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1- Wat betekenden de Alexianen voor Gent?

Schilderij van Joseph Van Haerde van het voormalig Alexianenklooster te Gent aan de inmiddels gedempte
Oude Houtlei.

Het voormalig klooster der Alexianen is het huidig Sint-Amandusinstituut. Sinds het eerste kwart
van de 14de eeuw verbleven de Alexianen, een broedergemeenschap te Gent.
Zij namen hun intrek in enkele bastions, torens en verdedigingswerken behorend tot de SintMichielsvesten en gelegen aan de Houtlei tussen de Torrepoort (Poel) en de Posteernepoort. De
Alexianen waren belast met de verzorging van zieken buitenshuis, van geestesgestoorden binnenshuis en het begraven van doden. Vanaf 1663 werd dit een privilege van de orde.
Een eerste kapel opgetrokken circa 1480 werd in 1566 verwoest door de beeldenstormers. Einde
16de eeuw werd de kapel opnieuw opgericht. De kloosterorde werd in 1798 opgeheven en de broeders verjaagd. De gebouwen werden gedurende de 19de eeuw gebruikt als militaire gevangenis en
nadien, vanaf 1828 als krankzinnigengesticht tot het Guislain-instituut in 1857 voltooid was. Vanaf
1863 kwam het in handen van de broeders van de Christelijke scholen die er het huidige SintAmandus-instituut uitbouwden.

De begraafboeken van de Alexianen.
De broeders Alexianen waren lekenbroeders, ontstaan in de 14de eeuw en werden genoemd naar
hun voornaamste klooster in Aken. Ze verpleegden toen voornamelijk de pestlijders. Deze broeders,
ook wel "cellebroeders" of "schokkebroeders" genoemd, bekwamen, zoals in andere steden, het
alleenrecht om te begraven. Dit recht werd door de schepenen op 21 oktober 1521 bekrachtigd.
Enkel voor kinderen, geestelijken en bepaalde bevoorrechte lieden mocht voor de begrafenis op
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anderen een beroep worden gedaan.
Vanaf begin 1673 en dit tot eind juli 1796 hadden de Alexianen hun begrafenissen genoteerd in de
zogenaamde begraafboeken. Spijtig genoeg werden alleen van de families die hun begrafenis konden betalen de naam en wat van groot belang is voor genealogen, de woonplaats (parochie & straat)
vermeld, soms ook de naam van de echtgenoot of echtgenote, evenals de leeftijd van de overledene.
Met de Franse Revolutie werden de broeders Alexianen uitgedund maar vanaf 1914 kwamen ze terug om mannelijke tuberculosen en krankzinnigen te verzorgen.
In België hadden ze anno 1930 negen huizen.
De begraafboeken bijgehouden door de Alexianen bevatten vaak meer en nauwkeurigere gegevens dan de parochieboeken.
In deze regesten zijn de volgende gegevens terug te vinden:
1. naam van de overledene, dochter (fa) of zoon (fs) van… met vermelding van de naam van vader
(indien geweten)
2. naam van echtgeno(o)t(e)
3. overlijdensdatum
4. beroep (indien geweten)
5. woonplaats en commentaar
In het Archief en Documentatiecentrum te Melle vindt u zeven begraafboeken voor de periode
van 1673 tot 1795 van de volgende parochies:
Sint-Pieters, Sint-Baafs, Sint-Jacobs, Sint-Michiels, Sint-Niklaas, Heilig Kerst en Sint-Martinus.
Deze begraafboeken, werden ook op computer verwerkt. In totaal 29.636 records zijn aldus ter beschikking van de onderzoekers. Dit is ca. 1/5 van het totaal aantal begrafenissen in de vermelde
periode in Gent. De begraafboeken worden bewaard in het Stadsarchief Gent.
Op het internet http://begraafboeken.gent.be, zijn enkele gegevens beschikbaar die kunnen
dienen als aanvulling op de bestaande gegevens van de boeken in ons archief. Vijf parochies van de
negen zijn in Gent terug te vinden: namelijk Sint-Pieters, Sint-Baafs, Sint-Michiels, Sint-Niklaas en
Heilig Kerst.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

3

Nieuwsflits, nr. 38 (september) 2015

De Alexianen te Gent van 1672 tot 1796:
De orde der Alexianen, “cellebroers” of “schokkenbroers” was gegroeid uit gemeenschappen
van vrome leken die zich in de steden bezig hielden met zieken te verzorgen en doden te begraven.
In Vlaanderen en Brabant waren zij opgekomen aan het einde van de dertiende eeuw en in Gent
aanwezig in het begin van de veertiende eeuw. Op 14 november 1459 werden de “cellebroers” als
orde door Paus Pius II erkend. Ze zouden voortaan de regel van de H. Augustinus volgen en kozen de H. Alexius als patroon. De broeders legden de drie klassieke kloostergeloften af en stonden
onder het toezicht van de bisschop. De taken van de Alexianen bestonden uit: dienstbaarheid aan
de gemeenschap, op de eerste plaats de thuisverzorging van de pestlijders en andere besmettelijke
ziekten, en het begraven van de doden. Daarnaast zorgden ze ook voor de opvang van en toezicht
op krankzinnigen, lijkschouwingen, collocatie van jonge lieden die zich misdroegen en zelfs helpen
bij het blussen van branden. Het begraven van de doden, eerst uitgevoerd als kosteloos werk van
liefdadigheid en als zodanig voor de armen, werd voor hen weldra een recht, waarvoor zij van gegoede poorters een loon mochten eisen, misschien om de broeders van inkomsten te verzekeren.
Uiteindelijk verkregen de Alexianen het alleenrecht om de doden te begraven. Terechtgestelden
werden ook begraven door de zorgen van de Alexianen, op kosten van de stad. Enkel voor geestelijken, kinderen en sommige bevoorrechte lieden mocht voor de begrafenis op anderen beroep worden gedaan.
De Alexianen noteerden alle informatie zeer nauwkeurig: waar ze de dode gingen ophalen
(parochie, straat), de naam van de overledene, eventueel echtgeno(o)t(e), aantal kinderen, leeftijd,
herkomst, beroep.. Het tarief van begravingen hing af van het uur en het aantal flambouwen (kaarsen), met of zonder processie, en de plaats van begraven: in de kerk of op het kerkhof.
In december 1781 maakte keizer Jozef II zijn doelstellingen duidelijk: opheffing van alle
kloosters die zonder nut zijn voor de godsdienst en de maatschappij. Alleen de kloosters die zich
wijdden aan studie, onderwijs en ziekenzorg of die belast waren met een pastorale taak bleven behouden.

Wie was de heilige Alexius?
Legende:
Alexius was een zoon van Eufemianus, een Romeins edelman die een belangrijke plaats innam
aan het keizerlijk hof te Rome. Zijn personeel bestond uit drieduizend slaven die stuk voor stuk gekleed gingen in pure zijde met een ceintuur van zuiver goud. Bij dit alles was Eufemianus een beminnelijke man. Elke dag werden er bij hem aan huis drie maaltijden klaargemaakt voor de armen,
wezen, weduwen en vreemdelingen. Eufemianus trad zelf op als tafeldienaar. Pas na afloop daarvan,
om negen uur, ging hij zelf aan tafel. Zijn vrouw Aglaé was het volkomen met zijn handelwijze eens
en stond hem terzijde bij alles wat hij deed. Lange tijd zag het er naar uit dat zij geen kinderen zouden krijgen, maar op hun aanhoudend gebed kregen zij tenslotte toch een zoon. Vanaf dat moment
deden zij beiden een gelofte dat zij hun verdere leven de kuisheid zouden bewaren.
Het kind kreeg het beste onderricht. En toen hij in de puberteit gekomen was, werd er voor hem aan
het hof van de keizer een mooi jong meisje uitgekozen. Maar vanaf het moment dat hij met zijn
bruid, Sabina, alleen was in het slaapvertrek probeerde hij haar te overtuigen van de waarde van de
maagdelijkheid. Hij gaf haar zijn gouden ring en de sjerp die hij om zijn middel droeg met de woorden: "Hier, bewaar deze dingen zolang God het wil. Moge de Heer in ons midden zijn!" Hij vroeg
haar dus dat zij hem zou laten gaan, zodat hij voortaan het leven van pelgrim en bedelaar kon leiden, want daar ging zijn hart naar uit. Sabina was in tranen. De volgende ochtend aanhoorden zijn
ouders met ontzetting wat er was voorgevallen. Sabina zei dat ze het voorbeeld van de tortelduif
zou volgen: beroofd van haar partner nam zij nooit een ander. De volgende dag verzamelde hij een
aantal spulletjes en vertrok.
Alexis intussen scheepte zich ongemerkt in op een boot die hem naar Edessa (Mesopotamië) in Syrië
bracht. Eenmaal in de stad begon hij met al het geld dat hij bezat aan de armen te geven. Hij hulde
zich in lompen en nam plaats te midden van de zwerm bedelaars aan de ingang van de Onze-LieveVrouwe-kerk. Van de aalmoezen die hij daar ontving besteedde hij het hoogstnodige voor zichzelf,
de rest ging naar de armen van de stad.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw

4

Nieuwsflits, nr. 38 (september) 2015

2- Weerspreuken uit de boerenkalender voor september

door Xavier De Schryver

September: Pietmaent, gheerstmaent, spelmaent, evenemaent, herfstmaent,pickmaent,
havermaent, russelmaent, gillismaent, bacchusmaand
(mutumanoth = fruitoogstmaand)……..

Sint-Egidius of Sint-Gillis valt op de 1 september, terwijl Sint-Michiels op het laatste van de
maand komt. In andere woorden, het weder van Sint-Gillis blijft gans de maand duren.
Als 't schoon weer is met Sint-Giel,
duurt het dikwijls tot Sint-Michiels
Op 17 september, met Sint-Lambertus begint de appeloogst, vandaar:
Sint-Lambertus schudt het fruit.
Ook werden op deze dag de spinavonden aangevangen:
Sint-Lambeert,
brengt stoelen en spinrokken in de heerd.
21 september, Sint-Matteus. Heden begint de herfst. Vroeger noemde men
deze dag "Winterdag", omdat toen het jaar slechts in twee seizoenen
ingedeeld werd:
Matteus helder klaar,
brengt goede wijn voor 't komend jaar.
Herfst warm en klaar,
is goed voor 't volgend jaar.
Bronnen:

"Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945.
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000
Deze boeken uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kunnen geraadpleegd worden in
het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

======================================

3- MUNTE
STATUS ANIMARUM
1698-1709-1717

(deel 2)
door Jan Van de Velde

I. Status animarum m.i.v. 13 mei 1698
Hasselt Straete

102. Huis nr 2;
Marten Steurbaut; Pierijntje Michiels

(p1)1

103. Huis nr 3;
Pieter Dhont; Janneke Hebbelinck

101. Huis nr 1;
Jan de Backere; Joosijntje van Dycke

1

104. Huis nr 4
Lieven Druelle en Barbel Bekaert
105. Huis nr 5
Jan de Veugeleere; Jakemijntje van Belle Laurijntje,
dochter, en Pieternelle Raes 12

De bladzijnummering in het groen is die van het
archiefnummer in het Gentse rijksarchief (zie
Commentaar, 3.).
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119. Huis nr 19
Jaak Moerloose; Francisca van de Waele;
Anna Marie 10;

106. Huis nr 6
Niets vermeld.

120 Huis nr. 20
Jaak Strobbe; Barbel Everbaut;
Janneke 15; Vijntje 10.

(p2)
107. Huis nr 7
Jan Stockman; Jakemijntje Daniels; Pieternelle dochter 13; Adriaentje 10; Jan 5; Vincent 2.

(p4)

108. Huis nr 8
Pieter de Roeck; Adriane D’Haemer
Elisabeth, 6 maand

121. Huis nr 21
Lieven van Lierde; Jakemijntje van Dycke
Janneke 7; Marie…. 12 ; Jan 2; Adriane;

109. Huis nr 9
Adriaen van den Broecke; Jakemijntje van Beneden;
Adriaeneke 4; Lieven 2.

122. Huis nr 22
Gijsel de Cockere; Marie van Landuijt; Pierke 5.
Commende van (het) Heet tot Windeke6

De … (Zinkt)2

123. Huis nr 23
Pieter Raes en Jakemijntje de Vriese;7. Katelijne Paus
(de Pauw), moeder van Jakemijntje;

110. Huis nr 10
Lieven van den Broecke; Anneke van de Putte; Joosijntje van den Broecke 4; Jakemijntje 1 maand.

124. Huis nr 24
Gillis Druelle en Joosijntje de Vriese;
Antone Druelle, zoon.

111. Huis nr 11
Jan de Brabander; Elisabeth Lagaert;
Vijntje 4 j; Adriaeneke 7; Lieven 1.

125. Huis nr 25
Lieven NN; Livijne Hasebeijt;

112. Huis nr 12
Pieter Codde; Janneke Raes; Gilleke 16 maand

126. Huis nr 26
Marten Hasebeijt; Barbara Cleemput;
Jan; Jaak.

113. Huis nr 13
Adriaan Codde; Janneke de Wulf; Gillis Codde, broer;
Adriaeneke 4 maand.

(p5)

(p3)

127. Huis nr 27
Frans van Overmeere; Elisabeth de Taeye;
Filii: Janneke 15; Jan 11; Cornelis 4.

114. Huis nr 14
Weduwe Gillis Verbucht3; Jan 17; Adriane 14; Apollonia 12;

128. Huis nr 28
Pieter Pauwels; Vijntje de Vriese; Joosijntje Vuytrage;
Franske 11; Marie 9; Janneke 6; Adriane 4; Pierke 1.

115. Huis nr 15
Pauwels Verhaege; Adriane van Poecke;4
Bawen/Barber (?)
116. Huis nr 16
Arent de Vos; Livijne
Elisabeth 1;

Verstraete; Janneke

129. Huis nr 29
Joos Mussche; Betje Verbucht;
130. Huis nr 30
Jaak van Hecke; Betje Bauwens;
Janneke 19; Joosijntje 14; Lowie 16.

11;

117. Huis nr 17
Francisca van Nieuwenhove, weduwe5;
Janneke de Roeck, dochter; Adriaeneke, dochter.

131. Huis nr 31
Frans van Vuytberghe; Janneke Smackaert;8 Margriet; Frans; Janneke; Piero; Ferdinand; Jan.

118. Huis nr 18
Pieter de Roeck; Janneke van den Bossche; Jan 5;
Adrianeke 3.

132. Huis nr 32
Adriaan de Mulder; Catharine Viseur.

(p6)
De naam van de straat wordt niet vermeld; er staat
twee maal het lidwoord ‘de’! Uit de latere staten
blijkt dat het om de Zinkt gaat, een straat die nu
nog bestaat!
3 Die weduwe heette Adriana Schockaert
4 Pauwels Verhaegen en Adriane van Poecke getrouwd
te Munte 23 mei 1690.
5 van Jan de Roeck
2
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Komende van het Heet, een wijk te Scheldewindeke.
Pieter Raes en Jakemijne de Vriese zijn te Munte
getrouwd 30 april 1696
Frans van Uytbergen en Joanna Francisca Smackers
zijn te Munte getrouwd 27 februari 1672.
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133. Huis nr 33
Adriaan Verhoeve; Pieternelle de Haene;
Françoise 13; Martijntje 11; Jan 10; Anneke 4; Frans
Verhoeve 1.

Gillis Roeckhaut; Joosijntje De Taeye.
Jan.
148. Huis nr 48
Jan Verbucht; Elisabeth de Smet.13

Biest

149. Huis nr 49
Andries Arents, weduwnaar; Charlotte; Jan.

134. Huis nr 34
Jooske Temmerman; Janneke, jonge dochter9.

150. Huis nr 50
Jaak Colpaert; Janneke de Moor;
Andries Colpaert, 19.

135. Huis nr 35
Marten Raetsaert; Joosijntje de Vriese.10
136. Huis nr 36
Adriaan de Vriese; Katelijne de Smet.

(p9)
151. Huis nr 51
Frans de Bruyne en Adrianeke, zijn zuster.

137. Huis nr 37
Joosken Kellens; Jakemijntje NN11

152. Huis nr 52
Lieven Fockenier14; Janneke de Vilder; Jan, Marie,
Adriane en Janneke.

138. Huis nr 38
Jan Kellens, weduwnaar; Joos, broer, jonkman; Jan,
jonkman.

153. Huis nr 53
Pieter de Martelaere

(p7)

154. Huis nr 54
Niets vermeld.

139. Huis nr 39
Lieven de Smet; Clara Hermans; Jan; Livijne, Janneken; kinderen.

155. Huis nr 55
Janneke Veugeleere

140. Huis nr 40
Jan Vercruijce; Joosijntje Temmermans;
Adriaentje; Jan; kinderen.

156. Huis nr 56
Adriaan de Taeye; Antonette Baele; Adriaeneke

141. Huis nr 41
Lieven Weytens; Betje Schockaert; Janneke; Pieternelle; Jooske.

157. Huis nr 57
Adriaan Codde en Margriete Verbucht.

143. Huis nr 43
Baudewijn Ollaert; Martijntje van Ackere.

158. Huis nr 58
Geraart Weytens; Jakemijne de Wulf; Vader Guillelmus de Wulf et de moeder van Geert (Weytens) Joosijne ….leere; Vijntje Dhaese; Jan Bekaert; Knecht.
Lowie Vercruijce; Pieter; Catherine Verhaeghe.

144. Huis nr 44
Bertel van Roelenbosch; Geerdijne Kellens

159. Huis nr 59
Lowie Moijntjens15; Tanneken van de Wege.

142. Huis nr 42
Lieven van den Bossche; Livijne NN12;

Wordt vervolgd

(p8)
145. Huis nr 45
Cornelis de Vos; Cecilia de Vroe; Vijntje; Joosijntje;
Adriaeneke.
146. Huis nr 46
Charel en Cornelia Dycke
147. Huis nr 47
Er stond Juv.; dit is een afkorting van ‘Juvenis’
(jonkman, jonge dochter) het betekent dat de
betrokkene ongehuwd was.
10 Maarten Raetsaert en Joosijne de Vriese getrouwd
te Munte 4 juni 1693.
11 Joos Kellens was getrouwd met Jakemijntje de
Winne
12 van Mullem
9
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Jan Verburcht en Elisabeth de Smet getrouwd te
Munte 31 juni 1688.
14
Alias: Fauconnier.
15 Lowie Moynckens alias Moijntjes of Moentjens
getrouwd te Munte op 17 november 1691 met
Anna Vindevogel en op 27 mei 1699 met
Laurijne Raes.
13
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Oud Schrift en documentenleer
voor beginners
2015-2016
Melle

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of begrijpen, “van niets tot iets”, dus. De lessen worden
gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal om de moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen ontleden. De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47), en wordt verzorgd
door Xavier De Schryver,
Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2015.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 20,00 EUR. Om verwarring
te voorkomen, wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van, Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2015-2016". Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor
de cursussen beginnelingen en gevorderden samen.
Data en programma:
Elke vierde zaterdag van de maand van september 2015 tot en met maart 2016, (NIET in december) telkens van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Zaterdag 26 september 2015: Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke
stand” met aandacht voor de republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het
Oud Regiem) en kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Zaterdag 24 oktober 2015: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 28 november 2015: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters”, met
extra aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 23 januari 2016: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met aandacht
voor het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Zaterdag 27 februari 2016: Les 5 = het oud-Nederlands uit de 18de-eeuw. Wij ontleden een
“staat van goed” en de “aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en verkortingen”.
Zaterdag 26 maart 2016: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, of “een ontvoogding”, een “huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706), verkoop en aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in verband
met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw vragen te
beantwoorden.
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5-

Oud schrift voor gevorderden

2015-2016
Melle

Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2015 tot
en met maart 2016, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47). De lessen worden verzorgd
door Gontran Ervynck.
De cursus is bedoeld als voortzetting van de cursus voor beginners. Er wordt verondersteld dat de deelnemers deze cursus voor beginners gevolgd en behoorlijk verwerkt hebben.
De doelstelling van de cursus voor gevorderden bestaat erin de deelnemers voor te bereiden om
andere documenten te lezen als vervolg en uitbreiding van de informatie die vervat ligt in de parochieregisters. Deze documenten bevinden zich grotendeels in de verschillende rijks- en stadsarchieven. De aandacht zal vooral gericht zijn op het lezen van het oude, zgn. ``gotisch'', schrift.
De onderwerpen van de lessen zullen bestaan uit een keuze van teksten van diverse aard zoals
--- enkele moeilijker teksten uit de PR (als herhaling, 1e les)
--- staten van goed, wezenrekeningen e.d.
--- wettelijke passeringen, notarisakten
--- clachten en saisissementen
--- schepenakten, openbare verkopingen
--- enquesten en processtukken
--- belastingrollen (ommestellingen)
--- land- en renteboeken
--- oorconden, denombrementen, leenverhef, ... enz.
De stukken zullen in de les gelezen worden waarna aan de deelnemers een volledige transcriptie van
het stuk bezorgd wordt met de bedoeling deze thuis nader in te studeren. Tijdens de les wordt uitleg
verstrekt om de aard en inhoud van het stuk beter te leren kennen. Bij het einde worden sommige
teksten uitgereikt als voorbereiding van de volgende les.
Gezien de moeilijkheidsgraad heeft het weinig zin de lessen voor beginners en gevorderden tezelfdertijd te willen volgen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Indien nodig zal voorrang verleend
worden aan wie de lessen voor beginners reeds gevolgd heeft.
Het is van belang te beseffen dat oefenen en herhalen de enige goede manier is om oud schrift te
leren lezen.
Data en programma:
Zaterdag 12 september 2015
Zaterdag 10 oktober 2015
Zaterdag 14 november 2015
Zaterdag 9 januari 2016
Zaterdag 13 februari 2016
Zaterdag 12 maart 2016
Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2015.
Cursusgeld voor de nodige documentatie: 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen, wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via volgend
bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met
vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2015-2016”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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6- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes,
stambomen, allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven uiteraard ook in de
toekomst welkom in ons documentatiecentrum te Melle!
Speciale dank aan onze milde financiële schenkers: alsook aan enkele anonieme
schenkers.
En een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Francine Eeckhaut (Melle), Ivan Burggraeve (Lochristi), Kris Burggraeve (Gijzenzele), Luc
De Ruyver (Kalken), Maria Praet (Beervelde), Raoul Schepens (Melle), en Rita Vander Linden (Lochristi).
Boeken en kranten:
"Les faienceries et les porcelaineries de BAUDOUR" Edition - Avril 1996,door Muriel Deconinck en
Toni Caporale, geschonken door Etienne Cosyns (Melle).
Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, vierde reeks,
deel 13, Jaarboek 1994, geschonken door Marleen Van Acker (Leuven).
"BEERVELDE" historische nota's, verzameld en bijgewerkt door L. De Wilde, 1944. Geschonken
door GEMUDES (Destelbergen).

7- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
-Boeken

"Woubrechtegem" in het notariaat van Jacobus Huleu (1806-1812), Karel Ignatius de Ruyter
(1813-1819), Karel Moerman (1820-1821), Joannes Emanuel Maes (1821-1845), Karel Alexander de Ruyter (1846-1855) en van Jozef Frans Maria Verbrugghen (1855-1857). Notarissen met
kantoor te Herzele, door Georges L. Souffreau.
"Genealogische nota's uit de registers van de schepenen van Ghedeele van Gent"
1349-ca 1600. Deel IV , 1450 - 1471. Door M. J. Baudts, herwerkt door Gontran ERVYNCK.

-Tijdschriften
"Heemkunde Houtem" (digitaal) jaargang 2 - nr 2. juli 2015, thema’s:
- Gruwelijke misdaad te Letterhoutem,
Een inwoner van Vlierzele te Letterhoutem de keel afgesneden.
-Pastoor voor het Hof van Beroep in Gent. Is er een link met het "Lam Gods"?
Stamboompje digitaal, Familiekunde Vlaanderen-regio Mandel-Leie, 43ste jaargang, nr 2 april 2015. thema:
-Notarisakten als bron voor de geschiedenis van herbergen met haar eigenaars en/of bewoners. Casus: akten notaris Hector Titeca Hooglede 1899-1908, door Wilfried Devoldere
"Mededelingen Heemkring Okegem" tijdschrift, 40ste jaargang, 2015, nr. 1-2., thema’s:
-Okegemse oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog, deel 1.
-Het leven in een krijgsgevangenkamp tijdens 1914-18.
-Het verhaal van Jacobus Hendrickx, pastoor van Okegem.
"Mededeling van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere", tijdschrift, juli 2015, jg. 55, nr 3.
thema's:
-Erpe-Mere tijdens "de Grote Oorlog" 1914-1918, deel 8. En toen werd het heel stil….
-Witloofteelt in onze gemeente.
"Leiestam" tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze, Jg. 23, nr.3, thema's:
-Familiegeschiedenis van EECKHAUTE: een terugblik tot en met mijn stam-ouders Carolus Van
Eeckhaute-Judoca Van Aelst.
-Nazareth: Status animarum 1787, door Guido Demuynck.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Werkgroep Genealogie Melle vzw
8- Publicaties van bronbewerkingen door ons eigen auteurs.

-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven
van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
Merendree: Sint-Radegundis-parochie, dopen van 1629 tot 1802, in twee delen van A
tot G & H tot Z. door Johan De Baets. In totaal 10.722 dopen in alfabetische volgorde weergegeven. Met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, zijn er 614 pagina's. De twee delen samen voor 42,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundis-parochie, huwelijken van 1629 tot 1802, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 2.220 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met
vermelding van de namen van de getuigen. Alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens
alfabetisch gerangschikt. In totaal 226 p. voor slechts 18,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundis-parochie, begrafenissen van 1629 tot 1797, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 5.639 overlijdens alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 274 p. voor
slechts 21,00 EUR.
Wachtebeke: (Sint-Catharina-parochie) dopen 1612-1805, door Murk Van Stralen.
In totaal zijn er 15.332 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 621 p.
(in twee delen) voor 42,00 EUR.
Lochristi: (Sint-Niklaasparochie) dopen 1801-1915, door Murk Van Stralen. In totaal zijn er
13.430 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 604 p. (in twee delen)
voor 41,00 EUR.
Laarne: Burgerlijke Stand, huwelijken 1797-1900. door Luc De Ruyver.
In totaal zijn er 2.318 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met vermelding
van hun geboorte, beroep en de naam van de ouders, verder de namen van de getuigen alsook
een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal
270 p. voor slechts 21,00 EUR.
Kluizen, (Onze-Lieve-Vrouw Geboorte kerk) begrafenissen 1808-1908, door Rita Van
Herrewege. In totaal zijn er 3.180 begrafenissen in alfabetisch volgorde genoteerd 117 p. voor
slechts 13,00 EUR.
Laarne: Staten van Goed, 1679 - 1712, door Marcel Meys, voorzitter Castellum, Vereniging
voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne. Derde deel van de staten van goed van Laarne
(bundels 252 tot 262) en Wezenrekeningen (bundels 308-311), in totaal 238 staten en rekeningen. In dit derde deel 1679-1712 werd het onroerend goed volledig geïnventariseerd. Ook alle
verwanten: grootouders, ooms, tantes en voogden werden er opgetekend. Zowel baten als de
schulden worden in detail weergegeven. In totaal 255 p. voor slechts 20,00 EUR.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw

11

Nieuwsflits, nr. 38 (september) 2015

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

12

Nieuwsflits, nr. 38 (september) 2015

9-

Kalenderactiviteiten september 2015:
Zaterdag 29 en zondag 30 augustus van 10.00 tot 18.00 u.

Tentoonstelling over Zivilarbeiters tijdens W.O. I
In het gemeentelijk museum, Dendermondsesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN
zaterdag 5 en zondag 6 september, zaterdag 12 en zondag 13 september,
zondag 20 september 2015, (tijdens de plantenbeurs)
telkens van 10.00 tot 18.00 uur.

Zondag 6 september 2015 van 9.00 tot 12.30 uur: Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt:
3de Erfgoedbeurs,
in de voorhal van de Europahal, Generaal Maczekplein te Tielt.
Donderdag 10 september 2015 om 20:00 uur:>
Familiekunde Vlaanderen - Regio Dendermonde, Voordracht:

"Heraldiek, wapenboeken, wapenmeesters en wapenherauten"

door Jozef Dauwe, erevoorzitter FV-regio Dendermonde.
Genealogisch Documentatiecentrum, "Prinsenhof", Vlasmarkt te Dendermonde.

Donderdag 17 september 2015 om 20:00 uur: > Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze:
In de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt, Deinze.
Voordracht: "Het leven van Libor SLOCK", door de heer Jan Van der
Fraenen.
Organisatie: Stedelijke Openbaar Bibliotheek Deinze in samenwerking met het Stadarchief en Familiekunde Vlaanderen-regio Deinze.
Zaterdag 19 september 2015 om 14 uur: > De Oost-Oudburg / Sint-Amandsberg
"Bezoek aan het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecen-

trum Melle en brouwerij Huyghe te Melle"
Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle.

Zondag 20 september 2015 om 14:30 uur: >
Het Heemkundig Genootschap Land van Rode:
"Bezoek kerkhof Gentbrugge" door Luc Lekens.
Samenkomst aan de hoofdingang van het kerkhof links van de kerk aan het
Gentbruggeplein in het centrum van Gentbrugge.
Zondagvoormiddag 4 oktober 2015 om 10:30 uur > Familiekunde Vlaanderen - Regio
Meetjesland, Zaal Pax, Kerkhofweg 1, 9880 Aalter
Voordracht: "Spanjaarden naar de (zuidelijke) Nederlanden (Zuid) Nederlanders naar Spanje" door Prof. Dr. René Vermeirs.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt
Maandag 12 oktober 2015 om 20:00 uur: >
Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt:

Openbare bibliotheek Tielt, Lakenmarkt.
Leerzaam: "Wat en hoe archiveren?",
Begeleiding: mevrouw Sophie Bosschaert, archiefbank Vlaanderen.
Toegang: gratis, maar inschrijven vóór 6 oktober enkel op nr. 051/42.82.20
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Datum : zondag 6 september 2015 van 9.00 tot 12.30 uur

3de Erfgoedbeurs
Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt.
Waar: In de voorhal van de Europahal, Generaal Maczekplein te Tielt.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw een
boekenbeurs die vanaf 2013 de naam ERFGOEDBEURS kreeg. Wegens het Congres
en het 50-jarig bestaan van Familiekunde Vlaanderen die plaatsvonden in maart 2015,
werd geopteerd om de erfgoedbeurs te verplaatsen naar september en aan te sluiten
bij de infobeurs van het Koninklijk Verbond van de Belgische Postzegels afdeling
Tielt.
Samenwerking tussen verschillende verenigingen wordt door heel wat officiële instanties gewaardeerd, daarom deze keuze. De postzegelclub gebruikt de Europahal en Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw de voorhal en het cafetaria van de Europahal.
We hopen dan ook dat heel wat bezoekers de twee verenigingen een warm hart toedragen en van de gelegenheid gebruik maken om beide beurzen te bezoeken.

TE NOTEREN IN JE AGENDA

25 jaar Familiekunde Vlaanderen
regio Tielt vzw
Het bestuur van FV-Tielt vzw nodigt u vriendelijk uit naar de academische zitting op

zaterdag 31 oktober 2015 om 10.30 uur
in het stadhuis van Tielt, Markt 13,
ingang via het Alexianenplein.

Programma:
* Welkom door de heer Luc Neyt, voorzitter FV-Tielt vzw.
* Gelegenheidstoespraken door de heren Marc Van den Cloot en Wilfried Devoldere,
respectievelijk nationaal en provinciaal voorzitter FV-Vlaanderen vzw.
* Slotwoord door de heer Guido Mehuys, schepen van cultuur van de Stad Tielt.
Receptie aangeboden door de Stad Tielt.
Graag bevestigen van uw aanwezigheid vóór 15 oktober 2015 op het nummer 051/46.54.11
(tussen 19 en 20 uur) of via mail: jan-callens@telenet.be

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze
Voordracht: "Het leven van Libor Slock."

Spreker : Dhr Johan Vander Fraenen.

Datum : Donderdag 17 september 2015 om 20:00 uur.
Ingericht door : Bibliotheek Deinze i.s.m.Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze en
Stadsarchief Deinze
Waar: Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.
Meer info :
Die dag zal het exact 100 jaar geleden zijn dat Libor Slock "voor den kop geschoten" werd
in Brugge, beschuldigd van spionage voor de Engelse inlichtingendiensten. In 2015 zal ook de
herdenkingsplaat in Deinze voor deze verzetsstrijder hersteld worden.
Jan Van der Fraenen
Jan Van der Fraenen (1982) is wetenschappelijk medewerker bij het Koninklijk Museum van
het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel. Hij studeerde af als licentiaat in de Geschiedenis
aan de Universiteit Gent in 2005. Hij werkte eerder in het Memorial Museum Passchendaele
1917. Hij is coauteur van het boek 'Passchendaele 1917, het verhaal van de doden en Tyne
Cot Cemetery" (2007). Hij schreef het boek 'Voor den kop geschoten. Executies van Belgische
spionnen door de Duitse bezetter (1914-1918)' (2009) en is co-auteur van 'Spioneren voor het
Vaderland. De memoires van Evarist De Geyter, 1914-1918' (2011). Verder schreef hij verschillende artikels over de Eerste Wereldoorlog en over de Koude Oorlog. Tot slot is hij curator
van een aantal permanente en tijdelijke tentoonstellingen in het Koninklijk Legermuseum,
waaronder de meest recente in het 'Interpretatiecentrum Dodengang' in Diksmuide."

Familiekunde Vlaanderen - regio Mechelen

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Datum : Zondagvoormiddag 4 oktober 2015 om 10.30 u
Waar: Zaal PAX, Kerkhofweg 1, 9880 Aalter

Voordracht:
" Spanjaarden naar de (Zuidelijke) Nederlanden - (Zuid) Nederlanders
naar Spanje "

Bezoek aan het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum Melle
en de brouwerij Huyghe te Melle

Datum: Zaterdag 19 september 2015 om 14 uur: > Brusselsesteenweg 393 te Melle.
Ingericht door: De Oost-Oudburg, Sint-Amandsberg
Inschrijven bij Luc Lekens 09/228.72.96 of luc.lekens@telenet.be.
De ingeschreven leden van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
hoeven niet te betalen. Ook niet-leden kunnen inschrijven, doch betalen € 8,00 ter plaatse.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Bezoek kerkhof Gentbrugge.

Op zondag, 20 september 2015 om 14.30 uur.
Gids: Luc Lekens.
Samenkomst aan de hoofdingang van het kerkhof links van de kerk aan het
Gentbruggeplein in het centrum van Gentbrugge.
Op het plein en in de onmiddellijke omgeving is er voldoende parkeermogelijkheid.
Luc Lekens zal ons het een en ander vertellen over de doden, de graven, anekdotes.
Op het kerkhof van Gentbrugge liggen belangrijke mensen begraven zoals Emiel
Hullebroeck, componist van zoveel prachtige Vlaamse liederen en zangspelen,
zijn broer Jozef, beeldhouwer van werken in meerdere kerken en kapellen, taalen toneelgrootheid J.O. De Gruyter, stichter van het Vlaamse Volkstoneel in
1920, componist en directeur van het conservatorium te Gent Adolphe Samuel,
tuinbouwkundige Louis Van Houtte, krachtpatser John Massis enz…

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Opvallend zijn de talrijke grafmonumenten van adellijke families, bewoners van de 21 kastelen die Gentbrugge nog telde na Wereldoorlog II. Vandaag blijven er slechts 7 van over. De andere zijn gesloopt en
de parken werden verkaveld.

--------------------------------------

Een samenwerking van:
De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg en
De Heemkundige en Historische Kring Gent

Door plaatsgebrek voor onze dubbele en niet opgenomen boeken is er een grote boekenverkoop met een interessant aanbod over:
Heemkunde, geschiedenis, kunst, politiek, architectuur, urbanisatie, fauna en flora,
toerisme, koken, film, literatuur (romans en poëzie) in verschillende talen, godsdienst, heiligenlevens, enz.
Grote hoeveelheid heemkundige tijdschriften van diverse gemeenten in OostVlaanderen.
Affiches, prenten en tekeningen om in te kaderen, postkaarten, foto’s, sigarenbanden, e.a.

Alles wordt verkocht tegen gunstprijzen
ten voordele van de DSMG-werking.

Praktische info:
Bert Vervaet 09/355 91 75 - bert.vervaet@dsmg.be
Louis Gevaert 09/228 73 58 - louis.gevaert@dsmg.be

Ontdek ook: www.dsmg.be
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Mededeling van het Stadsarchief Brugge
Archiefbank Brugge
stadsarchief@brugge.be

Even voorstellen...
"Probat" is een online databank met de archiefbeschrijvingen van het Provinciaal Archief WestVlaanderen en de lokale archiefdiensten van Anzegem, Blankenberge, Bredene, De Haan, Gistel,
Harelbeke, Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Ingelmunster, Koksijde, Kortemark, Kortrijk (Stad en
OCMW), Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Menen, Middelkerke, Oostrozebeke, Poperinge, Roeselare (OCMW), Staden, Tielt (Stad en OCMW), Torhout, Vleteren, Waregem, Wervik, Wevelgem,
Wingene, Zedelgem en Zonnebeke.

Probat staat voor: Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen.
De Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen werkt al meer dan 10 jaar met een
geautomatiseerd archiefbeheersysteem: van 1997 tot 2003 met het programma ‘Dulle Griet’
van het Stadsarchief Gent, vanaf 2003 met de zelf ontwikkelde Access-toepassing Probat.
In het kader van de provinciale subsidiëring, ondersteuning en begeleiding van de WestVlaamse lokale archiefdiensten werd Probat vanaf 2005 gratis ter beschikking gesteld.
In de komende maanden worden stap voor stap de gegevens van nog 3 andere West-Vlaamse lokale
archieven toegevoegd.
>Houd deze pagina in de gaten! We brengen je hier op de hoogte van de nieuwste informatie
www.west-vlaanderen.be/probat
http://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx
==================================================
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WAPENKAARTEN van VLAANDEREN, BRABANT en HENEGOUWEN
Deze wapenkaarten worden u aangeboden door de Familievereniging Van Waesberghe.
De drie wapenkaarten zijn het werk van wijlen professor Ernest
WARLOP. Ze dateren uit het begin van de 17e eeuw. De wapenkaarten van Vlaanderen en Brabant werden opgedragen aan
de aartshertogen Albrecht en Isabella, de toenmalige landsvorsten. Graveurs van de kaarten waren o.m. Henry Lut(er?) en
Johannes Lemmens. De wapenkaart van Henegouwen dateert
van 1641-1644 en is niet opgedragen aan hun opvolger koning
Filips IV van Spanje, maar aan Claude Lamoral I prins de Ligne,
één der meest vooraanstaande edelen van het graafschap. De
kaart werd opgemaakt en gegraveerd door Mattheus Borrekens
en Martinus vanden Enden te Antwerpen.
Van deze kaarten werd een fotografische reproductie gemaakt
die wij voor een betaalbare prijs kunnen aanbieden. De wapenkaart van Vlaanderen meet 80 x 61 cm, die van Brabant 83 x
59,5 cm, Henegouwen 68 x 49 cm. De wapenkaart van Vlaanderen telt 612 wapenschildjes, die van Brabant 590, die van Henegouwen 439.
De wapenkaarten worden geleverd vergezeld van een syllabus
met de geschiedenis achter deze kaarten en een wegwijzer om de schildjes te lokaliseren op de kaarten.
Kostprijs voor 1 kaart 15 €, 2 kaarten 30 € en 3 kaarten 40€. (excl. verzendingskosten)
Prijzen verzendingskosten wapenkaarten.
1 ex.(België 6,50€ - Europa 8,70 €. Folder resp. 2,31€ en 7,2€.
2/3 ex (België 6,50€ - Europa 13,05€. Folder resp. 3,85€ en 12€

Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be
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Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2015

Onze medewerkers staan in de mate van het mogelijke steeds tot uw dienst in de leeszaal van het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, dit tijdens volgende openingsuren:
maandag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
dinsdag
8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
woensdag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM
TE MELLE VOOR HET JAAR 2015
-maandag 2 november (Allerzielen)
-woensdag 11 november (Wapenstilstand)
-donderdag 24 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari
2016 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
Er wordt soms naar een gedrukte versie van onze Nieuwsflits gevraagd. Wie geen internet
heeft krijgt de gelegenheid om dit op papier te ontvangen. Om de kosten van het printen
te dekken, vragen wij u een tegemoetkoming van 1,50 euro per exemplaar, indien u het
zelf komt afhalen. Er worden geen postzendingen gedaan.
Wij willen u verder op de hoogte houden van de werking van het documentatiecentrum, van onze activiteiten en publicaties; wanneer u in de
toekomst geen Nieuwsflits meer wenst te ontvangen, mail ons dit:
lucderuyver@skynet.be.

http://www.erfgoedmelle.be
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