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------------------------------------------Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) voor wie zich verbonden voelt met de werking van het genealogische luik binnen
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1- Over het "Recht van collatie"

door Roger De Moerloose

Wij krijgen soms zeer onduidelijke en donkere akten te ontcijferen, klein van formaat en daardoor
onleesbaar. Met de hulp van Roger De Moerloose trachten wij er iets uit te halen.
----------------------------Roger schrijft het volgende:
Het zou een akte uit 1578 kunnen zijn, (geschreven in het Latijn), afkomstig uit het archief van de
paters van Grimbergen en opgestuurd door een lezer van ons digitaal tijdschrift.

Ik heb deze akte naar best vermogen getranscribeerd en daarna de transcriptie naar het Nederlands
omgezet.
Hierbij is gebleken dat het kan dienen als een illustratie van het “recht van collatie”.
Het recht van collatie (in het Latijn "præsentatio sive collatio") of nog het patronaatsrecht (in
het Latijn "ius patronatus") was in het Ancien Régime een heerlijk recht dat inhield dat de houder
van dit recht een voorstel voor de benoeming van een pastoor van een parochie mocht doen. Dat
voorstel moest dan nog wel door de bisschop bekrachtigd worden.
Het zijn vooral abdijen die patronaatsrechten verwierven, hetzij door zelf parochies te stichten, bijvoorbeeld in ontginningen, hetzij door schenkingen van edellieden die deze rechten bezaten. Kapittels konden eveneens patronaatsrechten bezitten.
Degene die het patronaatsrecht ontving, wordt een collator genoemd.
Behalve politieke invloed hield het patronaatsrecht in dat de collator de pastoor en de kerk moest
onderhouden, maar ook de inkomsten van de parochie ontving. Ook mocht de collator de patroonheilige van de parochie vaststellen.
Waarover gaat deze akte ?
We zijn in het jaar 1578.
In Ramsdonk (“Raemsdonck” in de tekst) (thans deel van de gemeente Kapelle-op-den-Bos in de
provincie Vlaams-Brabant) en blijkbaar behorende tot het decanaat Vilvoorde, is pastoor Petrus De
Jonghe gestorven. Hij was monnik van de abdij van Grimbergen en nam als parochiepriester de
parochiezorg waar in de kerk van Ramsdonk. Deze kerk was toegewijd aan de Heilige Martinus van
Tours.
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De abdij van Grimbergen is een Norbertijnenabdij. De “Ordo Canonici Regularis Praemonstratensis
(O. Praem.), in het Nederlands Premonstratenzers of Norbertijnen, is een kloosterorde van reguliere
kanunniken van de Orde van Prémontré. Deze kloosterorde werd in 1121 door de heilige Norbertus
van Xanten gesticht in Premontré, vandaar de naam. Norbertijnen worden ook wel witheren genoemd naar hun witte habijt. De Norbertijnen bedienen vaak verschillende parochies in de onmiddellijke omgeving van hun abdijen. In de volksmond werden deze pastoors daarom “witte pastoors”
genoemd. De abdij van Grimbergen werd waarschijnlijk ook door Norbertus van Xanten gesticht, in
1128.
De abdij heeft blijkbaar het patronaatsrecht over de kerk van Ramsdonk en de abt Antoon van
Oyenbrugge (abt van 1577 tot zijn overlijden op 13 februari 1594) maakt gebruik van zijn recht
van collatie. Hij stelt één van zijn monniken, namelijk Johannes Hals voor als nieuwe pastoor van
Ramsdonk en schrijft een patentbrief, voorzien van zijn ronde zegel in groene was.
Uiteraard moet dit voorstel van de abt bekrachtigd worden door het bisdom en de parochie Ramsdonk valt onder de jurisdictie van het aartsbisdom Mechelen.
Vandaar dit ambtelijk schrijven, gedateerd 2 december 1578, waarin de kerkrechter (“officialis”) van
het aartsbisdom Mechelen in naam van aartsdiaken van Mechelen aan de deken van de Christenheid
van Vilvoorde het voorstel van de abt van Grimbergen om één van zijn monniken te benoemen tot
nieuwe pastoor van Ramsdonk meldt en hem de nodige instructies geeft wat de benoeming en de
installatie van de nieuwe pastoor betreft.
Het schrijven is opgesteld in het Latijn, in (voor ons) hoogdravende zware zinnen, doorspekt met
ambtelijke termen en traditionele uitdrukkingen.
De schrijver Johannes Hauchinus (“Jan Hauchin”) is de kerkrechter in 1578 voor het aartsbisdom
Mechelen. Hij zal later de tweede aartsbisschop van Mechelen worden van 1583 tot 1589.
Transcriptie:
1. Johannes Hauchinus p(res)b(yter) officialis Mechlinien(sis) decanus et canonicus collegiate eccl(es)ie dive Gudile huius oppidi Bruxellen(sis) necnon
2. vicarius et procurator rever(en)di d(omi)ni archidiaconi Mechlinien(sis) in insigni metropolitana
Mechlinien(sis) ven(erabi)li viro d(omi)no decano Chri(sti)anitatis Filvordien(sis) Mechlinien(sis)
3. dio(ces)e salutem in D(omi)no. Notum facimus q(uod) nos hon(orabi)lem virum d(omin)um et
fratrem Johannem Hals p(res)b(ite)rum religiosum professum mon(aste)rij Grimbergen(sis) ordinis
4. premonstraten(sis) per patentes l(itte)ras reveren(di) patris d(omi)ni Anthonij ab Oyenbrugghe
abbatis electi dicti mon(aste)rij sigillo ipsius rotundo in viridi cera
5. impresso sigillatas quas penes nos et ex causa more solito resignavimus ad parochialem
eccl(es)iam loci de Raemsdonck tui decanatus nuper
6. liberam et vacantem per obitum quon(dam) d(omi)ni et fratris Petri De Jonghe p(res)b(yte)ri
p(re)dicti mon(aste)rij religiosi illius eccl(es)i (dum viveret) novissimi possessoris
7. cuius quidem eccl(es)ie dum pro tempore vacat collatio et provisio seu verius p(rese)ntatio ad
p(re)fatum d(omi)um abbatem ratione juris patronatus dicti
8. sui mon(aste)rij admissio vero et institutio ad p(re)fatum d(omin)um archidiaconum ratione sue
archidiaconalis dignitatis respective spectare et pertinere
9. dinoscuntur nobis tamq(uam) habilem et idoneum ad hui(usm)o(d)i paro(chia)lem eccl(es)iam
obtinendum debite p(rese)ntatum et per nos tamq(uam) talem p(ri)mo examine repertu(m)
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10. gratiose admissum et canonice institutum (prout vice no(m)i(n)e et auc(torita)te dicti d(omi)ni
archidiaconi admittimus et instituimus per p(rese)ntes) ad te
11. transmittimus tibi propterea committentes q(uan)tum antedictum d(omin)um et fr(atr)em
Johannem Hals principalem in et ad corporalem realem et actualem
12. poss(essio)nem antedicte eccl(es)ie juriumq(ue) et pertinen(tem) suorum omn(ium) et
singulorum ponas et inducas, poniq(ue) et induci, ac de fonctibus redditibus et
13. proventibus eiusdem sibi integre responderi facias et procures adhibitis solemnitatibus in
similibus adhiberi solitis et consuetis jure n(ost)ro
14. et cuiuslibet alterius semper salvo. Et quid in p(re)missis feceris nobis fideliter rescribas. In
cuius rei fidem et testimoniu(m) sigillum no(stru)m
15. p(rese)ntibus l(itte)ris per notarium pub(li)cum signatis duximus appendendum. Datum et
actum Bruxelle Anno D(omi)ni mill(es)i(m)o quingentesimo
16. septuag(esi)mo octavo mensis decembris die duodecima
17. Man(da)to dicti d(omi)ni vicarij (handtekening) notarius

Vertaling:
1. Jan Hauchin priester kerkrechter van (het aartsbisdom) Mechelen deken en kanunnik van de collegiale kerk van Sint Goedele van deze stad Brussel en tevens
2. vicaris en procureur van de eerwaarde heer aartsdiaken van (het aartsbisdom) Mechelen in de
bekende Mechelse kerkprovincie aan de eerbiedwaardige man de heer deken van de Christenheid
van Vilvoorde, bisdom Mechelen,
3. heil in de Heer. Wij maken bekend dat wij de eervolle man de heer en broeder Jan Hals priester
geprofeste geestelijke van de abdij van Grimbergen van de orde
4. van de Premonstratensen door de patentbrieven van de eerwaarde vader de heer Anthonius van
Oyenbrugghe verkozen abt van het gezegde klooster, gezegeld met zijn ronde zegel in groene was
5. ingedrukt, die in ons bezit zijn daarom naar gewoonte overschrijven naar de parochiekerk van de
plaats Ramsdonk van uw decanaat, onlangs
6. vrij en vacant door het overlijden van wijlen heer en broeder Petrus De Jonghe priester van de
voorzegde abdij geestelijke van deze kerk (tijdens zijn leven) de laatste bezitter
7. van welke kerk namelijk, zolang ze tijdelijk onbezet is, het recht van collatie of eerder de presentatie aan de voorzegde heer abt uit reden van het patronaatsrecht van zijn gezegd
8. klooster de toelating echter en de aanstelling aan de voorzegde heer aartsdiaken uit reden van
zijn aartsdiaconale waardigheid respectievelijk te aanschouwen en te bekijken
9. worden onderkend omdat het voor ons passend en geschikt is in het bezit te komen van deze
parochiekerk op behoorlijke wijze gepresenteerd en omdat dit door ons bij eerste onderzoek erkend
(werd)
10. als gunst toegelaten en canoniek aangesteld (zoals wij door de huidige (brief) in de plaats van,
in de naam van en met het gezag van de gezegde heer aartsdiaken toelaten en aanstellen) aan u
11. overmaken, aan u deswege overlatende hoeveel de voorzegde heer en broeder Johannes Hals
voornamelijk in en tot het lijfelijke reële en actuele
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12. bezit van de rechten van de voorzegde kerk en die al de zijnen, allen en ieder afzonderlijk aangaan plaatst en leidt, en gij maakt dat (hij) geplaatst wordt en geleid, en de functies inkomsten en
13. opbrengsten van dezelfde (kerk) voor hemzelf zuiver vergolden wordt en u zorgt ervoor dat de
gebruikelijke plechtigheden in de gewone en gebruikelijke gevallen gehouden worden altijd met behoud van ons
14. en ieder anders recht. En schrijf ons nauwgezet terug wat u zult doen in wat vooraf gaat. Ter
geloofwaardigheid van deze zaak bevelen wij dat onze zegel aan
15. de door een openbare notaris getekende huidige brief zal worden gehangen. Gegeven en geacteerd in Brussel in het jaar des Heren duizend vijfhonderd
16. acht en zeventig de twaalfde dag van de maand december
17. In opdracht van de gezegde heer vicaris (handtekening) notaris
Hoe zouden wij dit nu schrijven ?
Wij Jan Hauchin, priester, kerkrechter van het aartsbisdom Mechelen, etc. etc. groeten de deken
van de Christenheid van Vilvoorde.
Wij melden u dat wij van de heer Anthonius van Oyenbrugghe, abt van het klooster van Grimbergen
patentbrieven hebben gekregen, waarin staat dat hij broeder Jan Hals, een monnik van zijn abdij
voorstelt als pastoor van Ramsdonk.
De parochiekerk van de Ramsdonk behoort tot uw decanaat en de functie van pastoor kwam onlangs vacant door het overlijden van broeder Petrus De Jonghe, ook monnik van de voorzegde abdij.
Het recht van collatie hoort toe aan de abt van het klooster van Grimbergen uit reden van het patronaatsrecht van zijn klooster, maar de toelating en de aanstelling van de pastoor komt toe aan de
heer aartsdiaken van Mechelen.
Wij zijn gedelegeerd door de heer aartsdiaken om in zijn naam en uit zijn gezag het voorstel van de
abt van Grimbergen aan te nemen en broeder Johannes Hals als pastoor toe te laten en aan te stellen.
Wij laten het aan u over om broeder Johannes Hals in het bezit te stellen van de voorrechten van de
kerk van Ramsdonk en u zorgt ervoor dat de gebruikelijke plechtigheden gehouden worden.
Geef ons daarna verslag.
Om dit schrijven te formaliseren laten wij het opstellen door een openbare notaris en laten wij er
onze zegel aanhangen.
Gedaan te Brussel op 12 december 1578.

Lexicon:
adhibere = aanwenden, gebruiken, er bij halen
appendere = aanhangen, bijvoegen
canonice = canoniek, volgens de kerkelijke discipline
committere = overlaten aan, toevertrouwen aan
consuetus = gewoon
dinoscere = dignoscere = onderscheiden, onderkennen
divus = heilig
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ducere = bevelen
ex causa = daarom, des wegen
fidem et testimonium = geloof en getuigenis, geloofwaardigheid
gratiose = door gunst
habilis = passend, geschikt
idoneus = geschikt, bekwaam, passend
insignis = beroemd
in similibus = in soortgelijke gevallen
instituere = aanstellen
integre = zuiver
litterae patentes = “open brieven” = octrooibrief, open brief aan het brede publiek
metropolis = kerkprovincie
more solito = volgens gebruik, naar gewoonte, volgens oude gewoonte
nuper = onlangs
penes nos = bij ons, in ons bezit
pertinere = iemand of iets aangaan, zich uitstrekken tot
possessor = bezitter, eigenaar
pro tempore = tijdelijk
prout = al naar gelang
proventus = opbrengst, oogst
quislibet (genitief: cuiuslibet) = iedereen, allen, wie je maar wil
quondam = wijlen, weleer, eens
redditus = inkomst, opbrengst
rescribere = schriftelijk antwoorden
resignare = ontzegelen, het zegel verwijderen, openen, openbaren
rotundus = rond
solitus = gewoon, gebruikelijk
transmittere = overgeven, overlaten
vice = in de plaats van
viridis = groen
-------------------------------------------------------------------------

WEBSTEK:
www.erfgoedmelle.be
Werkgroep Genealogie Melle vzw
Nieuwsflitsen
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2- Computerprogramma "Aldfaer"

door Ivan Burggraeve

Aflevering 13
Bladwijzer - Referentiepersonen en Invulvelden
A. Bladwijzer

Wanneer we >Persoon>Bladwijzer selecteren kunnen we een verwijzing naar één of meerdere personen
links onderaan in het Aldfaer hoofdscherm plaatsen, zodat we, door er op te klikken, altijd direct naar die persoon
kunnen navigeren. Als we nu met de rechter muisknop klikken op het bladwijzervak krijgen we een overzicht van
alle personen die we tijdens deze sessie als hoofdpersoon op het scherm gezet hebben.
Dit gebeurt ook met de functie "Referentiepersoon". De referentiepersoon is een soort Bladwijzer met
extra functionaliteit. We kunnen een persoon als referentiepersoon opgeven via Menu>Persoon>Maak referentiepersoon (of Ctrl+R).
Door daarna, als u met een andere persoon
bezig bent, op het icoon met het groene
huisje te klikken, gaan we direct terug naar deze referentiepersoon (bv. uzelf, maar ook tijdelijk een persoon die
je aan het bewerken bent). Tevens ziet u overal bij het voorgeslacht/nageslacht van de referentiepersoon de
kwartierstaat-nummers verschijnen, waardoor u gerichter kunt zoeken (bv. in het Personenoverzicht). De verwante personen nemen de kleur aan die we instellen aan de hand van het keuzemenu onder Extra/Instellingen/Vensters. Om die kleur terug weg te krijgen, zetten we gewoon de referentiepersoon terug af
(Ctrl+Alt+R).
In ons voorbeeld hebben de voorouders de blauwe
kleur, het nageslacht de groene kleur. Door op de
knop A kleur te klikken kunnen we zo vrij de kleur
kiezen die we wensen. Zo ziet u direct in
overzichten waar er een familieverband is.

B. Invulvelden
Sommige mensen hebben nog steeds problemen met de invoervelden. Wanneer we op het
vak huwelijk staan en partners willen bijvoegen
dan zetten we de cursor op het vak huwelijk (partner) - rechter muistoets > partner > partner koppelen. Hierna krijgen we een invoerscherm:
Het veld Type spreekt voor zich, je selecteert gewoon d.m.v. het pijltje rechts welk relatievorm er geldt.
De Code kan je zelf bepalen, bv. alle personen van een bepaalde tak/gemeente krijgen de letter A, de volgende
letter B, enz… hier heb je een vrije keuze.
Wanneer je met de cursor op een veld gaat staan komt de omschrijving te voorschijn van hetgeen je moet
invullen. Vergeet bij een zeker overlijden niet het vakje ovl aan te vinken. Anders zul je leeftijden van bv. 357 jaar
aflezen! Je kunt dat trouwens ook doen op het Persoonsblad op het tabblad Overlijden links bovenaan.
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Let op voor het veld tussenvoegsels! Wanneer je dit begint in te vullen komen dat ook te staan op je
persoonsblad bovenaan rechts. Bij een naam als Van Marke, geldt de 'Van' als tussenvoegsel, met als resultaat
dat je bij de indexering deze naam onder de M zal terugvinden (Marke). Menig land (o.a. Nederland) gebruikt dit
systeem om gelijkluidende namen samen te houden. Elk systeem heeft hier zijn voor- en nadelen, aan u de keuze.
We kunnen hier nogmaals op drukken dat bij het invullen van personen er zeker moet gekeken worden of
die naam zich niet reeds in de onderstaande lijst bevindt ("Kies uit lijst"), dit om dubbele invoeren en/of familiebanden vast te leggen.

3- Weerspreuken uit de boerenkalender voor december

door Xavier De Schryver

Weerspreuken januari

Als de kat in januari in de zon ligt,
ligt ze in februari achter de kachel.
Geeft St. Hilarius(13) zonneschijn,
weldra zal het kouder zijn.
Als het op Hilarius (14 jan) vriest,
de boer zes weken niest.
-------------------------------------------------------------------Bronnen:

Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land, door M. Broeckhove, 1945.
De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken, door Johan Verschuuren, 2000.
De Vries J. Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan? Antwerpen 1973.
Deze boeken uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kunnen geraadpleegd worden in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

======================================
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4- Beschermheiligen en vereringen!
Heilige Aldegonda van Maubeuge
(Adelgonde, Adelgundis, Aldegonde, Aldegundis, Allegonda)
Zij wordt aangeroepen tegen kanker en verder tegen verschillende kinderziekten, koorts,
tetanus, zweren, hoofd- en keelpijn.
Feestdag 30 januari
Aldegonde werd geboren rond 630 te Cousoire in Henegouwen, niet
ver van Maubeuge aan de Samber, uit een adellijke Merovingische
familie. Zij was de dochter van de H. Walbertus van Lotharingen en
de H. Berthilla van Henegouwen. Haar zuster was de H. Waldetrudis
van Mons (Bergen). Deze laatste was eerst getrouwd met de H.
Vincentius Maldegarus, maar beiden hadden besloten zich toe te
wijden aan God en waren elk in een klooster ingetreden.
Volgens een legende zouden de ouders van Aldegonde een geschikte
huwelijkskandidaat gevonden hebben, een zekere Eudo een Engelse
edelman. Hij zou zelfs een prins van koninklijke bloede zijn geweest.
Zijzelf droomde ervan om maagd te blijven in dienst van God. Maar
haar moeder maakte haar duidelijk dat zij en haar man haar hadden
voorbestemd voor het huwelijk, precies zoals het toen hoorde. Zij
hield haar dochter alle rijkdommen voor, die er aan een dergelijk
aantrekkelijke levensstaat zou vastzitten. Maar Aldegonde klampte
zich vast aan het woord van Jezus in het evangelie: "Wie zijn vader
of moeder meer liefheeft dan mij, is mij niet waardig. "Met als gevolg
dat het meisje wegliep en tenslotte haar toevlucht vond bij haar zus
Waldetrudis. Door toedoen van bisschop Autbertus van Kamerijk
(600-669) werd ze opgenomen in een klooster (waarschijnlijk
Bergen).
Aldus de legende. Waarschijnlijk zag de werkelijkheid er anders uit.
In een middeleeuwse levensbeschrijving van Aldegondis staat te lezen dat Aldegondis haar moeder toevertrouwde als maagd in dienst
van God te willen leven. Haar zus, Waldetrudis, zou dat ook het liefst
willen, zelfs nu ze al getrouwd was. Vincentius Madelgarius, de man
van Waldetrudis, was diep onder de indruk van de eerlijke vroomheid bij zijn vrouw en zijn schoonzus, met als gevolg dat de echtelieden met wederzijds goedvinden uit elkaar gingen om elk in het
klooster te gaan. Waldetrudis ging naar het klooster te Mons in Henegouwen, en Vincentius Madelgarius naar Hautmont. Hij zou daar zelfs abt worden.
Aldegonde bleef voorlopig gewoon thuis wonen. Op een bepaald ogenblik werd zij door haar zus in
het klooster uitgenodigd om er enige tijd door te brengen: "Dan kan ik je iets teruggeven voor al het
goede dat ik allemaal van je gekregen heb". Hun moeder, Bertilia, stemde erin toe onder voorwaarde dat het bezoek niet al te lang zou duren. Maar eenmaal in het klooster besloot Aldegondis dat ze
er voortaan wilde blijven. Dat schreef ze aan haar moeder. Deze was er echt blij over, of zoals het
levensverhaal het zegt: "Nu was de moeder blij om haar dochter en de dochter om haar moeder!".
Toen Bertilia voelde dat haar levenseinde naderde, liet zij haar dochter roepen en vermaakte haar
alles wat ze bezat: goud, zilver, kostbaarheden, stoffen, have en goed alsmede de dienstmeiden en
lijfeigenen die aan het goed waren verbonden: alles ten dienste van het klooster. Van de opbrengst
daarvan stichtte Aldegondis het klooster van Maubeuge.
Zij overleed op 30 januari 684 in het klooster van Maubeuge, die ze zelf gesticht had en waar ze de
eerste abdis was.
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Patronaten
Zij is patrones van de stad Maubeuge. Haar voorspraak wordt ingeroepen
tegen borstkanker. Ook mensen die aan hoofdpijn leden, kwamen om genezing bidden op haar graf en werden verhoord! In de middeleeuwen was
het gebruik stof of aarde van het graf mee te nemen. Wie dat deed werd
behoed voor ziekte, koorts en pijn, met name borst-, oog- en
kinderziekten, zweren, gezwellen, ontstekingen, verwondingen en een
plotselinge dood. Daarnaast wordt haar voorspraak ingeroepen voor
kinderen die moeilijk leren lopen.
Nota uit "heiligen.net": Aldegondis behoorde tot een Frankische familie
van eenvoudige adel, die beroemd is geworden, omdat de leden ervan in
Henegouwen de christelijke godsdienst en eredienst vaste voet hebben
gegeven. Zij worden dan ook allen als heiligen vereerd. Naast Aldegondis
zelf ook haar ouders: Walbertus († 678; feest 11 mei) en Bertilia († 660;
feest 18 september); haar zuster met haar man: Waldetrudis († 688;
feest 9 april) en (Vincentius) Madelgarius († ca 677; feest 14 juli); en de
vier kinderen die uit dat huwelijk voortkwamen: Landerik, de latere - legendarische - bisschop van Metz of Meaux; hij komt echter op geen van
beide bisschopslijsten voor († 675; feest 17 april); Dentelijn, kort na zijn
doopsel gestorven († 7e eeuw; feest 16 maart); Aldetrudis († ca 695;
feest 25 februari) en tenslotte Madelberta († ca 706; feest 7 september);
deze laatste twee werden door hun tante Aldegondis in het klooster opgevoed tot bewuste christenvrouwen.
< Aldegonde, patrones van Maubeuge
-------------------------Bronnen: "Sanctus" Meer dan 500 heiligen herkennen.
www.heiligen.net (website met meer dan 5460 heiligen)
www.heiligenkruissteek.50webs.com

5- 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.
En ook een hartelijke dank voor:
Doodsprentjes en rouwbrieven aan:
Arthur De Decker (Gent), Bart Muylaert (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), familie
wijlen André Buysse (Oostakker), Ginette Desmet (Mariakerke), Guido De Munter (Merelbeke),
Ivan Burggraeve (Lochristi), Maria Praet (Beervelde), Jacques Verstraete (Gent) en Rita Vander Linden (Lochristi)
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijdingen, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…) aan:
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Boeken

"Speuren, Spitten, Sparen. Oost-Vlaanderen archeologisch doorgelicht" (Catalogus 1988),
geschonken door FV-regio Meetjesland (2015).
"Bibliotheca Orientalis, in memoriam Jean Joseph Simons S.J., Joseph Schacht, Mgr.
Gonzague Ryckmans, Harold Henry Rowley" (1970), geschonken door FV-regio Meetjesland
(2015).
"De premonstratenzerabdij van Ninove" (1137-1796), door Georges Vande Winkel (1985),
geschonken door FV-regio Meetjesland (2015).
"Lucas Faydherbe, 1617-1697" door Heidi De Nijn en Patrick De Greef (1997), geschonken
door FV-regio Meetjesland (2015).
"Van de beroerlijke tijdens in de Nederlanden en voornamelijk in Gent (1566-1568), door
Marcus van Vaernewijck.
"Geschiedenis en genealogie van de familie Van Nedervelde, 1296-1990", door Georges
Van Nedervelde (1990), geschonken door Roland Verbeke (2015).
"Meeûs à de Meeûs, Bruxelles - La Foi - Le Feu", door J. - L. VAN BELLE (1997), geschonken door Roland Verbeke (2015).
"La famille Mosselman à Bruxelles", recueil de l'office généalogique et héralique de
Belgique, XLVIII, Baron Roland d'Anethan et Vicomte de jonghe d'Ardoye, 1998,
geschonken door Roland Verbeke (2015)
"Don Thomas Antonio Coghen, Vlaams emigrant in Spanje", door Etienne Cogen, geschonken door Roland Verbeke (2015).
"Lees en kijkboek over Bauwens, Sint-Laureins, Oostwinkel, een familie die wij volgden van
omstreeks 1700 tot nu…", door Dan De Sutter (1992), geschonken door Roland Verbeke
(2015).
" Descendance de Jules GOUBEAU et Anna BONDUE, automne 1999", door André
Ghysselbrecht, geschonken door Roland Verbeke (2015).
" Descendance de Pierre BONDUE et Virginie du BROKA", door Vanderstuyft Marie-Louise,
Pierre & Claude, (1994), geschonken door Roland Verbeke (2015).
" Familieboek TAERWE", door Taerwe Erik, (1992), geschonken door Roland Verbeke
(2015).
" MULLE DE TERSCHUEREN, une famille patricienne flamande. Etude Généalogique sur la
famille" door Baron Mulle de Terschueren, (1929), geschonken door Roland Verbeke
(2015).
"Chronik der familie Nieberding" door Xavier Nieberding, 1996, geschonken door Roland
Verbeke (2015).
"De geheime archieven van het Vaticaan," 2009
"Meetjeslandse Toponiemen tot 1600: ZOMERGEM", is een uitgave van de Stichting Achiel
De Vos, p.a. Johan Taeldeman, Landskouter, 1997, geschonken door Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland.
"Les Derniers Jours de Diksmude", par Général-major Raoul Pontus. geschonken door Marc
Couwels, Destelbergen.

6- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Tijdschriften
"Het Land van Nevele" Heemkundige Kring,. jaargang XLVI nr. 4,
thema:
-Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (1884-1978).

"Leiestam" tweemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen-Regio Deinze, jg.23 -nr 5,
enkele thema's:
-Op zoek naar eigenaars in Oost-Vlaanderen omstreeks 1860.
-Officiële regelingen bij een doodgeboren kind.
-De Staten van Goed van Deinze (vervolg).
-Nazareth: Status animarum 1787.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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"De Levensboom" Informatieblad F.V. Meetjesland, jg. 28 - nr. 4,
-Een dodelijke nacht in Lotenhulle in april 1854. Roodvonk bij de familie Van den Berghe.
-Oplossing van de genealogische puzzel Dobbelaere-Herman.
-De zusters Franciscanessen van het Crombeen uit het Meetjesland.
-Huwelijksperikelen in het Meetjesland (deel 3), defloratie, overspel, echtscheiding, enz.
-De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland bekeken door Duitse ogen.
"Jaarboek 52, 2015" van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, enkele thema's
-Luchtschip ontploft boven Gent.
-Donners… van Hunsel naar Heusden.
-Van "Ruimtekunst" tot masker in stedebouw en ruimtelijke planning.
-M.A.J. HOSTE, het verhaal van een Gentse poppenspeler.
-Het oorlogsmonument 1914-1918 te Oostakker.
-De veelzijdige heemkundige bijdrage en nalatenschap van Albert Vispoel (1922-2014) uit Zeveneken.
"De Gonde" Heemkundige vereniging De Gonde in samenwerking met het Gemeentelijk
Museum Melle, jg 43-2015 nr. 4
-De betekenis van muurtekens.
-In de kijker, voorwerpen uit de heemkundige collectie van het Gemeentelijk Museum:
voetenwarmers - bedkruiken.
-Constant Van Crombrugge, stichter van de Jozefieten en oprichter van het college.
-Waarom veegden we er indertijd onze voeten aan?

Werkgroep Genealogie Melle vzw
7- Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven
van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1684 tot 1796, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.406 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 377 pagina's voor 26,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1797 tot 1911, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.167 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 421 pagina's voor 29,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, huwelijken 1671 tot 1904, door Rita Van Herrewege. In totaal
4.077 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding van de door
Rita Van Herrewege. In totaal
8.627 dopen in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 350 pagina's voor 25,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, dopen 1797 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In totaal
9.540 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 458 pagina's voor 31,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, huwelijken 1633 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In
totaal 4.152 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding van
de namen van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal 339 pagina’s voor slechts 24,00 EUR.
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Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, begrafenissen van 1653 tot 1902, door Rita Van Herrewege. In totaal zijn er 13.694 overlijdens alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met
vermelding van de namen van de ouders en of echtgeno(o)t(e). In totaal 494 pagina’s voor
slechts 32,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, geboorten 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, 614 pagina's. De twee delen samen voor 42,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, 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 pagina’s voor slechts 18,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, begrafenissen van 1629 tot 1797, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 5.639 overlijden alfabetisch weergegeven op naam van de overledene,
met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 274 pagina’s voor
slechts 21,00 EUR.

http://www.erfgoedmelle.be
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Kalenderactiviteiten 2016:
zaterdag 20 februari 2016

12° Heusdense ruildag voor verzamelaars

in de Polyvalente zaal Basisschool, Steenvoordestraat 13, Heusden

Familiekunde Vlaanderen - regio Roeselare
Zondag 28 februari 2016 om 10 uur:

Aperitiefbabbel
Spreker is Dr. Johan Mattelaer uit Kortrijk.
Hij heeft het over Van Taboe naar Totale Vrijheid – De Geschiedenis van de Seksualiteit in de
20ste eeuw. Ook een nuttig onderwerp voor het kleuren van onze familiegeschiedenis !

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
Januari 2016
Donderdag 14 januari 2016:
Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje en
voorstelling van onze nieuwe uitgaven 2016
Donderdag 21 januari 2016: Consultatieavond bibliotheek

CONSULTATIEAVOND BIBLIOTHEEK met DIENSTBETOON
Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de
hand van de vele beschikbare genealogische gegevens.

Bereid uw bezoek alvast voor met
de catalogus van onze bibliotheek !
Genealogisch documentatiecentrum
"Prinsenhof", Vlasmarkt 29 te Dendermonde.
19.00 tot 22.00 uur; FV-leden gratis;
niet FV-leden: 3,00 €

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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februari 2016

Donderdag 11 februari
2016: Vormingsavond: voor

WO1: VLUCHTEN KON NOG NET...
Voordracht door Hendrik Ceulemans
Hendrik Ceulemans van de heemkundige kring Ravensteyn te Boortmeerbeek houdt een meeslepende uiteenzetting over "binnenlandse vluchtelingen" tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
Hij baseert zich op zijn artikel "Vluchten kon nog net"
dat hij voor de heemkundige kring van Boortmeerbeek
publiceerde en legt de nadruk op de bronnen en contacten in binnen- en buitenland, wat voor genealogen natuurlijk bijzonder interessant is.
Genealogisch documentatiecentrum
"Prinsenhof", Vlasmarkt 29 te Dendermonde

racht
20.00 uur - toegang gra

Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze
Datum : dinsdag 01 maart 2016 van 20.00 tot 21.30 uur.
Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Waar : in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek. ingang Markt, Deinze
Voordracht:

“Het Rijksarchief Gent, wat je er vindt en niet vindt”.

door de heer Guido Demuynck, secretaris van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
Meer info:
Het Rijksarchief Gent bewaart archieven van de 9de tot de 20ste eeuw van talrijke instanties: van
centrale (gewestelijke) instellingen van het oude Graafschap Vlaanderen zoals de Raad van Vlaanderen (rechtscollege), van regionale en lokale overheidsinstellingen uit het Ancien regime binnen de
huidige provincie Oost-Vlaanderen, zoals de kasselrij Oudburg en talrijke dorpen en steden, van
provinciale instellingen (Scheldedepartement en provincie Oost-Vlaanderen, …), van de moderne
gemeentebesturen, van hoven en rechtbanken, van hypotheek- en registratiekantoren, van talrijke
kerkelijke instellingen. Daarnaast is ook een zeer omvangrijk notarieel archief aanwezig, evenals
archieven van families. In het uitgebreide fonds Kaarten en Plannen is van alle gemeenten van onze
provincie kaartmateriaal aanwezig. Toch bevinden zich ook heel wat archieven van Oost-Vlaamse
origine elders. De spreker tracht hiervan een beeld te geven en gaat dieper in op een aantal documenten die interessant zijn voor de familiekundige.
Een inleiding op het bezoek dat gepland is op woensdag 23/3/16, maar uiteraard ook interessant
voor diegenen die het bezoek zelf niet kunnen meemaken.

Datum : woensdag 23 maart 2016 van 14 tot 16 uur

>>"Geleid bezoek aan het Rijksarchief Gent".<<
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Samenkomst aan de ingang, Bagattenstraat 43 Gent, om 13u45.
Het bezoek zal ongeveer 2 uur in beslag nemen en behelst zowel een rondleiding in het gebouw door
de archivaris als informatie over de bewaarde archieven. Een aantal documenten zal door een van
onze bestuursleden als voorbeeld worden getoond en besproken.
Het prachtige gebouw is een ontwerp van het architectenbureau Robbrecht en Daem, dat ook de
gecontesteerde Gentse Stadshal ontwierp. Met zijn wit genuanceerde gevels heeft het gebouw aan
de buitenzijde een frisse uitstraling. De betonnen legborden of "shelves" op de gevels verwijzen naar
de doelstelling van het Rijksarchief: het conserveren en beschikbaar maken van archiefstukken.
De leeszaal met 124 zitplaatsen is een pareltje. De afwerking met warm houtenlambrisering en
hoogwaardige tapijttegels en het licht dat via de vele lichtkoepels binnenvalt, maakt het voor de
bezoeker een aangename werkruimte.
De depotruimtes kunnen plaats bieden aan zo'n 40 km archief, meer dan vijf maal zo veel als de
archiefruimten in het oude gebouw.
Een seminariezaal van 50 plaatsen biedt talrijke mogelijkheden.
Vanaf december 2014 werd begonnen met de verhuis van het volledig archief uit het Geeraard de
Duivelsteen en van circa 20 km archief uit het depot van Beveren-Waas (met inbegrip van het archief dat zich vroeger in het Rijksarchief Ronse bevond). Dit werk was in de loop van april 2015 voltooid en begin mei 2015 werd het nieuwe gebouw voor het publiek opengesteld.
Inschrijven: via claude@gekiere.be
Opgepast! De plaatsen zijn beperkt tot 20.
Leden gratis, niet-leden betalen 2 euro.

Organisatie: Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze..
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling van het Rijksarchief in België
03/12/2015 - Digitalisering

Update van 1 miljoen pagina’s Burgerlijke Stand
Toevoeging van nieuwe gemeenten, aktetypen of jaren voor alle provincies.
Verbetering van fouten in de beschrijvingen + toevoegen van ontbrekende pagina’s.
Terbeschikkingstelling van de jaren 1914 en 1915.
Enkele steden/gemeenten die ofwel volledig nieuw beschikbaar zijn of waar er nieuwe aktetypen
of jaren bij komen:
Vlaanderen: Boutersem, Erembodegem, Hamme, Kemmel, Lochristi, Mechelen, Moelingen,Tollembeek, Waregem, Zelzate,…
Brussel: Brussel, Etterbeek, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde,…
Wallonië : Ath, Cheratte, Froidmont, Izier, Landenne, Luik, Namen, Neufvilles, Ramelot,
Tubeke,…
Veel succes met de opzoekingen in http://search.arch.be!
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze
NIEUWSTE UITGAVE VAN FAMILIEKUNDE DEINZE
Boek: GOTTEM: Grondeigenaars in 1860.
Auteur: Dhr Claude Gekiere.
Het boek beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het
jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de
eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms
is ook de gebruiker gekend.
Een namenindex, zie hiervoor de website www.familiekundedeinze.be (rubriek publicaties),
geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
Het boek omvat 166 bladzijden. De kostprijs is 20,00 euro zónder verzendingskosten, en
25,00 euro mét verzendingskosten.
Het boek kan ook worden afgehaald bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze, ná
vooraf telefonische afspraak graag (09 386 69 26).
Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van GOTTEM - anno 1860, opgemaakt met een grote resolutie en dus duidelijk raadpleegbaar, online bekomen.
Rekening nummer van Familiekunde Deinze: BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB
-------------------------------------------------------
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Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2016

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 2016

-zaterdag 26 maart t.e.m. maandag 28 maart (Paasweekend)
-zaterdag 14 mei t.e.m. maandag 16 mei (Pinksterweekend)
geheel de maanden juli en augustus
-dinsdag 1 november (Allerheiligen)
-woensdag 2 november (Allerzielen)
-zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 (kerst- en
nieuwjaarsperiode)

Op zaterdag 19 maart 2016 zal de cursus "Oud Schrift" voor beginnelingen
plaats hebben. i.p.v. de 26 maart 2016 (Paaszaterdag).

http://www.erfgoedmelle.be

Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn steeds welkom. Het is wenselijk dat deze
15 dagen voor het verschijnen van een nummer binnen zijn bij de redactie. U kunt echter nog altijd wijzigingen aanbrengen tot de 25ste
van de maand. Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur
----------------------------------------
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