem, 

gesticht in 1095 door de paters Augustijnen en later overgenomen door de Norbertijnen, werd een tijdje geleden 

Jeffe " de abdij van Dieleghem ± J 700 
Gravure (uit ,' Eugène De Seyn. Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten) 

gestopt. De middeleeuwse abdij bezat een prachtige kerk met grote tuinen, een zeer eigenaardig park met 

eeuwenoude bomen. Een kloosterling had er de zeldzaamste 

33 cl. 
planten bijeengebracht. Schelpwerken, Japanse urnen, 

Hindoese beelden vormden er een kostbare verzameling van, 

waarvan men nu nog overblijfselen aantreft. In de bibliotheek 

van het klooster werd het prachtig psalterboek bewaard, waarin 

de heilige koning Lodewijk IX leerde lezen, alsmede talrijke 

handschriften van grote waarde. 

In 1488 werd deze beroemde abdij gedeeltelijk vernield door de 

troepen van Philips Van Kleef en in 1580 brandden 

calvinistische soldaten de verblijfselen af. In latere tijden 

heropgebouwd schafte de Franse Revolutie de abdij af. Thans 

blijft er alleen het abtspaleis (gebouwd omtrent 1775) nog over. 
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Het dient nu als een cultuurcentrum van Jette. 

Zoals blijkt uit voorgaand artikel hebben de abdijbieren in het algemeen en de Melse abdijbieren Sint-IdesbaJd 

en Vieille Villers in het bijzonder nog weinig te maken met het klooster waarnaar ze genoemd werden. 

BLOND 
BLONDE 

De abdijbieren hebben met elkaar gemeen dat ze teruggaan naar de middeleeuwse traditie van de brouwende 

monniken en sommige nog volgens oude recepten gemaakt worden. Toch moet dit laatste ook met een korreltje 

zout genomen worden want de meeste abdijbieren dateren uit de 20ste eeuw. 

Waarom hebben ze zo'n succes bij de consument? Zeker niet om een godsdienstig reflex maar heel gewoon 

omdat al die soorten onder gistende pils eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde smaken en dat de abdijbieren en 

ook de speciale bieren een meer kwaliteitsvolle, gevarieerde smaak hebben. Ze vormen een belangrijk element 

in onze huidige "biercultuur" en zijn voor onze brouwerijen een belangrijk exportartikel. 

Geraadpleegd 

Gilbert De1os : Bier uit degdlelewereld (1994 R aI B Lisse) 

Geert Van Lierde: Bier in België (1992, Lannoo -Tiel!) 

Eug. De Seyn : Geschied-121 aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten (Brepols - Tumhout) 

Annie Pessier - Robert Footaine: België door ha bier. Ha bier door België (1996 uitg. Sdlotgen - Lux) 

ChristiaaIs Deglas : De smaak van Belgisch bier (1996 uitg. J.M. Colla) 

Michael Jackson : De grote Belgische bieren (1997 uitg. Media Markaing COfllII1wlÏcationsn.v. Antwerpen) 

Wilfried Patroons : Alles over Belgisch bier (1984 Standaard uitg.) 
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DE FAMILIE DE CRAECKER IN -MELLE EN 
GONTRODE 

- door Luc De Ruyver -

D
e familienaam De Craecker werd voor het eerst vermeld te Melle in de parochieregisters in 1667, 

doch we kunnen pas een samenhangende stamboom opbouwen vanaf 4 mei 1734 (1) wanneer Petrus 

Bernardus De Craecker huwde met Maria Petronella Vennemans_ Uit dit huwelijk werden drie 

kinderen geboren die waarschijnlijk allen vroeg overleden zijn_ Toen Maria Vennemans overleed op 11 april 

1738 hertrouwde Petrus Bemardus met een zekere Elisabeth Bertens_ Zij schonk hem op haar beurt vier 

kinderen. Vermoedelijk waren slechts Catharina Livina C 10/09/1740) en Petrus Sylvester C31/1211749) de 

enigen die de volwassen leeftijd bereikten. Volgens het landboek van Melle van 1751 (2) pachter van "d' heer 

De Block met een behuysde hofstede aen den Avertuyndriesch groot 2 dagwand 6 roeden" en "in pachte van 

d 'heer De Block met een bosselken ghenaemt het Paepers Bosselken groot 1 Dagwand 30 roeden" . Pieter 

Bemardus overleed te Melle op 3 januari 1758 en werd ongeveer 50 jaar geschat. 

Petrus Sylvester De Craecker bleef gehuisvest te MelIe waar hij ook pachtte van "d'heer" Jan De Block Net 

zoals zijn vader huwde hij tweemaal. De eerste keer trouwde hij met Josepha Fernandina De Wilde (0 Bottelare 

06/11/1749) (3) te Melle op 4 mei 1771. Er werden zeven kinderen geboren uit dit huwelijk maar Josepha 

overleed al te Melle op 8 november 1785. Aangezien we geen staat van goed terugvonden en we van geen van 

de kinderen een spoor terugvonden achten we het waarschijnlijk dat dc vier zonen en drie dochters als zuigeling 

overleden zijn. Tweede echtgenote van Pieter Sylvester was Maria Baerens,.Uit dit huwelijk werden ook drie 

kinderen geboren waarvan enkel de twee zonen, Donat(us) en Ludovicus (= Louis) de huwbare leeftijd 

bereikten. Pieter Sylvester bleek aan de kost te komen als werkman in de Kerkwijk en kon blijkbaar zijn naam 

schrijven, wat bij de arbeidende klasse in de negentiende eeuw niet altijd voor de hand liggend was (4) . Hij 

overleed op 2 september 1804 te Melle en zijn weduwe verhuisde naar Gontrode waar ze als spinster aan de kost 

kwam. Op 16 oktober 1844, ruim 40 jaar na haar echtgenoot overleed ze er (op 16 oktober 1844). 

De twee zonen, Donaat en Louis, kwamen te Gontrode aan de kost als kuipers. Donatus C 12 januari 1800) 

huwde te Gontrode op 2 september 1829 met Marie Livine De Vos (5). Er werd minstens één dochtertje geboren 

uit dit huwelijk dat als kind overleed Louis De Craecker C Melle 24 mei 1798) stapte op 6 december 1820 in 

het huwelijksbootje met Francisca De Wispeleire, geboren te Gontrode op 19 oktober 1789 als dochter van 

Emanuel en Livina Foquet (6) . Het gezin woonde volgens de oudste bevolkingsregisters (1847) (7) in de 

Driesstraat 2 en Louis kwam er nog steeds als kuiper aan de kost . Volgens de kadastrale legger van Gontrode (te 

dateren rond 1850) was hij eigenaar van een stuk land van 11 aren, 10 centiaren (perceel 205) (8) . Zijn 

echtgenote bleek eigenares te zijn van verschillende stukken land (percelen 19, 204, 206, 271), een stuk hof 

(perceel 277) wat hoorde bij hun huis (op perceel 276) en verder bezat ze nog een stuk bos (perceel 20). 

De vijf kinderen van Ludovicus en Francisca De Wispeleire werden allen tussen 1821 en 1835 geboren. 

Constantia (0 1821) en Jan Baptiste (0 183 5) werden in de bevolkingsregisters vermeld als landbewerkers terwijl 

Petrus (0 1824) en Benjamin (01831) vermeld werden als kuipers. Blijkbaar werd het grootste deel van hun 

eigendommen geërfd van de ouders van de vrouw. Constantia, Petrus, Seraphinus en Jan Baptiste overleden 

ongehuwd te Gontrode. 
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Uiteindelijk was er weer slechts één 

zoon die het nageslacht verzekerde : 

Benjamin De Craecker huwde te 

Landskouter op 5 juni 1874 met Rosalie 

Van de Meulebrouck, geboren te 

Avelgem (West-Vlaanderen) op 27 juli 

1836. Hoewel hij aanvankelijk ook als 

kuiper werd vermeld in de 

bevolkingsregisters van Gontrode werd 

hij later als landbouwer en eigenaar 

geregistreerd. Deze laatste vermelding 

duidde op de verwezenlijking van een 

groot patrimonium. Tijdens hun eerste 

huwelijksjaren woonde het gezin in de 

Meulemstraat 26, waar ook hun 

knechten Augustin De Wilde en Adolf 

Sleeuwaert inwoonden. Later verhuisde 

het gezin naar het Dorp of Steenweg en 

tussen de periode 1910-1920 woonde 

August De Smet als knecht in. 

Benjamin boerde letterlijk niet slecht en 

naast zijn landbouwactiviteiten had hij 

ook politieke ambities. Onder het 

BURGEI1WKJi STAND. 

N' j vatl het rrgis/el/ . 
/; ... / 

d(S~"// 

Afgeleyerd te'[' ui tvuer il'g Vun m·r. ltl del' Grondwet. 

(uil familiearchief) 

lSi ..lÉ 

./ ,r 
Ó"""'"-4~."~;> 

burgemeesterschap van Cyrillus Verstraeten was Benjamin samen met Isidoor Van Oostende schepen in 

Gontrode. Zo werd op de zitting van de 

gemeenteraad van 23 september 1910 

beslist dat er 10 frank werd uitgetrokken 

voor de nummering der huizen van de 

gemeente Gontrode met het oog op de 

volgende « volksoptelling » (9). Benjamin 

overleed op 87-jarige leeftijd te Gontrode 

op 5 maart 1919, vier jaar na zijn 

echtgenote. 

(uif familiearchief) 
Benjamin schonk ZIJn echtgenote twee 

kinderen : Marie Cesarine (ook Cesarine 

genaamd) werd te Gontrode geboren op 26 februari 1877 waar ze ongehuwd overleed op 22 mei 1928. Zijn 

zoon, Edgard Joseph werd op 1 maart 1883 geboren te Gontrode. Ook hij werd landbouwer en bleef in zijn 

geboorteplaats wonen. Edgard trouwde op 11 januari 1911 te Gontrode met Maria Juliana Van Oostende, 
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dochter van schepen Isidoor en Leonie Waldack. Juliana Van Oostende werd geboren te Gentbrugge op 28 

september 1887. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren in Gontrode. Het gezin woonde in de 

Geraardsbergsesteenweg. 

l!iltreksel uit het Staatsblad. 

~mllSrtRI E VAN SINNE.NLANDSCH E l." KEN: 

Burgemeesters. -. Benoemingen. 

Ilii koninklijk beslUif v""..L-!>'t •• ·o • ....L..~ ___ . 1921 . 

woe:derl tol ~!J.~r ' )Hfl(K'JTld in de hiert'lb Yermelde 

SC.-,I.on : 

.... ~,.""':O:' .. j'<:'l' --::'.--:.~_ ...... ---I 

Voor * ijkvolm'A uittruk.5.el : 

IJr: Arrondf~ !:'II/t:"r~. Ct>mt:liS$lJr;$. 

H. OL Kf-RCI lOve 

(uitfamiliearchief) 

Edgard had net zoals zijn vader politieke ambities 

en sinds 1912 volgde hij zijn vader op als eerste 

schepen in Gontrode, lsidoor Van Oostende werd 

toen vervangen door François Reyntens. 

Uiteindelijk werd Edgard burgemeester in 

Gontrode en werd op 9 oktober 1932 herverkozen 

en terug aangesteld als burgemeester. Kort na zijn 

laatste aanstelling werd hij wegens ziekte 

vervangen door Hector Reyntens als dienstdoend 

burgemeester. Edgard overleed te Gontrode op 10 

maart 1939, 56 jaar oud. Zijn weduwe overleed te 

Sint Pieters Leeuw op 17 mei 1956 (10). 

De oudste dochter van Edgard werd te Gontrode 

op 11 december 1911 geboren. Palmyre Maria 

huwde te Gontrode op 25 april 1945 met Joseph 

Benoni Van den Berghe. Het echtpaar bleef te 

Gontrode wonen waar Joseph als fruitkweker aan 

de kost kwam. 

Maria Rosalie werd op 9 juni 1913 geboren en 

trouwde in haar geboortedorp op 7 mei 1935 met 

Gaston Vergauwen. Maria Rosalie verhuisde naar Bottelare met haar echtgenoot. 

André Leander werd als enige zoon op 25 juni 1916 geboren en trouwde op 4 mei 1942 te Molenbeek-Wersbeek 

(Brabant) met Maria Elisa Eudoxia Imelda Van der 

Vel pen. André vestigde zich in de Molenstraat 

(thans de Watermolenstraat) te Gontrode waar hij 

een landbouwbedrijf uitbaatte, de Careelhoeve. 

André werd voorzitter van de kerkraad Ook zijn 

dochter en zoon bleven in de Watermolenstraat 

gehuisvest. 

De derde dochter van Edgard Joseph en Juliana Van 

Oostende noemde Luciana Cesarina en werd te 

Gontrode geboren op 7 juli 1921. Zij huwde met 

Michel Van den Berghe en verliet haar 

geboorteplaats. 

r ." ••• J.: b., ... . .. .. " ,'" <" '00' nl' ,,, ••• ! et : I(H.ip . t IiIJ :I )ÎJ,J ~ I: t il bCCi1l1 t:,\jUt: ( U':lI' l lCt ruU . 
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(uit collectie Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum / Mellej 
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Edgard DE CRAECKER V_rtwc! I TIJ( wc:dcnlut bH <kOl H eer. 
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(uit collectie Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle) 
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(uit colJectie Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle) 

(u it collectie Gemeentelijk Archief en Documentatiecentnllll Me/Je) 
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GENEALOGISCHE SCHETS 

Petrus Bernardus De Craecker e :t 1708 - t Melle 03.01.1758) 
X Maria Petronella Vennemans (t Melle 11 .04.1738) 

r- XX Elisabeth Bertens 

Anna Maria °Melle 17.04.1735 - Catharina Livina ° Melle 10.09.1740 

Petrus Jacobus °Melle 26.07.1736 _Joanna ° Melle 04.07.1742 

Joannes BaptisteOMelle 06.03.1738 r- Franciscus ° Melle 16.01.1747 

Petrus Sylvester ° Melle 31.12.1749 
(werkman) tMelle 02.09.1804 

- x Josepha Ferdinanda De Wilde 
xx Maria Baerens 

Maria Joanna °Melle 01 .02.1772 - Ludovicus °Melle 24.05.1798 
Kuiper tGontrode 06.04.79 r- (*) 

Joannes Franc. °Melle 07.02.1773 -

Joanna CatharinaoMelie 11.05.1774 -

Joannes Silvester OMelle 18.05.1776 -

Livina °Melle 25 .02.1779 -

Franciscus °Melle 20.05 .1780 -

Joannes °Melle 14.08.1782 _ 

(*) 

Constantia °Gontrode 16.03 .1821 
- Landwerkster tGontrode 02.03 .1904 

- Petrus °Gontrode 29.04.1824 
Kuiper tGontrode 03.12.1893 

_ Seraphinus °Gontrode 08.08.1827 
tGontrode 15.05.1878 

Benjamin °Gontrode 22.07.1831 
LandbouwerfGontrode 05.03.1919 
X Rosalia Van de Meulebrouck 

Jan Baptiste °Gontrode 09.04.1835 
- Landwerker tGontrode 03 .09.1867 

x Francisca De Wespeleire 

'- Donat(us) °Melle 12.01.1800 
Kuiper t? 
x Marie Livine De Vos 

'- Dominique °Melle 13 .09.1803 
tMelIe 22 .06.1806 

(De Craeckers in Gontrode) 

r- Maria Cesarina °Gontrode 26.02.1877 
tGontrode 22.05.1928 

Edgardus Joseph °Gontrode 01.03.1883 
f- landbouwer fGontrode 10.03.1939 

x Maria Juliana Van Oostende 

r- Palmyra Maria °Gontrode 11.l2.1911 
X Joseph B. Van den Berghe 

r- Maria Rosalia °Gontrode 09.06.1913 
X Gaston L. Vergauwen 

c-Andre Leander °Gontrode 25. 06.1916l Juliana 
Landbouwer 
X M.E.E.lmelda Van der Velpen Edgard 

>- Luciana CesarinaoGontrode 07.07.1921 
X Michael Van den Berghe 
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Bronnen: 

(1) OGA (= oud gemeentearchief) Melle : Parochieregisters Melle : 1668 - 1796 ; Documentatiecentrum Melle 
(2) De Baets A. OGA Melle : Landboek 1751 MeUe : niet uitgegeven bewerking, Documentatiecentrum Melle 
(3 ) OGA Bottelare : Parochieregisters Ancien Régime; Documentatiecentrum Melle 
(4) Modern ArchiefMelle : Burgerlijke Stand 1796 - 1900 ; Rijksarchief Beveren-Waas. 
(5) Modem Archief Gontrode : Burgerlijke Stand 1796 - 1870 ; Rijksarchief Beveren-Waas 
(6) OGA Gontrode : Parochieregisters 1641 - 1890 ; Documentatiecentrum Melle 
(7) Modem ArchiefMelle : Bevolkingsregisters 1847, 1850-1860, 1861-1870, 1871-1880, 1881-1890 en 1890-

1900 ; Documentatiecentmm Melle 
(8) Modern Archief Gontrode : Kadastrale legger ± 1850 en kaart naar Popp ; Documentatiecentmm Melle 
(9) Modem Archief Gontroàe : Zittingen van àe gemeenteraad 1909 - 1936 ; Documentatiecentrum Meiie 
(10) Collectie bidprentjes; documentatiecentrum Melle 

AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE 
HEEMKUNDIGE VERENIGING DE GONDE 1999 

(gegevens t.e.m. 31-10-'99) 

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 200 BEF TOT 500 BEF) 

- Bovijn Lucie, Kloosterstraat 43 , 9000 Melle 

- Clauw Roger, Rodestraat 124, 9620 Zottegem 

- Vervaet Julien, Geraardsbergsesteenweg 34, 9090 Melle 

- 38-



MELLE - DRIES: DE HERBERG AAN DE BOERDERIJ 
FOUCQUAERT 
- door André Vervust -

D
eze herberg werd uitgebaat door het gezin van Richard Van Haelst. Het was eigendom van het 

gezin Fouquaert. 

Het café lag aan de Driesstraat langs de wegel naast de boerderij van de familie Foucquaert. Het 

had geen bepaalde naam. De inkom was een grote ruimte met een toog rechts tegen de muur. Daar 

bevonden zich ook de deuren naar de kelder en naar de achterliggende ruimten. Achter de gelagzaal lag de 

keuken en het salon. Achteraan bevonden zich de stallen en een ruimte waarin een rolbaan was ondergebracht. 

Een tuin was er niet. De slaapkamers situeerden zich boven. 

Het gezin van Richard Van Haelst stopte met de uitbating en verhuisde naar een woning naast de herberg van 

Francq, in één van de drie huisjes die er in de Driesstraat stonden. Gaston Everaert en zijn echtgenote namen de 

herberg over. Na het beëindigen van uit uitbating vertrokken ze naar de Wolvenstraat. In de herberg kwam dan 

Gilbert Van der Eecken en zijn echtgenote Maria Andrea De Moor wonen. Het café kreeg nu als uithangbord 

"De Perle". De echtgenote van Gilbert had er ook een kapperszaak voor vrouwen. 

Gilbert organiseerde busreizen naar de zee, de Ardennen, Antwerpen en naar de brouwerij waar hij het bier van 

afnam. Het gezin stopte de zaak en ging wonen in de Kruisstraat. 

Nu naam Georges Mareels en zijn echtgenote de zaak over. Van de rolbaan werd een garage gemaakt. Een 

opening werd gemaakt in de muur langs de wegel. Georges verzorgde een taxibedrijf en organiseerde tevens 

begrafenisvervoer. Na een zekere tijd nam het echtpaa het café op de hoek van toenmalige Stationssraat en de 

Eikerwegel over. Taxi en begrrafenisvervoer werden daar verder gezet. Het café werd dan verbouwd t~t 

woningen en verhuurd. 

Ingang boerenhof Schets van het grondplan van de besproken herberg 

Salon 

Dries ~~!:: 

Koer 

El 
Keuken 

• Rolbaan • 
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Het café bij SchoUaert 

Iets verder in de Driesstraat hield Maurice Schollaert ook een café open. Dit gebouw was eigendom van de 

familie Van de Putte. Het huis was eigenlijk een gewoon burgershuis en minder geschikt om een herberg te 

houden. 

Deze uitbating heeft dan ook niet lang geduurd en het huis werd terug als woonhuis in gebruik genomen. 

Vooraan het café van de familie Foucquaert en achteraan dit van de familie Van de Putte. 

Het café "Het Chalet" 

Een als niet gewoon café bestempelde uitbating. Dit lag op het einde van de Begijnewegel dicht tegen de 

spoorweg. Het was eigendom van de familie Van de Putte. De naam "Het Chalet" werd door de wijkbewoners 

gegeven. De naam kwam eigenlijk voort naar de vorm van het gebouw dat eigenlijk een villa was. De uitbating 

gebeurde door een zekere Nicolas. Omdat er rond het huis bomen stonden kon men daar, bij goed weder, buiten 

ziten en werd dit meestal bezocht door stadsmensen en personen van iets hogere stand. Later werd het café 

opengehouden door het echtpaar Leo Wageneire - Yvonne Van den Berghe. Dit echtpaar was beter bekend als 

"Koarelken en Coletse". Zij speelden namelijk toneel in de schouwburg "De Minard". Uittreksel uit een artikel 

in de Gentenaar n.a.v. het overlijden van L. Wageneire (+ 1983) : "Net als Henri Van Daele en Romain 

Deconinck verstond Leo Wageneire de kunst om de Gentse aktualiteit met typisch volkse humor in te kleden. 

Hij toerde met zijn theatergezelschap door Vlaanderen. Met zijn echtgenote vormde bij destijds een beroemd 
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radioduo". Dit is een deel naar aanleiding van zijn tiende overlijdensdatwn. Door hun beroep kwamen daar op 

zondag en in hun vrije dagen, bij goed weder, vele artisten een pint je drinken. 

Van de bewoners van de wijk ging bijna niemand naar dit café en indien dat gebeurde was het enkel met de 

kermis en samen met de harmonie van Melle. Tijdens de kermis deed het muziek een rondgang en kwam het 

dan ook in het café. 

Persmededeling 

TIENDE GESCIDEDKUNDIGE BOEKENBEURS 
VOOR VLAANDEREN 

Archeologie - Familiekunde - Geschiedenis - Heemkunde - Volkskunde 

zaterdag 1 april 2000 (11 -18 uur) & zondag 2 april 2000 (10-17 uur) 

GENT - SINT-PIETERSABDIJ, Sint-Pietersplein 

Organisator: 
KONINKLIJKE BOND DER OOST-VLAAMSE VOLKSKUNDIGEN V.Z.w. 

De GESCHIEDKUNDIGE BOEKENBEURS VOOR VLAANDEREN is uitgegroeid tot het 
belangrijkste forum voor het geschiedenisvak in Vlaanderen. Zowat alle disciplines zijn er 
vertegenwoordigd : de archeologie, de cultuurgeschiedenis. de ecologische I economische I 
politieke en sociale geschiedenis, de heemkunde, de familiekunde, de industriële archeologie, de 
volkskunde, de paleografie. wapenkunde en andere hulpwetenschappen voor de geschiedvorsing. 

Met dit brede spectrum beoogt deze boekenbeurs bij te dragen tot het wetenschappelijk onderzoek. 
Nieuwe publicaties op elk van deze gebieden worden er gepresenteerd. Wie zich op de hoogte wil 
stellen van de recentste vorderingen in het historisch onderzoek. heeft op die beurs een unieke kans 
zich te informeren. Zeker ook omdat er heel wat publicaties te vinden zijn die niet in de boekhandel 
te koop zijn. 

Deze boekenbeurs staat in de eerste plaats open voor alle verenigingen, instellingen en auteurs die 
al dan niet in eigen beheer uitgegeven historische publicaties aan te bieden hebben (categorie aan 
voordeeltarief) en geeft daarnaast ook aan uitgevers, vakbladen, gespecialiseerde boekhandels en 
antiquariaten een select forum. 

Deze tweejaarlijkse vakbeurs voor de geschiedenissector lokt telkens meer dan tweeduizend 
bezoekers en bewijst dat er een levendige belangstelling bestaat voor het historisch onderzoek. 
Een reden te meer om deel te nemen aan deze voornaamste geschiedenisbeurs in het 
Nederlandse taalgebied! 
Deze editie staat, i.s.m. de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (FVV), speciaal in 
het teken van het "Jaar van de Volkscultuur". 

Deeineming.~formlllie,.en (met de deelneming."ivoorwaarden) kunnen verkregen 
worden door contact op te nemen met de organisator : 

Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen V.Z.w. 
Geschiedkundige Boekenbeun, Kraanlei 65, 9000 GENT 
tel. 09/225.64.47 (op do. 17-20, vr. 10-12/14-17) of 09/245.37.43 (met antwoordtoestel) 
fax 09/245.37.44 of 09/226.52.05 
e-mail: amold.eloy@skynet.be 

NEEM DIT BERICHT OP IN UW EIGEN PERIODIEKE PUBLICATIE A.U.B., 
WAARVOORB~EDANK! 
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V. V.F Cent-

Sinds enige tijd is er binnen de V. V-F. - afdelingen Gent en Melle en het 
Oost-Vlaams V. V-F.-Centrum voor Familiekunde in het Archief en 
Documentatie-centrum te Melle een kerngroep V. V-F. GentlMelle -
Digitaal Archief actief. 

Het doel is alle mogelijke soms zeer verspreide en moeilijk toegankelijke genealogische gegevens op 
een snelle, juiste en gemakkelijke manier ter beschikking te stellen van elke genealoog door middel 
van de computer, meer in het bijzonder door het gebruik van de gegevensbank of database. 

Het is onze bedoeling eerst en vooral de talrijke registers die nog niet zijn geklapperd in te voeren. 
De vele dikwijls zeer verspreide gegevens in de diverse kasten en schuiven, dozen en mappen zijn 
ons volgende doel. Ook onze verzameling doodsprentjes, -brieven en -berichten ligt ongeduldig te 
wachten. 

Alles wordt ingevoerd en samengebracht in een gegevensbank, wat het opzoeken gevoelig sneller, 
juister en gemakkelijker maakt. En daarenboven biedt de computer ons zeer veel meer mogelijkheden 
van rangschikken, opzoeken en ... vinden. 

De verwerkte gegevens worden ter beschikking gesteld van elke genealoog en heemkundige door 
publicaties en door een gegevensbank die in de nabije toekomst voor iedereen te raadplegen zal zijn 
in een computer. 

Zoals altijd ontslaat het vinden van deze gegevens - hoe secuur ze ook zijn samengesteld - u niet om 
ze als goede genealoog nogmaals te controleren in de registers. De kopieën van de 1 ~e en 1 ffe 
eeuwse parochieregisters zijn te vinden in het Oost-Vlaams V. V.F. - Centrum voor Familiekunde in het 
Archief en Documentatiecentrum te Melle. 

In deze reeks zijn verschenen of verschijnen binnenkort : 

Bracke Luc 
Huise 

De Ruwer Luc 
Gontrode 
Heusden 
Ka/ken 

Laame 
Melle 

Melle / Gontrode 

Me,!s Marcel 
Deste/bergen 
Ka/ken 
Overmere 

parochieregisters : 
dopen 
huwelijken 
overlijdens 

parochieregisters 
volkstelling 
parochieregisters : 
dopen 
huwelijken 
overlijdens 
volkstelling 
parochieregisters : 
dopen 
huwelijken 
overlijdens 
volkstelling 

volkstelling 
volkstelling 
status animarum 

Overmere / Uitbergen volkstelling 

1804 - 1900 
1803 - 1900 
1804 - 1900 

1~ tem 19:Je eeuw 
1796 

1797 - 1900 
1604 - 1900 
1604 - 1900 
1796 

19:Je eeuw 
19de eeuw 
19c!e eeuw 
1796 

1796 
1796 
1687 
1796 
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verschijnt in 2000 
695 fr. 
verschijnt in 2000 

795 fr. 
verschijnt binnenkort 

995 fr. 
995 fr. 

1.495 fr. 
295 fr. 

845 fr. 
545 fr. 
verschijnt binnenkort 
245 fr. 

verschijnt binnenkort 
375 fr. 
245 fr. 
345 fr. 



Neirinck Frans 
St Marfens Leerne en St Maria Leerne 

Meigem 
Wontergem 

Pauwels Jozef 
Waarschoot 

Silversmet Theo 
Ruiselede 

Steyaert Antoine 
Evergem 

Verkerken Daniel 
Gent St Stephanus 

Williame Patrick 
Oestelbergen 

status animarum 
parochieregisters 
parochieregisters 

parochieregisters : 
dopen 
dopen 
overlijdens 
overlijdens 

1630- 1638 
1rte en 1ffe eeuw 
1 rte en 1 ffe eeuw 

1620- 1700 
1701- 1796 
1610- 1700 
1701- 1796 

wezerij 1402 - 1702 
staten van goed Land van de Woestijne 

1638 - 1795 

parochieregisters 

parochieregisters : 
huwelijken 

parochieregisters : 

1776-1793 

1803-1899 

dopen 1803 - 1900 
huwelijken 1803 - 1900 
overlijdens 1803 - 1900 

Begijnhoven St Elisabeth Gent en St Amandsberg 

Heusden 
overlijdens 1701 - 1900 
parochieregisters : 
dopen 
huwelijken 
overlijdens 

1802 - 1900 
1802 - 1900 
1802-1900 

Deze uitgaven zijn te bekomen 

195 fr. 
645 fr. 
645 fr. 

695 fr. 
1.095 fr. 

395 fr. 
745 fr. 

645 fr. 

verschijnt in 2000 

795 fr. 

1.095 fr. 

745 fr. 
495 fr. 
745 fr. 

495 fr. 

595 fr. 
395 fr. 
495 fr. 

door voorafbetaling op rekeningnummer 000-1656964-10 van V. V.F. Gent - Digitaal Archief, Amand 
Casier/aan 20, 9030 Gent-Mariakerke, met duidelijke vermelding van welke boeken (gemeente en 
welke akten) u wenst te ontvangen. 
Het juiste bedrag der bijkomende verzendingskosten zal u bij verzending worden medegedeeld in de 
bijgevoegde kostenopgave. 

U kunt de boeken ook afhalen in het Oost-Vlaams V. V.F.-Centrum voor Familiekunde, Brusselse
steenweg 393, 9090 Mel/e, na telefonische bestelling vooraf: 1iit 09/252.26.47. 

V. V. F. Gent - Digitaal Archief 
Oost-Vlaams V. V.F. - Centrum voor Familiekunde, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Me/Ie. 
Contactpersoon: Luc Bracke, Amand Casier de ter Bekenlaan 20 te 9030 Gent-Mariakerke. 
Luc. Bracke@advalvas.be 
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EDUARD DESMETfMELLENAAREN GEWEZEN 
,. . . . , ,.' 

PAUSELIJK ZOUAAF 

.;. door Jan Olsen - , ,,: 

Eduard De Smet 

Eduard De Smet werd geboren te Muote op 14 april 1841. Op 24 februari 1842, Eduard was nog geen één 

jaar oud overleed zijn vader, Augustinus De Smet. Toen hij op driejarige leeftijd zijn moeder Dorothea 

Meersschaut (overleden te Munkzwalm op 02 mei 1844) verloor werd hij wees. Ook zijn vier grootouders 

overleden allen vóór Eduard de leeftijd van zeven jaar had bereikt (zie de genealogische schets in bijlage). 

Eduard De Smet liet zich in 1865 inlijven bij het vrijwilligersleger van Paus Pius IX, de zogenaamde Pauseli.ike 

Zouaven, waarover straks wat meer. Hij bleef dit tot 1869. Blijkbaar ging hij na zijn dienst te Bottelare wonen 

en kwam in maart 1870 in Melle wonen ( zie de Bevolkingsboeken van Melle, telling 1870-1880, boek I I folio 

175). Op Ol juni 1870 huwde hij te Melle Justina Casteels (0 te Oordegem op 07 maart 1840 en dochter van 

Joannes Baptista en Francisca Aelterman). Het gezin ging zich vestigen in de toenmalige Kerkwijk (te situeren in 

de omgeving van de Sint-Martinuskerk) in de Piteleirstraat (na de oprichting van het H. Hartklooster door Alfred 

Piers de Raveschoot eind de jaren 1870 kreeg deze straat de naam: Kloosterstraat), nabij de pastorij. Eduards 

vrouw schonk hem vier kinderen die allen te Melle het levenslicht zagen: Marie Angela (0 op 21 juli 1873), 

Zijne g~jO(l!tft"is blijft In r~.n. 

1 
BID VOOR DI! ZIEL 

~duard i)E SMET 
echtg~Il()()1 vart 

JLSTI:<E CASTEELS, 

iQd -l'ilU ., th)~. c ;~6 U :lar t1ndtr ['aus Pius tXJm 1 8G5-t)~ 
p .rlecoreez·d met h<tt ICrui. van M en
ana en <Ie Medalie .. B ell e M .. rellti" 

!i~1 v.an h~t GeoOOb(hap ~'an denl·L Kl"uiSWtt 
en den H r:r.nClscll&-Xa\'erius. 

gel.!~('jlreerd met Ile ~tjvtrhe.idsme::1e.lie . 
gt/mre,,!t. M:wt_ .;-J~IIJ. t.f .. 4pnllSll ,ft Kodt·1'uclt./ig 

'~'·t ritdelJ !~ MeUe, dt't :tR Ap~1l /9,8, 
:/Oi;-)'...; rl!l' t·!1'l ·h! Hn. Sa(rtÏ.H-:~/::(:n. do slen'en.-:fll!. 

Hi, ~'as ~n m.ut van uttst~kt1llde deui(d~n . eeovOUaii! 
n t{odv:"cel.end, u.'t",mde da.;{e!ljks de H . .\1,is hij f'n M4. 
ellen 16 \,·C' n;;iwalJ(1ei. ~t "'eJ,tf!ld nilar 1:}IlC kriSttliJk. 
)vt!rluil'!'il1~ , r.H ~tldlling van den eVinrneus:ch. 

tHj \\'n:. Illnlg ',rerk icefJ a:}n d e- H. Kerk en haar Op.< 
"rhMtj . • l1d kris{en rooe-.:S ~illlil: hij vrijwilllg ten srrijae 
Ol H!rded.l~in~ vdn Reschondt:H rec.ht. 

Gt; lt heeft hem ~I t~ood !nal een gelukkia leven en 
enT' :ahg~ ;jo'ld, Op tiin sterft-cd mDcht hij in alle 2't
USthehi der l.iel en vrtlu~de des h~lt~n z~gen: Ik heb 
·an ~,~den StI",jj gestre~en. mijne levenstaak ,,·crvutd. 
er ~('!vnt be-.\. aard en In al!e- :noeilijkheden mijne to~ 

·Iutht ~t:nO! ;'.è I. h 1t he! H, Hart van Jesu •• in wien ik 
HijJ hulp en Uüost f{evondlS l.l heb. 
Dierhare [ch:2"enOOh~ en kiuderetl. onS Ilarjsch geluk 

s g~b,ok~'l, OIMlf [roost u met de l(edac.hte .... an (mlt~ 
è'uwlg-e vereeniging- In den Hemt'L Blijfr sllIud"'astig In . 
' '''~e \oot en in her volnrengen [\wcrkristeJijkepllch!en .. 

Weest mi j indachtig in Il .. e " ebeden en bijzonderlijk 
n har H. Sa.criflcie der Mis. 

Mijn J~.us, bn~.he'tiKh~4. 'P 300 dllll: . atl. 

Doodsprentje Eduard De Smet (collectie 
Gemeentelijk Archief en 

Documentatiecentrum Alelle 

Marie Emma (0 21 mei 1876), Philemon Jozef (0 15 februari 1879) en 

Omer Joseph (0 l3 april 1882). 

Eduard De Smet verdiende zijn boterham als fabrieksarbeider. Hij 

overleed te Melle op 28 april 1918 op zevenenzeventigjarige leeftijd. 

Op zijn doodsprentje die we hierbij afdrukken is vermeld dat hij 

gedecoreerd werd met het "Kruis van Mentaoa" en de 'Medalie' 

"Bene Merenti". Deze laatste onderscheiding werd door paus Leo 

XIII (alom gekend door zijn encycliek 'Rerum Novarum') in 1891 

verleend aan alle levende pauselijke zouaven voor bewezen diensten in 

het leger van paus Pius IX. Het ereteken "Kruis van Mentana" verwijst 

naar de slag om de Italiaanse stad Mentana op 03 november1867, 

waarbij de troepen van Garibaldi de duimen moesten leggen ten 

opzichte van de pauselijke zouaven (waaronder heel wat Belgische 

vrijwilligers en dus ook voornoemde E. De Smet) met de hulp van 

Franse eenheden. 
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De Pauselijke Zouaven 

Goed midden de vorige eeuw trokken bijna tweeduizend Belgische 

jongens Romewaarts, niet om te bedevaarten doch om te vechten als 

pauselijk zouaaf (niet te verwarren met de in 1505 opgerichte Pauselijke 

Zwitserse Garde). We moeten dit alles zien in het licht van het Italiaanse 

éénmakingsproces. Meer dan twaalfhonderd jaar vornlde een deel van 

Midden-Italië. inclusief de stad Rome. de Pauselijke Staten. In 1860 werd 

een van deze gebieden door Victor Emanuel II ingelijfd. De toenmalige 

Ilaus, Pius IX", deed een beroep op de Franse generaal de Lamoricière 

om zijn onttakeld pauselijk leger te reorganiseren. Katholieke jongeren 

van Frankrijk en Belgë snellen het bedreigde "Patrimonium Petri" te 

hulp. Uil de eerste vrijwilligers werd een korps gevormd onder leiding 

van graaf de Becdelièvre, een held uit de Krimoorlog (later werd de 

Zwitser, kolonel Allet er de grote baas van). Deze laatste gaf hen het 

typische grijze uniform belegd met rode linten ( oorspronkelijk kwam 

dit guerillakostuum van keurbenden uit de Noord-Afrikaanse 

bergstreken, de oorspronkelijke zouaven die door het Franse 

koloniale leger in Algiers rond 1830 werden bevochten). Financieel 

werd ondersteuning gegeven door ondermeer de heroprichting van de 

fameuse Sint-Pieterspenning. De strijd werd opgeheven op 19 

september 1870 in opdracht van de paus. Hij werd vanaf dan "de 

gevangene van het Vatikaan". Pas in 1929, n.a.v. de verdragen van 

Lateranen werd de paus werd een vrije vorst met een klein territorium 

als symbool van zijn geestelijk gezag in de wereld. 

Wanneer te Kortrijk op 19 augustus 1923 een eerste internationale 

zouavenvergadering 'werd georganiseerd. stelde men enkele relieken 

uit de zouaventijd tentoon in een zaaltje van de Broeders der 

Christelijke Scholen aldaar. Dit vormde de basis voor een specifiek 

museum. De verzameling vond na Wereldoorlog 1I onderdak in de 
Foto van een POllsehike louaaf 

Paus Pius IX (Giovanni ~1aria MastaÎ Ferruti) werd gd>oren lt! Sinigaglia in 1792 LIl ova-leed in 1878. hij was paus van 1846 tot zijn 

dood. Onder zijn pausdom \\erd het Ea"Sle Yatikaans Concilie goorganis~d (1870). l3cl..end van tom is de dogmaverlJaring m.b.\. de 

pauselijke onlcilbaatheid. Jarm voordim (l854).:Il OIld<-T zijn impuls was Maria 's Onlx:Yltlk1e Ontvang.:nis tot dogma vemcvm. 

Twee boeken kunnen u uitgebreider informeren omlrent de Pauselllke Zout/ven. meI name hel werk van John Goddeens (die ook ter:ake 

verschillende artikels pllbllceerde in het genealogische tijdschrift 'Vlaamse Stam J ''De PauseliJke louaven (met opgave van de vn.,\V"lI~e,., 

lil t Wesl-naanderen)" (Fanllha el Pal'1a I1and:::ame, 1978) en het hooFdstuk "On::e Pauselijke Zoeaven" in hel boekje "Grolen lilt ons 

volk" van Mgr. K. Cmysberghs, uitgegeven door het DaVidsfonds lfI de Glliden Reeks onder nr. 389 in 1951. Belde werken liggen ter 

conmilatie In het Gemeentelijk Archlefen Documentatiecentrum Ie Afelle. 

Het archiefm.b. t. de Belgische PauseliJke lOllaven beVindt Zich In het Legermu seum te Brussel. 
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Broeltorens en iets later in het Begijnhof van de Groeningestad om tenslotte sinds 1978 tot op heden een 

onderkomen te vinden te Roeselare in het Stedelijk Museum (polenplein 15 8800 Roeselare, 051/241221). 

In 1952 werd dan het 'Algemeen Belgisch Verbond der Afstammelingen van de Zouaven en Pauselijke 

Gedecoreerden' opgericht. Doel van deze vereniging was: ' de Kerk te dienen onder de hoge bescherming van het 

episcopaat om meer de stadhouder (dit is de paus, n.v.d.r.) van Jezus Christus te doen kennen, te eren en te 

beminnen'. Vanaf dan geeft deze vereniging het tijdschrift "Pro Petri Sede" uit. 

Jan Baptiste De Smet 
o 

+ Munte 08 januari 1844 

I--X 

Marie Livina Hermie 
o 

+ Munte 02 mei 1842 

4 Augustinus De Smet 

I 
I 
I 

o 

+ Munte 24 februari 1842 

I-- X 

Dorothea Meersschaert 

+ Munkzwalm 02 mei 1844 

Dominicus Meersschaert 
o 

+ Munte 16 mei 1847 

x 

Amelia 
o 

+ Munte 23 augustus 1829 

Joannes Baptista Casteels 
o 

+ Melle 08 september 185( 

X 

Francisca Aelterman 
o 

+ Melle 29 mei 1877 

... 

.... Eduard De Smet (Pauselijke Zouaaf van 1865 tot 1869) 
o Munte 14 april 1841 
+ Melle 28 april 1918 

.---- X Melle 01 juni 1870 

Justina Casteels 
o Oordegem 07 maart 1840 
+ Melle 03 oktober 1929 

De Smet Marie Angela 
o Melle 21 juli 1873 

De Smet Marie Emma 
o Melle 21 mei 1876 

..... 

De Smet Philemon Jozef 
o Melle 15 tèbruari 1879 0 
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De Smet Omer Joseph 
Melle 13 april 1882 



DE LEDEN VAN DE CONFRERIE OF 
BROEDERSCHAP VAN DE H. ROZENKRANS 

(1711-1887) 
- door August De Baets -

(vervolg de Gonde nr. 2-3-99) 

Anna Maria Vander Cruyssen 
Celebs (ongehuwd) ex Schel(de)rode 

Maria Francisca Broche vidua (weduwe) 
Joseph De Bruyn 

In die prime communionis domenica 
Passionis 1768 inscripti sunt sequentes 
(op de eerste communie zondag van Pasen 
1768 zijn de volgende ingeschreven) 

Anna Maria Van Hul1e 
Albertina D'Hont 
Petronilla Van Ydeghem 
Anna Maria Van de Wie Ie 
Jacoba De Smet 
Maria Theresia Teirelinck 
Adriana Livina Van Hecke 
Livina Valkenier 
Joanna Everaert 
Maria Francisca Van Temsche 
Coleta Philippina van Buckenhout 
Jacobus De Wilde 
Jacobus Tollenaer 
Joannes Franciscus De Coene 
Livinus De Coene 
Petrus Franciscus Soetaert 
Francis Schatteman 
Maria Judoca van Bevere 
Adraen Francis Geers 
Ignatius Albertus Josephus Van 
Doorsselaer 

In die prime communionis domenica 
passionis 1769 inscripti sunt sequentes 

Petrus Joannes Verstraeten 
Joanna Van Temsche 
Petrus Schoot 
Joanna Van Doorsselaere 
Jan Baptist Everaert 
Gillis De Croock 
Joannes De Preter 
Augustinus Elegeest 

Ludovica Apperrnonde 
Joseph Geers 
Jacobus Van Temsche 
Carel Jacob Schoot 
Petrus Joseph De Foe 
Maria Catherina Buys 
Livina Tavemier 
Albertina Aelterman 
Livina Petronil Speelman 
Florentina Vereecken 
Livinus Merschaert 
Catharina Jacoba Van de Velde 
Catharina Noppe 
Livina Petronilla De Noijette 
Anna Maria Van den Baere 
Angelina Laurentia Van Imschoot 
lsabella Van den Baere 
Maria Petronelia Roijman 
Petrus De Noijette 
Livina Petronilla Van den Kerckshove 
Livina Petronilla Vermeulen 
Jacoba De Roeck 
Livina Gijsselinck 
Judoca Petronilla De Ganck 
Anna Buust 
Petrus Bressaert 
Martina Maes 
Ludovicus Gillis 
Henricus Verhaegen 
Joannes Neirinckx 
Guillelmine Van de Kerckvoorde ex 
Wetteren ten heede, fa. Joannis 
Joseph De Ganck, celebs (ongehuwd) 
Ludovicus Meuleman, viduus (weduwnaar) 
Petronilla Schockaert 
Maria Livina Geers fa . Joannis Martini 

In festo 7 dolorum Beatisime 
Maria virginis sexta aprilis 
1770 fleerunt primam communionan 
et inscripti sunt in sancti Rosario 
sequentes :I) 
(Op de zevende feestdag van de H. Maagd 
Maria van Smarten zes april 1770 deden hun 



eerste communie en zijn ingeschreven in de 
H. Rozenkrans volgende 4') 

Jacoba Van Ijdeghem 
Maria Jacoba De Wilde 
Maria Theresia Van Doorsselaer 
Jacoba Op de Cam 
Isabella Lanney 
Maria Carolina Van der Sijpt 
Judoca Van Tomme 
Bemardus Rieni 
Peeter Francis De Praeter 
Marie Teresia Bahu 
Francis Op de Cam 
Jacobus Criel 
Coleta Kellens 
Livinus Filiau 
Anne Mari De Croock 
Anne Mari Blansaer 
Anna Catharina Van Hoorde 
Peeter Andries Van Gansberge 
Gerard De Coene 
Jan Francis De Schepper 
Mari Petronil Van Temsche 
Anna Jacoba Van der Cruyssen 
Joanna Livina Maes 
Adriana Maria Lefever 
Jacobus Gijselinck 
Joannes De Clerck 
Angeline De Feyter 
Liven Coutsier 
Liven Tollenaer 
Gillis Schockaelt 
Pieter Meganck 
Joanna Carolina Geers 
Peeter Joannes Stoop 
Constantinus Venneulen 
Anna Carolina Schoot 
Jan Baptist Jansens 
Joanna Maria Rottier 
Jacobus Van Hoorde 
Mari Elisabeth Scherlin 
Francis Schatteman 
Mari Franchoise Tremoli 
Joanna Van de Walle 
Maria Francisca Lechou 
Maria Angelina Van Hoorde 
Jacoba Francisca Temmennan 
Adriana Gys 
Maria Catharina Bracke 
Maria Pietemelle Venneulen 
Maria Agnes Dirick 
Joanna Catharina Van Welenbosche 
Maria Joanna Van Bever 
Jouf. Philippina De Schorsijn 
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Maria Joanna De Roeck 
Joanna Catherina Aeltennan 
Joanes Van Bever 
Maria Jacoba Rogis 
Petronilla De Wilde 
Maria De Vloo 
Coleta Boussar 
Maria De Wilde 
Joanna De Gelder 

Dominica palmarum die 29 mart;; fecerunt 
primam communionnem et inscripti sunt in S. 
Rosario sequentes. 
(Op Palmen zondag 29 maart hebben hun 
eerste communie gedaan en werden 
ingeschreven in de H. Rozenkrans de 
volgende) 

Petronella De Smet 
Joannes Franciscus Kerckvoorde 
Joannes Maria De Smet 

(van hier af volgen de inschrijvingen met 
alleen de vermelding van het jaartal) 

1796 

Hennans Minck 
Dorothea Van Assche 

1797 

Anna Catharina Bocqué 
Christina Minck 
Constantina Van Assche 
Barbara Dierickx 
Francisca Dierickx 
F ranciscus Geers 
Catharina Van Damme 
Bemardina De Letter 
Joanna Bracke 

1800 

Coleta Speelman 
Carolus Minck 
Dominius Van den Baere 
Josephus Van Wetteren 
Joannes Baptist De Kocker 
Petrus De Kocker 
Isabella Albert 

1802 

Maria Petronella De boose van Oosterzele 



Joannes De Boose van Oosterzele 
Franciscus De Boose van Oosterzele 

1803 

Maria Petronella Clincspoor 
Maria Joanna De Rocker 
Angelina De Raeve 
Joanna Poelman 
Joanna Nope 
Franciscus Colman 
Florentina Schatteman 
Joannes Nope 
Augustina Nope 
Maria Petronella Venneman 
Maria Joanna Sommers 
Colleta Gyselynck 
Maria D 'hondt 
Berlindis Van den Baere 
Colleta De Rockere 
Maria Colleta De Backer 
Catharina De Wilde 
Adriana Maria Fileau 
Maria Livina Van der Cruyssen 
Rosa De Poorter 
Catharina De Gelder 
Maria Theresia De Backer 
Joanna De Backer 
Gertrudis De Smet 
Sophia Franeet 
Barbara Van den Baere 
Maria Theresia Buyle 
Colleta Vervaet 
Francisca Bockstaele 
Maria Francisca Soetaert 
Joannes Den Haese 
Marianna Dock 
Catharina Dirick 
Livina De Coene 
Joanna De Vilder 
Benedicta Van Herweghen 
Joanna Theresia De Moerloose 
Isabella De Gelder 
Judoca De Wilde 
Barbara Van Hoorde 
Dorothea Franciscus Boqué 
Sophia Geerts 
lsabella Matthys 
Sophia Matthys 
F emandina Vervaet 
Joanna Jacoba D'huytschaever 

1804 

Joanna Jacoba Matthys 
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Carolina Verstichelen 
Coleta Everaert 
Regina Vervinck 
Joanna Livina Vervaet 
Carolus Alexander Van den Berghe 
Ludovicus Haemelynck 
Casimirus Francq 
Maria Theresia Noppe 
Maria Francisca De Smet 
Regina De Reyter 
Sophia Cobbaert 
Maria Bundervoet 
Colleta De Vloedt 
Maria Theresia Van Hecke 
Petronilla Roman 
Joanna Catherina De Backer 
Colleta Vervaet 
Seraphine De Gelder 
Catharina De Bruyne 
Colleta Van de Vijver 
Maria Joanna De Wandel 
Catharina De Smet 
lsabella Verstichelen 
Adriana De Neys 
Maria Jacoba Vervinck 

1805 

Joanna Maria De Croock 
Livina Colman 
Ludovicus De Fuyker 
Arno ( ?) Catharina Pieters 
Joanna Francisca Lafebere 
Petrus Boterdaele 

1806 

Colleta Van Theemsche 
Joanna Maria Bruykers 
Catharina Speelman 
Maria Angelina Hannecour 
Coleta Govaert 
Augustinus Raspoet 
Emanuel Bracke 
Angelina Boqué 
Maria Bracke 

1807 

Petronella Hessens 
Adrianus Franciscus Geers 
Carolus Van Hulle 
Benedictus Bekaert 
Joanna Bracke 
Jacoba Van Herweghe 



Philippina Koolens 
Berlindis Lievens 
Livina Josepha Geers 
Rosalia Hens 
Maria VeIIDaeren 
Petronella Schoot 
Natalie Heyens 
Theresia Minck 
Joannes Noppe 
Joanna Maria De Kroock 
Carolina Thienpont 
Pieter Livinus De Moerlooze 
Maria De Coene 
Maria Coleta D'hondt 

1808 

Maria Colman 
Jan Baptis De Moerloose 
Livina Claeys 
Carolus Dirickx 
Laurentius Dirinck 
Josephus De Regghe 
Carolus Van Rysselberghe 
Victoria De Bruycker 
Sophia Zoetaert 
Anthonia De Bock 
Francisca Van der Vynck 
Maria Livina Dhont 
J oanna Catherina Schamp 
Joanna Maria Raspoet 
kma Josepha Colman 
Angelina Van Hekke 
Philipus Jacobus Bekaert 

1809 

Maria Josepha Versporten 
Ignatius Bockstal 
Joanna Livina Stoop 
Ursula Van Hende 
Petrus De Raeve 
Angeline De Koek 
Theresia Van Kaer 
Augustinus De Lathauwer 
Theresia Bollaert 
Francisca Guchters 
Dorninicus Meuleman 
Anna Poelman 
Joanna Vervaet 
Seraphina Matthijs 
Petrus Maes 
Carolina Floré 
Rosalia De Bruyckere 
Benedicta Poorter 
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Beatrice Van de Velde 
Angelina Schoot 

Anna Christina Mans 
Dorothea Colman 

1810 

Maria Alexandrina Van Doorselaere 
Maria Theresia Vervaet 
Rosalia Stevens 
Seraphina Xaveria Vande Velde 
Jacobus Dammekens 
Anna Catharina De Geyter 
Francisca D'huytschaever 
Anna Catharina De Vos 
Maria Amelbera De Meester 

1811 

Joanna Maria De Winne 
Alexandrina Van Theemsche 
Maria VerhuIst 
Adelaïde Van Theemsche 
Christina De Baere 
Isabella Maes 
Amalia Laetaert 
Sophie Botterbergh 
Anna Christina Fokaert 
Maria Joanna Vanderheyden 
Leo Venneman 
Ivo Venneman 
Dorninicus Bracke 
Theresia Matton 
Regina Ghevaert 
Benedictus De Vloedt 
Coleta Schatteman 
Angelina Botterdaele 
Carolus De Vloedt 
Joannes Van Beneden 
Franciscus De Vloedt 

Emanuel Venneman 
Livinus Raman 
Joanna D'hondt 

1812 

Maria Catherina Boekstal 
Angelina D 'hondt 
Joannes Meuleman 
Desiderius De Capté 
Joanna Maria Dhont 
Theresia Van Haes 
Catharina Wauters 
Petronilla Van der Vin ck 
Coleta Coetsier 



Sophia De Smil 
Judoca Schepens 
Maria Christina Van Doorselaere 

Sophia De Poorter 
Coleta Vervaet 
Carolus Gerson 
Francisca Filiau 

1813 

Joannes Baptist Venneman 
Carolina De Mey 
Christina Haelterman 
Isabella Van Damme 
Florentina Vande Velde 
Joanna Catherina Schoot 
Christin a Vanden Abeele 
Theresia Dammekens 
Carolus Poelman 
Maria Jacoba Poelman 
Rosalia Poelman 
Rosalia Thienpont 
Theresia Van de Wille 
Paulina De Milder 
Anna Maria De Coene 
Francisca Hoetjens 
Coletha Thienpont 
Florentina Vits 
Petrus De Canck 
Petrus Soetaerd 
Amelia De Weerdt 
Eugenia De Regghe 
Clotildis De Regghe 
Livina Vervaet 
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