NIEUWSFLITS
Nr. 4 (november 2012)

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad uitgaande van de vzw
Werkgroep Genealogie Melle (WGM) en wil iedereen die zich verbonden weet
met de werking van het genealogische luik binnen het documentatiecentrum
te Melle op de hoogte houden van haar activiteiten.

November: Eén blik door het raam en je vermoeden wordt bevestigd: de zomer is definitief voorbij.
Als tegengewicht voor deze druilerige regendagen serveren we u een foto van een kerkhofbezoek
dat niet per definitie een droevige aangelegenheid moet zijn, maar ook mooie herinneringen kan
doen ophalen uit een vervlogen tijd. Wie nog nooit langs één van deze zerken gewandeld heeft, zou
verwonderd kunnen zijn van enkele prachtige grafschriften. Met liefde en poëzie tracht men zijn
verdriet te verbergen, en toch schijnt de zon in onze dromen.
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1- Openingsuren
Onze vaste 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
Gesloten op donderdag, vrijdag, 1ste en 3de zaterdag van de maand, zon- en feestdagen, alsook
tijdens de maanden juli en augustus.
Het documentatiecentrum wordt enkel op de tweede en de vierde zaterdag van de
maand opengehouden in de voormiddag van 9 tot 12 uur.

Ter gelegenheid van de Wapenstilstand op 11 november, zal het
Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum gesloten zijn op
zaterdag 10 november.

Met het vooruitzicht op de eindejaarsfeesten, willen wij u mededelen dat het
documentatiecentrum zal gesloten zijn voor het publiek vanaf zaterdag 22 december
2012 tot en met zondag 6 januari 2013. Wij verwachten u allen terug vanaf maandag
7 januari 2013.

EXTRA SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR HET
JAAR 2013
-woensdag 2 januari (tweede nieuwjaarsdag)
-maandag 1 april (Paasmaandag)
-woensdag 1 mei (feest van de arbeid)
-zaterdag 11 mei (n.a.v. Hemelvaartdag)
- maandag 20 mei (tweede Pinksterdag)
-geheel de maanden juli en augustus
-zaterdag 9 november t.e.m. maandag 11 november (n.a.v. de herdenking van de
Wapenstilstand van 11.11.1918)
-dinsdag 24 december 2013 t.e.m. zondag 5 januari 2014 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
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2- De cursus Oud Schrift voor beginnelingen
De tweede les van de cursus Oud-Schrift op zaterdag 27 oktober was meer dan een succes. Er
kwamen heel wat meer cursisten op dan verwacht. De volgende les gaat door op de vierde
zaterdag van november en dit weerom onder de deskundige leiding van Xavier De Schryver en
zijn medewerkers. Wij verwachten de cursisten op zaterdag 24 november eerstkomend om 14
uur in de leeszaal van ons documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te Melle.
We vatten dan de 18de eeuw aan met zijn ‘pastoorslatijn’, de moeilijkheidsgraad van deze les
zal dus iets groter zijn dan bij de vorige twee sessies.

3- Graf- en gedenkschriften uit de streek van Gent
In het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum van Melle, vinden wij onder de
"rubriek 062-Necrologie", een zeer interessante reeks boeken over "graf- en
gedenkschriften".
De verschillende kerken van een gedeelte van Oost-Vlaanderen worden er beschreven alsook
de geschiedenis van de dorpen en parochiën. Verschillende herstellingen, afbraakwerken of
heropbouw door de eeuwen heen, maken dat er vandaag heel veel grafstenen en opschriften
verdwenen zijn. Voornoemde boeken werden opgemaakt in 1860 door mensen die bezorgd
waren over dat stukje cultuurpatrimonium. Een echte ontdekking voor wie verder wil zoeken
dan de 16de
en de 17de
eeuw. Bovendien zijn in deze uitgaven een overvloed aan
familiewapenschilden opgenomen. Ze brengen ons tot in de periode waarin de pastoors nog
geen parochieregisters moesten bijhouden. Deze werden slechts verplicht na het concilie van
Trente in 1563.
Grafschriften en -stenen kunnen een grote hulp zijn bij de opbouw van onze
familiegeschiedenis. Wij geven hier een overzicht van de beschikbaarheid binnen en buiten de
stad Gent. Aangezien er heel wat kerken ondertussen verdwenen of heropgebouwd zijn, wil dit
zeggen dat er veel grafschriften uit deze boeken niet meer bestaan of op andere plaatsen te
vinden zijn, zoals in musea of ingemetseld in de buitenmuren van de nieuw gebouwde kerken
en opgerichte begraafplaatsen.
Verdeeld in vier boeken, vinden jullie de kerken binnen de stad Gent en "extra muros" (buiten
Gent), alsook de kloosterkerken. Hier volgt een eerste korte samenvatting met vermelding
van het aantal opschriften en grafstenen die je in deze boeken kunnen vinden. Het is
onmogelijk hier al de namen te vermelden van de overledenen en hun verwanten. In een
volgende Nieuwsflits bezorgen we u het tweede deel hiervan.
-De schuine teksten zijn in het oud-schrift overgenomen zoals ze in deze boeken voorkomen
en waarvan de druk zich situeert tussen 1860-1870.

Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen
Deze vier boeken over "Graf en gedenkschriften uit de omgeving van Gent" werden
samengesteld door Blommaert Philip-Marie (1808-1871), Baron de Saint-Genois Jules (18131867), Kervyn de Volkaersbeke Ph., Schoorman Em., Serrure C.P., Surmont A., Surmont H.,
Van Damme-Bernier Ed. en uitgegeven door de Boek- en Steendrukkery van L. Hebbelynck,
Bagatten,straet, 8, Gent, 1865.
De graf- en opschriften die hier behandeld werden, zijn de door de leden van het Comiteit
afgeschreven, of ten minste zo veel als mogelijk, ter plaatse zelf nauwkeurig nagezien, eer dat
ze werden afgedrukt.
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Eerste reeks: Parochiekerken , Gent, deel I (1865), (onze referentie: 062-1016)
Sinte Martenskerk (gezegd Ackerghem) is een der oudste kerken van Gent. Gesticht in de X°
eeuw en zoude gewijd geweest zyn door Transmarus, bisschop van Doornik. Hierna volgt de
volledige geschiedenis van de kerk, de beeldenstorm, de vernieling, enz. In 1579 werd de kerk
geplunderd en verwoest door de Geuzen. Alle gedenkstukken en grafzerken gebroken en
weggenomen. In 1616 begon het werk van de heropbouw. op 15 oktober 1618 werd het
nieuwe deel der kerk ingewijd.
In het boek vinden jullie de beschrijving van 270 zerken en lijkblazoenen (obiits) van bekende
familieën.
Op het einde van deze beschrijving is er een tafel der eigennamen alsook een tafel der
wapenschilden en zinnebeelden.
's Heiligs Kerstskerk - In het Frans "Eglise de Saint-Sauveur". Nevens de oude abdy van
Sint-Baefs, waer naderhand het Spanjaerds-kasteel rees, stond de parochiekerk den heiligen
Kerste toegewijd, wier gebied verder dab heden uitstrekte, en Oostacker in zyne palen
begreep. Ook deze kerk werd slachtoffer van plunderaars en vernielingen.
158 beschrijvingen van zerken en lijkblazoenen (Obiit). Gevolgd door een tafel der
eigennamen en tafel der wapenschilden en zinnebeelden.
Sinte Michielskerk - Het opbouwen van kerken geschiedde by poozen, men ondernam het
gebouw, men voltrok er een deel van, later voegde men daeraen eenen beuk, een achter-koor,
eene of meer kapellen, eenen toren. Dan eensklaps liet men nog eens de werken, jaren lang
rusten. Dit is het lot van byna al de groote hoofdkerken van Europa.
De oorsprong van Sinte Michielskerk is moeijelyk om vast te stellen, maar dat zy in de jaren
1120 en 1125 afbrandde. En opnieuw werd zy in de jaren 1212 en 1215 door de vlammen
verslonden. De tegenwoordige Sinte Michielskerk werd slechts in 1440 begonnen. Gedurende
de godsdienstige omwentelingen in 1579 had deze kerk veel te lyden van de woede der
beeldstormen. Slecht in 1801 werd Sint Michiels aen de katholieken godsdienst terug gegeven.
De heer Kervyn heeft breedvoerig ieder kapel beschreven en de opschriften der belangrykste
praelgraven die daerin nog bestonden.
Beschrijving van 459 opschriften. Op het einde een tafel der eigennamen, alsook een tafel der
wapenschilden.
Eerste reeks: Parochiekerken , Gent, deel II (1866), (onze referentie: 062-1017)

Sinte Jacobskerk - Digt by de Vrydagmerkt gestaen, waer zoo
vele treurige en bloedige tooneelen plaets grepen, was SinteJacobskerk
vooral
blootgesteld
aen
plunderingen,
en
verwoestingen......
Buiten de kerk, achter de Sacristy, bevond zich een gebroken zark,
in wiens midden een hoed gebyteld was, met de volgende woorden
in romeinsche letteren: HIER LIGHT BEGRAVEN ANTHEUNIS.....
"QUAEDT EN GHOEDT ONDER DEN HOEDT"
Beschrijving van 269 opschriften. Op het einde een tafel der eigennamen, alsook een tafel der
wapenschilden.
Sinte Nikolaeskerk
Volgens de schryver van het boek, is de Sinte Nikolaeskerk de oudste van de stad. deze kerk
bestond reeds in 912, en werd kort naderhand ter eere van Sinte Nikolaes ingewijd, door
Lambert, bisschop van Doornik, onder de pauselyke regering van Anastatius III. Ten jaere
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1120 werd ze door de vlammen verslonden. Ten jare 1408 ontstond nogmaels een brand, die
een der toerentjes en een groot deel des gebouws verwoestte. Zij werd in 1429 hersteld.
In 't midden der stad gelegen, waer de meeste huizen in hout getimmerd waren, was de Sinte
Nikolaes vooral blootgeteld aen brandrampen. Dit gevaer bestaet nog immer en zal slechts
verdwynen, wanneer de woonsten en huizen, die de kerk omsluiten, zullen afgebroken worden,
deze ontsieren het gansche gebouw.....
Beschrijving van 421 opschriften. op het einde geen tafel der eigennamen, alsook geen tafel
der wapenschilden.
Tweede reeks: Kloosterkerken, Gent, (1866) (onze referentie: 062-1018)
-De
-De
-De
-De

Minderbroeders, door sinte Franciscus van Assise gesticht, ten jare 1210.
Predikheeren, door sinte Dominicus in 1215
Vrouwenbroeders of Carmelieten, in Europa bevestigd omtrent 1226
Hermyten van sinte Augustinus, door paus Alexander IV, omtrent 1255 gesticht.

Predikheerenkerk – (in het kort) De Dominikanen, ook Predikheeren of Jakobynen genaemd,
vestigden zich te Gent in 1221, tydens het leven van S.Dominicus, den apostel der Albigenzen
(Zuid Frankrijk) , die in 1216 van paus Honorius III oorlof verkregen had eene orde te
stichten, om de verdwaelde kristenen tot den schoot der katholyke Kerk terug te brengen….
In 1481 verbood de regering hun openlyk te prediken, om dat zy van uit het spreekgestoelte
beweerd hadden dat de stad ongeloovigen vervatte. Ongetwyfeld was dit verwijt tegen het
magistraet zelf gericht…..
Een halve later werd het klooster der Predikheeren geplunderd en verwoesd….
In 1784 werden zy door de besluiten van keizer Joseph II andermael verwyderd….
Nauwelijks waren de Predikheeren, in hun klooster wedergekeerd, dat de fransche
omwenteling hare grondbeginsels aen gansch Europa opdringende, en in naem der vryheid de
geestelyken uit hunne kloosters dreef.
De laetste geestelyken, die eigenaers van hun klooster geworden waren, bekwamen in 1825
oorlof van paus Leo XII om de kerk aen Mr Pieter-Dominicus Velleman te verkoopen; die ze
seffens aen den katholyken godsdienst teruggaf.
Beschrijving van 250 opschriften. Gevolgd door “een naemlijst” van de overledene geestelijken
der orde. Vervolgens tafel der eigennamen en een tafel der wapenschilden.
Sinte Stevenskerk, gezegd der Augustynen –
-Elenchus mortuorum ordinis sancti Augustini monasterii Gandensis, ab anno 1295 usque ad
finem.
Volgens hunne eigene archieven werd het klooster in 1298 of 1299 gesticht, niet in de
parochie Ackerghem, maer in die van Sinte Michiel, ten Turfbriele. En dat verscheidene leden
van ’t oud en edele geslacht Borluut, die rondom deze kapelle woonden, in 1296 hunne huizen
den heremyten van Sint Augustinus afstonden, om ze tot hun klooster te gebruiken.
De kloosterkerk werd verscheidene mael door de Calvinisten verwoest, en eindelijk den 28
augustus 1582 verkocht, op uitdrukkelyke voorwaerde dezelve af te breken, opdat zy den
godsdienst voor eeuwig ontnomen wierde, alsof het katholicismus onder de puinen zyner
kerken kon begraven worden!
Onder de talryke rampen, die het Augustynenklooster sinds zyne stichting teisterden, moeten
wy den brand vermelden, waerdoor de kerk in den nacht van 19 tot 20 january 1838
verslonden werd. Maer nogmaels werd de kerk hersteld en den 26 december 1841 geopend.
Beschrijving van 143 opschriften.
Lijst van overleden geestelijken van 1316 tot 1842. Gevolg met een tafel der eigennamen en
tafel der wapenen.
-Elenchus mortuorum ordinis sancti Augustini monasterii Gandensis, ab anno 1295 usque ad
finem.
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Recolettenkerk – Nog tydens het leven van sinte Franciscus, ten jare 1225, kwamen reeds
Minoriten te Gent. By hunne komst alhier betrokken zy eenigen tijd het gasthuis, Poort-acker
genaemd. Naderhand bekwamen zy van de schepenen der stad, een stuk gronds ter Walmeire,
voor hunne kerk gelegen, welke gift door graef Wijt van Vlaenderen werd goedgekeurd waerby
hy hun toestond deze grond te gebruiken, ’t zy tot het aenleggen van een kerkhof of ander
nuttig werk. De eerste kerk dezes kloosters werd ten jare 1258 door den bisschop van Doornik
ingewijd.
De kerk en het klooster werden in 1796 gesloten, en als nationael goed ter afbrake verkocht,
het stedelijk bestuer kocht den blooten grond in 1825. Ten jare 1836 legde men aldaer de
grondslagen van het Gerechtshof, dat in 1846 voltrokken was.
Verder:
-Platten grondt van de kerke der Minderbroeders Recolletten binnen Ghendt, met de vrye
sepulturen, saercken, steenen ende graefven, daerin bevonden in den jare 1668.
Beschrijving van 77 opschriften.
Lijst van overleden geestelijken van 1681 tot 1745. Gevolg met een tafel der eigennamen en
tafel der wapenschilden.
Capucienenkerk – De Capucienen, aldus genaemd naer hunne kappen, behoorden tot de
orde van Sinte Franciscus. Door strengere armoede en boetvaerdigheid gedreven, werd de
regel door paus Clemens VII, ten jare 1526 goedgekeurd, en in België overgeplant in 1585,
namelijk te Antwerpen, en in 1589 in Gent. Het magistraet der stad Gent schonk in het jaer
1589 hun tot verblijfplaets het Godshuis en de Kapelle der Volders, gestaen aen SchepenenVyver, digt by Hooi- of Steenpoort, in den wijk Overschelde. De kapelle werd toegewijd aen
Sint Christofel.De Capucienen bezaten niet het recht van begravingen en in de overeenkomst
van juny 1590 met de prelaat van Sinte Pieters-abdy, werd besproken dat zy hoegenaemd
niemand ter begraving mochten aenvaerden. Slechts de paters en eenige personen aen de
orde verbonden werden aldaer ter aerde besteld, bygevolg bestonden hier slechts weinige
zarken met opschriften. Slechts vijf werden er gevonden, waeronder verscheidene van
gestelyke vaders des convents. Het klooster werd ten jare 1796 gesloten en in 1816 den
protestanten afgestaen.
Lijst van overleden geestelijken van 1592 tot 1820. Gevolg met een tafel der eigennamen
-Catalogus omnium mortuorum fratrum sancti patris Francisci Capucinorum, tan laicorum quan
clericorum monasterii Gandavensis, ab anno 1589 usque ad finem in obitus oredine digestus.

4- Vragen van onze lezers:
Carlo Buysrogge vraagt:
"Bij het speuren naar de familie Serrarens, stuitten we in een doopakte op een ouderpaar
Antonius Serrarens, gehuwd met een Maria Dhooghe.
Zij is afkomstig van Wichelen (bij Dendermonde), maar mogelijk komt ook hij daar vandaan.
Uit andere bronnen blijkt dat hij familie moet zijn van ene Barthelomeus, een Barbara, een
Adriaan en een Jan Serrarens …
De doop dateert uit 1697, toen hun zoon Barthelomeus werd gedoopt te Klinge-Waas.
We proberen Anthony Serrarens te linken met de familie Serrarens die in onze streek vanaf
circa 1650 verbleef.
Graag wil ik u vragen of er te Melle in de doop, trouw of begraafboeken (eventueel
weesboeken etc.) van Wichelen (of omgeving) de familienaam Serrarens (Solaris) Sarraris
(en alle mogelijke andere varianten en met name de voornamen Barthelomeus, Anthony,
Adriaan of Jan) tegen komt. U zou mij bijzonder helpen in het onderzoek, mocht daar een
link te vinden zijn."
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5- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Hartelijke dank aan al onze schenkers!
Speciale dank aan de bloemist
Raymond Luyckx, Molenstraat,
Destelbergen, voor de schenking van bloemen die het tuintje van
ons Museum & Documentatiecentrum te Melle versieren
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Julus D'haene (Schellebelle), Antoine Verstuyft (Lochristi), Jacques Verhaeghe (WezembeekOppem), Andre Vervust (Melle), Ivonne De Smet (Gontrode) en Jacques Verstraete (Gent),
Marc Meerschout (Gentbrugge)

Necrologie:
Xavier De Schryver (Destelbergen), Jacques Verhaeghe (Wezembeek-Oppem) en Jean-Pierre
Mestdagh (Melle)
Boeken geschonken door:
-"Horticulture of Western Europe", I. Belgium, geschonken door Martine Sickx:
-"De Sint-Eligiuskerk te Eine", een romaanse kollegiale en haar crypte. geschonken door Jan
Olsen
-"Raadselachtig Vlaanderen", Reeks ", Nieuwe gidsen voor België, door de Saint-Hilaire Paul,
1975, geschonken door Jan Olsen
-"Wase Kwartierstatenboek" deel 1, verzameld door Rosita Van Havere, geschonken door Luc
De Ruyver
-"Geraardsbergen, oudenbergstad", Stadsbestuur Geraardsbergen, geschonken door Luc De
Ruyver
-"Wat betekent mijn familienaam?", voordracht door Felix Waldack, geschonken door Luc De
Ruyver.
-"Overmere en Uitbergen, oud archief 1584-1659", Staten van Goed, door Marcel Meys,
geschonken door Luc De Ruyver
-"Geschied- en Heemkundige Kring Geradimontium, 36ste gouwdag" geschonken door Luc
De Ruyver
-"De wereld van het circus, door Minne André, Puttevils Guy, 1982, geschonken door Werner
Callebout
-"Antwerpen, Het Rubenshuis", door Baudouin Frans, 1977, geschonken door Van Kelst Anne.
-" Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein
Bokrijk" door Weyns Jozef, 1984, geschonken door Anne Van Kelst
-"Zinnebeelden in Nederland, Voor de volksche werkgemeenschap" door Van Heemskerck
Düker W.geschonken door Jan Olsen
Andere Boeken:
-"500 jaar Gerard Mercator, 1512-2012", door Heemkundige Kring Wissekerke.
-"Ledeberg, Van Letha en Sint-Pieters-Lede tot Ledeberg" door De Bleecker Marcel en
Collignon Jean, 2012
-"Met de ogen van René Cosyn" door Heemkundige kring Triverius Brakel, 2012
-"Clara Maenhout, 80 jaar”, door Van Wassenhove Raymond, dominicaan, 1990

Schenkingen blijven uiteraard ook in de toekomst welkom!
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“Niettegenstaande dat deze “Nieuwsbrief” gratis wordt verspreid via email, zijn alle
geldelijke giften als steun ook welkom, dit om de kosten bij aankoop van nieuwe
boeken etc. ten behoeve van de vorsers te kunnen dekken. U kunt centen
overschrijven op het rekeningnummer BE48 7370 3628 6127 (BIC: KREDBEBB) van
“vzw Werkgroep Genealogie Melle”, 9090 Melle, met de vermelding “steun”.
Onze welgemeende dank bij voorbaat.”

Aanvulling van de bestaande publicaties:
De door WGM vzw uitgegeven bewerkingen van de 19de-eeuwse parochieregisters worden
kortelings aangevuld tot 1915, de begrafenisakten van het oud regime worden aangevuld met
de verwijzingen naar bestaande staten van goed. Dit uiteraard zowel op cd als in boekvorm!
Wij houden u op de hoogte!

6- Wij bevelen u volgend initiatief aan

Bij

FV-regio Gent vzw

Geleid Bezoek

op maandag 3 december 2012 te 14 uur,
“Bibliotheek van de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse
Volkskundigen”
Samenkomst aan de ingang van het Huis van Alijn, Kraanlei 65 te Gent.
Inschrijven verplicht: per e-mail secretaris@familiekundegent.be of telefonisch bij de
penningmeester
09.251.22.83
Onder leiding van Adrien Brysse, secretaris van de KBOV, bezoeken we een heel rijke
bibliotheek, proppensvol historische, heemkundige, volkskundige en genealogische boeken,
documenten, foto’s, enz.

7- Humor mag wel eens
Waarom drukken we harder op de toetsen van onze computers als de batterijen bijna leeg
zijn?
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Wij willen u verder op de hoogte houden van de werking van het
documentatiecentrum, onze activiteiten en publicaties; wanneer u in de
toekomst geen Nieuwsflits meer wenst te ontvangen, mail ons dit:
lucderuyver@skynet.be.
Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd zou kunnen zijn in het ontvangen
van onze Nieuwsflits, laat ons het betreffend e-mailadres weten via:
xavierdeschryver@telenet.be
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