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DE NAPOLEONISTEN

TE AALST.

Het stadsarchief
bewaart drie registers die vroeger hebben
toebehoord
aan de maatschappij van oud-gedienden
van Napoleon.
Petrus Van Nuffel wijst er even op in zijn werkje «De Maatschappij De
Napoleonisten
te Aalst» (nr. 107 - januari 1933 - 8 blz.) zonder er
verder op in te gaan.
Het betreft : .
Register I : Société Philantrophique
des anciens frères d'armes de
I'Empire Français, établie à Alost le 12 nouembre 1843.
Dit register bevat 20 bladzijden tekst; de rest, een paar honderd
bladzijden, bleef onbeschreven. Het blijkt niet uit de tekst dat er voordien reeds een boek bestond waarin de verslagen van de vergaderingen
werden genoteerd. Het boek vangt aan op 2/8/1846 en de laatste vergadering werd genoteerd op 5/12/1847; in tOtaal werden er 21 gehouden.
De verslagen werden opgemaakt door Charles François Roselt die
griffier werd benoemd op 1/3/1846, dus amper 5 maanden vóór de eerst
genoteerde vergadering. Ze werden regelmatig door hem ondertekend;
vanaf 4/7/1847 onder vermelding «par ordonnance»; tOt 6/6/1847 tekent
als voorzitter «le chevalier Vandenbroeck»;
na die datum tekent deze
laatste niet meer.
Het register is te beknopt om ons veel te leren over de vereniging.
De vergaderingen
hebben niet veel om het lijf en beperken zich
meerdere malen rot het innen van de maandelijkse bijdragen, terwijl op
de meeste bovendien geklaagd werd over slechte betaalders.
Wij leren er enkel uit dat besloten werd op 2/8/1846 de verjaardag
van de keizer (0 Ajaccio 15/8/1769) op 15 augustus te vieren, maar dat
de plechtigheid verschoven werd naar de volgende dag, een zondag, met
een militair eetmaal waartoe alle leden werden uitgenodigd. Sommigen
stelden voor een militaire taptoe te houden waartoe de muzikanten van
«Les Vrais Amis Constans» zouden worden uitgenodigd,
wat niet
aanvaard werd omdat de kas de uitgaven niet kon dragen. Er klinken
ernstige klachten aan het adres van de leden die hun bijdragen niet
betaalden, en diezelfde klachten komen terug tijdens de vergaderingen
van 4/10/1846 en 1/11/1846.
Op 6/9/1846 diende Vandenbrande Gommaire omslag in en weer
was er kritiek op de slechte betaalders.
Op 6/12/1846
nam voorzitter
Detrarnasure
omslag en werd
ere-voorzitter;
ook Egide Caterman trok zich uit de vereniging terug.
De toestand van de kas was nu goed en de schatbewaarder deelde
mee dat de laatste 8 aandelen die werden uitgegeven bij de stichting van

de maatschappij zullen uitbetaald worden. Er was een meerontvangst
van 87,90 fr., zodat geredelijk mag aangenomen worden dat het
aandelen betrof van 10;- fr. Hoeveel er aanvankelijk werden uitgegeven
is niet te achterhalen.
Op 7/2/1847 neemt François Vaneesbeek ontslag en vraagt om te
worden toegelaten als ere-lid.
Tijdens de algemene vergadering van 7/3/1847 deelde de voorzitter
mee dat de maatschappij 95 leden telt, als volgt:
98 leden - toestand op 1/2/1846.
geen nieuwe leden werden aangeworven.
2 dienden ontslag in (Vandenbrande en Caterrnan).
1 Jacques Ruyssinck overleed op 10/2/1847.
De maatschappij, deelde hij verder mede, heeft geen schulden meer
en hoopt enkele meubels aan te schaffen om de vergaderzaal op te
sieren; ze bezit reeds tafels en banken. Ook zal getracht worden
gravuren of goede lithografieën aan te schaffen die herinneren aan de
«roemrijke wapenfeiten van onze onsterfelijke keizer».
De verkiezing van het bestuur gaf volgende uitslag:
Voorzitter:
le chevalier Vandenbroeck - 41 stemmen.
Onder-voorzitter:
François Martin Ariis - 39 stemmen.
Raadslid : Laurent D'hoir - 40 stemmen.
Raadslid: Jean Baptiste Ranaux - 39 stemmen.
Sekretaris:
Charles Roselt - 40 stemmen.
Penningmeester:
André Delcoun - 42 stemmen.
(Hierbij kan aangestipt worden dat niet eens de helft van de leden
de algemene vergadering bijwoonden).
Op de vergadering van 4/4/1847 waren 37 leden aanwezig, die
overgingen tot het aanduiden van de kleinere taken. Werden aldus
verkozen:
Ceremoniemeester:
Louis D'or - 35 stemmen.
Spreker: Joseph Leger - 35 stemmen.
Vaandeldrager:
François Daviaud - 35 stemmen.
Vaandeldrager:
François Denoos - 35 stemmen.
Zaalwachter:
Vanderweeën Martin - 37 stemmen.
Zaalwachter:
Jacques Michiels - 26 stemmen.
Boetenmeester
: Charles Demeeter - 36 stemmen.
Op de buitengewone vergadering van 12/4/1847 werd beslist dat,
wie ontslag nam, niet weder in de maatschappij kon opgenomen
worden.
De verjaardag van het overlijden van onze edele keizer (+ 5/5/1821
op het eiland St. Helena) zal herdacht worden met een plechtige dienst
in de kerk van Sint Maninus op 5 mei. Aan «Les Amis Constans» zal
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gevraagd worden de leden te vergezellen. Daar het echter bleek dat het
voor de muziekmaatschappij
niet mogelijk was op 5 mei beschikbaar te
zijn daar de meeste lede~ in de week moesten werken, werd tijdens een
andere buitengewone
vergadering op 23/4/1847 beslist de plechtige
herdenking te verschuiven naar zondag 9 mei. Op de vergadering van
2/5/1847 waren bijna al de leden aanwezig. Pierre Boone, François
Pardaens en François Cornille Vanderborght
werden geschrapt bij
toepassing van artikel 50 van de statuten.
.
Op 6/6/1847 bekloeg de voorzitter er zich over dat een groot aantal
leden verzuimde aanwezig te zijn op de begrafenis van een afgestorven
oud-wapen-broeder,
hoewel artikel 48 van de statuten bepaalt dat de
leden verplicht de afgestorvene dienen te vergezellen naar zijn laatste
rustplaats. Wie in de toekomst in gebreke blijkt zal een boete betalen
van 50 centiemen. Op 4/7/1847 is er niemand komen opdagen om de
vergadering bij te wonen: het was kermis.
Op 1/8/1847 waren er echter talrijke aanwezigen en er werd
besloten op 15 augustus een militair eetmaal te houden.
Op 5/9/1847 drukte de voorzitter zijn tevredenheid uit over het feit
dat zo vele leden de begrafenis bijwoonden
van Jacques Raes
(+ 24/8/1847).
Op 3/10/1847 werd Pierre Deridder geschrapt bij toepassing van
art. 50. Verder stond er niets op de dagorde.
Op 7/11/1847 waren er slechts weinig aanwezigen die maar bleven
om hun bijdrage te betalen.
Op 5/12/1847 stond er niets op de dagorde en de aanwezigen
betaalden hun lidmaatschap.
Zoals reeds gezegd, de tijdspanne die door het boek wordt
bestreken is te kort om een oordeel te kunnen vormen over de levenskracht van de vereniging. Toch kunnen wij ons niet ontdoen van de
indruk dat ze werd in leven gehouden door een 40-tal bewonderaars van
de keizer die er in geslaagd waren een aantal minder geestdriftigen in
beroering te brengen. Het overgroot gedeelte van de soldaten van het
keizerrijk is echter nooit aangesloten geweest.
Of ook filantropische motieven een rol hebben gespeeld kan uit de
verslagen van de maatschappij niet worden opgemaakt.
Register

II : Er bestaat geen titelblad, maar op de half vergane etiket
die op het register geplakt is, menen wij te kunnen lezen:
Controle des Anciens Frères d'arrnes de l'Empire Français.

Op het eerste blad verso komt de aantekening: Livre dinscription
des membres honoraires de la société Philantropique des anciens frères
d'armes de l'Empire Français. Erablie à Alosr le 12 novernbre 1843.
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Volgen dan 7 handtekeningen:
Clumpe , Lt. Général; Fr. Lemans
(P): J. Berte, prést.; A ..Lacrois, president honorum de Gand; Lateur de
Blove, chev. de la légion d'honneur; De Kerchove de Demergem; J.
Wewereys (?).
Het gaat hier waarschijnlijk om de ere-gasten die aanwezig waren
bij de stichting van de vergadering.
Volgen dan de namen, woonplaats, beroep en dienstopgaven van
107 oud-Napoleonisten. Deze worden hernomen in register lIl, zij het
in een andere volgorde.
Eén naam werd niet overgedragen, te weten
Lebon Jacques (54)
Geboren te Aalst in 1782.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 2/6/1844.
Op de laatste bladzijde van het boek vinden wij volgende tekst:
n° 2 - Helemans
geboren te Brussel in 1792 ..
Majoor - Plaatsbevelhebber
te Aalst.
In dienst getreden als gezondheidsofficier
bij het 26e regiment
lichte infanterie op 21/1/1811. Heeft in die hoedanigheid de
funktie uitgeoefend van ordonnans-officier
bij de generaal
bevelhebber
van de 1ste divisie van het 2e legerkorps.
Omslagen en teruggekeerd op 22/2/1815.
Veldtochten:
1812-1813 : in Pruisen en de overtocht van
de Beresina.
1813-1814 : Beleg van Maagdenburg.
Gaat het hier om de aanzet van het ledenboek van de Ere-leden?
Register

III : Registre MatricuLe de La Société des Anciens Frères
d'armes de l'Empire Fran çais, étabLie à ALost de 12
nouembre

1843.

De stichtingsvergadering
van de Vereniging van de Oud-Wapenbroeders van het Franse Keizerrijk greep plaats op 12 november 1843,
volgens Petrus Van Nuffel in het lokaal «La Lis» op de Oude
Graanmarkt.
Er werden in totaal 111 leden geboekt, onderverdeeld als volgt:
18 stichters.
61 leden lieten zich inschrijven op 12/11/1843.
2 kwamen er nog bij in de loop van 1843.
18 lieten zich inschrijven in 1844.
6 in 1845.
2 in 1849.
4 hiervan wordt de datum van inschrijving niet vermeld.
111
4

15
31
_
Blijft 65

gaven in de loop der jaren ontslag.
werden geschrapt omdat ze hun maandelijkse bijdragen
betaalden, en voor een paar, om reden van morele aard.
akrieve leden.

niet

Van de 111 leden die zich lieten inschrijven waren er 63 geboren te
Aalst, terwijl van 14 de plaats van geboorte niet werd aangeduid. Verder
waren er 4 herkornstig uit Erembodegem,
twee uit Brussel, Gent en
Liedekerke, en één uit Antwerpen, Bordeaux/Fr., Brugge, Cognac/Fr.,
Charleroi,
Denderleeuw,
Dendermonde,
Erps-Kwerps,
Geraardsbergen, Grotenberg.
House, Lier, Ligny/Fr., Moorsel, Ninove, Oostende, Ophain, Pepingen, Reims/Fr., Ronse, Rijsel/Fr., Vlierzele, Vrasene
en Welle.
Op de dag van de inschrijving in de vereniging bewoonden 76 leden
Aalst-stad; 5 kwamen uit Erembodegem; twee uit Liedekerke en één uit
Brussel, Herzele, Hofstade en Moorse!. Van 24 wordt de woonplaats
niet aangegeven, doch het zullen voor het grootste gedeelte wel Aalstenaars geweest zijn. Hoeveel stadsgenoten zijn ingelijfd geweest in de
legers van Napoleon?
Een moeilijke vraag waarop het Aalsters archief
geen antwoord biedt, maar het is duidelijk dat wij ons hier bevinden
voor slechts een klein onderdeel van de oud-gedienden
van het
keizerrijk.
Van dezen die ontslag namen lieten er zich twee inschrijven als
ere-lid - 23) Guillard Jacques (48) en 82) Vaneesbeeck François (96)wat vermoeden laat dat er wel degelijk een dergelijke afdeling bestond.
Verdere sporen hiervan zijn echter niet voorhanden.
Vier leden werden onderscheiden
met de gekroonde N, erkenningsteken uitgereikt door de Gentse zustermaatschappij,
te weten:
2) Bauwens Edmond Alexander (2)
3) Catterman Egide (6)
5) Arijs François Martin (4)
6) Vandenbroeck
Pierre François (3)
De Maatschappij kende drie voorzitters, te weten :
1843
De tramasure François die in 1846 naar Gent verhuisde en
erevoorzitter werd;
1846
Vandenbroeck
Pierre Jean die in 1850 ontslag nam, maar
reeds sinds geruime tijd de vergaderingen
niet meer
bijwoonde;
1850
Arijs François Martin. Het was de kleinzoon van deze
laatste voorzitter die aan het Stedelijk Museum de drie
registers schonk, welke dan nadien in het archief terecht
kwamen.
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Er bestaan soms afwijkingen in de schrijfwijze van de namen in de
beide registers. Wij hielden ons aan III en als verduidelijking hebben wij
tussen ( ) het nummer aangeduid waaronder de leden waren ingeschreven in register II.
Vijf leden werden in register III opgetekend,
register IJ; het zijn:
31) Jespers Jean
108) Depré Bernard Jean
109) Holin Louis François
110) Bavens Joseph
111) Bogaert Louis Joseph

die niet voorkomen

Van slechts drie personen
wordt vermeld dat ze
deelgenomen aan de veldtocht van 1812 in Rusland. Het zijn:
21) Vansanen Hubert (88)
52) Bicqué Pierre Jean (14)
83) Cakenberg Jean Baptiste (29)

in

hebben

De Aalstenaars waren dus in Rusland. In acht genomen dat slechts
een klein onderdeel van het Franse leger aan de vernietiging ontsnapte,
moete er stellig ook gesneuvelden geweest zijn. Tot en met 1819 is
hiervan geen spoor te ontdekken in de overlijdensregisters
van de stad
noch van de deel-gemeenten.
Waarschijnlijk werden de attesten nooit
opgemaakt.
Van 28 leden werd aangegeven dat ze overleden zijn:
1844-1850
16
1850-1860
10
onbepaald
2
De laatste aanduiding in het register vinden wi j op 1/12/1860 : het
overlijdensbericht
van Jean Baptisre Ar ijs.
Voorzitter Ariis François overleed te Aalst op 2/9/1863. Van dit
overlijden wordt geen melding gemaakt in het stamboek. Het feit dat hij
niet meer vervangen werd wijst er op dat alle aktiviteit in de vereniging
was stop gezet.
Het register werd waarschijnlijk samengesteld in 1849. Dit kan
besloten worden uit enkele foutieve inschrijvingen.
Aldus werden
geboekt:
13) Deridder Jean Baptiste (31)
24) Meert Leonard (55)
25) Vaneuvele Dorninique (81)
36) Desmet Auguste (38)
37) Bavens Pierre (20)
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als ziinde als lid van de maatschappij
klaar dat dit 1843 hoeft te zijn.

aanvaard op 12/11/1849.

Het is

NIEUWJAARSWENSEN
Het stadsarchief bezit ook nog zeven lithografieën
nieuwjaar aan de leden werden uitgereikt :
1) Waterloo,

die destijds met

le 18 juin 1815.

Lithografie van 1845 - Drukkerij De Lay - De Muvrtere , Brugge.
18 cm hoog x 21,5 cm breed.
Volksprent.
Een generaal houdt Napoleon
tegen die met
opgeheven zwaard achter zijn soldaten aanrent. Ook de leden van de
staf die hem omringen doen pogingen om hem tegen te houden.
Omlijst met gouden motieven en bladversieringen. Rood-bruin-blauw.
2) Souhait
Français

de Nouvel An aux Anciens Frères d'Armes de l'Empire
à Alost, par le tambour de la Société. 1846.

Lithografie Vandenbossche,
Aalst. 15 cm hoog x 20.5 cm breed.
In het midden een gekroonde
met stralenbundels en daarboven
een lauwerkrans met daarin als tafereel,
apoleen die bevelen geeft bij
een veldslag. Links van de T een tweede motief:
apoleon die aan zijn
juichende soldaten een fel gehavende vlag toont. Rechts van de
een
derde motief: het afscheid van zijn soldaten te Fontainebleau naar het
gekende schilderij van Horace Vernet.
Versieringsmotieven:
goud: Prenten: rood-bruin: Tekst: blauw.
3) Souhait de Nouvel An aux anciens Frères d'Arrnes
Français à Alost 1847. Par le tambour de la Société.

de l'Empire

Lithografie Vandenbossche, Aalst. 14,5 cm hoog x 20.5 cm breed.
apoleen te paard in Egypte wijst zijn optrekkende soldaten de
pyramiden. Prent omgeven met laurierblad en en bekroond door arend
met gespreide vleugels.
Tekstlint en arend in blauw; laurierbladen grijs; prent blauwen
grIJs.
4) Souhait
Français

de Nouvel An aux anciens Frères d'Armes
à Alost 1848. Par le tambour de la Société.

de I'Ernpire

apoleon te paard op een slagveld omgeven door de leden van zijn
staf. Boven de prent een arend met gespreide vleugels, dezelfde als in
1847.

7

Onder de prent, omgeven met laurierbladen,
het ereteken met
grootlint van het Erelegioen.
Bruine prent omgeven met gouden motieven en groene bladeren.
Blauwe arend. Lithografie Vandenbossche te Aalst. 15,3 cm hoog x 18
cm breed.
5) Souhait
Français

de Nouvel An aux anciens Frères d'Armes
à Alost 1849. Par le tambour de la Société.

de l'Ernpire-

Lithografie J. Van Bree, Gent. 13,6 cm hoog x 18,5 cm breed.
Napoleon, te paard, groet ziin gewonde soldaten. Achter de keizer
leden van de staf en op de vijand veroverde vaandels.
Rond de prent bloemenmotieven;
erboven arend met gespreide
vleugels. Kleur: bruin.
6) Souhait de Nouvel An aux Anciens Frères d'Arrnes de l'Empire
Français à Alost par le tambour de la Société. 1850.
Lithografie Vandenbossche, Aalst. 18 cm hoog x 22,4 cm breed.
Op een slagveld geeft
apoleon, te paard, bevelen aan een ruiter.
Boven de keizer te midden van festoenen en bloemen een gekroonde
met eronder het kruis van het Erelegioen. Links een ruiter met
stijgerend paard op een slagveld. Rechts een kanonnier.
Prenten en letter N rood-bruin; versieringen en bloemen van goud.
7) Souhait de Nouvel An aux Anciens Frères d'Armes
Français. 1852. Par le tambour de la Société.

de l'Ernpire

Lithografie Vandenbossche, Aalst. 24 cm hoog x 20,5 cm breed.
Napoleon,
te paard, in Egypte, wijst met de vinger naar de
pvrarniden, terwijl enkele soldaten hem bewonderend aankijken.
Prent helemaal in gouddruk.

STAMBOEK
VAN DE VERENIGING
VAN DE OUD-WAPENBROEDERS
VAN HET FRANSE KEIZERRIJK - GESTICHT TE
AALST OP 12 NOVEMBER
1843.
1) Detramasure

François

Edmond

(1)

Geboren te Gent 14/8/1786 - winkelier te Aalst.
Toegetreden de 12/11/1843 - Een van de stichters van de vereniging. Als lichte jager bij het regiment grenadiers te paard van de keizerlijke wacht in dienst getreden de 3 Brumaire, jaar XIV (25/10/1805).
Onder-luitenant
bij het lOe regiment dragonders de 12 juli 1807.
Luitenant bij hetzelfde korps in Spanje in 1809.
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Adjudant-majoor
van de ge cohorte van de nationale garde van het
departement
van de Schelde de 15 juni 1812.
Veldtochten
- In Pruisen en Polen: 1806-1807.
In Spanje: 1808-1809.
Tot voorzitter van de vereniging verkozen tijdens de stichtingsvergadering van de maatschappij. Ere-president benoemd op 6 december
1846, ten gevolge van zijn met reden omkleed schrijven. (vertrok naar
Gent).
2) Bauwens

Edmond Alexandre

(2).

Geboren te Gent de 27/8/1791. Ere-majoor kommandant van de 1e
kompagnie te Aalst.
In dienst getreden als onder-luitenant
bij de 72e cohorte van de
nationale wacht, nadien ingelijfd bij het 148e linieregiment, de 15 juli
1812. Overgeplaatst naar het le regiment te Antwerpen op 2 mei 1813.
Krijgsgevangen genomen te Gorcum op 20 februari 1814; vrijgelaten de
16 april 1814.
Veldtochten
- Vlissingen:
1812.
Westfalen:
1813.
Beleg van Gorcum : 1814.
Onder-voorzitter
gekozen tijdens de srichtingsvergadering.
Gedecoreerd met een gekroonde N door de vereniging van Gent de
21/4/1844. Ere-ondervoorz itter benoemd de 1 maan 1846 ter gelegenheid van zijn verandering van woonplaats.
3) Catterman

Egide (6)

Geboren te Aalst en er wonende - slotenmaker.
Tot de vereniging toegetreden als stichter de 12/11/1843.
Soldaat bij het 100e Iinieregimenr de 3/1 J /1806 - Krijg gevangen de
26/3/1814 en nadien vrijgelaten.
Veldtochten
- Duitsland (Grande Armée) : 1806-1807-1808.
Spanje: 1809-1810-1811.
Nam deel aan de gevechten van Pontourka, Alboira, Ocagna, het
beleg van Saragossa, Badajoz en Vitoria.
Door een geweerschot aan het linkerbeen getroffen de 26/9/1806.
Tot lid van het bestuur gekozen tijdens de stichtingsvergadering
van
de vereniging.
Op zijn verzoek, eervol ontslagen de 13/12/1846.
Gedecoreerd met een gekroonde N door de vereniging van Gent de
1/3/1844.
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4) D'hoir

Laurent

(5)

Zoon van losse .D'hoir
en ]eanne Carherine Vanraffelghem.
Geboren te Aalst 2 januari 1790 - loodgieter te Aalst.
Tot de vereniging toegetreden als stichter de 12/11/1843.
Als conscrit van het jaar 1810 bij het 15e regiment dragonders
(nr. 2379) de 11 juni 1810. Als buitenlander ontslagen de 1/5/1814.
Heeft de gevechten van Almeida meegemaakt in maart 1811, deze
van Rodrigez op 2 april 1812, van Salamanca op 22/7/1812 en in

Portugal.
Veldtocht in Duitsland : was betrokken bij de gevechten rond
Leipzig en Hanau in 1813 en 1814.
Als bestuurslid van de vereniging gekozen ti idens de stichtigsvergadering van 12/11 /1843.
Op zijn verzoek ontslagen in 1856.
5) Arys François

Martin

(4).

Geboren te Aalst 3/12/1790. Zoon van Roch Arvs en Anne Marie
Prevost. Wonende te Aalst, handelaar in zeevis.
.
Was stichtend lid van de vereniging op 12/11/1843.
Als conscrit van 1810 bij het 12e regiment lichte infanterie ingelijfd
op 8 juni 1809. Overgeschakeld naar het 3e regiment van hetzelfde wapen
de 14 juli 1809. Heeft zijn eenheid vervoegd de 15/8/1809. Korporaal de
26 juni 1813, foerier 15 juli 1813. Als buitenlander
ontslagen te
Perpignan.
Veldtochten
- 1809 : Duitsland en Oostenrijk.
1810 : Frankrijk en Spanje.
1811-1813-1814 : Spanje.
Gevechten van Palamo en Mataso ; van deze van Pont du Roi en
Villa Franca, Montserat, Villeina en Castailla.
Gekozen tot sekretaris tijdens de stichringsvergadering
van de
,-ereniging op 23/11/1843.
Penningmeester:
1 maan 1846.
Onder-voorzitter:
1 maart 1847.
Voorzitter:
3 november 1850.
Gedecoreerd met een gekroonde N door de vereniging van Gent de
1/3/1844.
6) Vandenbroeck

Pierre François

(3).

Geboren te Aalst in 1792 - zoon van J osse.
Winkelier te Aalst.
Als lid van de vereniging aangenomen de 23/11/1843.
Onder de wapens geroepen en ingelijfd bij de 73e cohorte de 23
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april 1812. Foerier de 15 mei 1812. Sergeant-majoor in her l+Se linieregiment de 15/7/1812. Krijgsgevangen de 19/8/1813. Teruggekeerd de
8/8/1814.
.
Veldtochten -1812-1813
in Duitsland.
am deel aan de gevechten
te Bautzen en te Lurzen ; aan de inname van Breslau en aan de gevechten
van Lorenberg, Hannau en Goldberg.
Tot ridder van het Ere-legioen bevorderd de 18 iuni 1813.
Als penningmeester van de vereniging gekozen de 12/11/1843.
Onder-voorzitter
de 1 maan 1846.
Voorzitter.
Overleden de 15/7/1850.
Gedecoreerd met een gekroonde N door de vereniging van Gent de
1/3/1844.

7) Daviaux François (8).
Geboren te Cognac/Charente
de 6/2/1796. Zoon van Jean Daviaux
en Marguerite Lambert.
Pasteibakker te Aalst.
Als lid van de vereniging aangenomen de 12/11/1843 (stichter).
Ingelijfd bij het 95e linieregiment de 12/11/1806 als conserie van
1806. Korporaal de 1/1 /1814: foerier de 16/2/1814; sergeant 28/2/1814.
Ingelijfd bij het 7ge linieregiment de 26/8/1814. Vermist de 15/6/1815.
Veldtochten - 1806-1807 : in Rusland en in Polen.
1808-1809-1810-1811-1812-1813
: in Spanje.
1814 : bij de inlandse srriidkrachten.
Gekwetst door een geweer chot in de nieren op 12 april 1814.

8) Denys Isidore (7).
Zangmeester in de kerk.
Stichtend lid op 12/11/1843.
Ingelijfd bij het 8e linieregiment de 6 maart 1809.
Ontslagen op 30 iuni 1812.
Heeft deelgenomen aan de veldtochten in Duitsland in 1809.
Werd door een geweerschot in het linkerbeen gekwetst tijdens de
gevechten bij Wagram.
Nam op eigen verzoek ontslag uit de vereniging op 1 april 1845.
9) Demeeter Charles

(9).

Geboren te Aalst de 1/1/1793. Zoon van Chrétien Derneeter en
Barbe Cnapelinckx. Kleermaker te Aalst.
Lid van de vereniging sinds de stichting op 12/11/1843.
Vrijwilliger bij het regiment husaren de 20/11/1812. (ge regiment).
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Overgeschakeld
naar het ge regiment/bis op 29/10/1812
Ontslagen als buitenlander op 7 juni 1814.
Veldtochten
- 1813-1814 in Frankrijk.
10) Delcourt
Geboren

André

U)

(10)

te

Geraardsbergen
12/3/1786.
Zoon van François
Winkelier te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschrevenen op 12/11/1843.
Ingelijfd bij het 21e regiment jagers te paard op 18/6/1807. Krijgsgevangen op 10/7/1808 . Terug in dienst op 10/8/1811 als brigadier.
Als buitenlander ontslagen op 21 juni 1814.
Veldtochten
- 1807 in Spanje.
1811-1812-1813 in Spanje en in Frankrijk.
Overleden te Aalst 14 maart 1855.

Delcourt en Ages Delbauef.

11) Vanderweeen

Martin

(11).

Geboren te Aalst 31/3/1784. Zoon van Bernard Vanderweeen en
.Isabelle Suwaers. Politieagent te Aalst.
Tot de vereniging toegetreden op 12/11/1843.
Ingelijfd' bij het 55e linieregiment
op 2 GerminaÎ
Jaar XI
(23/3/1803) - Grenadier op 13 Floréal jaar XIII (3/5/1805).
Tot uitdiensnreding
toegelaren op 5/10/1812.
Veldtochren - 1811-1812-1813 : aan de kusten van de Oceaan.
1806-1807 : in Pruisen en Polen.
1808-1809-1810-1811
: in Spanje.
Door een geweerschot aan de linkerarm gewond te Albvira op 16
mei 1811. Nam deel aan de gevechten van Cordoba, Vitoria. Pamplona
en Toulouse. Werd gedurende 22 maanden gevangen gehouden op het
eiland Cabrera.
12) Callebaut

Jean (33).

Geboren te Erembodegem de 21/10/1786. Zoon van Jean Callebaut
en Elizabeth Deboom. Winkelier te Erembodegem.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 12/11 /1843,
Onder de wapens geroepen bij het 18e linieregiment (4451) de
3/11/1806. Naar het 115e linieregiment overgeschakeld op lI7 /1808.
Naar Huis teruggekeerd op 26 april 1814.
Veldtochten - 1808-1809 : Spanje.
am deel aan de gevechten van Pont du Roi (1812), Montserar,
Villa Franca, Burgos, Rudella, Saragossa, Canis St. Maria, Lerida,
Miquinentia: Torrosa, Tourdambar,
enz ..
Werd gevangen genomen in de omgeving van Valencia.
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13) Deridder

Jean Baptiste

(31).

Geboren te Aalsr ~ Blauwverver te Aalst.
Als lid van de maarschappij aanvaard de 12/11/1849 U)
Binnengeroepen bii het 2e regiment iagers te paard de 25 Brumaire ,
iaar X. (16/11/1801). Kreeg ontslag met pensioen in juli 1807.
Veldslagen - 1806 in het Grande Armée.
Kreeg 10 sabelhouwen op her hoofd te J ena op 14/10/1806.
Op zi jn verzoek van 10/10/1850 werd hem Ontslag in de vereniging
verleend in vergadering van 3/11/1850, door de meerderheid van de
leden.
14) Vanhauwermeiren

André

(91).

Geboren te Aalst en slotenmaker aldaar.
In de vereniging aanvaard de 12/11/1843.
In dienst getreden bi i de 54e sub-brigade,
later het 54e linieregiment, de 8 Venróse van her iaar XI (27/3/1803). Ontslagen I april
1810.
Veld toch ren - 1806-1807-1808-1809 : In Duitsland en Spanje.
Op 24/11/1848 geschrapr als lid van de vereniging bij toepassing
van art. 50 van de staturen.
15) D'or

Louis (32).

Geboren
re House (prov. Luik) de 16 iuni 1781. Zoon van
Dieudonné D'or en Catherine Hansoul. Herbergier te Aalst.
In de vereniging aanvaard als stichter de 12/11/1843.
Als vriiwilliger bii het eerste regiment Bataafse dragonders. Naar
her 3e regimenr huzaren
overgeschakeld
in 1806. Brigadier op
20/11/1806.
Wachtmeester
in 1811; sergeant bij het vreemdelingenlegioen te Gribaltar in 1812. Heeft de Ïranse kri jgsdienst verlaten in 1814.
Veldtochren - 1799 in Holland.
1800 tot 1807 inbegrepen: Duitsland, Oostenrijk,
Pruisen en Pommeren.
1808 tot 1814 inbegrepen:
in Spanje.
Liep vier verwondingen op.
Nam deel aan de gevechten te St. Maria di Vieva, Scheld er,
Austerlitz, Larcivica, enz ... Werd gevangen genomen en opgesloten te
Cabrera en Gibraltar.
16) Vinck Egide (93).
Geboren te Aalst in 1792. Zoon van Martin Vinck en Maria Anna
van Biesen. Boswachter re Aalst.
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Als lid van de vereniging
Overleden de 7/4/1857.
17) Renaux

Jean Baptiste

aanvaard 12/11/1843.

Constant

joseph (72).

Geboren te Rijsel 15/5/1793. Zoon van Jean Constant Renaux en
Emilie Lemaitre.
Luitenant bij de le kompagnie met standplaats te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard 12/11/1843.
In dienst getreden bi j het 15e regiment van het oorden op 1 mei
1811. Korporaal op 15 juni 1812.
Ontslagen bij de troonafstand van de keizer.
18) MichieIs Jacques

(58).

Geboren te Aalst in juni 1791. Tabakverkoper te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard 12/11/1843.
Als kadet van de marine in dienst getreden aan boord van het schip
gemeerd te Antwerpen in 1810.
Afgekeurd wegens zwakke gezondheid op 2/5/1811.
Overleden de 27/11/1847.
19) Lenssens

Joseph Alexandre

(51).

Geboren
te Aalst 29/9/1793. Zoon van François Lenssens
Jeanne Vandenbossche.
Voerman te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard de 12/11/1843.
In dienst getreden bi j het 148e linieregiment
de 5/2/1813
conscrit van 1813.
Gevangen genomen te Lowenberg/Duitsland
op 28/8/1813.
aar huis teruggekeerd in november 1814.
Veldtochten - 1813 in Duitsland.
Kreeg een kogel in de bil bij de slag van bazen.
Overleden de 28/4/1848.
20) Verhofstadt

François

en

als

(80).

Geboren te Aalst 1/6/1782 - Draaier te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard de 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 4e linieregimenr op 17/3/1806. Ontslaeen
met pensioen de 12/11/1809.
Veldtochten - 1806-18 7 : In Pruisen en Polen.
1808-1809 : in Spanje.
Gekwetst door geweerschoten, te weten
10 aan het linker been de 14/3/1807;
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2° aan de rechter arm te Villa Franca de 3/1/1809;
3° aan de rechter arm bij Oporto de 29/3/1809.
21) Vansanen

Hubert (83).

Geboren de 1/10/1790.
Onder-luitenant
bij het le kompagnie gelegerd te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard de 12/11/1843.
In dienst getreden bij de vrijwilligers-minderjarigen
op 23/11/1808.
Minderjarige van le klas op 5/2/1810. Korporaal op 25/4/1810. Foerier
op 6/9/1810. Sergeant op 26/5/1813.
Naar huis teruggekeerd op 4 juni 1814.
Veldtochten
- 1809 : in Zeeland.
1812 : in Rusland. Heeft gewerkt aan bruggen te
Moskou en aan de Beresina.
1813 : vastgehouden in Duitsland.
1814 : vastgeh ouden te Mainz en KasseI.
Kreeg op 3/11/1850 ontslag als lid van de vereniging met algemene
stemmen van de leden als gevolg aan zijn brief van 3/10/1850.
22) Postiau Charles

(64).

Geboren te Brussel. Sergeant op pensioen te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard de 12/11/1843.
In dienst getreden bi j het SSe linieregiment als conscrir van 1803 111
juni 1803. Ontslagen de 15 iuli 1808. Overgeschakeld
naar het 2e
regiment van de nationale garde in 1813. Krijgsgevangene re Goreurn.
Naar huis teruggekeerd in 1814.
Veldtochren - 1803 en 1804 te Boulogne.
1806-1807-1808 in Pruisen.
1814 belegerd te Gorcum.
Gekwetst door een geweerkogel en door de hoefslag van een paard
te Evlau de 7/2/1807.
Nam deel aan de gevechten van Ausrerlitz, Jena en Eylau.
Overleden te Elsene op 7/12/1847.
23) Guillard Jacques

(48).

Geboren te Charleroi 23/9/1792 (?) Zoon van François Guillard en
Anne Dubois. Luitenant bij de l e kompagnie gelegerd te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard de 12/11/1843.
In dienst getreden als kanonnier bij de le batterij de 17 mei 1806.
Als sergeant overgeschakeld
naar de 128e kompagnie artillerie de
16/6/1810. Sergeant-majoor
bij de 116e kompagnie artillerie.
Ontslagen 6 mei 1814.
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Veldtochten

-

1806 in Rusland,
1807 en 1808 in Pruisen,
1813 en 1814 in Zeeland.
Vertrokken
naar Vilvoorde wegens verandering
Bleef ere-lid van de vereniging.
24) Meert Leonard

(55),

Als lid aanvaard 12/9/1849.
Geschrapt
bij toepassing
25) Vancuyck

van garmzoen.

Dominique

van

artikel

50

van

de

statuten.

(81).

Geboren te Aalst 6/3/1792. Zoon van Pierre Vancuvck en Barbe
Borremans. Herbergier te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard de 12/11/1849 (?)
Werd afgemonsterd met een beloning van 100,- fr. op 18 juni 1814.
Veldtochten
- 1810 en 1811 : Spanje.
1813 : Portugal.
Gekwetst door een geweerschot aan de rechterarm en door een
sabelhouw aan de linker elleboog te Vitoria de 21/6/1813.
Nam deel aan de gevechten van Salaveira, Salamanca, Vitoria en
Parnplona.
Overleden de 7/10/1850.
26) Marnix

Jean Baptiste

(57).

Geboren te Aalst 19/2/1794. Zoon van Philippe Henri joseph
Marnix en Marie Jeanne Hendrick. Leerlooiersgast te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven de 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 22e linieregiment (12254) op 15/11/1813.
Geschrapt als lid op 10 juni 1854 bij toepassing van art. 50 van de
statuten daar hij sinds 6 januari zijn bijdrage niet meer betaalde.
27) Neukermans

Pier re (61).

Geboren te Aalst 12/8/1794. Zoon van Adrien
eukermans en
Isabelle DufOLIr. Bakker te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven de 12/11/1843.
In dienst getreden als conscrit van 1814 bij het 112e linieregiment
op 13 juni 1813. Korporaal de 10/12/1813. Sergeant de 12/2/1814.
Ingeschakeld in het 3ge linieregiment als sergeant de 17/8/1814.
Als buitenlander ontslagen op 23/8/1814.
Veldtochten
- 1813 en 1814 in Italie en Frankrijk.
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28) Rogghe

Jean Henry

(74).

Geboren
te Aalst 26/8/1791.
Zoon van Philippe Jean Daniel
Rogghe en Adrienne Louise Schepers. Slotenmaker te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven de 12/11/1843.
In dienst getreden bij het le regiment jagers te paard de 6 maart
1813. Omslagen in 1814.
Veldslagen - 1813 in Duitsland.
Heeft deel genomen aan de gevechten van Hanau en Leipzig.
29) Sergeant

Adrien

(75).

Geboren te Aalst in 1785. Kleermaker te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven de 12/11/1843.
Geschrapt bij toepassing van artikel 50 van de staturen.
30) Vanderpoorten

Pier re François

(94).

Geboren te Denderleeuw in 1791. Brouwersgast te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven de 12/11/1843.
Geschrapt
bij toepassing
van artikel 50 van de
31)

Jespers

staturen.

Jean.

Kreeg op eigen verzoek ontslag uit de vereniging op 17/8/1845.
32) Biddelo Joseph

(18).

Geboren te Vrasene 28/10/1783. Zoon van Pierre Jean Biddelo en
Thérèse Nanlommens.
Bakker te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 12/11/1843.
Binnengetreden
bij de 7e cohorte (413) op 28 april 1812. Ingelijfd
in het 148e linieregiment (1286). Werd verondersteld krijgsgevangen te
zijn genomen te Lowenberg op 28/8/1813.
Kreeg op zijn verzoek Ontslag uit de vereniging op 8/11/1849.
33) Vannuffel

Egide (88).

Geboren te Aalst de 12/8/1792. Zoon van Josse Vannuffel en Marie
Catherine Porrein.
Als lid van de vereniging aangenomen op 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 11e bataljon(bis) van de artillerietrein
(1807) op 14/3/1813 als conscrit van het jaar 1812.
Ontslagen als vreemdeling op 21/6/1814.
Veldslagen - 1813 in Duitsland : gevechten te Dresden en te
Leipzig.
1814 in Frankrijk: gevechten te Chälons en Parijs.
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34) Legge Dominique

(50).

Geboren te Aalst 20/7/1786. Zoon van Dominique Legge en Anne
Marie Francienne. Kleermaker te Aalst.
In de vereniging aangenomen op 12/11 /1843.
In dienst getreden bij het 85e linieregiment (8138) op 18/5/1811 als
conscrit van hetzelfde jaar.
Ontslagen op 15/7/1814.
35) Vandemeersche

Joseph

(87).

Geboren te Aalst in 1786. Landbouwer te Aalst.
In de vereniging aangenomen op 13/11/1843.
In dienst getreden bij het 100e linieregiment in 1806. Ontslagen
met pensioen van 150,- fr. in 1813.
Veldtochten
- 1806 en 1807 in Pruisen.
1808 tot en met 1812 in Spanje.
Gekwetst bij de gevechten van Badajoz en Salamanca door een geweerschot in de rechter hand, wat hem ongeschikt maakte voor de
dienst.
Overleden 9 mei 1847.
36) Desmet

Auguste

(38).

Geboren te Aalst. Wagensmid te Aalst.
In de vereniging opgenomen op 12/11/1849
Overleden de 29/1/1844.
37) Baeyens

(?).

Pierre (20).

Geboren te Ninove 21/12/1791. Zoon van Ferdinand Emmanuel
Baeyens en van Isabelle Catherine Maes. Twiindersgasr te Aalst.
In de vereniging opgenomen op 12/11/1849 (?).
In het leger ingeschakeld bij het ge regiment voltigeurs van de
keizerlijke wacht (277) op 19/5/1813 als coriscrit VJn 1811.
Vermist sinds 25/8/1813. Als vermoedelijk gevangen, geschrapt op
30/11/1813.
Overleden 24/3/1854.
38) Vanderbiest

joseph Bernard

(79).

Geboren te Aalst 21/10/1785. Zoon van Jean Baprisre Vanderbiest
en van Anne Marie de Bom. Bierdrager te Aalst.
In de vereniging opgenomen de 12/11/1843.
In dienst getreden in 1807 bij het 12e regiment lichte infanterie als
conscrit van 1807.

18

Overgeschakeld
naar het 2e regiment jagers te voet van de keizergarde op 2 april 1813 korporaal
op 9 april 1813.
Ontslagen als buitenlander de 8/7/1814.
Veldtochten
- 1807-1808 : Portugal.
1809-1810-1811-1812
: Spanje.
1813 : Saksen en Pruisen.
1814 : Frankrijk.
Heeft deelgenomen aan de gevechten van DelerÎa en Evoca, Lissabon, Salamanca, Occogua, Alboira, Cadix, Dresden, Leipzig, Hanau
en gevechten in Frankrijk.
Overleden de 13/10/1852.
li jke

39) Callebaut

Benoit (26).

Geboren te Aalst 6/111789. Zoon van Jean Callebaut en Marianne
Dewae1e. Landbouwer te Aalst.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
40) Ruyssinck

Jacques

(69).

Geboren
te Aalst 6/4/1775.
Natuurlijke
zoon van J eanne
Ruvssinck. Leurder te Aalst.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
In dienst getreden bij de Vlaamse Patriotten in 1790 als tamboer.
Bij de intrede van de franse troepen in België in 1792 als vrijwilliger in
dienst getreden en naar Frankrijk gestuurd; nam deel aan de veldtocht in
Egypte.
In Frankrijk teruggekeerd vertrok hij naar Duitsland waar hij deel
nam aan het merendeel van de biezonderste veldslagen.
Op 21 Floréal jaar VII (10/5/1799) overgeschakeld naar het 7e
bataljon sapeurs waar hem op 21 Frimaire jaar VIn (12/12/1799) eervol
ontslag werd verleend daar hij een oog verloren had. Is onmiddellijk
naar huis teruggekeerd.
Overleden 10/2/1847.
41) Oeboeck

Pierre (39).

Geboren te Aalst 6/7/1788. Zoon van Guillaume Deboeck en van
Anna Hendrickx.
Leerlooier te Aalst.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
In dienst getreden bij de 7e cohorte op 1/6/1812. Overgeschakeld
en aangekomen bij het 23e jagers te paard (2061) op 14/7/1812.
Omslagen op 14/6/1814.
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42) Pieters

Felix François

(63).

Geboren te Aalst - Bierdrager te Aalst.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 2e regiment jagers te paard op 25
Brumaire jaar XIV (16/11/1805). Ontslagen met pensioen op 14/7/1807.
Veldtochten - 1806 en 1807: in Duitsland in het Grande Armée.
Kreeg bij de gevechten van Jena een sabelhouw in de linkerhand
wat hem belette zijn dienst nog verder te zetten.
43) Bogaert

Louis (21).

Geboren te Aalst - Bakker te Aalst.
In de vereniging opgenomen op 12/11/1843.
Op 24/11/1848 geschrapt als lid van de vereniging
van artikel 50 van het reglement.
44) Cornand

Philippe

bij toepassing

(22).

Geboren te Aalst in 1784. Zoon van Jean Baptiste Cornand en van
. Barbe Vandenbossche - Besteller.
In de vereniging opgenomen op 12/11/1843.
Als vrijwilliger in dienst getreden bij het 51e linieregiment de 12
Vendemiaire
jaar VII (3/10/1798).
Op pensioen gesteld wegens
opgelopen kwetsuren de 4e aanvullende dag van het jaar IX (21/9/1801).
Veldtochten - 1798 in Italië.
1799 Kusten van Holland.
1800 Oostenrijk.
Door een geweerschot gewond in de slag bii Ulm.
Overleden 22/8/1844.
45) Debacker

Laurent

(37).

Geboren te Aalst. - Leidekker.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
Op 24/11/1848 geschrapt als lid van de vereniging
van art. 50 van het reglement.
46) Debruyn

bij toepassing

Pierre Jean (33).

Geboren te Vlierzele 12/9/1785 - Dagloner te Aalst.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 15e linieregiment in 1806. Gendarm bij
het 3e escadron van het 1ge legioen van de Gendarmen in Spanje op
1/7/1813. Gepensioneerd
en ontslagen op 17/7/1814.
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Veldslagen

1807-1808 : in Spanje.
180$-1810 : in Portugal.
1811-1812-1813 : in Spanje.
Nam deel aan het beleg van Badajoz, Rodrigos, Armeda, Cumba,
Peurbal. Montagne de Christ (?), Burgos en Salamanca.
Geschrapt op 4/9/1845 bij toepassing van artikel 50 van de statuten.
47) Parrez

-

Jean Claude

(67).

Geboren te Ronse 22/2/1791. Zoon van Charles Louis Parrez de
J osephine Devissaert. Verkoper van schoensmeer te Aalst.
In de vereniging opgenomen 22/11/1843.
In dienst getreden bij het 8e linieregiment op 21/3/1812. Vermist
sinds 12/5/1814. Geschrapt op de legerroI18/5/1814.
48) Willemans

Charles

(100).

Geboren te Aalst - Vrachtvoerder te Aalst.
Opgenomen als lid van de vereniging 12/11/1843.
Geschrapt als lid van de vereniging bij toepassing van anikelSO van
het reglement en wegens aanhoudend wangedrag.
49) Pouckx

Jacques

(65).

Geboren te Aalst in 1791 natuurlijke zoon
Pouckx. Dagloner te Aalst.
Als lid van de vereniging opgenomen 12/11/1843.
Ontslagen op eigen verzoek in 185?
50) Vandewater
Geboren

van Catherine

Josse (83).
te Aalst in 1794 -

51) Petit Jacques

Vellen bewerker

te Aalst.

(66).

Geboren te Aalst 18/1/1793. Zoon van Jacques Petit en van
Catherine Debolster. Dagloner te Aalst.
In de vereniging opgenomen op 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 88e linieregiment (8381) op 22/11/1812
als consent van het jaar 1813.
51) Bicqué Pierre Jean (14).
Geboren te Aalst 14/1/1790. Zoon van Paul Bicqué en Marie
Française Cautaert. Slotenmaker te Aalst.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
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In dienst getreden bij het le regiment Huzaren (1847) op 11/3/1809
als conserie van 1810.
Krijgsgevangen in Rusland op 10/8/1812.
Veldtochten - 1809-1810-1811 : in Oostenrijk en Westfalen.
1812 : in Polen en Rusland.
Gekwetst door een lansstoot in de gevechten van Wagram.

53) Vandenbrande

Gommaire (84).

Geboren te Lier. - Wever.
In de vereniging opgenomen op 12/11/1843.
Op zijn verzoek ontslagen op 15/8/1846.

54) Albert Pier re (12).
Geboren te Aalst 1792. Zoon van Alben Jean Alben en Cornelie
Debouck. Schaliedekkersgast
te Aalst.
In de vereniging opgenomen op 12/11/1843.
Ingelijfd bij het 88e linieregiment op 6/11/1812. Krijgsgevangen te
Colberg in 1813. Ontslagen als buitenlander 16/11/1814.
Veldtochten - 1813 en 1814 : in Duitsland.
Overleden
6/10/1854. (De overlijdensakte
vermeldt geboren te
Antwerpen).

SS) Meganck Pierre Bernard (59).
Geboren te Aalst 26/11/1772. Zoon van Pierre Meganck en Anne
Marie Rooms. Landbouwer te Aalst.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 13e linieregiment op 4 Pluviose jaar XI
(24/1/1803) als conscrit van het jaar XI.
Overgeschakeld
naar het keurbataljon.
Veldtochten
- Kusten van de Oceaan en in het Grande Armée :
jaar XIV ..
In Italië: FriuJi en het Grande Armée van 1806 tOt
1809.
Verloor het rechter oog door een geweerschot op 5/7/1809.
Overleden 27/8/1858.

56) Lebon Jean (52).
Geboren te Aalst in 1790.
Geschrapt als lid van de vereniging
van art. 50 van de statuten.

22

op 24/11/1848

bij roepassing

57) Beeckman

Pierre joseph (17).

Geboren te Aalst 25Ï1 0/1785. Zoon van Pierre Jean Beeckman en
Thérèse vanlemmens. Garenmaker te Aalst.
In de vereniging opgenomen op 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 100e infanterieregiment
(1193) op
5/12/1806 als consent van het jaar 1806. Ontslagen op 1/6/1814.
Veldtochten - 1807-1808 : Grande Armée.
1809-1810-1811-1812-1813
: in Spanje.
1814 : in Frankrijk.
Nam deel aan de gevechten bij Correrlinck (Polen), Saragossa,
Montagne
Noire,(?),
Badajoz, Carnpo-Major,
Salamanca, Vitoria.
Pamplona, Bayonne, Toulouse, enz ...
Gekwetst te Badajoz door een geweerschot aan het rechterbeen en
een ander aan de linker arm.
Geschrapt als lid van de vereniging op 24/11/1848 bij toepassing
van artikel 50 van de statuten.
58) Appelmans

Jacques

François

(13).

Geboren te Aalst 17/2/1781. Zoon van Martin Appelmans en
Jeanne Demilder. Behanger te Aalst.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
In dienst getreden op 22/11/1803 als conserie van het jaar IX;
ingelijfd bij het lle regiment dragonders.
Gevangen genomen te Burgos in Spanje en naar Engeland overgebracht met het gevangenisschip.
Langs Cal ais naar huis teruggestuurd in juni 1814; kreeg een vriigeleide op 29/6/1814.
Veldtochten
- 1804-1805 : Holland, Austerlitz en Pruisen tot
1808.
1809-1810-1811-1812 : in Spanje.
am deel aan de gevechten bij Bilbao, Salamanca, Vitoria. Baniga,
Beneventa, Burgos.
Op eigen verzoek, eervol ontslagen als lid van de vereniging.
59) Denoose

Frünçois (36).

Geboren te Dendermonde 22/4/1790. Natuurlijke zoon van Jeanne
Denoose. Schoenmaker te Aalst.
In de vereniging opgenomen de 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 100e linieregiment
op 6/4/1809.
Geschrapt wegens lange afwezigheid op 25/8/1814 te Blois/Lorraine.
Veldtochten
- heeft de veldtocht in Oostenrijk meegemaakt in
1809. Ook deze van 1810en 1811 in Spanje.
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am deel aan de gevechten te Wagram en aan meerdere veldslagen
in Spanje. Overleden te Aalst 15/12/1853.

60) Ledegen Pierre (56).
Geboren
te Aalst 7/4/1794.
Zoon van François Ledegen en
Adrienne Bastiaens. Vis keurder.
In de vereniging opgenomen 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 112e linieregiment (11817) op 13/6/1813
als consent van 1814. Ingelijfd bij het 3ge linieregiment op 17/8/1814.
Veldtochten
- 1813 in Italië; gevechten van Viarezzo en Livorno.
1814 in Frankrijk.
Overleden op 16/6/1855.
61) Sterckx Adrien (76).
Geboren te Liedekerke 16/2/1789. Landbouwer te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard op 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 12e linieregiment (9438) op 25/1/1810 als
conscrit van het jaar 1809.
Overgeschakeld
naar het oorlogsbataljon
op 1/2/1810 - Teruggekeerd op 19/1/1814.
Veldtochten
- 1810-1811-1812-1813
: in Spanje.
Gekwetst
aan de rechterhand
te Pamplona
op 28/8/1813.
Als lid van de vereniging ontslagen wegens langdurige afwezigheid.
62) Dewiffel Jean (34).
Geboren te Aalst.
Als lid in de vereniging opgenomen
Overleden 21 maart 1844.
63) Devuyst

12/11/1843.

Josse (41).

Geboren te Aalst in 1784. Zoon van Jean Baptiste Devuyst en van
Catherine Devuyst. Metser te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard op 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 55e linieregiment op 14/10/1806. Ontslagen te Bayonne in augustus 1812.
Veldtochten
- 1806-1807 in Duitsland.
1808-1809-1810-1811-1812
in Spanje.
am deel aan de gevechten bij Albvira, enz .. , Gekwetst op
25/4/1812 .

•
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64) Commerman

Jacques

(24).

Geboren te Aalst 12/11/1789. Zoon van Liévin Commerman en
Isabelle Schollaert. Sitswever te Aalst.
In de vereniging opgenomen te 12/11/1843.
Als plaatsvervanger in dienst getreden op 13/4/1813 bij het ge
regiment artillerie te voet.
Op 20/6/1814 werd hem zijn soldijboekje uitbetaald zonder nadere
uitleg.
65) Commerman

Liévin (25).

Geboren te Aalst 24/3/1794. Zoon van Liévin Commerman en
Isabelle Schollaert. Sitswever te Aalst.
In de vereniging als lid aanvaard op 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 4e regiment tirailleurs van de keizerlijke
wacht op 22/4/1813.
Gekwetst in het hospitaal te Dresden op 27/8/1813 en verder in het
hospitaal van gezegde stad verbleven.
Veldtochten
- 1813 in Saksen.
Als lid van de vereniging geschrapt bij toepassing van artikel 50 van
van het reglement in 185).
66) Keppens

Jacques

(49).

Geboren te Brussel in 1791. Leertouwer.
Als lid van de vereniging aanvaard op 12/11/1843.
Geschrapt als lid op 24/11/1848 bij toepassing van artikel 50 van
het reglement.
67) Dehaeck

Josse (35).

Geboren te Aalst in november 1789. Zoon van Cornille Dehaeck
en van Catherine Cornand. Voerman te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard op 12/11/1843.
Als conscrit van het jaar 1809 in dienst getreden bij de marine. In
1812 overgeschakeld naar de artillerie van de keizerlijke garde. In 1814
ontslagen om naar huis terug te keren.
Leverde
zijn eerste gevechten
op zee tegen de Engelsen.
Nam deel aan de veldtochten in Duitsland en Polen, en aan de
gevechten van Leipzig en Dresden.
Werd in dit laatste gevecht gewond door een geweerkogel.
Overleden op 12/6/1850.
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•

68) Bombeke

Pierre (15).

Leerlooier.
In de vereniging
69) Boone Pierre

opgenomen

op 12/11/1843.

(19).

Geboren te Aalst in 1793. Hovenier te Aalst.
In de vereniging aanvaard op 12/11/1843.
Op 2 mei 1847 geschrapt als lid van de vereniging bij toepassing van
artikel 50 van de statuten om sinds 9 maanden de maandelijkse bijdrage
niet meer betaald te hebben.
70) Deprez

Jean (40).

Geboren
te Aalst 18/3/1791. Zoon van François Deprez en
Demoor Barbe. Mandenmaker te Aalst.
Stichtend lid van de vereniging op 12/11/1843.
In dienst getreden in het jaar XII van de Franse republiek bij het
10e regiment jagers te paard (1802) en in 1813 ingelijfd bij het regiment
sapeurs. Ontslagen als buitenlander op 12/5/1816.
Veldtochten:
op 2/12/1805 te Austerlirz , de 3 ? in Paszka (Polen),
de 7/10/1806 te Lubeck gekwetst door een geweerschot aan het rechter
been. In 1813 in Holland; op 15 april in Duitsland te Dresden, Bautzem
en Lutzen. Krijgsgevangen gemaakt.
71) Vanderborght

François

Corneille

(95).

Geboren te Aalst in 1791. Kleermaker.
Als lid van de maatschappij aanvaard op 12/11/1843.
Als lid geschrapt op 2/5/1847 bij toepassing van artikel 50 van de
statuten,
om niet voldaan te hebben aan de talrijke aanvragen tot
regeling van zijn achterstallige lidgelden.
72) Declercq

Frederic

(45).

Geboren te Grotenberg in 1792. Hotelhouder te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard op 12/11/1843.
Geschrapt
bij toepassing
van artikel 50 van de
73) Caterman

Jacques

statuten.

(27).

Geboren
te Aalst 9/3/1788.
Zoon van Josse Caterman
en
Antoinette Vanslagmolen . Oktrooibediende
te Aalst.
Stichtend lid op 12/11/1843.
Ingelijfd bij het 100e linieregiment (4601) als conscrit van het jaar
1808 op 1/8/1807.
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Overgeschakeld
naar Spanje
1/7/1808. Geschrapt bij ds eenheid
hospitaal sinds 1/7/1814.
Veldtochten
- 1807-1808 en
Op eigen verzoek geschrapt als
74) Pieters

bij het 115e regiment (1410) op
op 7/8/1814 als verblijvend in het
1809 in Spanje.
lid van de vereniging in 185?

Ange (62).

Geboren te Aalst - Kruier te Aalst.
Stichtend lid van de vereniging op 12/11/1843.
Overleden op 2113/1844.
75) Raes Jacques

(70).

Geboren
te Aalst 6/9/1781. Zoon van Pierre Raes en Marie
ColJard. Dagloner te Aalst.
Stichtend lid van de vereniging op 12/11/1843.
In dienst getreden bij het 4e regiment lichte infanterie (32 [9) op
17/3/1806 als conscrit van het jaar 1810.
Op de lijsten van de eenheid geschrapt op 20/9/1809 als verblijvend
in het hospitaal sinds 1/2/1809.
Veldtochten - 1806-1807 : In Pruisen en Polen.
1808-[809 : in Spanje.
Overleden op 24/8/1847.
76) Roels Joseph

(71).

Geboren te Aalst in 1789.
Stichtend lid van de vereniging op 12/11/1843.
Ontslagen op 1/3/1845 bij toepassing van anikelSO van de statuten.
77) Vangeem

Michel (85).

Geboren te Aalst 9/11/1794. Zoon van Pierre Vangeem en van
Catherine Vandermeerssche.
Voerman te Aalst.
Stichtend lid van de vereniging op 12/[ 1/1843.
Soldaat bij het 22e linieregiment
op 15/11/1813. Vermist op
5/1/1814. Geschrapt op de legerrol op 10/6/1814.
78) Vanbelle

Pierre (86).

Geboren te Aalst. Zoon van Pierre Jacques Vanbelle en van Rosalie
Vandamme. Dagloner.
Stichtend lid van de vereniging op 12/11/1843.
Op 2712/1848 geschrapt als lid van de vereniging wegens herhaald
slecht gedrag.
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79) Vandenmeerssche

Louis (89).

Stichtend lid van de vereniging op 12/11/1843.
Overleden in 185?
80) Vanderhaegen

Egide (90).

Geboren te Aalst in 1794. Visser.
Stichtend lid van de vereniging op 12/11/1843.
81) Vaneeckhaut
Stichtend

82) Vaneesbeeck

François (91).

lid van de vereniging

op 12/11/1843.

François (96).

Geboren te Aalst in 1783. Landbouwer te Herzele.
Stichtend lid van de vereniging op 12/11/1843.
Op 7/2/1847 aanvaard als erelid op eigen gemotiveerd
83) Caekenberg

Jean Baptiste

verzoek.

(29).

Geboren te Aalst. Hovenier te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 1/2/1844.
In dienst getreden bij het 2e regiment jagers te paard op 22
Brumaire van het jaar XIV (13/11/1805). Ontslagen ten gevolge van
opgelopen verwondingen
op 12/3/1813.
Veldtochten
- 1806-1807 : in Pruisen.
1808 : in Oostenrijk.
1812 : in Rusland.
Door een geweerschot gekwetst aan de rechterhand op 16/8/1812
in de omgeving van Smolensk.
84) Melot Pier re (60).
Rentenier te Aalst.
Als lid van de vereniging aanvaard op 1/2/1844.
Als vrijwilliger in dienst getreden bij het 53e linieregiment op 11
floréal van het jaar VI (30/4/1798). Ontslagen op 13 Vendemiaire jaar
XIII (5/10/1804).
Als toeziener bij de douanen aangesteld op 11/4/1811.
Veldtochten van de jaren VI-VII-VIII en IX in Duitsland.
am deel aan de gevechten bij Marengo, Ulm en J ena.
Werd door een geweerschot gekwetst aan de linker voet en door
een ander aan de linker bil. Kreeg een geweerschot in de rechter bil bij
Maubeuge, in 1814 als ambtenaar bij de douanen.
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85) Speeckaert

Josse (77).

Als lid van de vereniging ingeschreven op 1/2/1844. Winkelier.
Geschrapt bij toepassing van artikel 50 van de statuten.
86) Verhuist

Henri

(97).

Geboren te Aalst op 1/3/1793. Zoon van Sebastien Verhuist en van
Marie Josephe Vanache. Woonachtig te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 1/2/1844.
Soldaat bij het 88e linieregiment op 22/11/1812. Krijgsgevangen op
11/12/1813. Verder zonder nadere inlichtingen.
87) Crassaert

François

(28).

Geboren te Erps- Kwerps in 1792. Voerman te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 3/3/1844.
In dienst getreden bij het 22e linieregiment
op 13/11/1812 als
consent van het jaar 1813. Ontslagen op 17/8/1813.
Heeft de veldtocht in Pruisen meegemaakt in 1813 - Gekwetst
door een geweerschoc tijdens de gevechten bij Lurzeri op 2/5/1813.
Overleden op 4/9/1847.
88) Landsheer

Emmanuel

(53).

Scheepstimmerman.
Als lid van de vereniging ingeschreven
Op eigen verzoek ontslagen.

op 3/3/1844.

89) Dewaele Josse (42).
Geboren te Erembodegem.
Veldwachter te Erembodegem.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 1/4/1844.
Overleden te Erembodegem op 5/9/1845.
90) Roselt Charles

François

(73).

Geboren te Oostende 17/2/1783. Zoon van Jean Baptiste Roselt en
van Marie Thérèse Le Pau. Staarsgepensionneerde
te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 8/4/1844.
Kondukteur van Bruggen en Wegen benoemd van het Departement
van de Leie op 28 Messidor jaar XII (1/8/1803) (?).
Kreeg eervol ontslag op eigen verzoek op 1/1/1805.
Belast met het toezicht op de werken en de batterijen van het·
arrondissement
Oostende en in biezonder op de kappingen en de voorbereidingen van het hout noodzakelijk voor het bouwen van de batterij
van de havendam aan het havenhoofd van Oostende.
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Spreker van de vereniging benoemd op 30/9/1844 en griffier op
1/3/1846 .
. Gaf op 3/3/185 1'ontslag als sek reraris en lid van de vereniging.
91) Oebrabander

Jean Baptiste

(43).

Geboren te Liedekerke - Herbergier te Liedekerke.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 8/4/1844.
Uit de maatschappij gesloten wegens onzedelijkheid
slecht gedrag.
92) Dullaert

Arnould

en herhaald

(44).

Geboren te Ophain - Mekanieker te Hofstade.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 8/4/1844.
Overleden te Hofstade 26/4/1852.
93) Scheerlinck

Michel (78).

Geboren te Denderhoutem
27/1/1780 - Landbouwer te Dender,
houtem.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 4/4/1844.
In dienst getreden bij de reserve op 16/3/1801. Ingeschakeld bij het
13e linieregiment in 1803.
Ontslagen te Virenza/Italié op 10/4/1810 en gepensioneerd.
Heeft de veldtochten in Duitsland en Italië meegemaakt. Verloor
de rechter arm in de vechten te Wagram.
Geschrapt
in 1847 als lid van de vereniging bij toepassing van
artikel SS van de statuten, daar hij niets betaalde van de maandelijkse

bijdrage.
94) Arys Jean Baptiste

(16).

Geboren te Moorsel 1/6/1781. Zoon van Pierre Arvs en Petronelle
Vanhumbeke.
Herbergier te Moorse!.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 2/6/1844.
Overleden op 1/1211860.
95) Callebaut

Pierre (30).

Geboren te Aalst. Landbouwer te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 2/6/1844.
Geschrapt als lid van de vereniging op 4/411845 bij toepassing van
artikel 50 van de statuten.
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96) Oeriddere

Pierre (46).

Geboren te Aalst. Leerlooier te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 2/6/1844.
Op 3/10/1847 geschrapt als lid van de vereniging bij toepassing van
anikei 50 van de statuten.
97) Pierard

André

(68).

Als lid van de vereniging
Overleden.
98) Pardaens

François

ingeschreven

op 2/6/1844.

(99).

Geboren te Welle.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 2/6/1844.
Op 2/5/1847 geschrapt als lid van de vereniging bij toepassing van
artikel 50 van de statuten, daar hij geen gevolg heeft gegeven aan de
herhaalde vragen om zijn achterstallige bijdragen te vereffenen.
99) Oebouck

Pierre Jacques

(47).

Geboren te Aalst in 1788 - Suisse in Sint-Martinuskerk.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 7/7/1844.
Geschrapt als lid van de vereniging op 4/4/1847 bij toepassing van
artikel 50 van de statuten, daar hij sinds 14 maanden zijn bijdrage niet
meer betaalde.
100) Vanderborre

Constant

(98).

Landbouwer
te Liedekerke.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 1/9/1844.
Op 6/9/1846 geschrapt als lid van de vereniging bij toepassing van
artikel 50 van de statuten.
101) Vanderveken

Evariste

(101).

Landbouwer
te Erembodegem.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 3/11/1844.
Geschrapt op 14/3/1845 als lid van de vereniging bij roepassing van
artikel 50 van de statu ten.
102) Boët André

(102).

Geboren te Bordeaux. Plafonneerder te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 5/111845.
In dienst getreden als leerling matroos aan boord van her oorlogs-
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schip Le Cèdre, overgeschakeld naar het fregat L'Adriatique dat de brik
L'Inconstant
begeleidde op weg naar Elba in dienst van
apoleen
(1814). Ontslagen op 17/10/1815. Heeft 14 tochten gedaan met troepentransporten te Ajaccio in 1814.
Op 5/1/1850 geschrapt als lid van de vereniging bi i roepassing van
artikel 50 van de statuten.
103) Leger Joseph

(l03).

Geboren te Reims 19/3/1793. Zoon van Brice J oseph Leger en
Marie Jeanne Gourmaud. Fabrikant te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 5/1/1845.
In dienst getreden op 15/1/1814 bij het 10e regiment lichte infanterie. Heeft zich als vrijwilliger gemeld op 20/4/1815. Naar huis teruggekeerd in 1815.
Bij de gevechten te Straatsburg (1815) gewond door een geweerkogel aan het rechter been.
Spreker van de vereniging benoemd op 5/4/1846. Geschrapt als lid
wegens langdurige afwezigheid.
104) Vanmuysenwinkel

Ange (104).

Geboren te Pepingen in april 1786. Zoon van André Vanmuysenwinkel en Jeanne Agneessens. Herbergier te Erembodegem.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 5/1/1845.
In dienst getreden bij het 112e linieregiment op 22/10/1806 als
conserie van het jaar 1806.
Ontslagen op 21/4/1809.
aar huis teruggekeerd op 17/10/1809.
Gepensioneerd
op 16/11/1809.
Veldtochten
- 1807-1808-1809 ; in Duitsland.
Werd door een geweerschot getroffen aan de linker arm te Raab
(Hongarijë) op 14/6/1809.
Overleden op 13/6/1856.
105) Coppens

Pierre Jacques

(105).

Geboren te Aalst in 1792. Zoon van Pascal Coppens
Vandereist.
Bewaker van de stadsgevangenis.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 212/1845.
106) Tulpinck

François

en Caroline

(106).

Geboren te Brugge 21/7/1793. Zoon van François Tulpinck en van
Thérèse Vandecasteele. - Schipper te Brussel.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 6/4/1845.
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In dienst getreden bij de marine als kanonnier van tweede klas op
13/6/1813. Ontslagen op.21/5/1818.
Heeft gevechten meegemaakt tegen de Engelsen.
Geschrapt als lid van de vereniging bij toepassing van artikel 50 van
de statuten.
107) Destrooper

Albert

(107).

Geboren te Erembodegem. - Landbouwer te Erembodegem.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 6/4/1845.
In dienst getreden bij het 66e linieregiment als conscrit.
108) Depré Bernard

Jean.

Geboren te Aalst 18/3/1791. Zoon van Françoi Depré en Barbe
Demoor. Politieagent te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven in 1849.
In dienst getreden bij het 4e regiment kurassiers (1043) op
1/2/1812.
Kwam van de stapelplaats van Wezel waar hij vertoefde op 15/1.
Kri jgsgevangen in Pruisen op 24/5/1813.
109) Holin

Louis François.

Geboren te Ligny/Nord
op 9/2/1786. Zoon van Jean François
en Marie Anne Hulbert. Mekanieker te Aalst.
Soldaat bij het 60e linieregiment op 912/1809. Overgeschakeld naar
het 56e linieregiment
op 1/9/1814. Vertrokken in onbepaald verlof
20/9/1814.
Veldtochten - 1810 tot 1814.
Geschrapt als lid van de vereniging daar hij vertrokken is naar een
ander land.
Holin

110) Bayens Joseph.
Schoenmaker.
Soldaat bij het 22e linieregiment
111) Bogaert

op 29/11/1812.

Louis Joseph.

Geboren te Aalst 29/8/1788. Zoon van Pierre Jean Bogaert en van
Vanhuffele. Bakker te Aalst.
Als lid van de vereniging ingeschreven op 12/11/1843.
Bij het 112e linieregimem ingelijfd (5794) op 3[/5/1808 als conserie
van het jaar 1809. Voltigeur op 19/7/1808.

Jeanne

33

Gepensioneerd
ten gevolge van opgelopen verwondingen
op
6/9/1810.
Veldtochten
- 1808-1809-1810.
Gekwetst door een geweerschot in de linker voorarm bij het leger
in Katalonië.

Cl. Uvtterspror.
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ONZE BIBLIOGRAFIE
I)

ALGEMEEN
L'ARCHEOLOGIE
PREHISTOIRE
ORGANISEE
PRESENT

EN
AU

HAINAUT

MOYEN

AGE.

A FLOBECQ

ATIO.

OCCIDENTAL

(1973-1978).

CATALOGUE

DE

OU 23 SEPTEMBRE

: JEAN DUGNOILLE

DE

LA

L'EXPOSlTlON

AU 22 OCTOBRE

ET JEAN-PIERRE

1978.

DUCASTELLE.

lIS blz. 32 illustraties.
Uitgave:
Amicale des Archéologues
du Hainaut Occidental. Volume 11.1978. Cercle Royal d'Histoire et d'Archéologie
d'Ath et de la
région.

Drukkerij-Uitgeverij

De keurig

gedrukte

Erik Veys, 8880 Tielt. Prijs:

catalogus

verscheen

Flobecq , lopend van 23 september
uitgevoerd
steen,

tussen

Orcq,

ElligniesAth, Frasnes,

tijdperken

zijn behandeld

prehistorie

: steentijdperk

tenslotte
dezer

Blicquv,

en Flobecq.

(paleolirhicurn,

tentoon

tweederis

deskundigen

Pier re P. Bonenfant,·hoogleraar
die evengoed

de archeoloog

eerstens uit de

mesolirhicurn

: de romeinse

schreven

naar

bewoond

geweest.

boven

brengen,

I~erdruk van Je catalogus
stelling in het Museum

en

op elk
van

in de omge-

zijn, beweert

hij.
kan

grenzen die niet aan Schorisse en Opbrakel

Gelijktijdig

en het

periode

de inleiding

kon gevonden

,

uit drie

volledig buiten het Land van Aalst, niettemin

aan het Brakelbos

in of rond het Brakelbos

zettingen

de prehistorie

gelegd:

de dolk opgegraven

in Henegouwen

te Flobecq grenst onmiddellijk

lijke opgravingen

Ormeignies

voorwerpen

uit het Land van Aalst hier nuttige aanknopingspunten

Ellezellcs en Flobecq,

te Ploeg-

aan de Vrije Universiteit

citeert in zijn bijdrage over de prehistorie

Ligt de materie van de catalogus

te

Grandglise,

Huissignies,

epipaleolirhicum,

en ijzertijd;

Bekende

nader bepaald
Pommeroeul,

Opgegraven

en deels tot bezichtigen

de middeleeuwen.

ving van Ronse,

Pottelberg

Lesdain ,

Aubechies,

Ellezelles

het bronstijdperk

tijdperken"

Brussel,

Tournai,

St.-Anne,

Carnbron,

neolirhicurn),

van de tentoonstelling

1978, gewijd aan de opgravingen

1973 en 1978 in West-Henegouwen,

Bas-Warneton,

Stambruges,

ter gelegenheid

tot 22 oktober

120 fr.

want

te Opbrakel.

Gebeur-

kunnen wellicht ook sporen van neder-

heuvels

en hoogten

met deze catalogus

nr. I, 1972, uitgegeven

ter gelegenheid

tijd" Deze herdruk

van Erik Veys te Tielt De prijs ervan bedraagt

zijn altijd het eerst

nr. 2, verscheen de anastatische

van Arh en gewijd aan Je opgravingen

tot de merovingische

ontdekken.

? De aangehaalde

van de tentoon-

van voorwerpen

uit

kwam ook van de persen

60 fr.
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ALGEMEEl\
HENRI
DE

VANNOPPEN

GESCHIEDEl

BRABA

IS VAN

WITLOOF

144 blz. 131 illustraties.

1978. Verantwoordelijke

Weebroekweg
2, 3071
Tielt. Prijs: 200 fr.

Erps-Kwerps,

De wirlooikultuur

is van oorsprong

van de Brabantse
van Brabant.

verbonden.

van

Brussel

Schaarbeek-Evere
len-Leuven

vervolmaakte
en Haren

hoofdstukken;

de ontwikkeling

"inde

hoofdstuk:
geboren

vcns-Hourern

Lenerhourem.

de plant.

breidde

Veys,

Het

in een gewest

van het witte goud
groei en

en de folklore

aan de

De Botanische

witloofgebied,

oorspronkelijk
Brussel-Meche-

en tot in Oost-

en de ontwikkeling

en West-Vlaanderen.
Het boek telt "iji

van de samenleving,

Dit laatste hoofdstuk

op Morelgem
overleden,
mede

en [,'ere

Het derde hooid-

in Midden-Brabant

na 19 O. Het

We hebben

gebleven.
te Vlierzele

Jan-Baptist

aan de voortreffelijkheid

en

vruchteloos

mei als voornaamste
aandacht

De Pauw,

in her wirloof.
te Vlierzele
te Vlierzelc,
centra

Hij bracht enkele
hel eerste wirloof.

Balegern, Bavegern,

Sint-Lievens-Houtern

besteed aan witloofteelt

~l·~·onnl'n. De/.L' opmcrkim;

van dit boek.

in de volksmond

in 1881 g~boren en in 1977 te Sint-Lie-

naar huis en kweekte

zijn werk had aan alg.:nleellheid

in dit werk

met het witloot in het Land van Aalst. Want witloof

werkte in het Brusselse

Had de auteur

witloot

eveneens de volkskunde

behandelt

wirloot voor de handel gek"Tekt
Oornberge»,

de

van 1780 tot 1978. Het tweede

van hel witloof in Schaarbeek

van de wirloofkultuur

geen unicum

8880

zich uit tot de driehoek

uit de wirloofkultuur.

planten

wordt

Zonnegcrn,

Van noppen,

Erik

geboren

mede de volkskunde

leven in de witloofstreek

naar een kontaktpunt

aigedankle
Heden

VAN

de teelt tussen 1914 en 1945. Het vijfde : het moderne

van 1945 tOt heden.

Witloof,

Henri

Brussel tot voor de eerste wereldoorlog.

stuk:

is voor Brabant

De auteur,

het eerste geeft een overzicht

het ontstaan

folklore

Brabants.

tot Aarschot

en het ekonomisch

behandelt

uitgever:

Drukkerij-Uitgeverij

is en blijft nog DE streek van het witloof.

en het arrondissement

jantje

GOUD

die gegeerde plant niet enkel in haar historische

en hedentendage

uitvoerige

gaocht

WITTE

Het eerste witloof werd in 1830 ontdekt.

Maar Midden-Brabant
dorpen

HET

schreef de boeiende geschiedenis

hij beschrijft

maar

wirloofteelt
Tuin

wirloofteelt.

Hij benadert

ontwikkeling,
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HET

T.

en

in het Aalsterse,
doet echter niets al

3)

ALGEMEE
C. DICKSTEIN-BERNARD
LA

GESTIO

FINANCIERE

BRUXELLES,

504 blz. 13 illustraties,
Royale

D'UNE

waarvan

d'Archéologie

de

twee in kleur.

Bruxelles.

Cinquante-Quatre.

1977. Verschenen

475, 1180 Bruxelles.

Drukkerij-Uitgeverij

Alhoewel

CAPITALE

ontdekken

-

deze familienamen

Henderde

en

de la Société
1887.

Tome

Rue Vanderkindere

verband met Aalst of met het Land

wat ons enigzins

dit sterk gedokumenteerd

Armales

Erik Veys, 8880 Tielt.

verwondert

want Aalst en het

van Brussel-

toch menen we goed

werk aan onze lezers te signaleren
Vlaamse familienamen

voor wat

cireert de auteur. Vele van

leven in het Land van Aalst nog voort. Voor de genealoog of de

vorser kan dit werk een en ander bevatren.

4)

SES DEBUTS

à Bruxelles

in 1978. Sécrétariat:

Land van Aalst liggen maar op een boogscheut
berrefr de genealogie.

Uitgave:

Fondée

we in dit werk geen enkel historisch

van Aalst konden
te doen

A

1334-1467.

waar hij kansloos bleef naar zoeken.

ALGEMEEN
G. DEDOBBELEER
DE

FAMILIE

KERVYN-DELVAUX

BOUWERS

El"

BEZIELERS

VAN

OETINGEN
Het Oude
Kring

Land

voor

land. Jaargang
kretaris

van Edingen

Oudheidkunde,

en omliggende.
Geschiedenis

Drukkerij-Uitgeverij:

August

dreef. Kasteelheer
Maria Delvaux,

Roeykens,

5,

Redaktie-se1.390 Edingen.

geboren te Gent op 5 januari J 850, gehuwd met

was een groot muziekliefhebber.

1889 volgde

Leonie Delvaux,

Kapucijnenstraat

bracht onder meer het kulrurele leven van het dorp op

Gasron Kervyn,

zang. In 1871 richtte hij het zangkoor

school

van Zuid-Pajotten-

Erik Veys, 8880 Tielt.

De familie Kervvn-Delvaux

muziekleraar

van de Gewestelijke

VI, nr. 2, juni 1978, blz. 1.39-142. Een illustratie.

: Pater

29 augustus

Tijdschrift

en Heemkunde

Zijn voorkeur

"De Ursmaruszoncn»

hem op graaf Sixre Ruffo

zuster van de vrouw van Gasron

Hugo Van Wilderen

van 1879 werd in handen

de Bonneval,

Kervvn

uit Denderwindeke.

echter ging naar de
op. Na zijn dood op
gehuwd

De graaf vergoedde

De pasopgerichre

met
de

parochie-

gegeven van de Zusters van Maria en Jozef uit

Geraardsbergen.
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ALGEMEE
F. DAELEMANS
DE VORMI
VAN

•

G VA

HET

GRIMBERGEN

DOMEIN

(VANAF

VAN

HAAR

DE NORBERTIJNER

STICHTING

TOT

ABDIJ

ONGEVEER

1300).
Eigen Schoon
.lijk

en De Brabander.

Geschied-

Tweemaandelijks

en Oudheidkundig

tijdschrift

Genootschap

van het Konink-

van Vlaams

LXI

Brabant.

Jaargang,
nrs. 1-2-3, januari, maart, mei 1978, blz. 48-62. Voorzitter
van de
Raad van Beheer:
J. Verbesselt,
Ransbeekstraat
79, 1120 Brussel. Drukkerij-Uitgeverij:

Erik Veys, 8880 Tielt.

In 1796 vluchtten
ordesgenoten

de kanunniken

Bonne-Esperanee

van Grimbergen

de Sinr-Michielsabdij

\'111

en Ninove.

6)

ederland

samen met hun

en van de abdijen

Het archief en kunstschatten

mede de weg op naar Nederland.
goederen

naar

te Antwerpen

van

uit deze abdijen ging

De abdij van Grimbergen

bezat onder

meer

op Oosterzele.

ALGEMEEN
CARLOS
DE

DE VLEES SCHA UWER

FLANDRIA

ILLUSTRATA

BETISCH

REGISTER

LATIJNSE

EDITIES

1° AFLEVER
Archives

(1641-1732)

derlandse
theek,

met de steun
Cultuur

Francaise

E

lUS

SANDERUS.

TlEMATERIAAL

IN "VERHEERLIJKT

de Belgique.

Archief-

nrs. 1,2. 1978. blz. 1-114. Twintig

van de Vereniging

Uitgegeven

ANTO

1

ALFADE TWEE

VLAENDRE"

G LOCALITEITEN.

et Bibliothèques

Deel XLIX,
schrift

I

VAN

VAN HET ILLUSTRA

van Archivarissen

en van de Universitaire
Keizerslaan

4,

van Nationale

Stichting.

Redaktie

Drukkerij

tijd-

van België.

Opvoeding

de l'Education Nationale

1000 Brussel.

in België.

Driemaandelijks

en Bibliothecarissen

van de Ministerie

en het Ministère

en Bibliotheekwezen
illustraties.

en Ne-

et de la Culture

: Koninklijke

: Georges

Biblio-

Michiels,

3700

Tongeren.
De Handria

Illustrara van Sanderus betekent

tueel een pronkstuk
mate

achteloos

zijn biblioteek.

111

voorbij,

gravuren.

Juist

gebouwen

als kerken

maar zijn aandacht

in deze fijngesneden
en stadhuizen,

voor de bibliofiel en voor de intellek-

De doorsneegebruiker
blijft

gaat de tekst eniger-

stilstaan

bij de rijkdom

etsen van onze Vlaamse
stadsplannen

kastelen,

en streekkaarten

aan

officiele

ligt de grote'

waarde van het werk. Maar is er ooit een Sanderuskenner
opgestaan die de ikono~ratïsdle index van deze etsen heeft samengesrcld én ~eko!1l!1lentarieerd 'We menen
ontkennend
gezorgd

te mogen

in opdracht

antwoorden.
van Alben

Daar heeft Carlos

Van Loock.

maar dat neemt niet weg dat het samenstellen
lijke studie enorme arbeid heeft gevergd.

38

De auteur

De Vleesschauwer

voor

is een Sanderuskenner,

van deze index en de voorafgaande-

In een huldeblijk

aan de auteur tvpeert de

opdrachtgever
Persoonlijk

de afgewerkte

kunstgeschiedenis
pelijke

taak met het alleszeggend

en esthetica,

kijk op zijn werk.

voorbereiding
rus'werken
en inhoud

op zijn index.

Zo geeft hij de algemene
biografie

stof is ingedeeld

Lede : kasteel

Aalst:

graafschap

kasteel.

inove:

hamme-Aalst:

abdij. Oombergen
kasteel.

Ronse:

huize : kasteel. Zottegem:

een wetenschappelijke

voor onze Vlaamse ikonografie.
namelijk de portretten

drukker-uitgever

Schorisse

in oorspronkelijk

formaat

pocketuitgave

liet verschijnen,

verzorgt

Illustrata

het volledig

: kasteel. Steen-

gids, die ons zal roelaren
We wachten

in Sanderus.

te raadplegen.

de
Een

nu met spanning

op

Nog even een editcriale

Erik Vevs uit Tielt, die de larijnse uitgave 1641 van Flan-

dria Illustrata
Flandria

:

De auteur heeft ons een ikono-

in Sanderus met meer vrucht en met dieper voldoening

nota:

:

Merelbeke

: kasteel van de heer. Pamele : kasteel. Over-

stad en gravenkasreel.

werk

bijdrage,

: kasteel.

: oude burcht.

kanunniken.

grafisch

zijn tweede

Boelare

: kasteel van de heer. Liedekerke

van de reguliere

gra\'uren

rijke aanwinst

7)

en kasseIrij.

stad en Egmonrkasteel.

geschonken,

de aard en

we de volgende lokali-

: kasteel en dorp. Herzele

Leeuwergem

kasteel van de graaf. Melle : klooster

de

de beschrij-

van de ets, de tekenaar,

In deze index onderlijnen

Herdersem

van de markies.

index bevat 307 nummers;

de naam van de ets of lokaliteit;

het genre, de afmetingen

nadere bijzonderheden.
kasteel en lokaliteit.

de niet verschenen

een werk van lange adem en zenuw-

De alfabetische

in zeven kolommen:

uit het Land van Aalst:

Illustrata,

van Sande-

de geschiedenis

de waarde en het nut. Dan volgt het eigenlijke

en aandacht.

ving van de uitgave,

bibliografie

van Sanderus,

uitgaven van Flandria

Illusrrata,

werk, het register of index van de lokaliteiten,
inspanning

studie heeft hij

studie over Sanderus en zijn werk, ook als inleiding en

van de verschillende

slopende

Gavere:

"

hij heeft een fijne pen en bezit een wetenschap-

, gevolgd door de uitgebreide

delen van de Flandria

teiten

slavenwerk

Een ruim deel van zijn ikonografische

besteed aan een diepgaande

renslorre

woordje:

hebben we de auteur meer dan eens aan het werk gezien. Hij is leraar in

en Verheerlijkt
opnieuw

Vlaendre

een uitgave

van 1641 en terug in oorspronkelijk

formaat.

van 1735 in

van de latijnse
Eerstdaags

komt

werk van de pers.

ALGEMEE
ALOIS

GERLO

BIBLIOGRAFIE

et HENDRIK
DE

UN REPERTOIRE

D.L.

VERVLIET

L'HUMANISME

DES ANCIEl

BIB LlOGRAPHIQUE

S PA YS-BAS.

DES HUMA

AVEC

ISTES ET POETES

1 EO-LA TINS.

546 blz. Uitgave
Renaissance
studie
Presses

: Université

van de Renaissance
Universitaires

1972. Drukkerij:

publikatie

gehouden
echter

en het Humanisme.
Avenue

binnen

Instituut

pour

Brussel.

Instituut

Instrumenta
Paul Héger

Deurne-Antwerpen.

de I'Humanisme

treedt

de Bruxelles.

Vrije Universiteit

de Bruxelles.

C. Govaerts,

Was de Bibliographie
geografisch

Libre

et de I'Hurnanisme.

Beige van A. Gerlo,

de grenzen

crbuiten

van de Spaanse

en bestrijkt

mede

ook

de

voor de

Humanistica

42 -

Prijs:

l'étude

lIl.

1050 Bruxelles.

640 fr.
verschenen
Nederlanden,

in 1965,
deze

Noord-Nederland:

zodoende

wordt het ganse grondgebied

ken. De bestudeerde
midden

tijdspanne

17° eeuw. De. auteurs

hoofdstukken
eigenlijk

band houden

index van persoonsnamen

geschiedenis

speciale

van de humanisten

en neo-larijnse

van humanisten

uit vijf uitgebreide

tot de algemene

in de Nederlanden,

repertorium

en tenslotte de uitvoerige

in deze studie betrok-

hun oeuvre opgebouwd

inleiding

het humanisme

bibliografisch

torium

hebben

: bibliografische

oud-Nederlanden,

van de Nederlanden

loopt vanaf de tweede helft van de 15° eeuw rot

en de neo-latijnse

en plaatsnamen.

geboren

te Aalst

rond

in 1534 en overleden

mathematicus,

medicus,

Petrus De Busschere
datum

onbekend,

raardsbergen

Cruvee

te Brugge

humanist,

te Gent

Zande),

medicus,

latijns dichter,

geboren

te Ename

Alosrensis)

schrijver,

filoloog,

te Ge-

rond

1485 en

latijns dichter,

Laurent

Ghiffene,

wijs-

te Leuven in 1637. Dirk Martens

drukker,

geboren

te Aalst in 1534. Levmus Van der Maude
geestelijk

(Crucius),

in de 17" eeuw te Stabroek.

Marrinus

(Casrel-

geboren

te Leuven in 1632. Lieven Van der

te Ronse rond 1594 en overleden

Theodoricus

overleden

rechtskundige,

in 1557. Jan Van der Cruvssen

te Aalst en overleden

(Thierrv,

te Rosrock in 1593.

in 1565. Petrus Van de Casteele

hellenist,

russen 1582 en 1585 en overleden

geer, geboren

geboren te Sinr-Lie-

te Mainz in 157l. Henri Brucaeus (Brucoeus),

geboren te Aalst in 1531 en overleden

a Casrello),

(Crucius):

geboren

medicus,
in Gouda.

(Silvius), leraar en larijns dichter, geboren te Aalst, geboorte-

overleden

lanus, du Chasrel,

overleden

Uit het reper-

1560 en in 1616 overleden

Petrus Van den Bossche (Silvius, Sylvius) geestelijk schrijver,
veris-Hourem

het

dichters

dichters citeren we de namen die enig ver-

met het Land van Aalst : J ustus van Balbian (Baibianus),

oudheidkundige,

van de

domeinen,

(Lcvinus

kartuizer-monnik,

te Aalst in 1450 en
Arnrnanius,

geboren

van den

te Gent in 1485

in de karruize van Gent in 1556 zijn beste werken schreef hij in de
Sint-Maarrens-Bos
te Sint-Martens-Lierde.
Hij heeft een zeer bewogen

en overleden

karruize

leven gekend.

We vinden

het enigzins

gege'<èl1s nier eens vermelden,
korrespondeerde.
Ronse rond

Ninivira),

David Van Mauden

1538 en overleden

te

medicus,

te Antwerpen

deze laatste

Arnrnanius

(de Maude de Maulde),

Laurentics

van 's Hertogenbos.

overleden

dat de auteurs

Levinus

met

l:.raSI11US

medicus, geboren

in 1612. Pierer Meganck,

te

(Megang,

larijns dichter, geboren te Ninove en overleden te Komen: hij

humanist,

leefde in de 16" eeuw.
bisschop

eigenaardig

te meer daar

amen

letzius,

geboren

in 1580. Marcus

larijns dichter,

geboren

(Mets,

Metz),

historiograaf,

te Geraardsbergen,
Neeis,

datum

(de Neef,

te Geraardsbergen

Nevanius,

rond

tweede

onbekend,

en

evejans),

1525 en overleden

te

Gent einde 16° eeuw. Anroon Saligo, larijns dichter, geboren te Bodare (Geraardsbergen) midden 17° eeuw. Jan De Saurer (Saurerius), professor in hebreeuws,
geboren

te Denderwindeke,

Schollaerr,

in 1608. Cornelius

latijns

geboren

dichter,

te Aalst

De Smet (Srnerius),

in 1612. Jan De Spourer

Pauteren,

Spauteren),

te Komen

in 1520. Nikolaas

overleden

te Geraardsbergen
in 1482 en overleden

spraakkundige,

larijns dichter,

(Despaurière,

en overleden

te Geraardsbergen,

eerste

Scribonius),
te Antwerpen

geboren

te

filoloog,
in 1558.

te Aalst in 1537 en

Despaurerius,

geboren te Ninove

De Stoop (Stopius),

datum onbekend,

re Aalst in 1679. Josse

in 1564 en overleden

De Schrijver (Grapheus,

medicus,

overleden

geboren

onbekend,

geboren

Geraardsbergen
Hendrik

40

datum

larijns dichter,

Despouter,

Van

rond 1460 en overleden

latijns dichter

geboren te Aalst,

te Linz in 1581. Jan Srul (Srullius), medicus, geboren

helft van de 17" eeuw.

te Aalst in 1615 en overleden

te Kor:rijk

Antonius

in 1679. Jo

Van To rre , latinist,
e Vroeve, humanist,

professor, geboren te Gavere, datum onbekend, en overleden in 1535, plaats en
datum onbekend. Een biezonder \erdien>telijk werk dat een open kijk biedt op al
onze humanisten
werk

uit de Renaissancetijd

dat toelaat,

en tevens een geordend

op stuk van het humanisme,

leggen. Voor de historicus

en de lokale geschiedschrijver

rijke bron voor het kennen en beschrijven

8)

nieuwe

wetenschappelijk

gezichteinders

bloot

te

uit het Land van Aalst een

van ons weelderig kultureel

verleden.

ALGEMEEN
ALBERT

GRUYS

CARTUSIANA.
INSTRUMENT.
GE

UN
INSTRUMENT
EIN HEURISTlSCHER

ERALE.

AUTEURS

194 blz. Institut
ques.

Récherche

Scientifique.

afdeling

De auteur,

Dienst,

gebruik

een

geven studies,
Hongarije,

algemene

de monniken,

de privilegies,
Engeland,

kartuizers,

auteurs

of studies

miniem

in aanmerking

Sinr-Maartens-Lierde,
aangaar , alhoewel
is geschreven

in tijdschriften

auteurs

dan andere,..

toenmalige

dienst

voor publikaries

Dierick",
te Herne,

of waarvoor

en Tsecho-Slo-

aandacht

van

werd be-

van Vlaanderen

van Schiedam

de bibliografie

komen

die we beter

we geen specialisten
kaartensvsreern

te

van deze kanuize

over Sint-Maarrens-Bos

voldoende

kennen,

« ....

zo

vollediger

hebben".

meer interesse

Had de
betoond

dan had de auteur zijn excuses nier hoeven neer te
van kartuizers-auteurs

te Sint- Martens- Lierde
Laurentics

waren of nog

De auteur zelf bekent overigens:

kartuizen.

van het hogervermeld
uit Vlaanderen,

Geraard

we eveneens

in Vlaanderen

en bepaalde

Uit het repertorium

Marrens- Bos

een
uitge-

en het repertorium

De grootste

De kartuizen

en voor wat inzonderheid

behandeld

schrijven.

bronnen,

Spanje, Frankrijk,

Zwitserland

kunsten

van

behandelt

en zeker voor Wat betreft de kartuiz e Siru-Maarrens-Bos

om in de kijker te komen.

zijn bepaalde

schone

taalgebied.

algemene

Denemarken,

over deze auteurs.

steed aan het niet-Nederlands

presenteren

de landen waar karrulzen

Polen, Zweden,

van de kartuizers,

van Middeleeuwse

heeft voor zijn boek

dat tien jaar geleden ontstaan

(geschreven

Oostenrijk,

Italie, Belgie, Nederland,
de liturgie

der Genees-

in de Universireirsbiblioteek

deel dat we meteen

bibliografie

de la

250 fr.

aan het Instituut

de «cartusiana»

Collo-

1976. Drukkerij:

en Faculteit
Prijs:

van Nijmegen,

van het kaarrensvsreem

van

Duitsland,

75700 Paris.

(Nederland).

Universiteit

Het eerst verschenen

zijn gevestigd:
wakije),

Nijmegen

Bibliographies.

du Cent re National

Sint Radboudziekenhuis

gemaakt

onderwerp:

France.

in Hulpwetenschappen

inventaris

Nijmegen.

des textes.
Editions

15, quai Anatole

aan de Katolieke

uitsluitend

dubbel

Uitgave:

Reprografie.

hoogleraar

Geschiedenis
is uit

et d'Histoire

préparatoires.

Gemeenschappelijke
kunde,

CARTUSIENS.

de Récherche

Travaux

HEURISTIQUE.
A HEURlSTIC
APPARAT.
I. BIBLIOGRAPHIE

betreft

en Hieronvrnus

Muschesele,

afkomstig

citeren we, voor wat Sinr-

Levinius

Ammonius,

Van den Kerkhove.
uit Aalst, monnik

Michael
Vermelden

van de karruize

in Brabant.

41
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ALGEMEEN
GEORGE
DUEL

E. SPITIAEL

AAN

HET SCHIPDONK

352 blz. Gebonden.
Niet

meer

Pauwels.

408 illustraties.

in de handel.
Eeklo.

De Eeklonaar
meidagen

KANAAL

Prijs:

Enkel

MEI 1940.

Eeklo 1978. Gedrukt
afgeleverd

aan

op 1240 exemplaren.

de intekenaars.

Drukkerij

1924, was in de

George E. Spinael, geboren te Eeklo op 13 augustus

van 1940 van dichtbij

sterk zou beinvloeden

:

1.500 fr.

bij een gebeurtenis

betrokken

: de begrafenis van doodgebloede

die zijn later leven

jonge soldaten,

die met de

wapens in de hand als vijanden tegenover elkander stonden en nu als broeders
dood het graf ingingen.

Hij nam foto's van dit ontstellend

zijn verdere

onvermoeid

levensjaren

en onvoldaan

foto's van soldatengraven

gegevens bij de nog levende getuigen. Zijn dokumentatie
verwierf

in de

gebeuren en verzamelde
getiteld:

1939-1945

in de hele wereld"

materiaal,

ook geput uit het Belgisch en Duits kriigsarchiei,

wereldbekendheid.

en ge-

"Soldaten graven

Uit dit enorm archiefverzorgde

hij in heel

West-Europa
talrijke tentoonstellingen,
gericht op het verspreiden van de vredesgedachte en de broederlijkheid
onder de mensen. Hem werd in 1977 in Nederland
de Visser-Neerlandiaprijs
wereldvrede
schiedenis

toegekend,

en verzoening.

van het krijgsgebeuren

Eeklo en in de onmiddellijke
oorlogsboek
zelden

verwerkt

voorkomt.

martelaar

zijn:

op een uitzonderlijke

zweem

van vijandschap,

kanaal woedde,

objektieve
operaties,

lezer de diepe ondertoon

aanvoelt van de snijdende

waarom

moest dit alles gebeuren)

Het illustratiemateriaal

de lange reeks van bonderde

onbarmhartig

auteur de meest lovende
België en Duitsland.

beoordeling

ontvangen

lokaliteiten

\\'e tijdens onze lez iru; : Aalst, Aspelare,
raardsbergen,

Mater, Meldert,

ook Sint-Marrens-Lierde
jeugdvriend

luitenant

1913, onderwijzer
Schipdonk

Bauwens,

te Antwerpen,

Kanaal op 25 mei 1940.

geboren

ongehuwd

de aan-

mensen toch,

grijpt u bij de keel en het

van hoge militaire

uit de

mocht de

instanties

van

uit het Land van Aalst ontmoetten
Erwcregern,

Oordegcm,

met foto en levensbeschrijving
Orner

vraag:

Voor dit meesterwerk

Borsbekc,

Melle, Moorsel,

van ons eigen
waarin

foto's van jonge soldaten,

de dood ingejaagd,

De volgende

is in dit

manier zoals dit

geen exalteren

militaire

dachtige

beide kampen,

van

111zijn eigen streek. De oorlog die in mei 1940 te

enkel en alleen de nuchtere

hart, inzonderheid

42

van de gedachte

kanaal mei 1940 is de ge-

omgev1l1g aan het Schipdonk

geworden

Geen

voor het bevorderen

Duel aan het Schipdonk

Gentbrugge.

Ge-

Parike en Wanzele en
van onze persoonlijke

te Sinr-Manens-Lierde
en gesneuveld

op 27 juli

te Ronsc!c aan het

10)

ALGEMEEN
JACQUES

DEVOS

MEI 1940, TEN

ZUIDE

VAN GE

T.

192 blz. 22 illustraties.

Twee kaartjes.

Vuyst,

Gavere.

285 fr.

Terecht

maakt de auteur

Prijs:

geschiedschrijving
historische

opgetimmerd

af te wijzen.
gebeurtenissen

uit inlichtingen

gen van het gebeurde.
Studiecentrum

schrijven

de opmerking

Volgens

een

samengesteld

kroniek

korrespondent

van de Tweede

waarts,

van het

avorsings-

en

roegepast

op

van de tweede wereldoorlog

gebied,

en Gent-Merelbeke

1940, niet naar de brede

en Gaver

westwaarts.

voor her overgroorsre

de

de

details

beschrijving

de lokaliteiten

Massernen,

Scheldewindeke,

oostkilo-

gedeelte Land van Aalst, geefr hij rot in

van de binnenrukkende

ScheIderode,

Oordegem,

zich ren zuiden

en Oombergen

Van dit enkel vierkante

uit het Land van Aalst:

sele, Munte , Oosterzele,

omrollen

gelegen russen \Veneren

meter groot terrein,
kleinste

worden,

maar zeer beknor naar rijd en ruimte. Zijn kroniek be!;im de

op een beperkt

vermelden

als

hem kan over

Wereldoorlog,

10° mei en eindigt de 21 ° mei 1940. De militaire operaties
van Gem

gebeunenissen

Hij ziet het anders.
soorr

De

dat de plaatselijke

recente historische

Dat heeft de auteur,

waaier van slagvelden

Drukkerij:

en gegevens die te zoeken zijn bij nog levende gerui-

voor de Geschiedenis

zijn geschiedenis

't Fonteintje.

in zijn verantwoording

nogal de neiging venoom

nog geen geschiedenis
recente

Uitgeverij

legermacht.

Melle, Merelbeke,

Borrelare.

Semmerzake,

Gijzenzele,

We

Gontrode,

Vurste , Moert-

Gavere, Baaigem, Balegem, en

Melsen.
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ALGEMEEN
MARIE-THERESE
L'HOPITAL

LACROIX

SAINT-NICOLAS

TAl DE SA FO

DATIO

OU BRUILLE

1611).
Deel I en 11. 892 blz. Rijk geillustreerd.
Louvain.

Publications

(SA!

. A SA MUTATION

de l'Institur

E

Uitgave:

d'Etudes

T-A

DRE) A TOUR-

CLOITRE
Université

Mediévales,

(+/Catholique

1230de

2° série, n" 1. 1977.

Prijs : 1.150 fr.
In de loop

van Lijn ~eschiedenis

benamingen

gekend:

in de 14° eeuw, Sint-Andrieuhospitaal

dré in de 17" eeuw en Congregatie
Alleen

de lange

volumineus
meesterlijke

hec+t Saint-André

oscellerie du Bruille in de

hospitaalperiode

te Doornik

eeuw, Sim-

in de ISO eeuw, monasterium
van de Oamen van Saint-André
van 1230 tot

werk kritisch en wetenschappelijk
bronnenstudie

]30

1611 heeft

historisch

met als voornaamste

versetullende
ikolaashospiraal
van Sainr-Anin de 19" eeuw.

de auteur

behandeld.

in haar

Ze schreef een

punten de regels en Statuten van

deze kloostergemeenschap,
steeds vergdijkend
met andere hospitaalzusters
zoals
met Onze Lieve Vrouwhospitaal
van Aalst en Onze Lieve Vrouwhospitaal
van
Geraardsbergen.

Haar oeuvre wordt een werkinstrument

voor de historici van de

43

hospitaalinrichringen,
Doornikse,
"inden

van Je spiritualiteit.

in Henegouwen,

in dit "uk

ingenomen
nies-Chin

en Noord-Frankrijk.

dokurnenten.
Lacroix,

in het

Archeologen

Het tweede deel is overigens

van teksten in hel origineel.

: Marie- Thérèse

reli~i.:u;e

totaal

Nog even kennis maken

van Sint-Andre

te Rameg-

"'cHI geboren te Marcinclle in 1929. In 1975 behaalde ze

(Henegouwen)

het doktoraar

12)

;'ergelijkende

door Je publikatie

met de auteur

van het religieus leven en liturgie

in Vlaanderen

in de geschiedenis

van de middeleeuwse

beschaving

te Leuven.

ALGEMEEN
N. KERCKHAERT
OCDE
VA'J

OOSTVLAAMSE
NAMEN

HUIS0:AMEl\.

VAN HUIZEN,

ALlABl:.TISCH

HOEVEN,

0 'DER HET ANCIE

OOST-VLAAT\DEREN

REPERTORIUM

HERBERGEN

E

' REGI

MOLENS

'11::. EERSTE

IN

DEEL

A.f.
194 blz. Kultureel
ieuwe Reeks.

Jaarboek

nr. 4, Gent

voor

de Provincie

1977. Uitgave

Oost-Vlaanderen.

Provinciebestuur

Kan aangevraagd
worden bij de Provinciale
Kulturele
9000 Gent. Drukkerij:
Erasmus, Ledeberg-Gent.

Bijdragen.

Oost-Vlaanderen.

Dienst,

Bisdomplein

Zijn in het Land van Aals: I': "inden

: het goed tc' ACligcm te Aaigem.

Aalbroek

te Lnamc,

te Vlierzele,

derhourem.

de abdijmolen

Gentrode

en Moorse].

hoi 'r Angereel

te Appelrerre,

gcn, Antwerpen
Asselcnbrock
\Vichden,
Balcgcm

Arend

Bambrugge,

Appel re Mclle, en re

te Edelare.

van Parnel te Leupegcrn,

her goed te

te Eist, Astrologam

Baron te Dendcrwindeke,

Barrière

re Denderleeuw.

te Lede, Îlet gocd te Bambrugge

te Erondegcm,

Zorrcgcm,

en Overboelare.

her ~oèd ter Beken te Dettingen,

Kwaremonr,

Lernberge , Roborsr,

molen te Ronse,
Defnngc,

Vloerzcgern,

Sint-Maria-Licrde

Gavere

en Oosrerzelc,

Bergmolen
hourem.
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Dikkclvcnne,

Berchem,

nrnnungc.

de Beiaard te

Hotstade,

en Sinr-Maria-Oudenhove,

re Ncdcrcnamc,

te Ba"egem,

te Welden,

Kerksken.
de Beke-

de molen ten Bellinck re
Sint-Maria-Horebeke

het goed ten Berge re Hillcgem,

Merelbeke,

, en

Okegem

en

(het hoi en gocd ren Berge zijn re Sint-Mar ia-Lierde makkelijk

want het hoi bestaat nog, nota v.d. schrijver},

hovc, Smeerebbe-Vlocrzcgern
Wesrrem,

Ronse,

het hoi te Bellebroek

het goed te Berchem

Smeerebbete "inden,

her goed te Boersvelde

re

Ninove en Parike,

Baudries te Dikk levcnne, het hoi te Ba"egem te Ba"egem, de Bavier te
Beer re Aalst,

te

het hoi re Baaigem te Baaigem, her goed re

het goed ren Bambosse

de Banmolen

her

en te Geraardsber-

en Leupeuem,

her goed re Assenbroeke

Axe] re Moorsol.

het Aghinsgocd
te Contrede.

re B.llcgem, de molen ten Baere te Zub ckc, Bake"gem

Balnet re \Xlichdcn,
Baron

't

te Appelrerre,

te Aalst, Geraardsbergen

re Lenerhourem.

het goed

tc' Schorisse,

het hof Alomme

Anker le Aalst, re Denderleeuw

te Aalst, het goed te Apoutren

Pamelc-Oudenaarde,

het goed te

he: gocd van den Abeele te Den-

de Aalvoermolen

te Merelbcke , her hof ten Akker re Courrode.

J.

en \Xloubrechregem,

re \Xlelden, het hof re Bernaige re Masscrncn,
het goed te Beregem

re Melk,

Beurs te Aalst, en te Mater.

te Sim-Maria-Ouden-

ten Bergen te Munkz walm, de
het goed ter Berrenr te

her goed te Betsenbroek

te Dender-

het hot re Bevcre re Sreenhuizc-Wijnhuizc,

het hoi te Beversluis

te Baaigem.

Biestmolen te
Blaasbalg te Nukcrkc,

Biesken te Merelbeke,
Ronse,

het ~oed ter Biest te Appeltcrrc,

en Ophasselr.jrer

Oosterzele

het hof en goed te Blockingen

Sclicldcwindeke

ederzwalm,

Munkzwalm,

Bijenkorf

te Aalst, het

de Blinde Ezel te Aalst, de Bleek te

re Denderhourem.

het ~o"d ter Bloct te

, het goed ren Bloem te Dikkele , het ~oed te Bocxborre

te Semmcr-

zake, het Bocxveldeken te Aalst, het hoi te Boekhoute te Dikkelvenne, Sinr-Maria-Oudenhove
en Velz eke, te Boembeke te Michclbcke, Boer te Sint-BlasiusBoekel, Boerenhol te Ninove (en ook re Geraardsbergen,
nota v.d. schrijver),
Boergondie

te Aalst, het hoi te Bcesbroek

Maarkc-Kerkem,

Bohemen

Geraardsbergen
Boomgaarde

en Mater,
lede,

het ~oed ten Boogaarde

te Oordegern,

Sint-Manens-lierde

Bonte

het ,;oed ter Borch te Erernbodegem,

Let terhoutern , Maark c-Kcrk cm , Moorse!

beke en ook Sinr-Marrens-Lierde,
tens-lierde

Bonte

te

Ezel

te

Bonte Koe te Aalst, Bonte Os te Aalst, het ~oed ten

te Gonrrode,

raardsbergen,

te Defringe.

te Wichel"n,

lYe (orri~en:n

tor de kart uize van Sinr-Mar-

her was dl' zetel van de heerlijkheid

ren

Broeke dil' een iiliaal was van het leenhot van d~ Grote Toren van Zottegcm,

het

hof en hecrlijkht'id
lk Borchwal

beweert,

RO/,e-

de uitleg bij het hoi ten Brouke te

dit hoi heeft nooit behoord

zoals de auteur

Haaltert , Ge-

Oostcrvclc,

hebben

in dl' loop der tijdcn rot verschillende

te Erikhove,

het hoi ten Borrek en te Aaigem.

Bursr , het goed Op de Bos te Erweregern,
Boskant

re Mater,

Crorenberge,
denhove

Hofsrade,

goed

Lede, Melle,

en Sinr-Lievens-Esse

goed ten Bossche,
vcns-Houtern,

Opbrakcl,

te Erikhove,

te Balcgern,

te Gentbru~~e,

Brede Pijl te Denderwindeke,

nelis-Horebeke,
Grorenberge,
Brijpot

het goed ten Breerneers
Brembosmolen

te Ronse,

te Sinr-Lievens-Houtcm,

zc]e , het goed ten Broekc
Melden,
Lierde

Gonrrode

hoger

, Herdersem,

Bruusbekc

te Boxtale

Brantegern

te Erpe, Braspor te

molen te Breerndries te Sint-Kor-

te Sernrnerzake,

her go cd re Brei,'dlle

Erembodegcru,

Onk erz ele, Oosrcrzclc,

te

en Zulzeke,

en Vlierl:r\\'Ctegem,

Par ikc, Schcldcwindckc

Sin t- Maria- Licrdc,

bij hoi ten BrOllkè) Welle en Zulzeke,

,

Sim- Marn-nsBroekmolen

te

het ho! ter Bruggen te Berchem,

Opbrakcl en Roborsr, dc' Bruulrnolen

te Sint-liel'ens-Holltt'm,

het

te Siru-Lic-

Bril te Haaltert , Sint-Lieveris-Hourem

Mere, Sim-Maria-lierdt'

ook her

het goed ter Braarnpt te Burs«, en
,"111

te Aalst, Denderhoutcm,

Melle, Nieuwerkerken.
(zie uitleg

"';\5

lier goed ren Brielc te Ronse, \Xfiehden,

Sin t- Lieveris- Houtem , Sint- Maria- Horebekc,
Appeltcrre.i

Grimming»,

Sint-Coriks-Ou-

dan " daar

het goed

lrnpc, het goed ter Bracht te Balcgcm, het ~oed
Sint-Lievens-Esse,

Schelderodc,

het goed te Borrelare te Bottelare.

en Massernen,

het Braamkasteel

Bosgat te Schorissc,

Gijzegell1,

en Sint-Mortens-Lierde

de Bossenare

te Botrele

en Scheldcwindeke,

het goed ten Bossche te l3anlbrugge,

heren behoord,

het goed te Borst re

en Sinr-Mana-Lierdc,

te Ronse, het ~oed te
het hoi te Bruwiercn

te

Parik e, de Bucht tc Vlierze]«,

Buik te Aalst, het hof re Bullcgem te Zandbergen,

Bullgemmolèn

het gocd

te

Appeltcrre

BUSSègL'rn re Vlicrzcle,

Moorrsclc,

het ~oed ten Caertuele

Melle, het ,;oed te Cantenel'S
gem, het goed ter Capellen
hovc, Capellappemole»
bcrgmole»
Moortsclc,
raardsbergcn,

te BUllllcgem te Oosrcrzelc,

het goed '5 Busers re GL'lltbrugt:c,
te Schekicwindckc,

te Merclbeke.
te Lrernbodegern,

het hoi van Canugen

dl' Cleve te Erikhovc,

te

te Godveerde-

MeileSl'm en Siru-Mana-Oudcn-

het goed te Charnbrc

het Charrreusengoed

te:

hct ~oed re Cal\'erhacgc

te Ruien, het hoi van Cauwcnbcrgc

re Sint-Maria-Lierde,

het hof tc

her goed ter Cadbcrghl'

te Vianc, Cauwcn-

te Mcllc, Charles Le ROl' tt'

te Smeerebbe- Vloerzegcm,
het hoi re Cockcnbekc

Cipil'ra~e

te Ge-

re Sint-Maria-l.lt'rdc
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(een vraa~ske

: is het niet Cacckenbcke

Conincxdonk

te Gentbrugge.

goed te Cocrele
Conhem

te Gontrode,

te Ruien,

het hoi te Coppcnholle

te Zouegem,

het goed te

Coolsenhoi

te Haalren.

te Moerbckc

(Gb), het hot te

te Erpe (moet dat niet Oom bergen zijn )) goed te Craaigern

riks-Oudenhovc,

het goed te Cranckcntroosr

ken te Sint-Lievens-Hourem,
brugge te Merelbeke,
Denderhourem.

het goed van Daarom

Daclhcmmolen

Roborsr

en Schelderode.

Diepcnborre

te Zonnegem,

goed ten Dijke te

Gavere,

Drie Linden

het hoi van Daarachter

Geraardsbergen,

.ederzwalrn,

te Ninove,

Scmmerzake,

Dikke

Donkere

, het goed ter Doorent

PUl

te Burst, de

Draak te Aalst, Drie

Drie Gieters te Massernen , Drie Koningen

Lede, Merelbeke,

te Denderwindekc,

Paulatcrn,

Dambord

te Lede, en Schorisse,

en \Velden,

te

het goed te Daarop te Lener-

goed ter Dorier te Berchem,

te Genrbrugge

het goed ten Doorne

Duiven te Ruien, Volkegem

te Sint-Co-

stede te Crappercc-

het goed ten Dale te H illegcm,

te Defringe,

te Aalst, het goed ter Doolhagen

te Aalst,

te Gonrrode,

te Aaigcm.

het

re Melle, het goed te Crom-

te Haalrcrt,

het goed te Dallen te Dikkelvenne,

Linde te Melle, Dornpelaer
te Gavere,

re GCl1lbrusge,

het goed te Cravcnlo

he: hoi te Cutsbroek

hourem.

Doorn

)) de Concicrgenc

de Conrrv.

Haalrert,

Michelbeke

Driesmolen

en Oordegem,

tC Merelbeke,

het hof ten

Drie Velden te Aalst, Drie Zwaarden
te Aalst, Dubbele Arend te Balegem,
Etikhove,
Moorsclc, en Sinr-Maria-Oudenhove
, Duc de Bavièrc te Niuove en
Zottegem,

Duc de Lorraine

te Ninove,

ling te Aalst, Duits te Vlekkern,
te Balegem,

het goed ter Duvsr te

Edelman

te

Eekhoure

te Haalrerr,

ukerke,

te Eidine (ter Heiden)

houte te Srrijpen,
Denderleeuw
Voorde,

Welle en Wichelen,

(Gb),

Eksterberg

het goed
het goed

, het goed r'Eksaarde

te Aalst,

te Melle, Merelbeke,

Eksternest

te

het goed ten Els-

Haaltert,

Kwarernont,

Scheldewindeke,

Engelse molen te Aaigern, het goed t'Erpe te Erpe, het

het goed te Erwetegern
en Zortegern,

Grorenberge,

Nukerke , Overboelare.

het goed ter Erpcn te Sinr-Lievens-Esse,
te Erweregem,

te Okegern,
Fonteinmolen

Franse Schild re Geraardsbergen,

nijs-Boekel.
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Grimminge,

Nederbrakel,

te Ruien,

sern, her hof r'Everschern
brakel,

ten

het goed ter Eist te Melden en Melle, Engel te Aalst, Berchem,

Moerbeke

Erikhove,

goed

, Einde te Nederbrakel.

molen ter Eken te Munkzwalrn

het goed ten Elsbroek

Melden,

Serskarnp,

het

Welden en Zandber-

te Aalst; het hof ter Eerdbruggen

te Sinr-Maria-Oudenhove

, Denderwindeke,

goed r'Erpelgern

Perikelen

het goed te Eichern te Appelterre,

het hof te Eksel te Moorsel,

Sinr-Blasius-Boekel,

te Aalst, DuimeDuizend

te Erweregem,

Steenhuize- Wijnhuize,
Eenhoorn

Serskamp,

ter Eken te Sinr-Lievens-Esse,
te Smetlede.

Edemolen

Lerterhourern,

te Sinr-Maria-Lierde,

te Erembodegem,

te Geraardsbergen,

inove, het goed ten Ede te Sint-Maria-Lierde,

Sint-Lievens-Houtem,

gen, Eekmolen

Duif te Aalst, Duifhuis

Duivennest

Ertbrugge

het goed r'Essenhove

Ezel te Geraardsbergen,
re Meerbeke,
en Ronse,

romein

te Aalst,

het hof te Fransbeke
Franskoutermolen

te

te Herderte Op-

re Sint-De-

13)

ALGEMEEN
GERARD

DUTI-lYE

ELLEZELLES

DE

1224. SUIVI

SIS VIEILLES

D'UN

ESSAI DE GE

COUTUMES,

EALOGIE:

LES

D'ELLEZELLES.

334 blz. 242 illustraties.
Collines.

HAUSTRATE

ET SES ADMINISTRATEURS,

SIS PRIVILEGES
MOREAU

et-JEAN

Collection

Biographies

Tome J. 1976. Drukkerij:

et Généalogies

F. Van Buggenhoudt,

de la région

1040 Bruxelles.

des
Prijs

980 fr.
De .iutcurs hebben nier dl' bcdüclin~ ~chJd ,Ic-'ollcdl~"
lL' re schrij"l'll,
tr.uie!

Zl' hebben

~.ich beperkt

Il"'cn te Ellez.clles, ~e"ul~d

Moreau's,

;l" ,k

Eerstens

lare middeleeuwen
serie notarissen

duur ,k publikatie

burgerlijk,
provinciaal

1224, alles in het origineel.

Derderis

stamboom.

en burgerlijk

Uit het kerkelijk

her Land van Aalst:

geboren

waren heren van Ellezelles,
de barons

tijdperk

nauwe

voor de som van twee miljoen

weduwe

ponden.

te Everbeek , van

vermelden

tonen

Schorisse,

aan M. Lefebre

geboren,

van de

gehuwd over-

We tellen er zo maal' 1SO.

we, dar kan een gebeurlijke

Ronse,

de Marsart al haar

Wat de genealogie

: het is niet doenlijk al de atstamrnehngen,
in het Land van Aalst te citeren.

,,"eg

geboren

het land van Geraardsbergen,

leden oi woonachtij;
de

pastoOr van 1888 rot 1901.

te Welle, van 1960 tot 1966 en

Enkel de lokaliteiten
zins

we "oor

was pastoor van

traden als zodanig op. In het jaar XIII

verkocht

hier te lande, uitgezonderd
betreit

van

van 1966 tOt 1969. De barons van Ronse

oi bcers van Parnele-Oudenaarde

uit Doornik
Morenu's

geboren

en dl'

én de pri\ilegien

de auteur s citeren de hele reeks van 1280 lOt 1782. Ook

van het Napoleonisrisch
goederen

re Ninove,

vanaf dl'

leven van Ellezelles e~cerperen

Henri Van Lierde,

1909 tot 1919: Jozei Van der Smessen,
de Moor,

kerkelijk,

te Ellez elles, de uit"oerige

geboren te Everbeek.

van het hospitaal

van de

en nationaal

David Vansnick , geboren te Denderwindeke.

1833 tot 1836: Alions Mehauden,
Aalmoezeniers

oi costuimen

: de Morenu's

her adrninis-

Het boek teil drie grole

: Eliezelles en zijn bestuur.
: het gé"'oonrerecht

,',111

,Ic- ~en"alü~ie

',111

tot heden ten dage, regionaal,
Tweederis

van dl' ~elllcen-

lusioric

die meer dan de hel+r van het boek beslaat.

hoofdstukken.

Antoon

~l',chil'dl'ni,

uitucbrcide

ukerke,

belangstellende
Erikhove,

enig-

Everbeek.

Maria-Larem,
Rozenaken.
Kerkem, Maarke-Kerkem,
Zulzeke, Mater, Kwarement, Zarlardinge, Opbrakel en Goeferdinge. Het tweede dt'e1 uit deze reeks, ,,·ier
voorbereiding

1-1)

Jangekondlgd

is, handelt over WadecC] in het Oud-Regime.

ALGEMEEN
GESCHIEDENIS
DRAGE

VAN

TOT HERIN

VOORAVO

MIDDELBURG
lERING

D VAN DE fUSIE

123 blz. Gestencild.

87 illustraties.

JN

VLAAl\iDEREN.

AAN EEN ROEMRIJK

NA 524 JAAR ZELFSTAl\:DIG
Middelburg

1976. Prijs:

FI. De Zurrer en Chr. Vantien Abeele zijn de samenstellers
l'en navertellen

ontleend

aan her boek van K. Verschelde.

EEN

VERLEDEN

BIJ-

OP DE

BESTUUR.

325 fr.

van dez e uitga,·e. Het is
1867, en aan de Geschie-
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denis der gemeenten
Middelburg

van De Potter

gebruikt.

aan het kunsrparrimoniurn
we : August

Rodrs,

Middelburg

geboren

geboren

te Knesselaere

op 27 november

De Cremer,

te Sint-Anrelinks

te Woubrechtegem

1877, was eerst professor

in 1849 en pastoor

te Ledeberg

.

van
op

tot

1925,

E BORLUUT

AU

ror 1950.

PARYS
POUR

CHAPITRE
D'EMMA

te

te Middelburg

geboren te Sint-Niklaas-Waas

in Sinr-Gregorius

ALGEMEEL

PROCES

iscus De

1808, eerst onderpastoor

te Borrelare tot 1934 en pastOor tl' Middelburg

VAN

van

pastoor

te Idegem op 14 november

onderpastoor

H.C.

citeren

1857, pastoor

in 1933. judocus-Frans

op 23 december

IS54 tot aan zijn dood in 1877. Wimer Verniers,
15 oktober

ze veel aandacht

1927, was voorheen

geboren

van 1928 tot aan zijn dood

Ronse in 1837, pastoor

besteden

van de kerk. Onder de pastoors van Middelburg

August-Ghisleen

1888 was pastoor

15)

Ook hebben ze archivalia van

van 1917 rot aan zijn dood op 3 oktober

van Baardegem.
Clercq,

en Broeckaerr.

Naast het louter geschiedkundige

L'ADMISSIO

DE

NIVELLES

DE MARIE-PHILIPPI
(1722)

UEL PHILIPPE

ET DOSSIER

de BRUNE

DANS

POUR

L'ORDRE

L'ADMISSIO

DE MALTE

(1718-

1720).
L'Intermédiaire
septembre

des Généalogistes.

1030 Bruxelles.
Voor

Drukkerij:

bimestrielle.

schildknaap,

heer van Gentbrugge

vernieuwing

op 15 januari

de Brune,

bij de Raad van Vlaanderen,

de Brune,

1589 met Marguerire

schildknaap,

Bor/uur:

heer van

Jean de Brune,

huwde op 29 mei 1581 met Jeanne de Chert]:

schildknaap,

van de wet en stad Gent,

Jean de Brune,

de la Poste,

1070 Bruxelles.

het Land van Aalst citeren we : Claude
huwde

XXXIII, n° 197,

Anno

responsa bie : M. Bergé, rue

Efficient,

Genrbrugge,

meester François

heer van Genrbrugge,
raadsheer

huwde op 16 februari

heer van Gentbrugge,

kommissaris

en fiskaal advokaat

bij de

van de keizer

1559 met Anne van der Zype:

huwde op 19 april 1539 met Claire de Pape:

Frans de Brune was in 1538 raadsheer

van het leen en de heerlijkheid

gehouden

in 1542 was Daniel van Langheraar

baljuw

van het Land van Rode. Einde 1600 : messire Jean François de Kerchove,

schild-

knaap,

van her graafschap

Nassau:

Genrbrugge,

was heer van Etikhove.

Deinzc-Gottem
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Revue

1978. blz. 337-352. Editeur
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