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Heeft u een vraag of probleem bij het opmaken van uw familiegeschiedenis?
Voor raad bij uw genealogische opzoekingen staan wij open voor iedereen.
Breng ons een bezoek en laat u assisteren door de medewerkers van
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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.
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Nota aan alle gelegenheidsauteurs van onze Nieuwsflits:
Genealogische artikels zoals uw stamboom of een deel ervan publiceren in onze Nieuwsflits?

Dit kan!
Iedereen kan vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn steeds
welkom. Het is wenselijk dat deze 1 maand voor het verschijnen van een nummer binnen zijn bij de redactie.
Stuur uw artikel opgemaakt IN een WORD document NIET in PDF aan erfgoeddegonde@gmail.com
Zend uw foto’s mee in een JPEG en niet in PDF
Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage

GENEANET MELDINGEN
GEBRUIK ZE WIJS EN VOORZICHTIG
Roger De Moerloose
Regelmatig krijg ik (bewust gevraagde) Geneanet meldingen toegestuurd voor mijn eigen familienaam.
Wat ik hiervan verwacht is dat ik deze meldingen kan toetsen aan mijn eigen vondsten en deze eventueel
kan aanvullen en / of verbeteren.
Wat de auteur van een melding hiervan verwacht, kan velerlei richtingen uitgaan: fier melden wat hij/zij
gevonden heeft, maar ook (subtiel) vragen om de melding aan te vullen en / of te verbeteren.
Bij het zo maar overnemen en zeker bij het verder verspreiden van gegevens die op het internet worden
gepubliceerd is steeds de grootste voorzichtigheid geboden. De gouden regel is: nooit klakkeloos
gegevens van internet overnemen en steeds op de hoede zijn voor al dan niet intentioneel foutieve
informatie.
Zo kreeg ik bij voorbeeld op 1 april 2019 45 meldingen binnen waaronder de volgende willekeurig
gekozen melding:
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De auteur van de melding zegt hier dus:
“Mijn voorvader (sosa nr. 1358) is De Moerloose Bavonus (overleden), die gehuwd was met De Cock Judoca
(geboren in 1754), dochter van De Cock Joannes (overleden) en van Violette Maria (overleden in 1669). Ze hadden
drie kinderen: De Moerloose Marie Anna (geboren 1686, overleden 1763), De Moerloose Joannes (overleden) en
De Moerloose Adriaan (overleden)”.

Men kan in de meldingen van geneanet dieper ingaan op de personen wiens naam in blauw is
weergegeven en aanklikbaar is.
Doe ik dit dan kan ik de vorige melding als volgt herformuleren:
De auteur van de melding zegt dus:
“Mijn voorvader (sosa nr. 1358) is De Moerloose Bavonus (overleden), gehuwd met De Cock Judoca (geboren te
Westrem op 10-mei-1754, overleden), dochter van De Cock Joannes (overleden) en van Violette Maria (overleden
in 1669).
Ze hadden drie kinderen:
o De Moerloose Marie Anna (geboren te Westrem op 03-sep-1686, overleden te Westrem op 24-maa-1763,
“76 jaar” oud), gehuwd met mijn voorvader De Clerck Petrus (sosa nr. 678) (geboren te Westrem op 01maa-1665, overleden te Westrem op 28-sep-1761, “96 jaar” oud), zoon van De Clerck Judocus en van
Stevens Anna
o De Moerloose Joannes (overleden)
o De Moerloose Adriaan (overleden)”

Hierbij wil ik direct al een paar opmerkingen formuleren:
o de voornaam Bavonus bestaat niet, het is gewoon Bavo (genitief Bavonis, accusatief Bavonem)
o de vermelding overleden, zonder indicatie van overlijdensplaats en/of overlijdensdatum is totaal
irrelevant: alle vermelde personen zijn per definitie overleden
o hoe kan De Cock Judoca geboren zijn te Westrem op 10-mei-1754, als haar moeder Violette
Maria overleden is in 1669, en hoe kan zij een dochter hebben die geboren is te Westrem op 03sep-1686 ? Is 1754 een gewone verschrijving of is het opzettelijk ? Bij nazicht in de
parochieregisters van Westrem vindt men een De Cock Judoca gedoopt op 10-mei-1654.
o Er worden geen bronnen vermeld (eigen opzoekingen of meldingen van derden)
De auteur van de melding beschikt klaarblijkelijk niet over verdere gegevens.
Wat met mijn verwachting dat ik deze melding kan afchecken met zijn eigen vondsten en deze
eventueel kan aanvullen en / of verbeteren ?
Deze melding brengt mij geen enkel nieuw element aan.
Daarenboven behoren de hier vermelde naamgenoten De Moerloose niet tot mijn eigen stamboom en zijn
dus niet direct interessant.
Wat met de verwachting van de auteur van de melding: kan ik en wil ik de melding aanvullen en /
of te verbeteren ?
a) wil ik de melding aanvullen en/of verbeteren ?
Uiteraard, elke rechtgeaarde stamboomzoeker zal de hem bekende gegevens steeds willen delen met
derden. Maar opgepast, soms kan dit tot eerder negatieve ervaringen leiden en dus is enige
voorzichtigheid bij het mededelen van gegevens geboden. Wat wordt er allemaal niet gevraagd op
internet: wie kan mij helpen ? wie kan deze akte ontcijferen ? wie weet meer over ……. ? Er zijn heel wat
personen die snel snel, soms op enkele weken hun “stamboom” of kwartierstaat willen opstellen, maar
niet verder gaan dan het raadplegen van klappers of van bewerkingen of van indices op staten van goed
en die nog nooit een akte of een staat van goed van dichtbij hebben gezien en die het moeten hebben van
derden. En we kennen de excuses: “ik ken geen Latijn”, “oude geschriften zijn niet te ontcijferen”, “ik
kan het niet lezen” tot “ik heb daarvoor geen tijd”. Zijn stamboom en familiegeschiedenis opstellen vraagt
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zeker inspanning, maar de inspanning van het zelf doen (al dan niet met een beetje hulp) is zo verrijkend
en leidt tot een resultaat waar men terecht trots en fier kan zijn.
b) kan ik de melding aanvullen en/of verbeteren ? In dit concrete geval wel.
Het echtpaar De Moerloose Bavo - De Cock Judoca en hun kinderen in Westrem:
De Moerloose Bavo, gehuwd te Westrem in aug-1681 [get. ….. Joannes en Moerlois Petrus] met De Cock
Judoca hebben de volgende kinderen:
1.

De Moerloose Judocus (gedoopt te Westrem op 05-aug-1682 [p. Buijs Judocus, m. Violetten
Maria])

2.

De Moerloose Maria Anna (gedoopt te Westrem op 03-sep-1686 [p. De Clerck Egidius, m. De
Moorloose Anna], overleden te Westrem op 24-apr-1763 [en er begraven in de kerk]), gehuwd in
feb-1708 [get. De Moerloose Joannes en ….. Petronilla] met De Clerck (De Clercq) Petrus
(overleden te Westrem op 28-sep-1761 [en er begraven in de kerk])

3.

De Moerloose Joannes (gedoopt te Westrem op 27-sep-1689 [p. De Moorloose Joannes, m.
Vandendriessche Catharina], overleden te Westrem op 15-sep-1751), gehuwd met Schollaert
Livina (overleden te Westrem op 12-sep-1766 [en er begraven in de kerk])

4.

De Moerloose Adrianus (gedoopt te Westrem in okt-1695 [p. De Clerck Adrianus, m. Van Hecke
Jacoba], overleden te Westrem op 26-feb-1773 [en er begraven in de kerk], “80 jaar” oud),
ongehuwd

De afkomst van De Moerloose Bavo
De Moerloose Adrianus (overleden te Vlierzele in maa-1670), zoon van De Moerloose Adrianus,
gehuwd met Michiels Catharina (overleden te Vlierzele op 11-sep-1684), dochter van Michiels Bavo
hebben de volgende kinderen:
1.

De Moerloose Bavo (gedoopt te Vlierzele op 30-jun-1658 [p. Michiels Bavo, m. Meulemans
Catharina])

2.

De Moerloose Joannes (gedoopt te Vlierzele op 18-maa-1660 [p. De Moerloose Joannes; m. de
vrouw van Heyman Judocus])

3.

De Moerloose Petrus (gedoopt te Vlierzele op 13-maa-1664 [p. De Moerloose Geerardus, m.
Driesaert (Drossart?) Petronilla])

4.

De Moerloose Anna (gedoopt te Vlierzele op 24-maa-1668 [p. De Moerloose Laurentius, m. De
Meuleneer Francisca], overleden te Bavegem op 30-mei-1741), gehuwd in Ressegem op 13-feb1695 [get. De Medts N.N. en Van Melckebeke Gerardus] met De Clerck Adrianus (overleden te
Bavegem op 13-apr-1710), waarvan 5 kinderen geboren in Bavegem, waarbij De Moerloose
Bavo op 05-feb-1708 peter is van het 5de kind.

Na de dood van haar man De Moerloose Adrianus hertrouwt zijn weduwe Michiels Catharina met Buyse
Judocus.
Zowel bij de dood van De Moerloose Adrianus, als bij de dood van Michiels Catharina werd er een staat
van goed over de wezen opgesteld.
Aan de hand van de namen van de peters en meters van de kinderen van het echtpaar De Moerloose Bavo
- De Cock Judoca in Westrem kunnen we met quasi zekerheid besluiten dat De Moerloose Bavo gedoopt
is in Vlierzele op 30-jun-1658 als oudste zoon van het echtpaar De Moerloose Adrianus - Michiels
Catharina. Zijn grootvader noemt ook (De Moerloose) Adrianus.
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Slotendries - Oostakker (Be)
Kasteel en Bedevaartsoord
Samengesteld door René De Coster

(1)

Oostakker is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Gent. Oostakker ligt iets ten noordoosten van het
stadscentrum, nabij het Gentse havengebied, op de rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen.
In de 18de eeuw leefde daar baron Frans de Plotho (Franciscus Gebhardus Maria Josephus de Plotho d'Ingelmunster).
Baron Frans de Plotho voelde zich geroepen tot het trappistenleven. Maar het strenge monnikenleven was te zwaar voor zijn zwakke
gezondheid. Hij ging over naar het seminarie en werd in Gent priester gewijd in 1790.
Na enige tijd trok hij zich terug op zijn domein 'Slotendries'. Zijn eerste ideaal leefde immers voort in hem en hij bouwde een kluis om er
als priester-kluizenaar een leven van gebed en boetvaardigheid te leiden.
Omdat velen van zijn ex-medebroeders tijdens de Franse Revolutie uit hun land verjaagd werden, dacht hij eraan voor hen op zijn eigendom
een klooster te bouwen. Maar dat bleek een onmogelijk uit te voeren plan.
Ook onze streken werden geteisterd door de verschrikkingen van het Franse geweld. Daarom liet E.H. de Plotho in 1805 met het al
aangekochte materiaal een huis bouwen, het huidig kasteel, waarin hij in die onveilige tijden een onderkomen kon verschaffen aan verbannen
geestelijken.
Het plan werd uitgevoerd. Doch de priester kon zijn caritatief werk niet lang voortzetten. Hij stierf op 31 december 1811.
Hij liet bij erfenis zijn eigendommen aan zijn zuster Théodora de Plotho (d'Ingelmunster).

Théodora was gehuwd met de Franse baron Eustache Amédée de Calonne de Courtebourne, geboren in Parijs. Zij gingen wonen in de
'Pallepelstraat' in Gent.
Eustache stierf in 1839 in Gent. Théodora stierf in 1843 in de 'Gouvernementstraete' in Gent.
Hun zoon Alphonse, geboren in 1789, huwde met Josephine Marie Thérèse Thècle de Nédonchel, geboren te Doornik en dochter van
Eugène Joseph en Henriette Albertine Thècle du Sart de Bouland.
De Nédonchels waren zeker niet armlastig! Naast hun huiselijk verblijf in Doornik beschikken ze over een winterverblijf in Parijs in de Rue
Saint-Dominique, een kasteel in Boussu en nog een zomerverblijf in Quintin, Bretagne.
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René De Coster Email: rene.decoster@telenet.be
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Na de dood van zijn moeder Théodora wordt Alphonse in 1843 eigenaar van meerdere percelen grond en het kasteel Slotendries met
uitgestrekt park.

De jongere broer van Joséphine, Georges, graaf de Nédonchel is zakenman en wetenschapper. Hij behoort tot
de eregarde van Paus Pius IX.
Joséphine en Alphonse zijn, volgens de getuigenis van een nichtje, een gelukkig stel, ondanks een
leeftijdsverschil van 22 jaar en “des beaux-parents très difficiles”.
Het echtpaar kreeg drie zonen: Amédée (°1830), Victor (°1834) en Arthur (°1839).
De oudste zoon Amédée huwt met Astérie de Thiennes gravin de Rumbeke. Het echtpaar vestigt zich op het
kasteel van Hemsrode (erfgoed van Astérie) te Anzegem en Amédée wordt er burgemeester. Het paar kent niet
veel geluk: hun eerste zoontje sterft na enkele weken. Hun dochtertje Marie is gezond en krijgt als peter
Thierry, graaf de Limburg Stirum, grondeigenaar te Blankenberge.
De tweede zoon van Joséphine, Victor, schittert als student aan de Leuvense universiteit.
Hij wordt jezuïet en brengt het algauw tot rector van het college in Doornik.
Hij overlijdt als hij 39 is.
De jongste zoon Arthur is “ongeneeslijk ziek” en blijft het zorgenkind van
zijn moeder. Meer duidelijkheid over de ziekte of handicap van deze jongen
ontbreekt. Vreemd genoeg wordt hij op de rouwbrieven van de familie nooit
vermeld en is er ook geen foto van hem te vinden.
Toen Alphonse stierf in 1857 liet hij zijn bezittingen na aan zijn echtgenote
markiezin Josephine de Nédonchel.
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Laten we even de bezittingen van de familie 'de Calonne' van naderbij bekijken.
Daarvoor raadplegen we de Primitieve Kadasterplannen (gratis account vereist) beschikbaar bij het
Rijksarchief België (2).
Om de eigenaars van de percelen te achterhalen gebruiken we 'Plan parcellaire de la commune de Oostacker : avec les mutations' (3) van de
Popp-atlas via de 'Koninklijke Bibliotheek van België' (4).
Hierbij de rechtstreekse link naar deze tabellen (5).
In de alfabetische lijst van eigenaars vinden we op pagina 5 de familie 'de Calonne'.
Amédée de Calonne verwijst naar artikel 1498, Victor en moeder Josephine (douairière = weduwe van edelman) naar artikel 1531 en
nogmaals Victor naar artikel 1532.

Artikel 1531

Het artikel 1531 (pag.45) bevat in totaal
58ha 71a 40ca of 587.140 m².
De percelen rondom het kasteel vinden we op volgende kaarten (Fig-1 en Fig-2) en zijn goed voor 25ha 33a 80ca of 253.380 m².
De rest van de eigendommen is verspreid over de wijde omgeving van het kasteel.
Langs de westzijde van de Gentstraat vinden we twee groepen eigendommen 'A' en 'B' (Fig-3) met respectievelijke oppervlakten van 29.428
m² en 28.830 m².
Op perceel nr.880 werd omstreeks 1890 het Hotel St-Joseph gebouwd waarin heden de bloemenzaak 'Groenhof St-Joseph' gevestigd is.

2
3

"Rijksarchief België" https://search.arch.be/nl

"Plan parcellaire de la commune de Oostacker : avec les mutations" https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/17051550/plan-parcellaire-de-lacommune-de-oostacker-avec-les-mutations-publie-avec-l-autorisation-du-gouvern
4
"Koninklijke Bibliotheek van België" https://www.kbr.be/nl
5

"Atlas Cadastral Parcellaire" https://uurl.kbr.be/1005917

-8-

Fig. 1 - Popp kaart 1845 / Oostzijde Gentstraat

Fig. 2 - Kadaster kaart 2018 / Oostzijde Gentstraat
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Fig. 3 - Popp kaart 1845 / Westzijde Gentstraat
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De hele site rondom het kasteel en het bedevaartsoord, inclusief het gebouw van bloemenzaak 'Groenhof St-Joseph' (6), behoort heden tot het
'Historisch Erfgoed' (7)
Merk op dat de straat 'Slotendries' (heden) in die tijd 'Koeystraat' noemde.
Maar laat ons even teruggaan naar de markiezin de Nédonchel.
Zij erfde in 1857 samen met haar zonen Amedée en Victor de bezittingen van haar overleden echtgenoot Alphonse. Voor haar eigen
ontspanning en vooral als haar kleindochter Marie bij haar verblijft, gaat de markiezin graag wandelen in het kasteelpark.
Rond 1870 was het in de mode om in adellijke domeinen kunstmatige grotten met waterpartijen te laten
bouwen.
Joséphine beslist om de vroegere kluis om te vormen en er een grot met aquarium te laten bouwen. Ze
engageert hiervoor de Gentse architect Van Hoecke-Peeters. Alles verloopt naar wens en als de
werken bijna voltooid zijn, komt pastoor Moreels van Oostakker op bezoek.
De slimme parochieherder suggereert de markiezin om in de grot een nis te voorzien om een
Mariabeeld te plaatsen. De verschijningen te Lourdes-Frankrijk – de eerste in 1858 - liggen nog vers in
het geheugen.
Het beeld komt er, en Joséphine vraagt én krijgt van de bisschop van Gent de
toelating om het beeld te laten wijden.
Pastoor Moreels laat de wijding niet onopvallend passeren: hij komt met 2000 parochianen in
processie naar het kasteelpark op 29 juni 1873.
En dan gaat de bal aan het rollen: de parochianen willen regelmatige toegang krijgen tot het park en het werd hen
toegestaan om op zon- en feestdagen naar de grot te komen. Er volgen andere bedevaarders die van Maria genade
voor hun zonden willen krijgen of die gunsten willen vragen voor henzelf of voor hun familie. Niet alleen het park
van Slotendries maar zelfs de kapel van het kasteel worden gemeengoed !
Al in 1874 lopen er geruchten over speciale
gunsten en genezingen bekomen door bemiddeling van Maria in Oostakker-Lourdes, maar de klap op de vuurpijl is
de genezing van Pieter De Rudder op 7 april 1875.
Door de veelvuldige medische consultaties en de talrijke getuigenissen over zijn toestand bij vertrek naar Oostakker
valt algauw het woord mirakel. Hiermee krijgt Maria in Oostakker zelfs een streepje voor op haar evenbeeld in het
Franse Lourdes, en bovendien is de reis veel minder zwaar voor de Vlaamse gelovigen !
De kerkelijke overheid reageert voorzichtig, maar uiteindelijk erkent Monseigneur Gustave-Joseph Waffelaert,
bisschop te Brugge, en voorheen onderpastoor te Blankenberge, de genezing “par la grâce de Dieu et du Saint Siège
Apostolique” als mirakel op 25 juli 1908.
Alles bereikt een breekpunt op Pinkstermaandag 1875: 20.000 leden van de broederschappen van Franciscus
Xaverius stromen toe in Oostakker en bezoeken godvruchtig de grot. In het licht van de groeiende kloof tussen
katholieken en vrijdenkers in het nog jonge België, wordt dit geïnterpreteerd als een provocatie. De Gentse liberalen
roepen op tot tegenbetogen en heel wat studenten van de Vrije Universiteit Gent gaan hier op in. Na de bedevaart ontstaat een gevecht in
regel waarbij een aantal gewonden en zelfs één dode (natuurlijke dood ?) vallen.

6
7

"Groenhof St-Joseph" http://www.dekrommeboom.be/groenhof.html
"Historisch Erfgoed" https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=16&lat=6635935.5496916585&lon=418439.9166870993
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Markiezin Joséphine schrikt natuurlijk en ziet in dat het zo niet verder kan. Ze heeft geen rust meer op haar domein en besluit om een aparte
kapel, dicht bij de grot te bouwen. Naar de grot laat ze een speciale toegangsweg aanleggen die haar park ontwijkt.
Alweer is er een slimme geestelijke, deze keer bisschop Bracq van Gent, die de dame weet te overtuigen dat er geen kapel maar een heuse
kerk nodig is bij de grot. Van haar eigen kapitaal laat de markiezin de kerk van O.L.V. van Oostakker-Lourdes en het aanpalend priesterhuis
bouwen, ze geeft de opdracht weer aan architect Emile Van Hoecke-Peeters, en architect Philippe Steyaert-Sloedens wordt haar
werftoezichter.
De eerste steenlegging greep plaats op 22 mei 1875 en op 11 april 1877 wordt de kerk ingezegend en ook daar komt een “genadebeeld” van
Maria.
Voor het interieur worden geen kosten gespaard: de leiding wordt toevertrouwd aan Baron Béthune, de grote promotor van de neogotiek in
Vlaanderen. Hij zet gekende vaklui aan het werk: glazenier Verhaeghen, de familie Bressers, beeldhouwers gebroeders Blanchaert,
tekenaar Henri de Tracy en schilder Robert De Pauw.
Om tegemoet te komen aan de godsvrucht van de bedevaarders werden in 1883 omheen de grot zeven kapelletjes opgericht met de smarten
van Maria. Op 17 mei 1913 werden in een tweede ommegang vijftien kapelletjes geplaatst met de mysteries van de rozenkrans.
Bij het 50-jarig bestaan van het bedevaartsoord in 1924 zal de kerk in kerkelijk-hiërarchische zin verheven worden tot basiliek.

Joséphine sterft in 1887 in haar kasteel, de interieurschildering van de kerk is dan bijna
voltooid. Ondanks haar fortuin liep haar leven zeker niet over rozen.
Enkel haar “ongeneeslijke” zoon Arthur overleefde haar enkele maanden. De markiezin en
Arthur kregen een gedenkplaat in de rechterbeuk van de parochiekerk van Oostakker. De
familiekelder van de markiezen de Courtebourne zou daar nog onder de kerkvloer liggen.

Na het overlijden van de markiezin kwam het domein Oostakker-Lourdes en het kasteel
Slotendries in handen van haar achterneef, Eugène Gabriël de Chabannes, zoon van
markies Amables Laurent de Chabannes en Marguerite Louise de Bourbon-Busset.

Hieronder 2 fragmenten uit het testament van Joséphine gedicteerd op 24-09-1884 en 27-111884 voor meester Neve, notaris te Oostakker.
"Je soussignée Marie Joséphine
Thérèse Thècle Comtesse de
Joseph Comte de Calonne marquis
légue par ce présent testament à
Chabannes, demeurant chez son
propriétaire à Argoulais en France,
à compter du jour de mon décès de
de Notre Dame de Lourdes a
Dépendances, ainsi que du magasin
frère Jesuites avec les avenues et les

Nédonchel, douairière de feu Alphonse Jean
de Courtebourne propriétaire à Oostacker,
mon petit neveu Eugène Comte de
père monsieur le Marquis de Chabannes,
département de la Nièvre, la pleine propriété
toute qui constitue le pèlerinage en l'honneur
Oostacker, c'est à dire la grotte et
de l'eglise et de la résidence des révérends
chemins.
Je lui lègue encore la nue propriété de mon
jardins, parcs, ainsi que de l'Hotel de
Notre Dame l'usefruit de toutes ces
fils Arthur Comte de Calonne marquis de

château avec dépendances, avenues,
Lourdes et des maisons de la rue
propriétés appartiendra à mon cher
Courtebourne."
" Je soussignée Marie Joséphine
Thérèse Thècle Comtesse de Nédonchel, douairière de feu Alphonse Jean Joseph Comte
de Calonne marquis de Courtebourne propriétaire à Oostacker, donne et légue par mon
présent testament olographes à mon petit neveu Eugène Comte de Chabannes la
Palisse, propriétaire et maire à Argoulais en France, département de la Nièvre, la nue
propriété de tous les immeubles généralement quelconques avec tous leurs accessoires,
lis et situés dans la commune d'Oostacker et de Mont Saint-Amand et qui
m'appartiendront au jour de mon décès y compris tous les meubles, meublants, vaiselle
et provisions de tout genre garnissant le château d'Oostacker, en un mot tout ce qui
m'appartiendra à un titre quelconque et dont je n'aurai pas déjà disposé et fais mention
dans mes précédents testaments dont je maintiens les disposition à égard."
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De site Oostakker-Lourdes en het kasteel Slotendries met zijn aanhorigheden werden in 1983 opgenomen in de inventaris van Onroerend
Erfgoed Vlaanderen en zijn in 1987 beschermd als 'dorpsgezicht' (8). Deze zone omvat het hele bedevaartsoord, de aanpalende straat met
afboordende huizen, de school, de voormalige kasteelhoeve en het hele domein Slotendries.

De kerk, de Sint-Victorresidentie en de grot werden in 2001 erkend als beschermde monumenten.
Op 5 januari 2004 kocht de vzw bisdom Gent het domein aan van de toenmalige eigenaar, de familie de Chabannes, en gaf dit voor 50 jaar
in erfpacht aan de VZW Bedevaarten Bisdom Gent. Deze staat sindsdien in voor de bediening en het beheer van het domein.
Het kasteel Slotendries, met de bijgebouwen en het park bleven eigendom van de familie de Chabannes.
Het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes met de wonderbaarlijke genezing van Pieter De Rudder en de onlusten bij de bedevaart in 1875
kregen ruim aandacht – lovende én afwijzende (9 ) in de binnenlandse én de buitenlandse pers.
Over Oostakker-Lourdes verschenen talrijke publicaties maar ook de korte levens van de hyper- godsdienstige jongedames Mathilde de
Nédonchel (nichtje van de markiezin) en Marie de Courtebourne (kleindochter van de markiezin) vullen dikke boeken.

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

Bronnen:
- "Schoon volk in Blankenberge" door Joëlle Cuinié & Alberta Van Asbroeck
- "Algemene offerteaanvraag Basiliek en Priesterhuis" - Bisdom Gent
- "Zonneweetjes Juli 2017" - WZC Zonnehove - Sint-Denijs-Westrem (10)
- Genealogische en kadastrale opzoekingen: René De Coster (11)
- Genealogische verwerkingen met het gratis stamboom programma Aldfaer (12)
- "Het Handelsblad" - 8-01-1887 p2 Krantbericht (http://uurl.kbr.be/1102070

8

"Dorpsgezicht" https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=16&lat=6635935.5496916585&lon=418439.9166870993
"Afwijzende commentaren" https://www.knack.be/nieuws/belgie/het-absurde-profitariaat-van-religieuzen-voor-brandveiligheid/article-opinion510341.html
10
"Zonneweetjes" http://www.zorg-saam.be/images/upload/WZCZonnehove/juli2017.pdf
11
René De Coster Email: rene.decoster@telenet.be
12
"Aldfaer" http://aldfaer.net/sitemap/index.php
9
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Een berichtje uit eigen huis.
door Jean Pierre Mestdagh

De voorbije maanden hebben wij werk gemaakt van de modernisering van onze
digitale infrastructuur.
--Tot voor kort bestond ons computerpark in het documentatiecentrum uit twee
ruim 10 jaar oude desktopcomputers en een iets jongere laptop.
Eén desktop met daaraan gekoppelde printer was voorbehouden voor de bezoekers
aan het documentatiecentrum om hen te helpen bij hun opzoekingen.
Voor onze vrijwillige medewerkers stonden de overige twee computers ter
beschikking; zo ook 2 doorvoer-scanners en 1 overhead-scanner.
De overgrote meerderheid van de vrijwilligers werkt bovendien thuis op de eigen
computer; meestal een laptop, die zij geregeld meebrengen naar het
documentatiecentrum.
Al deze computers werkten los van elkaar met drukke uitwisseling van
geheugensticks en externe harde schijven als gekend gevolg. Niet bevorderlijk voor
het behouden van het overzicht en gegarandeerd verschillende versies van
gegevensbestanden in omloop.
--Vandaag ligt in het documentatiecentrum een bekabeld en draadloos netwerk dat
alle toestellen met elkaar verbindt en hen toegang tot het internet verleent.
Daarvoor hebben wij geïnvesteerd in een server die als domein-controller fungeert
van alles wat zich binnen het netwerk afspeelt en in een NAS (Network Attached
Storage) voor back-up en archivering van al onze gegevens- en beeldbestanden en
genealogische databank.
Het onderliggende besturingssysteem is Windows Server 2016.
Het is onze bedoeling om binnen afzienbare tijd onze vrijwilligers ook van thuis uit
toegang tot dit netwerk te verlenen.
Geheugensticks en externe harde schijven behoren binnenkort tot de geschiedenis.
--Deze realisatie heeft veel van onze tijd en een flinke duit gekost.
De tijd hadden wij er graag voor over en voor de nodige centen zijn wij flink
gesteund door
• Cera, i.h.k.v. hun programma van maatschappelijke project-ondersteuning
aan organisaties, actief in het domein van kunst en cultuur :
www.cera.coop/nl/Particulieren/Steun-aan-samenleving
• Microsoft, i.h.k.v. haar programma 'donations for non-profit organisations', in
België georganiseerd door Socialware : www.socialware.be/nl
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Onze dank gaat ook uit naar de technische dienst en de ICT-verantwoordelijke van
de gemeente Melle die in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum de
bekabeling verzorgd hebben.
--Tot slot voor de ICT-geïnteresseerden enige technische informatie.
Hardware
• Server : Lenovo Thinksystem ST50 ; Intel Xeon 3,7 GHz 6 cores ; 16 GB RAM
; 480 GB SSD ; 2x2TB HDD (RAID1)
• NAS : QNAP TS-431P ; 4x2TB HDD (RAID5)
• Switch : TP-Link ; 16 poorten
• Printer : Brother HL-3040CN laser printer
• Doorvoorscanners : Brother ADS-2600W ; Brother ADS-2800W
• Overheadscanner : Fujitsu SV600
Software : besturingssystemen
• Server : Windows Server 2016 Standard
• NAS : Linux
• Client computers : Windows 10 Pro

- 15 -

Tijdschriften bevatten een schat aan
informatie die bij het opmaken van uw
stamboom heel nuttig kunnen zijn
Nieuw binnengekomen en vanaf
vandaag beschikbaar voor alle
bezoekers aan de leeszaal van het
documentatiecentrum
door Marina Buysse
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Tijdschriften
“Triverius” Driemaandelijks tijdschrift, Geschied- en Heemkundige Kring, Horebeke, Brakel en
Lierde, jg. XLIX, nr.1
Thema’s:

*Pauselijke zoeaven, uit onze streek (4)
*Militairen uit Lierde, slachtoffers van de Groote Oorlog
*Het aannemersbedrijf De Tandt, in de Kasteelstraat te
Nederbrakel
*Enkele klasfoto’s van de zustersschool te Zegelsem uit 1913

“Ercus” Viermaandelijks tijdschrift, Heemkundige Kring Moerbeke-Waas, jg.27, nr.1
Thema’s:

*Anna Rooms: 100 jaar
*Ten huize van Willy Bruggeman

“Wissekerke” Driemaandelijks tijdschrift, Heemkundige Kring, Kruibeke, Bazel, Rupelmonde,
Steendorp, jg.43, nr.4
Thema’s:

*Onze molens: Kruibeke

“d’Euzie” Driemaandelijks tijdschrift Heemkundige Kring van Stekene, jg.38, nr.1
Thema’s:

*Poolse militairen en de bevrijding van Stekene en Kemzeke
*Bidprentjes uit het Euziearchief, De familie Snyers-Van Roy
*Stekene in de grote oorlog – Een grensgeval (14)

Heemkundige Kring Haaltert & deelgemeenten, jg.39, nr.1
Thema’s:

*Het vergeten verleden van de ‘Atomse’ Eigenstraat in
Denderhoutem
*Toponiemen langs de Muisstraat te Haaltert

“Appeltjes van het Meetjesland” Jaarboek Nr.69 – 2018, van het Historisch Genootschap van het
Meetjesland
Thema’s:

*Het eerste landboek van Maldegem uit 1645
*Jan Francies Galens en de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Een familiale tragedie, of het vergeefs gevecht tegen het
onvermijdelijke
*De afschaffing van het issuerecht in 1784. Bijdrage tot de
geschiedenis van de teloorgang van het Ancien Régime.
*Grote jongens schrijven beter? Gestalte en geletterdheid van
Aalterse lotelingen, 1851-100

“Dendermondse Museum- en Archiefberichten” viermaandelijks informatieblad van de Stedelijke
Musea en het Stadsarchief van Dendermonde, jg.33, nr.96
Thema’s:

*Fotograaf René Scholliers (Dendermonde 1891 – Aalst 1983)

“Westerring” Driemaandelijks contactblad Heemkring Westerring vzw, Mullem, Heurne, Eine, jg.25,
nr.100, jg.26, nr.101
Thema’s:

*Rietjes huis: verleden, heden en toekomst, blz. 6 de bewoners
*Tydingen uit 1868
*Anno 1968 – deel 2
*50 jaar geschiedenis van Eine: 1864-1914
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“Scone Jhan” driemaandelijks familietijdschrift, Scoonejans-Schoonjans…………….jg.29 nr.106
“Salvator Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze,
jg. XXVIII nr.97
Thema’s:

*Rouwborden in de kerk van Wieze, Genealogisch overzicht-in
kort bestek- van de adel te Wieze vanaf de tweede helft van de
15de eeuw
*Conscrits uit Wieze (deel 3)

“Businarias” tijdschrift van Heemkundige Kring Maarkedal, jg.23 nr.67
Thema’s:

*Een begrafenisstoet in Etikhove in 1961
*De taalgrens in de spiegel van de plaatsnamen in en om
Maarkedal
*Het renteboek van Jacob(us) Cabeliau in de parochie van
Etikhove uit 1435

“ter palen” tijdschrift heemkring Buggenhout, jg.42 nr.04 jg.43 nr.01
Thema’s:

*Opstand met tragische afloop in interneringskamp Zeist:
Buggenhoutenaar Pieter Frans De Smedt doodgeschoten
*Het Speirshof te Buggenhout-Opstal. Vanwaar die naam?
*Niet thuis uit oorzaak van afwezigheid - deel 3 (1826-1850) en
vervolg deel 3
*Overlijdens in Buggenhout 1826-1850
*Brouwersweg. Op zoek naar een straatnaam in de wijk
Mandekensstraat – deel 1

“Ken uw dorp” Jaarboek van de Koninklijke Heemkundige Kring, Heemschut-Lede, 2018 nr.45
Thema’s:

*De geschiedenis van het kiesstelsel in België met een toepassing
op Lede (1830-1919)

Heemkring Scheldeveld, Vereniging voor lokale geschiedenis van de streek tussen Leie en Schelde
jaarboek XLVII, 2018
Thema’s:

*Boerderijen in Zevergem, Boerderijen in onbruik deel III,
Boeregemstraat, Den Beer, Grote Steenweg, Hondelestraat,
Mieregoed, ’t Kruisken, Hageland, Savaanstraat, Korte
Veldstraat, Veldstraat
*De familie Gevaert, Lima en het Werelddorp
*Krantenberichten 1918
*Gesneuvelde soldaten van Nazareth tijdens WO I
*Kwartierstaat Maurice-Polydore Maeterlinck
*Gemeentelijk onderwijs in De Pinte, Méér dan 150 jaar
onderwijs

Heemkundige Kring De Vierschaar vzw, Wachtebeke & Sint-Kruis-Winkel, Jaarboek 51, 2018
Thema’s:

*Het kasteeltje van de familie Della Faille d’Assenede te SintKruis-Winkel
*Het gemeenteonderwijs in het Wachtebeke van de negentiende
eeuw (1808-1913)

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, jaarboek 55, 2018
Thema’s:

*Het verhaal achter twee bronzen borstbeelden (Frederik
Vanderstraeten en Emiel Vanderstraeten)
*Frederik Vanmelle (1936-1985)
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“van niets tot iets”
Cursus Oud Schrift Beginners

2019

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen; leren
begrijpen, en tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus “stamboomonderzoek voor
beginnende familievorsers”
De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, dit: om de
letters, cijfers en woorden van de oude geschriften, in de diverse akten en documenten beter te
kunnen ontleden.
Inschrijvingen worden verwacht vóór 15 september 2019. Het cursusgeld houd in: 6
lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden): 25,00 EUR.
Om verwarring te voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens
de lessen,
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel & uitsluitend door invullen van
bijgevoegd inschrijvingsformulier
Uw inschrijving is pas geldig vanaf ontvangst van uw betaling
op het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van:
“Erfgoed De Gonde Vzw, Werkgroep Genealogie”
met vermelding “cursus beginners 2019” vermeld eveneens uw tel en email adres.
Enkel 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
Documentatiecentrum van Melle,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle Tel 09.252.26.47 email: erfgoeddegonde@gmail.com
en wordt verzorgd door Dhr. Chris Meerschaut, op onderstaande avonden
DINSDAG 24 09 2019:
Les 1
Periode 1800-1900
*Begin burgerlijke stand
*Republikeinse Kalender
*Romeinse cijfers
*Einde van de parochieregisters als “officiële documenten”
DINSDAG 08 10 2019:
Les 2
Periode 1750-1800
*Begin burgerlijke stand
*Latijn (2de deel) “verkortingen en afkortingen”
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en

DINSDAG 22 10 2019:
Les 3
Periode 1750-1700
*Parochieregisters
*Latijn (3de deel)
DINSDAG 12 11 2019:
Les 4
Oud Nederlands in:
*18de eeuwse documenten
*Notariële akten
*Lotelingen
DINSDAG 26 11 2019:
Les 5
Oud Nederlands in:
*de Staten van Goed
DINSDAG 10 12 2019:
Les 6
Oud Nederlands in:
*Staten van Goed
*Wettelijke passeringen
*Quoteboeken
*Poortersboeken

Inschrijvingsformulier Cursus Oud Schrift 2019
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

Gemeente:

E-mailadres:

Gsm/Tel:
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Bus:

Schenkingen
Kerk en Leven:
René De Coster – Wondelgem, Daniel De Vleeshouwer - Semmerzake,

Boeken:
Michel De Roek – Melle: Jaarboek 2018, Bisdom Gent

Trouwboekjes:
Erik De Keyser - Gent,

Geboorte kaartjes:
Ronny Van Der Sypt – Wetteren

Bidprentjes:
Ronny Van Der Sypt – Wetteren, Erik De Keyser - Gent, Antoine Verstuyft - Lochristi, Johan De
Baets - Gontrode, Jacqueline Hebbrechts - Gentbrugge, Gilbert Van de Velde – Melle, Guido De
Munter – Gent, Jan Vande Velde – Lochristi, Hugo Depaepe – Sint-Denijs-Westrem, Sam
Vandevoorde – Schendelbeke,

Overlijdensberichten in kranten:
Daniel De Vleeshouwer - Semmerzake ,

Rouwbrieven:
Ronny Van Der Sypt – Wetteren, Erik De Keyser - Gent, Antoine Verstuyft - Lochristi, Johan De
Baets - Gontrode, Jacqueline Hebbrechts - Gentbrugge, Luc De Ruyver – Kalken, Vercruyssen Anna
– Bodry – Wondelgem, Daniel De Vleeshouwer – Semmerzake
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Schenkingen
zoals genealogische documenten,
stambomen, allerlei genealogische boeken,
familieboeken, financiële steun op bankrekeningnummer: IBAN BE48 7370 3628 6127
enz.……

Blijven altijd welkom!

Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
Open op: Ma: 13u-17u * Di: 14u-19u * Woe 13u30-17u

Erfgoed De Gonde Vzw
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:

Marc van den Daele
Jan Olsen
Marina Buysse

werkgroep genealogie
coördinator: Luc De Ruyver
werkgroep heemkunde
coördinator: Daniël Lemmens
webmaster:
vrijwilligerswerking:

Bart Muylaert
Michel De Roek

e-mail: erfgoeddegonde@gmail.com
tel: 09 252 26 47
www.erfgoedmelle.be

- 24 -

Onze werkgroep Heemkunde

Abonneren op ons tijdschrift “DE GONDE” kan !
•
•

door storting van minimum € 15,00 (gewoon
door storting van minimum € 20,00 (steunend)
Op bankrekeningnummer: IBAN BE48 7370 3628 6127
BIC KREDBEBB
van Erfgoed De Gonde Vzw
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
E-mail: erfgoeddegonde@gmail.com
www.erfgoedmelle.be
coördinator: Daniël Lemmens

•

Indien u ons tijdschrift “DE GONDE” digitaal wenst te ontvangen, betaalt u
minimum € 10,00 en bezorgt ons zijn/haar e-mail adres
met vriendelijke groeten
Erfgoed De Gonde Vzw

Inschrijvingsformulier

o Gewoon abonnement
o Steunend abonnement
o Digitaal abonnement

€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Gemeente

Land:
E-mai:
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Bus:

Links

Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
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Gezocht
Medewerker worden bij Erfgoed De Gonde Vzw?
Je wilt je kennis en ervaringen bij het zoeken naar je voorouders of het opmaken van jouw familiegeschiedenis delen met
onze bezoekers. Je zou graag bij onze enthousiaste ploeg medewerkers komen
versterken? Contacteer ons dan via erfgoeddegonde@gmail.com t.a.v. Michel De Roek

Je hebt vrije tijd maar je bent nog op zoek naar een plaats waar je die vrije tijd kan invullen en die
u vooral veel voldoening kan geven!
Dan ben je bij onze vereniging aan het juiste adres!
Wordt vrijwillige medewerker binnen onze vereniging?
Erfgoed De Gonde Vzw, is een vereniging met ambitie en daar is altijd veel werk te verzetten.
Daarom zijn personen die zich aangesproken voelen om vrijwilligerswerk te doen steeds welkom
om ons een handje toe te steken dit kan binnen onze diverse werkgroepen
Erfgoed De Gonde vzw plaatst daarom . . . .
onderstaande vacature
Werkgroep ‘Heemkunde’
Onthaal bezoekers tijdens onze openingsuren:
• Registreren nieuwe bezoekers
• Wegwijs maken, plaats waar alle tijdschriften, boeken, enz.… te vinden zijn in onze leeszaal
• Verzamelen, inventariseren, vastleggen en het levendig houden van Melse en Gontrodse
personalia, gebruiken, leefwijzen (vb. uit het oog verloren activiteiten, paardenjaarmarkt
Melle)
• Schrijven van artikels voor ons tijdschrift
Werkgroep ‘Genealogie’
Hulp bieden aan bezoekers:
• Terwijl je aan jouw eigen stamboom of familiegeschiedenis werkt kan je
• hen wegwijs maken naar bronnen in onze leeszaal
• die beginnen aan hun stamboom of hun familiegeschiedenis willen schrijven
• Inventariseren van genealogisch bronmateriaal
• Publiceren van interessante genealogische gegevens
• Necrologie: indexeren, beheren, scannen, klasseren van bidprentjes, rouwbrieven,
krantenberichten
• Necrologie: invoeren van gegevens
• Bronnen zoals oude registers, documenten bewerken voor publicatie

Werkgroep ‘Beeldmateriaal’
Onze collecties: foto’s, communieprentjes, geboortekaartjes, enz.…
verzamelen, archiveren, digitaliseren, beheren, foto reportages maken
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Werkgroep ‘Tentoonstellingen’
Het plannen en uitdenken van thema’s voor tentoonstellingen. Informatie verzamelen hierover. En
de tentoonstelling helpen opbouwen
Werkgroep ‘Activiteiten’
Samenstellen van onze activiteitenkalender. Volgens een vast stramien organiseren wij jaarlijks
terugkerende activiteiten, gekoppeld aan jonge, frisse en nieuwe ideeën (nl.: één hiervan “Melse
Feesten”) Tevens streven we ernaar om een grote en doelgerichte variatie in onze activiteiten aan
te brengen (vb. Museum en Erfgoed)
Werkgroep ‘Museum’
Je werkt graag met de computer, bent geïnteresseerd in de geschiedenis van Melle en Gontrode
• Registreren, conserveren, plaats geven van binnengekomen materiaal voor het Museum, in
het museum of in depot
• Fotograferen en digitaliseren van objecten (artefacten)
• Inventariseren

Interesse? Zin om een steentje bij te dragen? Er is binnen onze vereniging nog
heel wat plaats voor nieuwe handen, frisse ideeën! Vrijwillige medewerkers met
een hart voor heemkunde, familiegeschiedenis, genealogie het verenigingsleven in
Melle-Gontrode altijd WELKOM

Breng eens een bezoek aan
Erfgoed De Gonde Vzw
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
Of

neem eens contact met ons op: erfgoeddegonde@gmail.com
tel: 09 252 26 47
neem ook een kijkje op onze website:
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www.erfgoedmelle.be

Breng eens een bezoek aan Erfgoed De Gonde
Naast de gemeentelijke basisschool
Schuin tegenover Brouwerij Huyghe
De heemkundige & genealogische werking van uw gemeente Melle en Gontrode
Ons Museum kan je bezoeken op afspraak
De leeszaal is voor iedereen gratis toegankelijk
aan het Gemeentelijk Museum, archief en documentatiecentrum
De Heemkundige en Genealogische Werkgroepen in uw gemeente Melle
U kan er terecht voor opzoekingen; heemkundige en genealogische, raadpleeg
onze talrijke heemkundige tijdschriften, de geschiedenis van uw gemeente Melle
en Gontrode, streekwerken en publicaties, hulp bij uw opzoekingen,
“ Erfgoed De Gonde Vzw “
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle

We houden eraan u op de hoogte brengen van
eventuele wijzigingen!!

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.

Verantwoordelijke uitgever:
Luc De Ruyver.
Werkten mee aan de realisatie van dit nummer:
Roger De Moerloose, René De Coster, Magda De Nys, Marina Buysse,
Bart Muylaert
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