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Beste genealogen,
U heeft de verandering in de lay-out van deze Nieuwsflits ongetwijfeld opgemerkt en ik meen dat
een beetje duiding passend kan zijn.
Tijdens de voorbije decennia hebben verschillende culturele verenigingen zich ontwikkeld rond en
samen met een gemeentelijke initiatief dat geëvolueerd is tot het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum te Melle (MAD). De (1) Heemkundige Vereniging De Gonde kreeg in 1973
onderdak in het oud-gemeentehuis te Melle, dat mettertijd zou uitgroeien tot het MAD. Dankzij de
begeesterende promotor August De Baets, ooit eerste schepen te Melle, kwam er in 1998 een
ruimtelijke uitbreiding en de oprichting van een nieuwe leeszaal in de gewezen onderwijzerswoonst.
Sinds 1984 kon ook Familiekunde Vlaanderen regio Gent - toen nog VVF Gent-Melle genoemd gebruik maken van bepaalde lokalen. De mooie samenwerking van de ganse schare vrijwilligers
concretiseerde zich in 1988 in het oprichten van het (2) Documentatiecentrum Melle.
En nog was de wind van het enthousiasme niet gaan liggen, want in 1998 startte (3) Digitaal
Archief haar activiteiten (het digitaliseren van genealogische bronnenmateriaal).
In 2012 stak een hevige storm op. Toch hebben wij tijdens die periode altijd gemeend dat de
genealoog, naar wie we een dienstverlening ontplooien, niet moest worden lastig gevallen met die
betreurenswaardige schermutselingen en armworstelingen., zelfs wanneer er verkeerd gepredikt
werd dat het ‘Documentatiecentrum Melle’ definitief gesloten was en dus niet meer toegankelijk was
voor de genealogische bezoeker. Ook al werden we, uiteindelijk ten onrechte zoals te lezen valt in
het vonnis van 4 september 2017, voor de rechtbank gedaagd.
Wie het hele verhaal wenst te kennen kan op eenvoudig verzoek deze, op basis van een objectief
feitenrelaas, verkrijgen.
Om toen niet geparalyseerd te geraken en de normale activiteiten te kunnen voortzetten werd in
2012 de (4) Werkgroep Genealogie Melle vzw (WGM) opgericht.
Voornoemde periode ligt nu eindelijk achter de rug.
De leden van de (1) Heemkundige Vereniging De Gonde, van het (2) Documentatiecentrum Melle en
van het (3) Digitaal Archief hebben zich recentelijk ontbonden en werken voortaan samen met de
(4) Werkgroep Genealogie Melle onder de nieuwe naam ERFGOED DE GONDE vzw.
Om praktische redenen, en ook om een zekere continuïteit te bewaren, werd er geopteerd om te
werken met werkgroepen. Naast een werkgroep voor heemkunde blijft een WERKGROEP
GENEALOGIE bestaan (als een voortzetting van WGM).
Voor de rest wenst de WERKGROEP GENEALOGIE aan de Nieuwsflits weinig te veranderen. Ook de
bestaande contacten met de andere verenigingen wil zij eerdaags graag bevestigd zien, omdat
ERFGOED DE GONDE vzw van mening is dat samenwerking alleen maar in het voordeel kan zijn van
elke genealoog die op zoek is naar wie zijn familie is en waar en hoe zij toen hebben geleefd.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

In het logo stellen de cirkeltjes symbolisch de
verschillende aspecten voor waaruit ‘erfgoed’ bestaat: nl.
heemkunde, genealogie, funerair erfgoed, etc. De
verbindende lijnen tussen de cirkels symboliseren de
onderlinge verbondenheid tussen de verschillende
disciplines.

Onze rubriek Zoekertjes * Vragen en Antwoorden
door Roger De Moerloose
Dat we steeds kunnen bijleren bewijst volgende overlijdensakte ons
toegestuurd en deskundig “omgezet” door Roger De Moerloose.
Vraag: Hier staat: Overlijdensakte van Gerarda Schalkens vrouw van Franciscus
Dherde, †23 januari 1623 te Kalken in de leeftijd van 50 jaar en de rest?
Antwoord:
Wat ik lees: Annus D(omi)ni 1623
23 jan(uarii) obyt Gerarda Schalckens 50
circiter annorum uxor Francisci
Dherde
reliquit 6 infantes primogenita
p(roles) o(mn)i(n)o
impos mentis et simplex gratis
Ik vertaal:
Het jaar ons Heren 1623
de 23ste van januari overleed Gerarda Schalckens
ongeveer 50 jaar oud, echtgenote van Franciscus Dherde
Ze liet 6 kinderen na. Het eerstgeboren kind is geheel en al
verstoken van verstand en simpel. Gratis (= moet niet betalen voor de begrafenis)
omnino = geheel en al, volledig
impos = die niet bezit, die niet meester is van zichzelf
simplex = simpel (van verstand)
Vraag:
Hier staat de doopakte van Jacob De Meestere uit Wetteren van 20/04/1635.
Mijn probleem is het lezen van de voornamen en familienamen van de ouders en de
meter en peter.

Antwoord:
Joannes De Meestere fs Jan en Christintke Kesteloots
Peter: Joannes Van Ackere
Meter: Elisabeth Haeghens

Info van het Rijksarchief
zie nieuwsbrief RA
Het Rijksarchief lanceert een nieuw archiefbeheersysteem: wat verandert er
voor jou?
Vanaf 13 maart 2018 word je bij je bezoek aan een leeszaal van het Rijksarchief
geregistreerd in de nieuwe applicatie. Via SAM kan je de documenten aanvragen die je
in de leeszaal wil raadplegen.
Met het nieuwe programma kan je ook je lopende bestellingen opvolgen en een
historiek van je voorbije reservaties bekijken. Alle aanvragen die je vroeger deed
blijven actief en bewaard. SAM registreert kortom alle documenten die je in de leeszaal
raadpleegt. Het is een gebruiksvriendelijk, eenvoudig en intuïtief programma.
De nieuwe software zal worden geïnstalleerd in alle leeszalen, met uitzondering van
deze van het CegeSoma, de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers en het Koninklijk Paleis.

Familie VAN DEN BREMT
(bijdrage door Wilhelm Van den Bremt)
Genealogie of familiekunde is niet alleen de stamboom opzoeken naar je voorouders, maar ook het
opzoeken naar de betekenis van je naam. Hoe deze zich kan verplaatsen in de geschiedenis en door
welke omstandigheden. In deze tekst wens ik kort te verhalen van mijn naam en ik hoop dat u ook
interesse krijgt om voor jou het zelfde te doen.
Voorwoord
Genealogie of familiekunde, een stamboom samenstellen of opsporen is een zeer boeiende en
tijdrovende bezig. Bij mij kwam deze interesse reeds zeer vroeg. In mijn kinderjaren, bij het lezen van
de geschiedenis van Aalst, kwam ik een pastoor Van den Bremt tegen. Alles van “Van den Bremt”
schreef ik op. Toen mijn vader dat zag, begon hij te lachen en zei: ”Gij denkt toch niet dat een van
jouw voorvaderen een pastoor is”. Ik zei al lachend: ”Gij kunt dat nooit weten”.
Ik begon eerst de gegeven van de rechtstreekse familie te verzamelen per huisgezin. Doodsbrieven,
bidsprentjes, afschrijven van trouwboekjes bij ooms en tantes enz.: het klasseren en sorteren, dus veel
werk. Mijn moeder kende meer van de familie dan mijn vader en deze hielp mij bij het samenbrengen
van de gegevens, zelfs bij de stam van haar kant.

Bij zo’n groot werk moet je openstaan en je gegevens ook delen met anderen. Deze zullen je dan ook
helpen met hun bevindingen, al dan niet passend in jouw stamboom of familienaam. Ik wens dan ook
regelmatig te verwijzen naar iemand, buiten de familie, die mij geholpen heeft bij deze samenstelling
van ‘Van den Bremt’.
Mag ik er u wel op wijzen, dat deze geschriften niet alles bevatten. Zij zijn maar een vluchtige
samenvatting van gegevens over de stam ”Bremt” in al zijn vormen.
Uit het boek “Brempt door de eeuwen (1136-1994)” van Jan Anckaer, Victor Van der Brempt, maak ik
een korte samenvatting. Mensen die meer wensen te weten kunnen dit boek eventueel lezen.

Fig 1: 19de-eeuwse reproductie van het kasteel van Brempt anno 1560

Victor Van der Brempt: ° Antwerpen: 26/07/1910; +Ganshoren: 19/04/2002.
De Heren van Brempt tussen Maas en Rijn.
Het stamhuis van de heren van Brempt is een van de oudste, maar genealogisch meest vertakte
families van het Rijnland. De Brempter-hoven tussen Maas en Rijn en het Brempter-wapen getuigen
van de betekenis van de heren van Brempt in deze regio. De familie van Brempt behoorde tot de grote
Duitse adel. Ze waren grootgrondbezitters. De kern van haar goederen was de heerlijkheid Brempt
onder Niederkrüchten, vlak bij de huidige Duits-Nederlandse grens, 18 km ten oosten van Roermond.
In de onmiddellijke omgeving bezaten ze uitgebreide goederen te Oberkrüchten, Elmpt, Erkelenz,
Bracht, Born, Sittard, Wegberg en Beek. Ook elders bezaten ze goederen en rechten. Het is echter
onmogelijk om op basis van de voorhanden zijnde informatie een volledige inventaris van hun
bezittingen op te maken. Deze ontbreken in de bronnen omdat het grotendeels om allodiale goederen
ging. M.a.w. het ging om vrije, niet-feodale gronden, die door de familie in vol en vrij bezit werden
gehouden, zodat ze niet in de leenregisters voorkomen. Het grootste deel van de goederen zal op het
einde van de 13de en tijdens de eerste helft van de 14de eeuw overgaan naar de graven van Gelre,
waar het de kern van de Gelderse goederen zal vormen in het overkwartier van Gelre.
Dat de heren van Brempt tot de grote adel behoorden, blijkt echter niet zozeer uit hun groot
grondbezit, veeleer uit het feit dat ze vertrouwenslieden waren van de Rooms-Duitse keizer, van de
aartsbisschoppen van Keulen en van de graven van Gelre. Voortdurend verschijnen ze als getuigen in
hun akten. In de 14de eeuw is het echter afgelopen met de grote macht van de heren van Brempt.
Wel blijft de adellijke familie bestaan, zij het dan gesplitst in verschillende takken, die men soms tot in
de 19de eeuw kan volgen. Belangrijk is wel te weten, dat er reeds voor 1300 sprake is van twee
verschillende grote familietakken, die echter uiterst moeilijk uit mekaar te halen zijn. Grosso modo
gaat het om een tak die vooral in het Keulse actief was ( voorlopige stamvader Engelbert ) en één
verbonden aan vooral de erfgoederen in Gelre ( stamvader Rutger).
De katholieke kerk te Niederkrüchten.(laat gotische hallenkerk St.-Bartholomeus, 15de eeuw)
Opgericht rond 1150 door de heren "von Brempt" als eigen kerk, waarschijnlijk op Romeinse
muurresten die de Frankische tijd doorstaan hebben tot de 12de en 13de eeuw.

In 1485 herbouwd tot 2de katholieke kerk en vanaf 03/12/1575 geweid tot St.-Bartholomeus-kerk. In
1604 vergroot: zie blauwstenen grafstenen uit 17de eeuw in de koormuur en portaal: "Anno Domini
1604 Renovatum 1854". In 1909 uitgebouwd tot 3-delige bakstenen hallenkerk, anker in linkse
zijschip.
Uit oorkonde eigendomsrecht: Rudger, heer van Brempt en zonen Dietrich en Wilhelm komen wij te
weten dat de eerste pastoor in 1255 Henrico de Crouthen is. (Dank aan het gemeentepersoneel van
Niederkrüchten (D).
Wapenschild of zegel Brempt
Balderic en Adela hebben de kerk van Zyfflich (Keltische naam, waarvan de betekenis niet meer te
achterhalen is) op de Rijn, aan de grens tussen Nederland en Duitsland, gesticht. Zij waren de
landheren van dit gebied. De Hertog van Saksen was de afstammeling van Herman, jongste broer van
Wichman, eerste hertog van Saksen. Rutgerus de Bremmet en Rutgerus de Mereheym ontvingen hier
dus medezeggenschap, als afstammelingen van Adela van Saksen-Hammaland, die de laatste was van
de Hammalanders. Uit de kinderen van Balderic en Adela sproten later de Graven van Molengauw op
de
Swalm. De Brempters gebruikten in 1263
als zegel “de facée van acht stukken” , als
afstammelingen van Adele. Dit was tevens
het eerste Brempter-zegel.

Fig 2: Brempt.

Verspreiding van de Brempters.
Na de val van Ename op de Schelde in Vlaanderen (ca. 1021) werd de verdedigingslijn van het
keizerrijk tot de Swalm, bijrivier van de Maas, verplaatst. De Molengauw op de Swalm was de
scheidingslijn tussen Keulen en Luik en het kasteel Van Brempt lag op de linkeroever van de
Swalm,aan de kant van Luik. In 1236 noemden de afstammelingen zich nog altijd “de Molendino” te
Maastricht, bij de schenking van de Antonianen aan Pont-à-Moussen. Om deze reden sprak men nog
altijd van de Graven van Brempt, al is Brempt nooit een graafschap geweest. De nakomelingen waren
trouwens de Vrijheren van Brempt en de voogden van Keulen.
Door de ontbinding van deze “gauw” is de Heerlijkheid Brempt ontstaan, met prinselijk recht op
Elmpt ter Wald, molens op de Swalm, enz.
Stam Brempt: de Breme (1136); de Bremme(1147); de Bremmet(1203). Zie vredesverdrag met
Gelderen en Brabant te Leuven.
De Remers waren afkomstig uit de streek van Champagne. Durocorum (Reims) en Bibrax (VieuxLaon) waren hun voornaamste vestigingen. Het is bekend dat de Remers, om zich los te maken van
de Suessionen, de Romeinen met open armen ontvingen. Ze hoopten daarmee de vooraanstaande
plaatsen in het Noorden te verwerven. Het kan Heel geweest zijn en andere plaatsen op de stromen
Rijn, Maas, Schelde; de Denderrivier, die de naam Brempt dragen. Naar alle waarschijnlijkheid
hebben de Romeinen de Remers goed gebruikt om verder de zege in de richting van het noorden te
behalen. Om deze reden is het niet verbazend dat men Remers (alias Bremers) in een uitgebreide
streek, zelfs in een klein land aan de rechteroever van de Maas, terugvindt. Eveneens in Aalst en
omgeving waar deze Romeise nederzettingen historisch bevestigd zijn.
De eerste schrijfwijze in de charters: Breme , Bremhet, Bremhit, Breympt, enz waren een
oorlogskreet en werden later een eigennaam. De eigennaam, die zich zo verspreidde tussen Rijn en
Schelde, met vestigingen welke plaatsnamen werden – meestal hoeven – is de wil van de Remers
geweest, die zich met de Romeinse legers in het Noorden vestigden en zich op deze wijze losmaakten
van de Suessionen. Het gehucht Brempt onder Bierbeek was het leen van Heverleen dat Egidius Lys
bezat - 05/02/1250 – en waaraan “Everardus” zijn naam Brempt gaf.

Brempt in Brabant en Vlaanderen.
Bij de opsporing van de genealogie van der Bremt alias Verlyssen kwamen wij in het Aalsterse niet
verder dan ca. 1400. In Leuven echter troffen ze het geslacht Lyse aan, dat de zelfde wapens droeg
als enkele Brempts in het Maas- en Rijngebied.
Elisa Berthout was gehuwd met een telg uit een ander groot Leuvens geslacht, nl. de Colnere, met
Everardus, die in 1228 voor het eerst als schepen van Leuven wordt genoemd. Bovendien vermoeden
wij dat de Colnere Brempts waren, afkomstig uit Keulen en daarom Colnere geheten, die na het
huwelijk met Elisa haar wapen en naam overnamen. Zij was tenslotte een telg uit het geslacht
Berthout en de adellijke titel ging over via de moeder. Een ondersteuning voor deze hypothese is het
feit dat de Colnere een vete hadden met het geslacht Blankaart, beslecht in 1266 in de slag aan de
Leeps bij Tildonk, net zoals later de Van der Brempt alias Verlyssen te Aalst (de goederen van een
zekere Jan Blankaart worden dan aangeslagen op vraag van Lieven Van der Brempt).
Bovendien is dit een verklaring voor het feit dat later de goederen Vernich (D) waar een Brempterhof was, door een Lyse uit Leuven, onder de naam Brempt, worden gekocht. Tenslotte is het
opvallend dat de Colnere, die tot de vroegere schepenfamilie van Leuven behoorde, al in 1253 voor
het laatst een schepen leverde, terwijl twee jaar later de eerste Lise schepen wordt. In het
Stadarchief vanKeulen , oorkonde nr.3408 vinden wij, gedragen door de koper van de goederen
Vernich, het zegel van de Lyse uit 1259. (Wouter Van Braempt). In twee akten uit 1283 treffen we de
oudste onder deze naam gekende Brempt of Braempt in Vlaanderen en Brabant aan. Of hij
daadwerkelijk tot het bestudeerde Brempter-geslacht behoort, kunnen we niet met zekerheid
zeggen. Toch zullen we hem niet buiten beschouwing laten omdat we enkele frappante
“toevalligheden” konden constateren.
Verbinding tussen Aalst en Brempt Niederkrüchten.
We zien dat Wichman van Hammaland ook heer van Aalst is. De twee gebieden, totaal van elkaar
verwijderd, behoren tot één graaf. Hetzelfde geldt ook voor BREMPT in GELDEREN en BREMPT onder
AALST. Beiden verwijzen naar Wichman. Eén van deze eerste plaatsen zal wel HERTEN en BREMMET
onder HEEL geweest zijn. Daar vinden wij trouwens een heel netwerk grote geslachten. In het begin
van de centralisatie en onder de Rickfrieden als graven van de Molengauw, kan het BREMPTER
stamhuis zich onder Niederkrüchten (ca. 18 km van Herten) ontwikkeld hebben. Trouwens het
kasteel werd daar gelokaliseerd. (Fig 3)
Brempt verspreidt zich op de stromen Rijn, Maas en Schelde en de rivier de Dender. Deze plaatsen
zouden verwijzen naar hoeven waar ridders hun paarden onderbrachten vooraleer ten strijde te
trekken.
Het vrije woudrecht zal daarmee in verband staan, want in de bossen waren er toen nog veel wilde
paarden en de heren van Brempt bezaten het prinselijk recht om ze te vangen. De sleutelpositie
Herten (Roermond) en Brempt aan de monding van de Dender in Dendermonde was hun eigendom.
Deze waterlopen waren de eerste binnenlandse verkeerswegen.

Hof ter Brempt te Dendermonde.
Er heeft inderdaad een “Hof ter Brempt” gestaan in Dendermonde.
Over het Hof ter Brempt is helaas bijna niets geweten. Vandaag bestaat er nog een Hof ter
Bremptstraat die naar haar ligging verwijst. Op de kaart van Deventer in bijlage is het hof gesitueerd.
Helaas is tijdens de Eerste Wereldoorlog al het relevante archiefmateriaal verloren gegaan. Er moet
nog een stukje schuur van het 19de-eeuwse gebouw bestaan, al de rest is afgebrand.

Fig 3: Brempt stratenplan

Documentatie zie bijgevoegd: Fig 4 en Fig 5.
(Dank aan Sonja De Bruyne dienst toerisme Dendermonde en Katrien Bosteels historisch
documentatiecentrum Dendermonde voor de informatie).
Het Land van Aalst.
In het Land van Aalst vinden we de oudste vermelding van een goed (heerlijkheid) genaamd Brempt,
namelijk Brempt onder Burst. Op 26 september 1139 schenkt Iwein van Aalst het vrije goed Brempt
onder Burst aan de abdij van Drongen, waarvan hij voogd en stichter was, met al de onderlenen
zijnde Brempt 120 bunder, Zonnegem 75, Mater 42, Bambrugge
25, Bavegem 17, Erpe 12 en minder dan 5 bunder in Impe, Erondegem, Vlierzele, Letterhoutem,
Oosterzele, Velzeke, Denderhoutem, Maria-Latem, Nederzwalm en St.-Denis-Boekel.
Reeds vanaf het einde van de 13de eeuw ontmoet men te Aalst en omliggende dorpen personen, die
de naam Van der Brempt (Braemt, Braempt of Bremt) dragen. Of die personen tot de zelfde familie
behoren, is bij gebrek aan voldoende bronnen niet uit te maken. Echter vanaf 1400 beschikken we
over een vrijwel ononderbroken reeks schepenregisters van Aalst. Ze zijn voor een periode
van twee eeuwen vrijwel de enige, maar dan ook zeer rijke, bron voor de geschiedenis en genealogie
van de familie, namelijk tot de tijd waarin de eerste parochieregisters van Aalst verschenen. (dopen:
1588, huwelijken: 1613 en overlijdens: 1620). Hier rest enkel het probleem van
het overaanbod aan van der Brempt, zodat het geen sinecure is de van der Brempt alias Verlyssen
van de andere (bv. alias Smoytkens of alias Zoleghem) te onderscheiden.
Merken we tevens op dat het jaar 1290, en dan laten we Wouter van Braempt even buiten
beschouwing, ook de vroegste vermelding is van een Brempt onder deze naam in Vlaanderen of

Brabant. Op 10 oktober 1321 infeodeert hij zich met zijn vrouw Aleidis aan Godfried van Heinsberg
met eigen Brempter-goederen in het Gelderse overkwartier. Theodericus (of Diederik) van Brempt
was aldaar reeds ‘fidelis domini de Heinsberg’ oftewel leenman. Hij had nog vrijgoederen in leen van
Bremt alias Schijvinck, die ook naar Heinsberg overging.
Het belang van dit alles ligt in het feit dat de bijnaam Schijvinck verwijst naar Haaltert-Aalst, meer
bepaald naar Brempt onder Nieuwerkerken, waar het aan grensde. Over de aard van het goed
Schijvinck bestaat enigszins verwarring. Tijdens de middeleeuwen was in deze burcht de vierschaar
van Haaltert gevestigd, een plaatselijk gerechtshof dus, terwijl het in de 17de en 18de eeuw als
“prinselijk leenhof” of schepenbank wordt bestempeld. Vast staat dat de burcht werd afgebroken
rond 1750. Als Johan van Brempt nu de bijnaam “alias Schijvinck” draagt, dan mag men
veronderstellen dat hij minstens uit het Land van Aalst afkomstig was.
Hof ten Braemt te Burst.
Iwein van Aalst, heer van Aalst en van Drongen, die gehuwd was met Laurette, dochter van Dirk van
de Elzas, graaf van Vlaanderen, had de Norbertijnen, die hij hoog in het hart droeg, een huis doen
oprichten op Salegem, een wijk van Vrasene. Daar de seculiere kanunniken van Drongen, zodanig
waren verslapt in godsvrucht en tucht, riep Iwein, heer van Drongen, deze Norbertijnen van Salegem
naar Drongen om er hun plaats in te nemen en zo ko- men de Norbertijnen in Drongen en richten er
een abdij op. Om in het onderhoud van deze kloosterlingen te voorzien, gaf hij hun niet alleen
verschillende eigendommen te Drongen, maar schonk hij hun ook zijn buitengoed of villa (hoeve) te
Burst en dit vooral op het aandringen van zijn vrouw Lauretta. Deze villa was het "HOF TEN
BRAEMPT", waarvan de bezittingen verspreid lagen over Burst, Bambrugge, Vlierzele en Zonnegem
en dat dan 48 bunder (192 dagwand of 64 ha) groot was.
Zie SANDERUS. Flandria Illustrata.I.186 LINDANUS.I.93. MIRAEUS. Opera diplomatica. I.401.
Er is inderdaad een grote hoeve te Burst, genaamd ‘hof ten Bremt’. Het fraaie woonhuis werd in het
begin van de twintigste eeuw gebouwd en was toen het tweede op de historische hoevesite. Samen
met de grote stallen bepaalt de herenhoeve al decennia lang het landschap aan de Gentsestraat in de
richting van Borsbeke. U kan de historische hoevesite vinden aan de Gentsestraat 119 te 9420 ErpeMere (deelgemeente Burst). Dank aan Jasmina Buydens, diensthoofd Cultuur, Jeugd en Onderwijs
Erpe-Mere. (19/05/2009) en Patrick Goethals. (17/05/2009).
Zie ook het boek Hof ten Bremt (1139-2009) van Georges L. Souffreau uit Woubrechtegem.
Heerlijkheid Sint Waltrudis (Kathelijne van den Brempt - vóór 1463).
Hof te Wachene.
Er is in Hofstade een hoeve geweest met de naam Hof te Wachene gelegen op de heerlijkheid met
dezelfde naam (reeds vele decennia afgebroken). Er was zelfs een kasteel aanwezig dat echter in de
19de eeuw werd afgebroken. Het domein behelsde ook een kapel waar indertijd drie tot vier missen
werden opgedragen in de zgn. kapelanie, eveneens reeds een paar eeuwen geleden.
Volgens J. De Brouwer zou er wel een Kathelijne van den Brempt geweest zijn verbonden aan de
heerlijkheid Sint Waltrudis, wat een ander deel van de gemeenten betreft. Zie hierna een uittreksel
uit zijn boek over Hofstade.
Tot deze heerlijkheid behoorde ook een “partij bestaande in de heerlijcke rentebouck van den huyse
van Babbelaer” (Sch.1684). Voor 1463 in het bezit van Kathelijne van den Brempt; daarna aan Rogier
Tollin. (Dank aan Willy Van Paepeghem, ondervoorzitter Heemkundige Kring Denderland
(18/05/2009)

De katholieke kerk te Niederkrüchten (laatgotische hallenkerk St.-Bartholomeus, 15de eeuw)

Fig 6: Niederkrüchten katholieke kerk

Fig 7: Detail op de binnenkant deur van de sacristie
(aandenken aan de familie Brempt)

werd opgericht rond 1150 door de heren "von Brempt" als eigen kerk, waarschijnlijk op romeinse
muurresten die de Frankische tijd doorstaan hebben tot de 12de en 13de eeuw. In 1485 herbouwd
tot 2de katholieke kerk en vanaf 03/12/1575 gewijd tot St.-Bartholomeuskerk. In 1604 vergroot: zie
blauwstenen grafstenen uit 17de eeuw in de koormuur en portaal: "Anno Domini 1604 Renovatum
1854". In 1909 uitgebouwd tot 3-delige bakstenen hallenkerk, anker in linkse zijschip.
Uit oorkonde eigendomsrecht: Rudger, heer van Brempt en zonen Dietrich en Wilhelm komen wij te
weten dat de eerste pastoor in 1255 Henrico de Crouthen is.
Bremptkapel te Brempt (Sint-Georgskapel).
Waarschijnlijk gebouwd door de heren "von Bremptburcht". In laatgotische stijl herbouwd rond 1500 als
burcht-kapel. Deze behoort tot het waardevolste
cultureel erfgoed van Niederkrüchten.
Barockaltaar met zuilen, schilderij van de H. Georg
(rond 1700). Een restauratie gebeurde in 1969.
"Kruzifix", oudste kunstwerk van Niederkrüchten.

Fig 8: Brempt-kapel

Bremptermolen (1575).
Behoorde tot de Brempt-burcht (graaf van
Bylandt). Lag op de "Schwalm", olie en
getreide-molen. Vanaf de 19de eeuw werd
hij alleen gebruikt voor het malen van
graan.

Fig 9: Bremptermolen

Nieuw binnengekomen en vanaf
vandaag beschikbaar voor alle
bezoekers aan het
documentatiecentrum
door Marina Buysse

Tijdschriften:
“De Hellebaard” Heemkundige Kring Herzele, jg. 2017, nr. 1, 2, 3 en 4
Thema’s:
*Begga Sienaert 1904-1980 onderwijzeres,
klasfoto’s met namenlijst van kinderen °19151917,
°1931-1932 en °1936-1938
*De familie De Knibber ±1708
*Het herenhuis Van den Noortgate- Berlengée
(1826-1892
*Huwelijksakten als spiegel van een
maatschappij
*Stamboom Roelandt
*Historische hoeven in Herzele
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*’t Muziek van Herzele bestaat 175 jaar, foto’s
muzikanten en bestuursleden 1906
“Heemkundige Kring Erpe-Mere” driemaandelijks tijdschrift, jg. 58 nr. 1
Thema’s:
*Een reglement voor de wethouders van
Erondegem - Ottergem in 1761
“De Levensboom” driemaandelijks tijdschrift, Familiekunde Vlaanderen Vzw Regio
Meetjesland, jg. 31 nr.1
Thema’s:
*Geboorteakten, militie en migratie: een
onvermoede Aalterse combinatie (1820-….)
*Dopen en huwelijken van Meetjeslanderzonder -pastoor in de Brugse Parochie SintKruis & Sint-Anna, 1635-1638
“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift, Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge,
jg.50 nr.2
Thema’s:
*Oostkamp-Parochieregisters dopen 17971808
*Onderofficieren en soldaten van de compagnie
Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814 tot
1830 (deel 26)
“d’Euzie” driemaandelijks tijdschrift Heemkundige Kring van Stekene, jg.37 nr.1
Thema’s:
*Twaalf generaties ‘Van der Cruyssen’ een
‘dynastie’ van aard- en grondwerkers (4-slot)
*Kemzekenaars onder de kerktoren. De vroegste
inwonerslijst van Kemzeke dateert van 1480.
Namen straat per straat opgeschreven en volgen
hierna in alfabetische volgorde.
*Bidprentjes uit het Euziearchief, De familie De
Wree
“Gedenkschriften” Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde,
jaarboek 2017, deel 35
Thema’s:
*Kanunnik Jacobus de Brouxelles(1542-1619)
*Het nakomelingschap der families ‘de
Hertoghe’ en ‘de Moor’
“Leiestam” Tweemaandelijks tijdschrift Familiekunde Vlaanderen Regio Deinze,
jg. 26 nr. 1
Thema’s:
*Nazareth: Status animarum 1787, vervolg
van Leiestam nr. 4/2017
“’t Sireentje” tijdschrift Heemkring Het Sireentje, Waasmunster, jg. 05 nr. 18
Thema’s:
*Bijnamen van Waasmunster, deel 2
“Scone Jhan” Nieuwsbrief familie Schoonjans, jg. 2018, nr. 17
“Scone Jhan” Driemaandelijks Familietijdschrift, jg. 2018 nr. 1
“Handelingen” Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 2018, deel LV
Thema’s:
*De overzichtskaart van de kasselrij
Oudenaarde uit 1669
*De heren van Pamele-Oudenaarde
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*De heerlijkheid Oud-Moreghem in
Wortegem(14de -17de eeuw)
“Het Land van Nevele” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring,
Jg. XLVIX, afl.1
Thema’s:
*Nieuws uit het ‘Land van Nevele’ in de
advertenties van de ‘Gazette van Gend’
(jaargangen 1807-1815)
“Vlaamse stam” tijdschrift voor familiegeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen,
jg. 54 nr. 1
Thema’s:
*Het Arenbergarchief in Edingen
*Interview Sebastiaan Vanneste
*Twee Belgische soldaten in Bretagne tijdens
de Eerste Wereldoorlog: Camille Menu en
Maurice Valcke
*Oproep tot erfgenamen in de ‘Gazette van
Gend’(jaargang 1793)
*De Tongerse tak van de Haspengouwse
familie Laminne(1774-1948)
*Buggenhoutse lotelingen misleid tijdens de
Napoleontische periode
*Migranten op het spoor: Het gezin van Dijk in
Zuid-Afrika en Chili
*Relaas van een zoektocht naar mijn Baltische
grootvader
*Aanvullingen bij de kwartierstaat van Hugo
Verriest
*In de klas aan de slag rond
familiegeschiedenis.
*Genealogie digitaal
“Appeltjes van het Meetjesland” Jaarboek van het Historisch Genootschap van het
Meetjesland, jg. 2017, nr. 68
Thema’s:
*Het beroepsleven van katoenfabrikant Joannes
Baptiste De Schepper (1814-1889)
*Te arm om te sterven…Gekist door het Lootse
armbestuur (1846-1850)
“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift van de Geraardsberse vereniging
voor lokale geschiedenis, jan-feb 2018, nr. 277

Boeken:
“Au Coeur de la Cour”, De griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een
bijdrage tot de geschiedenis van instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens
het ancien régime (1386-1795) Joke Verfaillie, 2017

Giften:
Boeken:

door Bodry-Vercruyssen, Wondelgem & Ginette Desmet, Mariakerke
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Rubriek 026

Geschiedenis Gemeenten

Boek nr. 026-WAARS 008

Rubriek 031

Geschiedenis Bedrijf en Industrie

Rubriek 053

Monumenten

Rubriek 046

Kunst

Boek nr. 1086
Boek nr. 1087

Rubriek 002

Ambachten en Oude beroepen

Boek nr. 1080

Rubriek 054

Musea

Boek nr. 1047

Rubriek 088

Woordenboeken

Boek nr. 1032

Boek nr. 1019

Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek
Boek

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070

Geboortekaartjes: Bart Muylaert - Melle
Communieprentjes:

Nele De Moor - Gent

Huwelijksaankondigingen: Nele De Moor - Gent
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Bidprentjes: Muylaert Bart - Melle, Familie Van de Woestijne - Sleidinge,
Olsen Jan - Melle, Van Tieghem Cathelijn, Van Herrewege Jeanine - Sleidinge, Van
der Linden Rita - Lochristi, Godderis - Gentbrugge, Heemkundige Kring De
Vierschaar - Wachtebeke, De Moor André - Wetteren, Martens Paul - Merelbeke,
Jeanine Van Herrewege, FV Oostende, Rita Vander Linden - Lochristi, De Vis Frank Melle, Sels Paul - Melle, De Coninck Willem

Rouwbrieven: De Vis Frank - Melle, Burggraeve Ivan - Lochristi, De
Vleesschouwer Daniël - Semmerzake, Muylaert Bart - Melle, Vantieghem Katelijn,
Jeanine Van Herrewege - Sleidinge, Rita Vander Linden - Lochristi, Sels Paul Melle, Schoonjans Chris - Melle, Schepens Raoul - Melle, Denijs Marc, De Moor Nele
- Gent

Overlijdensberichten

: De Vleesschouwer Daniël - Semmerzake,
Martens Paul - Merelbeke
Kerk & Leven P.E. OSCAR ROMERO HOREBEKE ZWALM: De Vleesschouwer Daniël Semmerzake
Kerk & Leven ZEVERGEM: De Vleesschouwer Daniël - Semmerzake
Kerk & Leven AFSNEE SINT-DENIJS-WESTREM: De Vleesschouwer Daniël Semmerzake
Kerk & Leven NIEUWE PAROCHIE NAZARETH-GAVERE: De Vleesschouwer Daniël Semmerzake
Kerk & Leven ’T ORGELPUNT KRUISHOUTEM: De Vleesschouwer Daniël Semmerzake
Kerk & Leven SINT-MARTENS-LATEM DEURLE: De Vleesschouwer Daniël Semmerzake
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Giften zoals genealogische
documenten, stambomen, allerlei
genealogische boeken,
familieboeken, enz….
blijven altijd welkom!
Brusselsesteenweg 393 – 9090 Melle
Op: Ma: 13u-17u * Di: 14u-19u * Woe 13u30-17u

Publicaties van
bronbewerkingen door onze
werkgroep genealogie
Opgelet:
Onze prijslijst wordt regelmatig aangepast, u kan deze steeds op onze website
www.erfgoedmelle.be raadplegen. De cd’s zijn verkrijgbaar aan € 15.00 of
€ 20.00 met portkosten. Pdf-bestanden kunnen worden doorgemaild zonder
portkosten.
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Nieuwe boeken te koop,
uitgegeven door
Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep genealogie
-

-

-

-

Evergem (Sint-Christoffelparochie) dopen 1585-1775 door Rita Van Herrewege:
deze publicatie geeft de 11493 dopen weer met vermelding van de dopeling, de
ouders, de doopheffers, geboorte- en/of doopdatum. Ook plaats van herkomst
werd opgetekend indien vermeld. Dit alles is alfabetisch geklasseerd op
familienaam van de dopeling. Het werkt telt 359 pagina’s en kost € 25.00
Evergem (Sint-Christoffelparochie) trouwen 1586-1775 door Rita Van Herrewege:
dit werk omvat de 2299 (onder)trouwen van Evergem, alfabetisch geïndexeerd op
naam van zowel de bruid als bruidegom. De datum van de (onder)trouw en
getuigen werden ook vermeld alsook relevante opmerkingen. Deze publicatie telt
106 pagina’s en kost € 13.00
Evergem (Sint-Christoffelparochie) begrafenissen 1586-1775 door Rita Van
Herrewege: in dit werk worden 15453 overlijdens of begrafenissen weergegeven
met vermelding van de overledene, overlijdens- of begrafenisdatum, eventuele
partner of ouders en belangrijke opmerkingen. De uitgave telt 442 pagina’s en
kost € 29.00.
Vinderhoute (Sint-Bavoparochie) dopen – trouwen – begrafenissen 1647-1802
door Rita Van Herrewege: dit boek omvat 2380 dopen, 645 trouwen en 1946
begrafenissen, alfabetisch geklasseerd met vermelding van data, getuigen en
eventuele plaatsen van herkomst. Het werk telt 164 pagina’s en kost € 16.00.

Bestellingen :
Om onze stock aan boeken en cd’s tot op een aanvaardbaar peil te houden geldt de
volgende regeling :
Bestellingen worden steeds gericht aan lucderuyver@skynet.be, na antwoord
stort je het gevraagde bedrag op het vermelde rekeningnummer en worden de
boeken/cd’s verstuurd. Vergeet niet uw correcte naam en adres te vermelden bij
eerste bestelling of adreswijziging!
Bij bestelling van pdf-bestand(en) worden vanzelfsprekend geen portkosten
aangerekend en kan het bestand meteen na betaling worden doorgemaild.
U kan er ook voor kiezen boeken of cd’s af te halen in het documentatiecentrum te
Melle tijdens de openingsuren! Vergeet dan ook niet te bestellen op het vermelde
mailadres omdat we niet alle publicaties in stock hebben, u betaalt dan ter plaatse
aan de leeszaalverantwoordelijke!
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Bestelformulier
…… x CD van:…………………………………………………… aan ………………… €
…… x CD van:………………………………………………….. aan ………………… €
…… x CD van:………………………………………………….. aan ………………… €
…… x CD van:………………………………………………….. aan ………………… €
…… x CD van:………………………………………………….. aan ………………… €
…… x Boek van:………………………………………………. aan ………………… €
…… x Boek van:………………………………………………. aan ………………… €
…… x Boek van:………………………………………………. aan ………………… €
…… x Boek van:………………………………………………. aan ………………… €
…… x Boek van:………………………………………………. aan ………………… €
…… x pdf-bestand van:…………………………………… aan ………………… €
…… x pdf-bestand van:…………………………………… aan ………………… €
…… x pdf-bestand van:…………………………………… aan ………………… €
…… x pdf-bestand van:…………………………………… aan ………………… €
…… x pdf-bestand van:…………………………………… aan ………………… €
Totaal te betalen = …………………………… €
Te storten op bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127

van Erfgoed De Gonde vzw
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.:

Postcode:

Gemeente

E-mailadres:

Gsm/Tel:
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Bus:

“van niets tot iets”
Cursus Oud Schrift Beginners 2018
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren
lezen of
begrijpen, en zijn tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus
“stamboomonderzoek voor beginnende familievorsers”
De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal. De
cursisten leren letters, cijfers en woorden in de oude geschriften in diverse akten en
documenten ontleden.
Inschrijvingen worden verwacht vóór zaterdag 15 september 2018. Het
cursusgeld houd in: 6 lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden): 20,00 EUR.
Om verwarring te voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te
doen tijdens de lessen.
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan uitsluitend via overschrijving
op het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van:
“Erfgoed De Gonde Vzw, Werkgroep Genealogie”
met vermelding “cursus beginners 2018” vermeld eveneens uw tel en emailadres.
Het overschrijvingsbewijs geldt als enig en officieel inschrijvingsbewijs voor deze
cursus
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.
Data en programma:
De lessen starten telkens om 19u30 stipt en eindigen om 21u30
De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum van Melle,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle Tel 09.252.26.47
email: WGMvzw2012@gmail.com
en wordt verzorgd door Dhr. Chris Meerschaut, op onderstaande avonden
DINSDAG 25 09 2018:
Les 1
Periode 1800-1900
*Begin burgerlijke stand
*Republikeinse Kalender
*Romeinse cijfers
*Einde van de parochieregisters als “officiële documenten”
DINSDAG 09 10 2018:
Les 2
Periode 1750-1800
*Begin burgerlijke stand
*Latijn (2de deel) “verkortingen en afkortingen”
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DINSDAG 23 10 2018:
Les 3
Periode 1750-1700
*Parochieregisters
*Latijn (3de deel)
DINSDAG 13 11 2018:
Les 4
Oud Nederlands in:
*18de-eeuwse documenten
*Notariële akten
*Lotelingen
DINSDAG 27 11 2018:
Les 5
Oud Nederlands in:
*de Staten van Goed
DINSDAG 11 12 2018:
Les 6
Oud Nederlands in:
*Staten van Goed
*Wettelijke passeringen
*Quoteboeken
*Poortersboeken

Inschrijvingsformulier
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.:

Postcode:

Gemeente:

E-mailadres:
Gsm/Tel:
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Bus:

http://www.dronghine.be/ :
Welkom bij de Heemkundige Kring Dronghine
Drongen is een Oost-Vlaamse gemeente ten westen van Gent, gelegen aan de Leie.
Prehistorische vondsten wijzen op oude bewoning in het gebied. Drongendorp
ontwikkelde zich rond de abdij, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 7de eeuw. Tot
de fusie met Gent in 1977 was Drongen een zelfstandige gemeente met drie parochiale
kernen: Drongendorp, Luchteren-Campagne en Baarle.

De Heemkundige Kring Dronghine is hier sinds 1947 actief met het onderzoek naar de
geschiedenis, de geografie en het dagelijks leven van de Drongenaars. Zij hebben
daardoor een rijk gedocumenteerd archief en een verzameling van heemkundige
objecten, fotomateriaal en typische Drongense relicten opgebouwd.
Om onze bevindingen te delen publiceren wij jaarboeken en occasionele
publicaties, organiseren we lezingen en tentoonstellingen en stellen we ons
documentatiecentrum open voor het publiek.

kermisfoto's gezocht
03/02/2018
Julien Vangansbeke is een artikel aan het schrijven voor ons Jaarboek over de Drongense
kermis tussen 1945 en 1970.
Hij is ter illustratie op zoek naar beeldmateriaal uit die tijd.
Behalve personen zou op de foto’s ook een of andere kermisattractie (hij denkt aan
zwiermolen, draaimolen, schommel, autoscooter, …) zichtbaar moeten zijn.
De foto’s, negatieven of dia’s worden door de Heemkundige Kring Dronghine met zorg
gescand en zo snel als mogelijk terugbezorgd.
Als je zelf een scan maakt, denk er dan aan, voor een foto van formaat van ong. 10 x 15
cm (postkaart), een resolutie te gebruiken van (minstens) 300 dpi en voor een negatief
of dia (minstens) 3200 dpi.
Stuur de scans naar luc@dronghine.be van eindredacteur Luc Bracke.
Grote bestanden kan je versturen met het gratis programma WeTransfer Free.
Bij voorbaat van harte dank,
Julien Vangansbeke
Groenewandeling 70
9031 Drongen
09 226 90 42
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www.Erfgoedcelviersprong.be

Lokaal erfgoedveld
In de regio Viersprong zijn heel wat mensen begaan met het erfgoed van hun
streek. Ze koesteren, bewaren en geven door aan de toekomst. Deze verenigingen,
archieven en musea zijn belangrijke partners van de erfgoedcel. Daarnaast is er ook een
nauwe samenwerking met de cultuurdiensten van de deelnemende gemeentes.
In deze rubriek vind je een overzicht van de lokale erfgoedactoren per gemeente:
• Destelbergen
• Lochristi
• Melle
• Merelbeke
• Oosterzele
• Sint-Lievens-Houtem

Benieuwd hoe we jouw erfgoedwerking kunnen ondersteunen? Op deze pagina vind je
meer informatie over subsidiemogelijkheden, vormingen, uitleendiensten en tips.
De erfgoedcel initieert verder enkele projecten rond uiteenlopende erfgoedthema’s. Een
overzicht hiervan vind je hier:
http://erfgoedcelviersprong.be/

STADSARCHIEF EEKLO
Industrielaan 2 – 9900 EEKLO
Openingsuren: elke maandag van 13.30u tot 17.00u
Elke woensdag van 13.30u tot 17.00u
Elke zaterdag van 13.30u tot 17.45u
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Openingsuren van het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum

Om praktische redenen hebben wij na samenspraak met het
gemeentebestuur van Melle een nieuwe regeling uitgewerkt voor de
openingsuren & toegang van het Gmad te Melle en dit
vanaf woensdag 3 januari
Toegang is voor alle bezoekers GRATIS
Openingsuren zijn

maandag: 13u-17u
dinsdag: 14u-19u woensdag: 13u3017u
Extra Sluitingsdagen voor 2018 zijn:
- dinsdag 1 mei
- maandag 21 mei (Pinkstermaandag)
- maandag 24 december - dinsdag 25 december - woensdag 26 december
We houden eraan u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen !!

http://www.erfgoedmelle.be

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de Werkgroep Genealogie voor wie zich
verbonden voelt met de werking van het genealogische luik binnen het documentatiecentrum te
Melle en op de hoogte wil gehouden worden van haar activiteiten.

Nota voor alle gelegenheidsauteurs aan de Nieuwsflits:

U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn
steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 10 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.

Verantwoordelijke uitgever: Luc De Ruyver.
Werkten mee aan de realisatie van dit nummer:
Roger De Moerloose, Rijksarchief , Marina Buysse, Hannah Van der Auwera,
Magda De Nys.
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