NIEUWSFLITS
(Nr. 5 december2012)

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.

De herfstkleuren zijn voorbij, tijd om aan familie en genealogie te denken......
Alle medewerkers van WGM vzw wensen u en uw familie prettige
eindejaarsfeesten en een succesvol genealogisch 2013!

1- Oude weerspreuken van onze voorouders voor december:
Heeft men in december slechts vorst en slijk,
dan worden de dokters rijk.
December zacht en dikwijls regen,
geeft weinig hoop op rijke zegen.
December mist, goud in de kist.
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Oude weerspreuken
Openingsdagen en -uren voor december/januari.
De cursus Oud Schrift
Graf- en gedenkschriften, 2de deel
Vragen van onze lezers
Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Aanwinsten van het documentatiecentrum te Melle
Publicaties van bronbewerkingen door eigen auteurs
Wij bevelen u volgend initiatief aan
Humor mag wel eens
Transcriptie van de oefening oud schrift (zie rubriek 5)

2- 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.

Ter gelegenheid van het kerst- en nieuwsjaarsverlof zal het Gemeentelijk
Archief & Documentatiecentrum gesloten zijn van zaterdag 22 december
2012 tot en met zondag 6 januari 2013.

Wij verwachten u allen terug op maandag 7 januari 2013.
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 Wapenstilstand)
-dinsdag 24 december 2013 t.e.m. zondag 5 januari 2014 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
Het documentatiecentrum wordt enkel op de tweede en de vierde zaterdag van de
maand opengehouden, dit in de voormiddag van 9 tot 12 uur.
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3- De cursus Oud Schrift

Slechts een deel van de cursisten tijdens de les van zaterdag 24 november.
De volgende lessen hebben plaats op:
Zaterdag 26 januari 2013: Les 4 = kleine herhaling van Latijn, en verder de periode 1750 –
1850, documenten met aandacht voor het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten
i.v.m. de lotelingen.
Zaterdag 23 februari 2013: 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 23 maart 2013: 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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4- Graf- en gedenkschriften uit de streek van Gent

Deel 2:
In het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum van Melle, vinden wij
onder de "rubriek 062-Necrologie", een zeer interessante reeks boeken over
"graf- en gedenkschriften".
Wij vervolgen onze reeks met de derde reeks: de buitengemeenten (18601870) (onze referentie: 062-1019).
-Parochien der dekeny van Gent "extra muros".
Elke gemeente begint met een korte beschrijving van zijn geschiedenis en dat van de
kerkgebouwen. In vele gevallen zijn kerken hersteld of vernieuwd of zelfs
heropgebouwd. Meteen weten we de reden waarom sommige grafschriften verdwenen
zijn of op andere plaatsen ingemetseld werden. Men treft hier tevens talrijke gravures
aan van wapenschilden, grafmonumenten en teksten op kerkhoven.
Gemeente Vinderhaute
De vroegste melding van de kerk te Vinderhaute, overgebleven, is uit de X° eeuw. De
oude kerk was aen Sinte Bavo gewijd. De kerk was zeer vervallen en werd in 1854
afgebroken. Schier al de zarken, die in de oude kerk, werden bewaerd, en met zorg in
de muren gevoegd die het kerkhof omsluiten.
35 opschriften.
In de muren van het kerkhof een witte steen uit 1688, op het kerkhof een grafkelder
van 1820.
Gemeente Afsné
S.Jan-Baptista's kerk - Eglise de S. Jean-Baptiste.
Reeds in 939 genoemd in eene oirkonde van koning Lotharius. Het meeste deel der
zarken hebben hunne plaets behouden. De gene die opgenomen werden by
gedeeltelyke veranderingen aen den vloer, vooral in den koor, werden in den
buitenmuer gevoegd of rond het Beenderhuis neergelegd.
35 opschriften.
In het koor het oudste zerk is uit 1596.
Sint-Amandsberg – Saint-Amand-lez-Gand.
De wijk behoorde by Oostacker met een kapel gebouwd 1720.. Sedert 1847 is eene
afzonderlyke parochie geworden met een nieuwe kerk toegewyd aan de heilige
Amandus en Josephus. De eerste pastoor J.F.Van Damme vatte de gedachte op aldaer
een kerkhof interichten. Een soort Campo-sancto voor bemiddelde lieden, voor edele
familjen, voor persoonen door hunne hoedanigheden en deugden aenzienelyk.
Op Campo Santo staen 69 monumenten met opschriften. Oudste graf is van Jan
Frans Willems overleden in 1846.
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Bottelare
De oude kerk, deels van 964,
werd
afgebroken in 1845. De beschermheilige
der parochiekerk was in vroegere tyden
S.Martinus, maer door de steeds
toenemende bedevaert ter eere van
S.Anna, vooral in de XVII° eeuw, werd
de alsdan nieuw opgetrokken kerk aen
deze Heilige toegewyd. De markgraven
van Rode hebben eenen grafkelder in het
koor dezer kerk.
Hiernaast lijkblazoen van Emmanuel
Karel Franciscus, markgrave Rodriguez
de Evora y Vega, overleden den 11
november 1845. Hij was de zoon van
Emmanuel Josephus Antonius, en van
Isabelle Catherina Rosalia Maelcamp.
(Bottelare).
74 opschriften, waarvan 19 lijkblazoenen
(obiits), 42 opschriften in de kerk en 13
in de muur van de kerk.
Sinte-Denijs-Westrem
De oude kerk toegewijd aan Sint Denijs, werd gedurende den zomer van 1845
afgebroken. Menige zarken werden gebruikt in de grondlagen der nieuwe kerk.
40 opschriften. waarvan de oudste grafsteen van 1611, 19 in de kerk en 21 in de
muren, opschriften van de klokken.
Destelbergen
De kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw - Eglise de Notre-Dame aux Neiges.
Beirvelde was verdeeld in wijken te Destelbergen, Calcken, Laerne en Zeveneecken.
De kerk werd herbouwd in 1784.
56 opschriften in kerk en oude begraafplaats. In de kerk is de oudste grafsteen van
1640, er liggen nog grafstenen en er hangen nog lijkblazoenen (obiits) met opschrift
in de kerk.
Desteldonck,
De kerk werd meermaals hersteld en gedeeltelijk vernieuwd en was toegewijdt aan
O.L.Vrouw.
43 opschriften, waarvan de oudste grafsteen van 1639 is.
Dorenzele
Is een wijk van Everghem. De oude kerk werd hersteld of gedeeltelijk vernieuwd in
1776.
De nieuwe kerk werd ingewijd op 5 september 1842.
Er bestaen tot alsnu geene zarken of grafschriften op het kerkhof, en geen wonder,
want slechts sedert weinige jaren is deze proostdy tot eene afzondere parochie
verheven en van Everghem gescheiden.
Drongen
De kerk werd in de eerste helft van de XVI° eeuw hersticht volgens het grafschrift
van de abt Gillis Baers. Een brand, door donder en bliksem veroorzaakt, vernielde de
kerk van de abdij als ook een aanzienlijk deel van het archief van Drongen op 9 mei
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1727 en herbouwd in 1734.De patronen dezer kerk waren HH. Aldegundis, Bazinus en
Gerulfus. Deze laatste werd geboren te Merendree, en voor het geloof gemarteld ten
jare 748. Zijn stoffelijke overschot werden met grote plegtigheid in het klooster van
Drongen overgedragen ten jare 914. De kerk werd dan afgebroken in 1858 en
vervangen door een nieuwe. De meeste steenen der grafzerken werden verbruikt voor
de bouw van de nieuwe kerk, of verkocht.In het latijn Truncicium, in het Frans
Tronchiennes.
De historische beschrijving van gemeente en kerk werden gedaan baron Jules de
Saint-Genois in 1864.
84 opschriften waarvan de oudste van 1395 is.
Everghem
De kerk van Everghem werd door het vuer vernield den 10 september 1783. De Oude
kerk was toegewijd aen den H. Christoffel. Er bestaen geene zarken met opschriften in
de kerke; zy zijn alle in de buitenmuren geplaetst.
Herbouwd in 1784 ook toegewijd aan den H. Christoffel.
50 opschriften. De oudste steen is van 1484 met de geschiedenis van de parochie.
Ook vermeldingen van de lenen en achterlenen van Evergem.
Gentbrugge
Reeds in de XII° eeuw werd er mis gevierd. In 1712 waren er al 300 kommunikanten,
wat wijst naar het bestaan van de oude kerk. Deze oude kerk werd vervangen in
1868. De oude grafsteenen, uit den vloer voortkomende, zijn in de buitenmuren en in
den vloer der sakristy gemetseld geweest.
76 opschriften.
Gontrode
Tussen 1019 en 1108 werd de eerste kerk gebouwd toegewijdIaan de heilige Bavo en
afgebroken in 1854. De kerkdiensten werden verdeeld met Gijzenzele, vandaar de
naam "halve kerk". De huidige kerk is van 1855 en werd aan O.L.Vrouw toegewijd en
niet aan den heiligen Bavo, omdat deze reeds patroon was van onderscheidene
dorpen der omstreken. Het viel moeilijk zijnen feestdag overal op denzelfden dag te
vieren.
Er waren 29 grafschriften in de kerk en 7 op het kerkhof.
Gysenzeele
De oude kerk was vroeger toergewijd aan de heilige Bavo. Enkele delen zijn
overgebleven en ingewerkt in de huidige kerk.
Men telt 15 grafschriften in de kerk en 7 op het kerkhof.
Heusden
De oude kerk, uit de XII° eeuw, stond op dezelfde plaats als de nieuwe maar in een
andere richting. De nieuwe kerk werd ingewijd op 29 juni 1844.
9 opschriften in de kerk en 15 op het kerkhof.
Abdy van Nieuwenbossche, gezegd Nonnenbossche
Al de vloeren werden met grafstenen bevloerd, herkomstig uit de afgebroken kerk.
Deze zijn door een gebruik van bij de drie eeuwen gans uitgesleten. Enkele zarken
werden naer het buitengoed van Mevrouw Stas te Destelbergen overgebracht waer zij
met zorg bewaerd worden.
Landscauter
De oude kerk van Landscauter was eene der sterkste overgeblevene gebouwen van de
XII° eeuw. Ronde 1850 werd deze hersteld. De kerkpatroon is de H.Blasius, doch
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Sinte Agatha staet er vanouds in zulke groote verrering, dat men deze heilige sedert
meer dan eene eeuw als patroness beschouwt. Slechts in 1845 werd Landcauter op
nieuw met een eigen pastoor begiftigd. Oudste grafschrift is van 1563 en 1741.
10 opschriften in de kerk en 9 op het kerkhof, waaronder deze van Marcellinus Van de
Velde, geboren te Landscauter, in zijn leven Burgemeester, en aldaer overleden den
15 april 1847 in de ouderdom van 58 jaren.
Ledeberg
Was een heerlijkheid onder de Sinte Pietersabdy en bleef haer eigendom tot op het
einde der verleden eeuw (vóór 1900). Op 't Capelleveld stond een kerkje aen Sinte
Daniël toegewijd. Deze kapelle werd in 1791 afgebroken en vervangen door de
tegenwoordige kerk.
Geene zarken liggen in de kerk, uitwendig zijn zy in de muer gevat of liggen verspreid
op het kerkhof.
21 opschriften en 18 op het nieuwe kerkhof.
Lembergen
In 1126 schonk de aartsbisschop van Kamerijk het patronaet der kerk van
Lembergen, welke aen de heilige Aldegundis toegewijd was, te gelijk met dat van
Moortzeele, aen de Ben,ediktyner abdy van Eename. De kerk werd vernieuwd in 1716,
1729 en 1869.
37 opschriften in de kerk en 7 op het kerkhof.
Hier volgt de "Bladwyzer der Namen in het eerste deel der parochien van de dekeny
van Gent "extra Muros". Gevolgd door "de bladwyzer der wapenen".
Melle
De oude kerk van Melle werd opgetrokken XIII° eeuw, en was zo bouwvallig dat ze
werd afgebroken in 1834. Op dezelfde plaets werd de nieuwe gesticht, tydens dat de
heer E. Nevejans burgemeester was en de heer J. Fr. Du Buisson pastoor. In één jaer
werd zy voltooid, maer deze spoed was oorzaak dat de toren, nauwelijks ter noodige
hoogte gebracht, neerstortte, en het leven kostte aen verscheidene metsers. De
nieuwe kerk werd gewijd aen S. Martijn, patroon der kerk. Geene oude grafschriften
zijn bewaerd gebleven, dewijl de zarken waermede de vloer der kerk belegd was,
publiek verkocht werden. De nieuwe kerk bezit slechts nieuwe opschriften op steenen,
die in den buitenmuer gevoegd zijn, of op het kerkhof liggen.
25 opschriften.
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Deze grafplaat is van Livinus Franciscus de Lantsheere, geboren te Gontrode op 24 augustus
1743 en overleden te Melle op 2 april 1797. Hij was getrouwd met Berlindis Rollier, afkomstig
van Smeerebbe, dochter van Gaspar en Catharina Haeck. L. F. de Lantsheere was griffier bij
de schepenbank van de parochies Melle en Gentbrugge, die toen ressorteerden onder het in
1682 tot markiezaat verheven Land van Rode. Berlindis Rollier (1736-1802) was de tante van
Josse Rollier (1768-1841), die burgemeester was te Melle van 1801 tot 1803 en aldus
eveneens tante van diens broer Emmanuel Rollier (1770-1851) bekend boerenkrijgleider (zie
ook De Gonde jg. 21 -1993- nr. 1; Jan Olsen, ‘Broer van boerenkrijgleider ooit burgemeester
te Melle’, p. 20 e.v.). B. Rollier was eveneens de overgroottante van Constance Van
Kerckhove, de echtgenote van André Wauters (1833-1912) die het omwalde kasteel Steenbeke
(het gewezen goed te Peteghem) op Melle Vogelhoek bewoonden en mede aan de basis lagen
van de oprichting van de kapel aldaar en het Sint-Franciscusinstituut (zie ook De Gonde jg. 31
-2003- nr. 1, Henri Braeckman, ‘Kerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Melle-Vogelhoek’, p. 3
e.v.) laatste kwart van de 19de eeuw. De Wautersdreef aldaar is naar hem overigens genoemd
toen het gebied er verkaveld werd na Wereldoorlog I.
Boven de letters D.O.M. is een gevleugelde zandloper gegraveerd. De zandloper staat hier voor
de dood, duidende op de kortstondigheid van het leven en op het gestadig naderen van het
stervensuur (soms wordt een zandloper ook afgebeeld met twee verschillende vleugels, een
vogelvleugel en een van een vleermuis, deze wijzen op het vlieden van de tijd, zowel overdag
als ’s nachts).
Op de grafsteen zijn drie van zijn kinderen vermeld, namelijk: Maria Leonora (gedoopt te Melle
op 17 oktober 1773 en overleden in 1781), Joanna Theresia (gedoopt te Melle op 5 februari
1775 en overleden op 24-jarige leeftijd op 4 november 1797), Gaspar Charles (gedoopt te
Melle op 2 december 1779 –als peter van hem fungeerde de hierboven vermelde Gaspar
Buysse!- en overleden 26 september 1833, oud 53 jaar) en Sophie Rosalia (gedoopt te Melle
op 6 juni 1778).

Melsen
In het jaer 1117 bestond reeds een kerk die aen den heiligen Stephanus toegewijd
was. De schaliëndak van eenen der kruisbeuken ziet men het jaergetal 1770, zoo dat
dit ten dien tyde zal vernieuwd zijn.
16 opschriften.

5- Vragen van onze lezers
Van sommige cursisten krijgen wij de vraag om nu en dan een akte door te sturen, dit
om zich op die manier in het oud schrift te kunnen oefenen. Daar gaan wij graag op
in.
Oefening: huwelijk te Wetteren op 23 september 1759 (75)

De transcriptie hiervan volgt op het einde van dit nummer zodat u de vergelijking kunt doen met hetgeen je dacht zelf
gevonden te hebben.
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6- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen als genealogische documenten, rouwbrieven,
bidprentjes, stambomen, allerlei boeken, familieboeken, enz...
blijven uiteraard ook in de toekomst welkom in ons
documentatiecentrum te Melle!
Onze hartelijke dank aan volgende schenkers!
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Felix De Lange (Sint Amandsberg), Nele De Moor (Gent), (Laarne), Ginette Desmet (Gent),
Frank De Vis (Melle), Daniel De Vleesschauwer (Semmerzake), Patrick Heye (Gent), Gerarda
Poppe, Ivan Van De Sijpe (Oosterzele), Jan Van de Velde (De Pinte), Antoine Verstuyft
(Lochristi) en Andre Vervust (Melle).

Parochiebladen:
Daniel De Vleesschauwer (Semmerzake).

Necrologie:
Nele De Moor (Gent), Xavier De Schryver (Destelbergen) en Daniël De Vleesschauwer
(Semmerzake).

Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, enz…):
Nele De Moor (Gent) en Gerarda Poppe (Laarne).

Boeken:
-"De bende Verstuyft-Van Hoe & Co", geschonken door Bart Muylaert (Melle).
-"Gemeente Laarne, vruchten van het platteland. Tentoonstelling Oud
Schoolhuis Kalken”, geschonken door Luc De Ruyver (Kalken).
"Grote Historische Provincie Atlas, Zeeland 1856-1858" door Wolters
Noordhoff, geschonken door Xavier De Schryver (Destelbergen).

Niettegenstaande dat deze “Nieuwsflits” gratis wordt verspreid via email, zijn alle
geldelijke giften welkom, dit als steun om o.a. de kosten van de aankoop van nieuwe
boeken etc. ten behoeve van de vorsers mede 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.”
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7- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken:
Zele: “Genealogisch repertorium parochieregisters 1706-1796, Addendum, overlijdens 17291796” door André De Waele, 2012.
Overmere & Uitbergen: “Oud archief 1584-1659, staten van goed, kavels, wezenrekeningen,
contracten van haudenisse en akkoorden” door Marcel Meys, 2000.

8- Publicaties van bronbewerkingen
Deze boeken zijn samengesteld door onze eigen auteurs en kunnen aangekocht of
besteld worden bij respectievelijk vzw WGM, Brusselsesteenweg 393 9090 Melle
(09.252.26.47) of bij Luc De Ruyver: lucderuyver@skynet.be .
Betalingen dienen verricht te worden op banknummer: BE48-7370-3628-6127.
Boeknr.

Gemeente

160

Zeveneken

161

Zeveneken

162

Zeveneken

163

Zeveneken

164

Zeveneken

165

Zeveneken

Beschrijving
Sint-Eligiusparochie,
Dopen 1612-1796
Sint-Eligiusparochie,
Dopen 1796-1911
Sint-Eligiusparochie,
Trouwen 1612-1796
Sint-Eligiusparochie,
Trouwen 1796-1911
Sint-Eligiusparochie,
Begrafenissen 1612-1796
Sint-Eligiusparochie,
Begrafenissen 1796-1911

Auteur

Prijs

Jaar

Freddy Eeckhout

35,00

2012

Ivan Burggraeve
& Rita Van
Herrewege
Freddy Eeckhout

37,50

2012

17,00

2012

20,00

2012

20,00

2012

27,00

2012

Ivan Burggraeve
& Rita Van
Herrewege
Freddy Eeckhout
Ivan Burggraeve
& Rita Van
Herrewege

9- Wij bevelen u volgend initiatief aan
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10- Humor mag wel eens
Waarom moet er om WINDOWS af te sluiten,
op de "startknop" gedrukt worden?

11- Transcriptie van de oefening (zie rubriek 5)
23

7bris (september)
contraxerunt matrimonium
coram me
Jacobus De putter et Theresia van
Doiselaere, prævijs sponsalib(us) habitis 13
hujus, et tribus bannis. Testibus jo(ann)e
De putter et Anna peeters
J. Van Nuffel pastor

Vertaling:
23 september, hebben een huwelijk aangegaan, voor mij, Jacobus De Putter en Theresia Van
Doiselaere, voorafgegaan door de ondertrouw de 13de van deze (maand) en de drie roepen, de
trouwgetuigen zijn Joannes De Putter en Anna Peeters
J. Van Nuffel, pastoor

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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