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De Heer Wa1ter GYSELINCK,
Secretaris van onze vereniging overleden.

Bij het samenstellen van dit tijdschrift bereikte ons het
schokkende nieuws van het overlijden van de Reer Walter
GYSF.:LIECK 9 Secretaris en medestichter van IIDe Gon(le 11.
,

Op zondag 24 à.ecember 19
(Kerst q;vonc1) overkwam hem$
samen met zijn echtgenote~ een zwaar verkeersongeval
tijdens een rit naar Limburg, alwaar ze op familiebezoek
gil'lgen Ze werden naar de kliniek van Heuséten (Limburg)
gevoerd alwaar de Heer GYSELHTCK ~ na verschillende dagen
in de coma te hebben. ge1egen 9 thans aan de gevolgen is
overleden op zonda~ 7 januari 1979.
0

.

,

Voor onze vereniging b~tekel1t zijn heengaan een zwaar
verlies. In dit nummer verschijnt nog een mooie maar
laatste bijdrage van ziil~ hand.
',Tal ter GYSPiLIlWK had nog gedurende de laatste weken
gewerkt aan het opstel'len van een fichesysteel1l en een
inventaris,voor het Gemeentelijk Museum waarvoor hij
een grote belangstelling had.
zullen aan hem steeds terugdenken als een goed en
hoogstaand me:n.s en vertrouwde medewerker.

Yfe

"

Aan zi jn zwaar bepro~f(re "echtgenote ~,levrouw G;:rse1inck-A11aert ~
haar ~dl1der.en en fami1ie).edèn bieden we onze ontroerd.e
deelneming aan in dit zwaar verlies dat hun treft .

.....
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"De Gonde ii

•

Opening van de ~eemkund'ge Tentoonstelling
Toespraak door !,Ievrouw Peeters-Vanderwaeren,
Schepen van Onderwijs en Kultuur.

1 juli 1978

LIijnheer de Burgemeester~
=.ijrL1.eer de Voorzitter en lec1en van de Heemkundige Kring i
Iiîjrl.l1eer (Ie Voorzitter van de Kulturele Raaè, 9
Geachte genodigden,
;

.

In het kader van "Het Jaar van het DorD" hebben reeo.s verscllillende
, 'aktiviteiten plaatsgehad op onze gemee~te.
I,

Denken 1//e maar even terug aan de opening van het Gondepad, en de
ermee gepél.ardgaande uitgave van de folder. Hierin wordt niet alleen
een besc:1rijving gegeven van al de bezienswaardigheden op het trajelct
maar in grote trekken vindt men er een stuk geschiedenis van Melle
in weer.
N'og maar pas gisteren maakten wij de vernissage mee van (1.e jaarlijkse
tentoonstelling van werken van eigen bodem, die dit jaar dit speciaals
heeft dat elk d.eelnemer één werk over Melle exposeert.

(

Het Davidsfonds richtte een opstel- en tekenwedstrijd in. Later op
het jaar zal zij een show wijden aan het thema "l\Jelle oud & nieuw".
ttGontrode vroe~er &: nu" wordt het thema van een tentoonstelling
begin oktober I..ft is Melle, Gedenkboek van vreugd in deugd) en zo
z'Quc1.en we lrun",l1en doorgaan. .
.
,

".

De Heemku:adige Kring heeft echter rrlét gewacht tot in 1978 om op
zoek te gaan naar het verre verleden van Melle . Reeds van bij de
lichting in 1971 boekten. zij succes bij hun eerste speurakti.es en zij
zijn er reetJs in hun relatief kort. bestaan in geslaagd meer dan één
opgravingscampagne tot een goed einde te brengen.. l\ilerkwaardige vondsten
werden dan ook fier mee naar hüis gebracht.
Van 1971 -;:;ot nu waren zij ondermeer op zoek
- naar de grondvesten van het vroegere kasteel van de heren
van ~jlelle, met de mooie nftam "Cortrosine ".
- naar de begraafplaats yap.-0.e abdij van Nieuwenhove in het
Hoger Instituut voor TuinbQ1...:1Wkunde.
- ne.aT de grdndvesten·van,een gebouw van dezelfde abdij te
Heusden
- na:Ctr een middeleeuws draineringssysteem op een oude ke1i;,3,.?che akker eveneens te Heusden.
0

"

Verder deden; zij opzoekingen·
- op (le Vrijdagmarkt in het huis, vroeger genaamd llLl den
bonten mantel I! 9 thans café Hit Keizershof".
- fin tenslotte in de gewezen brouwerij "Herberghebaert l1 in
}18t· à.obbel slot te Gent, waar enkele interessante vondsten
en vaststellingen werde:r;r gedaa.n.
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vond er

~aDeli

een prehistor
gepolijs
bi~l in Gilex en
er op e resten van elJn potten1J3.}:kers oven'en op ele Offilnln{3;8r:lu'_-:.r en de walerachtvan
Irempelie:!'shof.

:G.1e~J. ~tootte
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De Romaanse

Sint-Martinuskerk te Mell e

Zeer merkwa:o,rdig is Ce poging geweest, welke Dr. H. Verbist heeft
geël.aan, om tot een d per indringen van de "Geschiedenis van Melle!l
te
iden. Zijn archivale onderzoekingen zijn in meer opzichten interessant. Zo kUYI..nen wi ook vermelilen è.at
j oe herinnering aan de
ou(le 3int-l~artinuske
levencl
heeft gehouden.
Nu dienen wij onmiddellijk op te merken~ dat wij hier
op arc~eologis
gebied nog op weinig vaste hodem staan
Wat wij in dit verband op het oog hebl,en 9 is het oor,.
spron~celijk bouwschema van de verdwenen kerk in..., en
. ui twenè,ig te herkennen. In feite beschikt men over slechts benauwend
schaarse? grafische en schriftelijke bronnen. Bij oe afbraak van dit
heiligdom in 1857 is geen onè.erzoek ingesteld naar de aanleg der bijeenh6ren:l e ruimtedelen 9 noch aandacht geschonken aan de behandfüing
der contructieve elementen en stilistische kenmerken. Wel menen Wij,
enige teoretische bespiegelingen te ku.nnen maken omtrent het oorspronkelijl:~ archi tec-cuurkarakter van
S int-Eartinuskerk.
TREFOlS C.

Ret zou een diepgaand onderzoek vereisen 9 na te gaan, in hoever de
allereerste bidplaats in het verleden terugreikt. Op dit punt blijft
het dubieus, of de kerstening der bevolking eerst in de ge eeuw een
voldongen feit was.
Ree(:s in het Karolingisch ti jdvak waren er maar welnlg la."Ylà.elijke explóitaties in ~e betekenis van dorp meer, die geen kapel of kerkje
bezaten. Eet bouwen van moederkerken en de vermenigvul(liging van de
filiale of villae-kerken-,-waarön~er. talrijke docht~rstichtingen,
d,ateert in de 8e eeUVI.

.

.

Dat er op het platteland, waar de' bevolking dun gezaaid was, besehei
den kerl:jes zijn geweest die niets anders waren dan rechthoekige
zaalruimten, staat vast. Heestal ·waren de sluitwa..nàen gevormd door
loodrecht en vlak tegen elkaar gezette houten staven, vaak volgens
een rechtlijnig bintstelsel ge~ld met stenenwerk en leem.
Toen de l'T oormannenin 851 de Sint-Baafsabdij te Gent haè.oen verwoest,
à.e "ommelanden leeggeroofd en talloze kerkjes platgebrand, hebben er
~eodale heren zich de heersende verwarring te nutte gemaald. Eerst
omstreeks SOO keerèe à.e rust we,er. De naar Laon gevluchte monikken
vestigden zich opnieuw te Gent. In~ 964 schonk Lotharius cle intussen
herbouwà.e kerk van Melle alsmede bijhorende landerijen aan de abdij
terug·. lIierui t bli jkt dat het primi t.ieve bedehuis Sint-Martinus onder.
het best"mr van het; in 631 ,'ge~tic.hte Sint-Baafsl{looster is opgericht
~li j wogen dus aannemen, (lat het larideli jk kerkje v66r 964 toebehoorcle
aan een heer, (lie er het eigendomsrecht, maar ook de lcerlceli jke macht
over ui toe.f,~n0.e. Zonder wrijving is dit zeker niet gegaan. Zeer waarschijnlijkbestond dit tweede bedehuisje uit een langgestrekt vakwerI,:bouwsel Iftet eenschepige cultusruimte.

I

. I

~

':Jellicht komt men er nooit achter, maar het jaartal van 0.e romaanse
Sint-~:al~tip.üslcerk te Melle: aanvang en inwijding~ is ons niet bekend.
In oi t verband. behoeven wij de opeenvolgeno.e en drukke bouwcampagnes
van 0.e Sint-Baafsabdij op het oóg te houden. Eerst oncler abt Odwinus
C981-SiSD) we:rd met het bouwen van de monumentale kerk begonnen. De
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inwijdi:lg :i1a:~ plaats
i.let ja,qr 1067. Gezien de ononèer1:Jroken veelzijèige wel~kzaamhede:n en krachten, vereist voor het tot stand komen
van nassale ~)ouv{v/e:rkel1? bli jft eet evenwel bi j Cis singen of het architektl1urtY'JIe te Melle onder imrloeè van deskundige monnik1::en is verwezenlijkt.
Waar ergens werd het eers

heiligdom te Melle opgericht ?

Er ::i.1Oet i:~ewac1:.t worc;en tot het einde van cte 7e eeuw alvorens van een
geregel(l.e christiarüsering i21 onze gewesten kan gesprolc:m worden.
Een ke:~:'l va::1 voortijdse neèerzetting is vastgesteld. in c1e stroom-,
. 1.:11.' e en (,-TonUe.
';:J
D
,..
. 1 geves -'-'
Gron;cen
van i;:,,. . O;le
. e 1-.uewoners 1..1aCJen
ZlC_l
vlgv. 1.n een
aan :?erj_oJieke overstromingen blootgestelde wadenvlakte . De aanwezig- ,
io_ van cl.oOl~ knup::?elwegen verbonèl en paalwoningen illogen we hier "buiten I
besprel::ing laten. Van de boc1emversclüllen hing het levens(l
der
bewoners
À

•

. t Ul"t ges 1 0 t en, ua
. t \.èl
;:)' t b el.'e_U1S
.:1 h '
..
h'
· ", . d 'lS nle
.e
enlg;;nns
!JU1\.ien
D moge 1 lJl:nel
het oude bewoningsvlak en op een vóór-christelijke begraafplaats is
opgericht. Laten we even opmerken~ ~at er meer voorbeelden te noemen
zi jn. IJpeenvolgende eeuwen is c1i t grafveld tot voor korten ti je: in
gebruik gebleven.
.j..

Zien VVl J nu eens naar c3 e architektuur van ele miè ëleleeUW8e keTk
Me]le vóór haar sloping in 1837. De OUGst bekenc1e afbee10.ing wero door IJl'. H. Verbist herkend op het schilderij genaamd:
ScJ.l?}.'jllA0??lü~-gel1.
t mag een louter toeval heten dat de ëte.':èrOl) gesilhoueteerde dorpskerk 9 over welker i~entificatie wel
en twijfel
za1 besta~~:!.1'9 op het historisch a.oek voorl:omt. Hoewel we ons ervan be...:
wust zijn, geen beschrijving in d.etails te kUllJlen geven, mogen wij
aaun8nen, d.at men te doenhee
met een streekeigen bOU'l?tra.'1.t.
Ylelllu? à.i t schilc1.erij houdtverbancl met (l.e overwinning rler Franse
legers van Lodewijk XV op
Oostenrijkers te Fontenay in 1745 9 op
11 mei 7 neCerlaag die het einde betel\:eTld.e van de Oostenrijkse Ï'Teder
lano.en. Desondanks werden de naar Gent afgezakte Fransen (1e ge juli
te
11e door Anglo-Oostenrijks8 troepen opgeval1gen~ gevechtsvoering
d.ie mislul-:te.
Reeris op 15 juli had het Gentse garnizoen zich san de Franse legeraanvoerC:.ers overgegeven.
En zo konen wij aan de vraag~ hoe 08 onbekend gebleven schilder er
toegekOI:.18n is, het verloop van (',eze historisc~1e "aff~iJ;_e qui st est_
pasê..ée _D:..l=.eJle à UITe lieu de G-and g§:.gnée par les français ... 11 op het
doek te cor:F:lemoreren ? Wij weten het niet. r:laar naar een reëe1 beeld
van de dorpstopografie j.s blijkbaar niet gestreefd,
Hoe langer men het kerkgebouw bestlHl.eert ~ hoe meer vragen zich voordoen die tot verèter ol1clerzoek 0wingen. l'lier zij terloops gewezen op
Ce door Dr. TI. Verbist gesteld.e vraag~ Was 0Il~e dorpskeyk él.aIl_~...Q. klein?
Uelnu" met ete orientering van het gebouw blijkt een misverstand in
het s
scherp toekijkt zal VElJ~tstellen, dat haa.r ~edrukt 1\:arakter niet va.n West na,~r Oost 9 maar wel uit de oostzijde is gezien,
Op1l1erli:eli jk è1U is het fei t dat de zuic1erlijke zi jbeuk ont1')reekt Bet
koor en cl.G. twee kruisarmen zijn alleen zichtbaar .~Jij tasten echter
in het duisJcer over de westelijke partij: l'üc1.èlenbeuk en zijbeuken.
0
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Zich
verloor deze kerk
otendeels haar oorspronkeli
karakter
door ingrijpende verbouwingswerken. De drie srote vensters van d.e verhoogè.e vla~:ke koors
ing 9 hebben ae smalle roncl'b
afgedekte
lichtopening vervangen. Pecies omo.at men op o.u'bieuze
gevens blijft
aangewezens achten wij het v~~
lang enkele teoret
gezichtspunten
naar voren te brengen.
wij eerst een ogenblik verwijlen bij het

+
o
; .

;'

ui terli
aspect alvorens de' inwend'ige structuur schematisch te behandelen. lT eLlen wi j
vierj.ngstoren als uitgangs punt van ons betoog •
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.

"

Ket
maar al te duidelijk, dat de achtzijdige klokverdieping ten
opzJchte van Ide omringende hoog opgaande zade1da~cel1 opval1encl laag is
gehOlIden. Bezien wij de nok1cen die tegen dichtgemetselo.e galmvensters
eindigen. Het behoeft geen betoog 9 dat een dergelijke oplossing noodzakelijk 'ïJ'(rC1 geacht om door verhoging van de Etansluitende l"Juren der
beide zij.:nIJen en het koor meer stevighe
aan (le vierkante torenromp
te geven. 'Jij moeten dus in gedachten teruggaan tot
ti jd, waarin
de herste11i:1[;swerken werden uitgevoerd van de in 15
ui tgebrande en

~
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in onbruik geraal1:te kerk. Die bou"irveramleringen hebben zich in het
vroecrs-ce lJegin van 1600 vol trokken. Het is een Îei t (lat onze schilder
de ui terli jke arclü tektuur van c1e Sint-! ,artinuskerk niet in details
heeft uitgebe3ld. Zo zijn o.a. re overdekte uitkragingen als overgang
van de vierk2.nte torenromp !laar de acht~:wekige toren weggelaten. Het
ligt eC:lter voor de hand dat deze nalatigheid geen beletsel kan zijn
om de kerk in haar vroegere toestand terug te bren3en~ wetenète dat

I

dit ele=::.ent zich steeds in d.e kerkarchitektuur der Scheldestreek heeft
doen. gelden. ',Jat voor het uitwendige geldt, geldt eveneenS voor het
inwenè.ig8 van· de structuur~aanleg~ De. oorspronkelijke plattegrol1Q:pro jeetie van het bouwvverk is, . na ontleding van cle verbouwcle bestandêtelen 9 Ül grote lijnen bevestigd kunnen worden.
Wij hebben hier ken..'1s1ijlr: te doen met een eenvouclige kruiskerk. Een
kan de benaming basilicale bomv~_anleg gerust achterWege laten. riaar
haar vormkarakter is bepa",ld (Ioor het regionale romaa1].se Schelc1 etype.
Alle besta:1.dclelen waren. zo eenvoudig mogelijk toegepast. De kruisvorrl1i(S'e plattegrond is samengesteld uiteen middenbeuk en twee evenwi jdige ono.ergeschikte zijbeuken in open verbinècing met het. transept
of dwarsp:::uld, en een è.riezijélig gesloten koorruimte • De in het vierke.nt opgaande vieringtoren. met ·de lcruisarmen te weerszijc1en, worël.~
door vier ingebond.en zware pi jlers ond.erschraagd. Een op bouwlnmdlg
1f,f~

____ _________________________ ____________________________ ____
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OOgprult ge'bruikeli jke bouwaanleg . Omtrent ae indeling van (~e gewestelijJ:e partij bezitten wij geen vaste gegevens. Het archief TIlèt betre}~king tot ,1 e verantwoorfle 011i1,erhoucls'iverken, is jammer penoeg verclwenen, v all
ry~ r
~l1g e
is
t vermelden tijè.ens èle ,:-:~Dra8J(
d er ~:er:;: in
? {. V~l1 -r;~/ee,
.
en rechto'pga~nd.e pl Jlers :
Na-:o.r onze tJver"GUlgll1(; 18 ilet
t lU tges
1
rl
de Deu}~lel1gte Ul t
drie opeenvolgende travee
be a ,',11
eft, Danwaren de ze vierl:antvormige pijlers gedekt door een eenvo'].dig geprofileer(1e aanzetplaat en
door rondbogen ve onden geweest. In feite en opvallend
duceerde
miè,ëienc)eu::.c c De bovel1;rruren waren ter hoogte van de
s senac'Tsdaken
der zijb
tweema~l door drie enkelvou~
lichto~enin1en doorbrolcen.
i
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De vL:.\:":e l::;el1a:löeling der buitenmuren en het ontbreken van steunbaren Yre:~lCel'l
t vermoeden 9 o.a t
en gemetselde welfs
waren toep2~St. De kerkruimte moet dus door een horizontale houten zoldering
overc1
zijn geweest Een trapkoker van geringe c1ia;neter was nod
om op 8e bekaping te komen.
gens het verhogen der kapconstructies
heeft men Je kerkruimte met een gebogén houten welfstelsel overs pal'll1e~l •
q

In het vorenstaande hebben wij getracht ons steunenële op vage gronè.
te be'Jerken tot een bescheiden reconstructie van d.e verdwenen romaanse S - t-l·~artinuskerk. Ook al geven bepaalde dingen aanleiding tot
twijfels en allerhande veronc1erstellingen. Haar bouwtrant vertoonde
parallelle overeenkomsten met de dorpskerken van Kalkeu 9 Baaigem 1
Godveerr,ege111 9 Adegem T::erenclree, Assenede 9 Afsnee e. a. ")Je datering
jft ech
vaago
kom.en wij tot de voorzichtige conclusie dat
haar bouwgesc~iedenis omstreeks het midden van de 12e eeuw te achten
is.
ode o~streeks 1000 wet~en in het Scheldegebied bij voorkeur
k~r~ren met kruisingstorens .geb.ouwd met Vlaamse witte en geelbruine
kalkl"'.oucle:lde zandsteen.
Geël.urencle
t Karolingisch tijdvak kwamen eveneens in de }:iaàsstreek
oe
archi tectonis che ideeën. op waarin men
kiemen ziet vat"'1 een
in hoge mate a:cistokratische bouwsti jl; de ac<.nhef van een lrunstontwikkeling wel!~er betekenis uiterst beperkt worclt waargenomen in
Bre.bant en tot hin..."1.en
Graafs chap Vlaanèeren, L:eer in het
sten
toe was de LTormandische bouwschool toonaangevenéL Zo behoorête de
oucï!e kerl: van' lHelle tot het weldoord8.chte Schelél etype 9 beklemtoond
door een op
viering sta'1,nde achtzijdige ~{lokkentoren9 een kenschetsende eigenaardigl1eiél in qnze Oostvlaamse èlorpskerlr:arcl1i tectuur.
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128i:i, 128 b

, Petrus, landbouwer, Melle
DES CHAl:!1J?HEL EIRE ,
ia en zus t ers,
b
,
Carolus-Ludovicus,
schoenmaker, 1l1elle
131a'
c
VANDENBAERE, Bene c ~s, landbouwer,
le
1 34 b , 136
,
de
hos~icen
140 b
a
omver, lVlelle
S, Dominicus,
141 , 143 , 144, 145
145bis
Gent, de hospicen
146 b
DENEVE,
de erfgenamen, eigenaers, Gent
1678.
VENNEl'iIAN,
Doininicus
scus, en
169 , 170, 170bis
landbouwers,
1:;le1le
171 171bis
, Josephus schoenmaker, 1:1elle
172 à , 1738., 174 a
174 b
DE PAUW, Theresia,
enstmeid" Melle
VANDENHOVE~ Dominicus, landbouwer, Melle
1 78~, 180, 181 a ,
181
186 b, 18 7a , 188 a ,
Gent, de hos~icen
189, 190
Gent,
hos.f:Jicen
191:1 192'b192bis
naers, Gent
,VENEVE, de erfgenamen, e
193 , 193 ,
Gen+' , de hos~icen
193bis
mid
BEKAERT, Alexander,
194
lvlass emen-'.Ves trera
Ge.n t'l,hos},;i c en
,VENNEl~1Ali, P~trus-J oannes, landbouwer,
Me e
H
DECOEN" Seraphir.us, werkc.an, Melle
197b
VANDENHAUWE, Livinus, wi
er, Melle
197
DECOEN, Seral-hinus, werkman, 1.1elle
197bis 2
DEVOS,
rnardus-R~manus, veearts, Melle
197bis
VANDENHOVE, Donllnicus, landbouwer, 1-;1e11e
198
NEVEJANS, F
,~~t8~r, Melle
199
HEVEJ_:,,;;T3,
tinus,
landbouwer, ';"'[elle
;200~ 201, 202, 203
VANDKrr"'QVE, Do nicus, landbouwer, Melle
204 u , 206 a
208, 209, 210, 211, DEVOS" Bernardus--Rosanus, ve
, 1JI!;lle
212 a
DENEVE, de
namer, eigenaers, Gent
213 a
DEVOi:5,
manus, ve
s,
lle
214 a
215 a , 21 5b, 21 6 ,.; 21 7 NEVEJ AlG,
, landbouwer, illelle
"'~Q J
l'_~T"""1T~-'
.ó v LJ0 -'iJl w
218 b
landbouwer,
lle
NEVEJANS,
218
en JusLina, landb"ruwer, ::I1elle
... "
a
218 bis'
inus , landbouwer, lilelle
DE/lLDE, eons
220
J
DE
PO'T'l'ER,
Jos
; rentenier,
e
219à
DE
:FC'J~:rER,
Jos
,
rentenier,
e
221a
222 , 223, 224,
GHYSELINCK, Bernarclus-Gratianus,
timmerman,
e
226, 227, 228, 2
DE'YILDE, eons
231, 2 j2, 233
, broeders en zustero
landbouwers,
e
234
Gent, d~ hos~icen
235, 236, 237, 238 ' RA.1iL~N,
' Cas iadr l
rbergier, Melle
,
239
l

(' I
I

t

I,,

I

!

\ '

I,
II

I

T

,

240, 241, 242, 243,
244, 245, 246
247, 248

, Jacobus, mulder, Heusden

, Petrus-Franciscus,
VAN::JERCRUYS
br;1./wer 1 1Jelle
VERSTRABTEN, Joannes-Ba~tiste,
249
landbouwer, Melle
VANDERCRUYSSEN l'etrus-Franc cus,
250, 251) 252, 253
brouwer
e
254 à 255,a
a
IlE,lILDE, Constatinus, broeders en zusters,
257 , 258 a , 254
260 a , 261 , 262, 263 landb., liielle
264, 265
a
266, 267 , 268, 269 BEKAERT, ElILmanuel, landbouwer, l;~elle
FOUQUART, Carolus, landbouwer, 1.1elle
270 ö 271, 272
DERiVEIlU~VEN, Joannes-Franciscus, hletser
274
Melle
'
b
a
GRISON-HULn~, ~Joannes, schoenmaker, Gent
276 , 276
DEIWYE'l:'l:E; Leandre, timmerman, Ii1el1e
277, 278
FOLTQ":':T , Carolus, landbouwer, .Me1le
284
281"f> 282, 283,
285
DENEYE, de erfenamen, eigenaers Gent
286, 287, 288
DENO'YE'Tl:E, Leandre, timmerman, Melle
289, 290bis, 290,
292, 293
IJENEVE, de erfenamen, eigenaers, Gent
294, 295, 296
FOUQUART, Carolus, landbouwer, l/lelle
297
a
298, 299, 300 , 301 LEINESONNE, Bernardus, landbouwer, Melle
VENTfEiiIAN l Petrus-Joannes, landbouwer, Mellile
302, 303
HALLAERT, Josephus, broeders en zusters
305, 307
Melle
b
a
FOUQUART, Carolus, landbouwer, 1.;:elle
308 , 308 , 309
310, 311, 312, 313, DENEVE, de erfgenamen, eigenaers, Gent
314, 315, 316, 317
Gent, de hospicen
3 1 8a
IJESCHE:t-PER, weduwe en kinderen Léon,
319
landbouwer, Melle
d
VAN:JERBRUG:1EN, Petrus, zoon, kool'rp.an in
319
hout, Gent
e
31g
IJESCHRFF'ER, wedu'ive en kinderen Léon,
lancibouwer, IJlell e
c
319 h , 319?
DESCE"P.l?ER,
Ivo, laEdbouwer, Melle
l
319 , 319
'> VANAUDENHOVE, Petrus-JoseJ;;hus,
landhQ\~:W.PY'
i'Felle
320
{VAElJE:r;:HJN ;- ..óugenia, byz ondere, Gent
321 , 322, 323
:JENEVE) de erfgenamen, eigenaers, Gent
R.L\..LLAN, Cas
,herbergier, 'Melle'
324
325, 326, 327, 328
:J:FJ'; DE S'TEENHUYSE, Clemencia, vrouw
VAN DE WOESTYNE, Augustus, eigenaer, Gent
330
DELANDSHEER, Sophia, rentenierster, Gcmt
Gent, de hoslicen
'
331, 332
333, 334, 335, 3 , ROIJRIGUEZ D1EVORA YVEGA, Elisá-Justina,
339, 340 , 34 1, 342; vrouw Ysenbrandt de Lendonck, eigenaer
345, 346, 347, 349
D'HONIJT, Josephus, eigenaer, Me1le
350, 3 5i, 352,
352b/bis, 352a/2bis
353, 354
"
355
VANDENHOVE, Eduardus, landbouwer, i.;Iel1e _ _---'
, ,(. _355bis
trus, landbouwer, îtielle
SEIJEYN,

356, 358
359, 360, 361 , 362,
363, 364, 365, 366,
367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378,
379, 382, 382bis,
383, 383bis, 384,
385
386, 387, 388, 390,
390 2/bis, 390bis
391, 391bis, 392,
393
394, 394bis

1
!.

,.

I'· ,
I

I

395,

I

I

~97

, 398

399, 400, 401, 402

!

, I!

4 0 3 è 404, 404bis
. '"'
.0.
405
~

I

I

_

-

~

Cr

..J

VANDENHOVE, Eduardus, landbouwer, I1lelle
DECOCK, Jose.fJhus, eigenaer, 1I1e11e

RODRIGUEZ D1 EVORA YVEgA Elisa-Justina,
vrouw Ysenbrandt de Lendonck, eigenaer
DEKERCKHOVE; Ideus-Emmanuel, eigenaer,
Gent
DERWEDU',vEN, Franciscus, zoon, metser,
Melle
WA EREN IER , Joannes-Guillelmus, eigenaer,
Gent
VANDEVELDE, Victor-Napoleon, stooker,
PYCKE DE TEN AERDE Carolus-EranciscusGhiselenus, Gent

AO:5bis, 406, 407,
407'gis
408

i

('

~

VANDEVELDE, Seralohinus, mulder, Bottelaere
VANDERBRUGGEN, Petrus, zoon, koopman
inhout, Gent
408bis, 409, 409bis, VANDEVELDE, Victor-Napoleon, stooker,
410, 410bis,
Iilelle.
410 2bis, 411 , 412,
412gis
b
413 , 413
BRACKI:iI:fu~, Carolus-Ludovicus en kinderen
landbouwers, rllassemen-Westrew
c
GRISON-HULIN, Joannes, schoenmaker, Gent
413 , 41dbis, ~14,
415, 416 , 416'
417, 418, 419,.
VANHECKE, Victorius-JoselJhus, rentenier,
419bis, 420, 421, 422Herzele
423, 424
GRISON-HULIN, Joannes, schoenmaker, Gent
425
LI1VLFZ~3, J oannes-Bal-tiste, bi j zonderen
OordegeG.l..
426, 427
VANHEC.KE,' 'Jïctorius-Josefhus, rentenier,
HEliZELE

428, 429'
430

"

"

EGGERl,'IONT, Norbertus, notaris, Gent
VANDEvELDE, Victor-Nafoleon, stooker,
~,ielle

43 0bi s.,.
.

"

431, 432,

VERSCHUEREN, weduwe, eigenaerster,
Oosterzele
SCHOLLAER'i, Petrus-Joannes, landbouwer,
Wetteren
VANDEVELDE, Victor-Nafoleon, stooker,
idelle
VANHAVERBEKE, Egidus, rentenier, Gent

4 33, 4 34, 4 3 5
a
b
436 , l).36 , 437,
437bis, 438, 439,
440, 441
442
HER'[;~N, Joannes-BalJtiste, landbouwer,
- - - - - - - - - - - - - - - - iv'Ie1le.

1-/~:

,.-;;:-;~~------ ...
'S,..".J

-----~---~..-:;~------

___

(
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-

----.----<r"-~-
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442bis
443à, 444
445
b
445
446, 447, 448, 449
450
451
452, 453
454, 455, 4
a
457 e' 450, 4
460
460 f
462
463, 464
b
464

a

465 a , 465

b

466, 467

VAN HAVERBEKE, Egidius, rentenier, Gent
HER.hiA.N, J oannes-Baptiste, landbouwer, Melle
rR~AERDE, Douairière en
nderen
, eigenaers,
'-*....,..............* , Joannes-Baf:tiste,
landbouwer, llIIelle
J:-YCKE
I'EHAERDE,
ère en kinderen
Caro
,eigenaers;
POFFE, Antonius, herbergier, 111elle
REYN1JENS J oarmes--J acobus
VAN
Victorius-Jos:&hus, rentenier,
i
I,
Herzele
DE '
, Doudiri
Carolus Desiderius,!
Gent
I
i
VANhAVERBEKE, Egidius, rentenier, Gent
REYNTJEIm, Joannes-Jacobus, landbouwer
IvIelle - DE.BRUYCICER, Cünstantinus werkman
idem, (gebouw)
REYNTJENS, Joannes-Jacobus
en kinderen
}'YCKE
TENAERDE, Douairi
Carolus, e
naers, Gent
i,mURO,
icita-Perpetua-Maria, vrouw
DEBERLAERE, eigenaerster, Vinderhaute
DUBOIS-CAJETAN, eigenaer Gent
DEBRUYCKER Carolus-Ludovicus, werkman,
1i1elle (gebouw)
r,IOUROIT,
ici ta-Perpetua-Maria, vrouw
DEBERLAERE, eigenaerster, Vinderhaute
DEiJEULENAERE, Douairière-Carolus-Ilesiderius,
Gent

PYCKE

SEc'rIE

C

-----.--_----------

199, 200, 201, 202
203
204
20
20
20
20
206,
210,
213
214,
275,
277,
281
282,
286

205

b

, 205 f , 205°,
i.)'

207, 208, 209,
211 , 212
216
276
278, 279, 280,

IlEPOTTER, Josephus, rentenier,
lle
IlEPOTTER, Jose~hus, Nathalia en Maria,
eigenaers, Gent
NEVEJru~0, Joannes-Baptiste, winkelier,
Merelbeke
VOGELAERE,
odorus, landbouwer, ilielle
DEGROOTE, Leonardus, metser en kinderen,
J.ilelle
DECOENE, Carolus-Ludovicus en kinderen,
landbouwers,
lle
DEKERCKBOVE, Victor, eigenaer, Nokere
IlENOYETr:s, Leandre, timffierman, 111elle
DECOENE, Carolus-Ludovicus en kinderen,
ndbouwer ~ lile e
VERCRUYSSEN, weduwe, eigenaerster, Gent
BOUQU2, Maria, bijzondere, lvlelle

283, 284, 285,
---_.--- ------_._----_.-

Jacobus,

der, Heusden

j

I

I

I
!
I
I

I
J

------ ~

I

I
i

~

I'"

I,

!

.I:
I

1

!

,1,

I
;,

,..

.

i,

287
289bis
290, 291
292
a
293, 294
6, 298, 308bis
309, 310, 31 1 , 312,
313, 314, 315, 316,
317,
31 8à 319, a 320
.I 322
, 323
à
324
325, 326, 327, 328,
329 a
330
332, 333, 334, 335
336
338, 339, 340,
340Ris, 3~ 1
c
342e' 342d' 34
421 , 421 , 421
422
a
4 2 3à 424
425
426 a
4278., 428 a
429, 429b ,420
4~2, 432 2bis,
432bis, 434b
434 2bis, 43 ,
435bis, 435 2bis,
;4 39bis, 439 2bis,
439 3bis, 446
447
448
449, 450, 451, 452,
453
454, 455, 4 56
~
a
457 c
458
458 b
,'"
;

460 ac , 461 a
461 a
461
461 a bisl
462, 463, 464, 465,
466

DE GRAVE , Her~an-Modeste, advokaet,
le
DECONINCK, Petrus, landbouwer, Melle
BUYLE, Jacobus, mulder, Heusden
VAN HAVERBEKE,
dius, rentenier,
nt
KOL~UN, 0era~hinus, landbouwer, Gontrode
'vAEDEJ:;lON, Eugenia, byzondere, Gent
VERPLAN'CKE, Joannes-Bernard, eigenaer, Gent
VANAUDENHOVE,
ÎvIelle
VElliv1EIRSCH,

trus-Josephus, landbouwer,
, landbouwer, .lire

e

VERPLANCKE, Joannes-Bernard, eigenaer,
Gent
EGGERMON'J~, Norbertus, notaris, Gent
VANHECKE, Victorius-Josephus, rentenier,
Herzele
DESCHEPPER, weduwe en kinderen Léon,
landbouwer,
lle
DE GRAVE , Herman-Modeste, advokaet, Melle
VANDEVELDE, Sera~hinus, mulder Bottelaere
CLAUS, Serap~inus, werkman,
, gebouw
VANDEVELDE, Seraphinus, mulder, Bottelaere
ROLLIER, weduwe, eigenaerster, Gent
FYCKE·DE TEN AERDE, Carolus-Franciscus1
Ghjslenus,' Gent
I
BOUQUE, '';:IIa r,i a , byzondere,
e
FYCKE'DE TEN AERDE, Carolus-Franciscus1
Ghislenus, Gent
I
DECLERCQ, Carolus-Ludovicus, winkelier, Gent I
I
PYCKE
TENAERDE, Carolus-FranciscusGhislenus, Gent

-I

I

I

VANDEV~DE,

I

Leocadia, byzondere, Landscauter!
VA...1ifDEVELD~, Victor-Napoleon, stooker,
e I
:FYCKE
,l'ENAERDE, Carolus-FranciscusI
Ghi enus, ,G~nt
I
VERI'LANCKE, Joannes-Bernard, eigenaer,
:
Gent
VANDEVELDE, Seraphinus, mulder, Bott
VANDEVELDE, Vitalis, landbouwer, Dáckele
DE1N'ILDE-VANDEVELDE, landbouwer, 111oortze
VANDEVELDE, Serafhinus, mulder, Bottelaere
DEWILDE, Vitalis, landèouwer, Dickele
VANDEVELDE, Vitalis, landbouwer, Dickele
VANDEVELDE, Seraphinus, mulder, Bottelaere
VERPLAl'WKE, Joannes-Bernard, eigenaer, Gent
'J'

D KasteLen

MeLL

Vd/Î

De eers
bron waarin Til
t
vernoemo d
van 964 (1)0
ts
Bouaewijn V
1047 de soevereiniteit
o'rer (le stre:~k
sen Schelc~e e2.1
er en van
dan
behoord e
ente tot
j}rsVlaanderen. Het is
~e Derio~e
de
ea oorkon~en
el wat t
jker wordea, alSoewel we to
moeten
wachten tot de 13e en 14e eeuw, om een duideli
r inzicht te
jgen
in de wordingsgeschied
van het a

door
AUgl1.st

iEr is geen
in Melle wa~rbij geen
el behoort of behoorde,
t is ëluideJ
dat ze hilil oorsprong
in éle ouoe
ouwati:.l[:en wa::lrv:-,n somnige mogelijks terugg2"ê.n tot de vroe re
mü1 è1eleo,:,weIL De eerste sporen hiervan vinélen we terug in een renteregis
VEm de St. Baafsabdij van
t. jaar 1295" (2)
vin~en

daarin volgende bekende namen:

Gosuin
elsbrmc (goed ten Elsbroeke)
J-Ie:1ricus en Raso ele EIst (goed ter EIst' of·~t~T""1fnlst)
,.
Ab
. " h el'd vanen
d
Ab eo~e)
l
'
llargare -'-va
_ ee 1 e ( ,neer ,.J..J..JL
li.
~~osuin èleNeveree~e (<j0er ter Ylever:eede)
,;alterus c1e TI
gnem \goed te Peteghem)
Nich
de Conisdonc (goed te Koningsdonk)
Alise 1 Jans wijf
Biestert (goed ter Bies
)
1

Hierbij worden ook nog e
Ie plaatsnamen vermeld z
-}uaetarecht, Dris, Voscoutre- (eigendom van zekere Johan
Vos gehuwd met ene BIy', 'de
) Hasoudei6hem (Asschouwe
;Jtee:n,acker? de hoghe St:tipe? Hofacker 9 Smetcou re. a,
j

1, ,

Het
Cl_ank zij ele pachtbrieven 9 ,oewaarèl in
jaarregisters van de
Keure van Gent en
kohieren van 'de XXe penning dat we iets meer
afwete!:~, vÉm de eigenaars en pacht
?
alsook van de pachtcontracten 9
van onze vroegste landbouwQitbatingen.
Bi deze uitbatingen beho
meestal een versterkte hoeve en/of
.;.kasteel~ Ze waren mees
eigendom van Gentse patriciërs of
len ~ie er, in geval van nood, een toevluchtsoord
vinden.
Voor
scllie(~f"nis van (leze kast
viel onze keus vanzelfsprekend
op een van o.e oudste, zoniet de ,oud e van onze gemeente, namelijk
ouc1 e vest
van c1e heren
het ve;ro,wenen goed van "Cortrosine tf 9
van I.lelJ_e

.#

Q

'

1t

•

Razo van LelJ-'e
eerstgekende en wa,'.rs
j
jk ook
heer van IIe1.1eo Hij wordt v~rnoemd in akten tussen 1035
Graaf T~aoul" 'de Lieè,eke
heeft in zijn werk IILes Rasse Il
dat Hazo van r;elle ~
zt jn broeder As cheric van :Glunte 9
waren uit
huis van
e.
De eerste verst
zal W2v.rs
jnlijk van hout geweest zJ..Jn op
ee:n oLlwalrel mote
archeologisch onderzoek door leden van ('le
He
Vereniging lIDe Goncle l !
allesz
de sporen van de
basisheIl
de mote teruggevonàen. De berm van de spoorweg
Brussel-Dos
belette, een ,:,~rder onclerzoek. Dezelfà.e toestand
0

~
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CI.eed zich voor toen een (~eel van een
erwal, illet muren van 1 meter
d
aan het licht kwam" Dit liet oas toch toe vast te stellen dat
er re s een stenen versterking bestond op het einde van
13e eeuw.
~U8 aannemen Cl
Razo van
Nen
heeft opgetrokken.Jij werd
in h
2. en èLeze
wordt tussen 1122 en
mear wel een dochter
mel
ijkheid
node waardoor ~e he
van r 0('1.8, (3)
1

zijn eerste verhli fplaats
door Had
(1
vernoemd
goen mannelijke afstamhuwfie met
I van
werd bi~

1 ha~ bij H
e van Kelle 5 kinderen. Radulf Gerard,
od? Deatrix e21
Radulf huwêle met een zekere
(~.) van
f
en volgde zi
vaêler op als
er van Melle en
. Er zijn
va:n. hem tussen 118S en 1235.
van Rode? êl.e tVleeo.e zoon
met l~argareta van d.e Woestine e11 verkreeg o.e he
jkteirl van
Snelleghem . Hi j worclt vernoemd in 121~· en stierf vóór
feb. 1236.
rb6d werd gees
(clericus) en van de beide do ters is er
ts geweteri behalve 0.a t zij vernoeme worden in een aree Vfl...ê.'l 1218.
Radulf werd opgevolgd door zijn zoon Geraard 11 die
vernoemd
wordt in 1226 en overleed tussen 1
en 1235.
Hij :.luwr~e eerst met Xatarine van Cysoing en later met Isabelle van
estert. Uit zijn eerste huwelijk had hij een zoon, Geraard 1117 en
uit zijn twe
een andere zoon Jan 9 cl
heer van Ingelmunster werd.
<

Vanaf 1255 sohijnt Geraard 11 zijn titel van heer van Sohelderode te
hebben afgestaan aan zijn zoon Geraard 111 en behield hij alleen o.e
heerli jkheiéJ. van
. l\Ta zi jn dood kwam rielle ook aan Geraarè. 111,
Geraard lIJ wordt in akten vernoemd tussen 1260 en 12 . Hij is dar.!.
waars ohi jnli jk kort na zi jn vader overleden. Jii j was gehuwd met
Eabili2" 11 van Scheldewindeke? dochter van Jan van r,iac~1elen en van
Mabilia 19 v-.couwe van Scheldewindeke en ter Wede.
Zij haè.f~en een zoon Geraard IV? vermeld in 1207 en 1307. Deze was
heer ve.n j\;elle en Ontvanger in de kasselrij van Kortrijk. Hij huwde
met Isabelle van Kortrijk en Hevele, dochter van Everard nadulf~
Burggraaf van Kortrijk en Heer van Hevele en van Joha21na van Bethune.
Hu....'1 doo;.lte:r Catherina of O('1,a huwde met Zeger 11 van Drongen, kle
zoon van Ze
I van Kortrijk en van Elisaoeth van Drongen.
De heerli
Tiielle kwam aldus in het bezit van de Kortrijkzanen
(Courtl"oisin) zoals hun bi jnaa;:J. luic1de. Van cla."11 af zal tot op
t
einde van de 18e eeuw 9 het kasteel aan de Goncle 0.e naam "Cortrosine"
dragen. Ze r 11 stonét gekend als een moedig ridl~er en vurig aanhanger van
vlaaIilse poli t
Als vriend en aarL"I1a.'1ger van Jaoob
van Artevelo.e steunde hi j onvoorwaardeli jk
poli tiek.
Een ui ttr
ui t de rekeningen van· de sta(1.
van 1326-13
vermeldt over
het volgen~e(5)
Hiten clen
Court:::'oys ~ over menegen
dienst? cl
der stec1.e
gheclaen binnen él.esen jar-e 11.
j

c

Zijn verzet tegen de politi
van de graaf zou hem het leven kosterr~
Op 21 maart 1337 werd hij te Rupelmonde onthoofd.
De grae.f ontnam d.e tJaro:o.:'1ie van Rode aan d() Kortrijkzanen en 1 t
hun alleen nog oe heerli,
id },lelle. Eet verlies van o.e baronnie
RoQ.e ::~.oet voor de heren van r;ielle ook zware gevolgen ge~laét hebben
op fine.noie
gebieà. In
jaarregisters van de Keure van de staél
Gent
we in het jaar 1350 niet minder clan 3 vonnissen
schuld.en (6).

"fO 41 - 26,2. 50 nr 321~ vonnis door schepenen Gillis Rijnvisch
en consoorten tussen Segher Courtros
er van Melle en Jan van
den Berghe, over een schuld van 14 s
van voornoemde S
"f O 62 .6.1350 nr 491 - vonnis door schepenen Gillis Ri
eh
en conso
sen de vrouw van
1 iVVle va.n Segher tscortrosiens
en haar
enerzijds en Jan van Coukelare 9 Jan La B
en Jan
Maes ahèl.erzijds over 34 s 6 d o . ,
van de koopsom van 400
eiken en
bunder bos te Etikhove,
0

fe 65 - 2.7.
0 nr 523 - Schuldbekentenis voor sehe
Rijnvis
$
Simoen den liecker en Simoen metten Scapen door
van IrI
, rrwe van Zegher IS Gortros
aan de kinderen van Godeverd
fÇelrernan.s en .zijn vrouw Kate1ine
aan de drager van de schuldbrief
van 21 SQ
• torn,
Zeger. III zou ele politiek van zi
vadeT voortzetten.
j huwde met
van Landegemo lil 134 T st
hij aan het hoofd van de Gentse
;mili tie en ging hij koning Edward 11 van Engeland helpen voor Kales
4Toen
j
1350 overleed liet
j drie kinderen na: Willcm gehuwd
met J
Vilain die kinderloos stierfj Zeger IV di.e gehuwd was
met
van J::assemen en tensl
,deR Jongste 9 j onkvrouYl Y olandao
l\'~aria

0

H. Verbist schrijft
helemaal J'uist. Vle
karalrter had.

we over haal' niets weten. Dit is niet
in ieder geval dat ze
gemakkelijk

de lijst der s
van St. Pietersabdij
lezen we onder nr l3S6 bet volgende:

Gent (7)

(van Jole van Gort
, vrOWil van
IIEen groot zilveren b
en'met.haer portI'
en haere wapenen,
Eelle) vercierd niet
van haere vuyst en een opschrift
maer ook met de afbe
kerke was doende
uytdrukkende dat zi deze offerande aen zi
s éhuld en om daer door k'\li jtschelding
tot belijdenis van
bekomen, I t gene
van haere~l ban door verandering van straffe
, gebiedende in haer bij jn dat men het
den abt haar toe
autaer van zijne
zoude gehangen
zelve bekken
gedachtenis CD
9 Mém.
s. 10 V. de
hebben tot e
Gand 11)
den baljuw van
abt~ Christoffel van
Deze jonkvrouw
tterhoutem,
:Rol:ien~ bij het uitvoeren van zijn ambt
en was daarop vero
cId geYlOrden gedurende
een stok
1
het domein van ,de
ij gebannen te blijven,
vi jftig jao.r
1396 met áe'n' abt verzoende 9 /bood zij hen Cl
Toen zij zich
aan het altaar werd opgehangen en er gebleven
beld::en aan,
beela.stormeri j • lt
is to.t aa.n
.

"

;,

Melle lljk-t voor de
De verdere erfopvolging V8.n de h(;erli
schiedsc~rijvers De Potter-Broeckaert en ook voor H. Verbist
wc deze ontbrekende
niet duidelijk.
een volgende bijdrage
Inventaris
der Landbouvlschaken trac'hten
overbruggen dank zij
en
tevens
een
bes
jpachten in de
e registers van de
ving van de
ijkheid geven.
~----------------------------------~-------------------------------------
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(1) Gysseling M. & Koc11 A.O.F.
Diplomatica Belgica - Gent 1950 blz 155.
(2)

RP~G.

Bisdom GBnt? serie R. 31.

(3) Zie De Gonde nr 7 - december 1977 - blz 115.
(4) H. \Iarlop - De Vlaamse Aa_cl vóór 1300 vernoemd alleen

de voornaam. J. NotcrG.aeme in HDc Riètders van Roden en

J acob de Ooster 11 noeiilt haar B'erta van Lielle.

CS)J. Vuylsteke - Gentse 8tads- en bal juwrekcningen blz 5·61.
(6) Regesten op de Jaarregisters van de Keure - J. Boon 1968

H. Verbist geeft in de "Geschiedenis van MeIIe" als
sterfdatum voor Zeger 111 het jaar 1354 op.

Uit de vonnissen van de schepenen van Gent blijkt èchter
dat hij zou overleden zijn tussen
26 februari en 12 juni 1350.

(7) Dr. Marcel I. J.

Deruelle~

Vlaamse Kunst - Een Bvnc1el 8;tudies - blz 660

Over leven en huisvesting
.--'--____ van de landbouwers +lP ~l ell
-'

\....-

Eind. XIXe eeuw - Eerste helft XXe eeuw.
, . +..
noe G. t onQ"h,e t ·ln 01e
01JQ" me t
landbouwer ten opzichte
de gerieflijkheid en de

TT

woning van
zonclheids toe
?

i '

In de }::eulcens en ,ie kamers van onze boerenwoningen geschiei~éle de
verhw~lti}J,C; lJijna uitsluitend lanes de deuren. Zelden werclen
vensters opengGdraaic~ of opengeschoven. In vele sevaJlen echter waren
ze nog V2:Jt.
De verlicl1ting was i1et best
de woonhuizen V8.n (1 e grote hoeven.
Daar waren de vensters tameli
hoog en verleen~en ze aldus nog
volé'èoenD.e toetreciing van het icht in
t 'binnenhuis. In èle woonhuiz(m van
kIe
oude
even, trof men nog de kleine lage
ve:n.sters aan, die
ijke verlichting belemmerden en veelal de
tegenov-er (1e ve:nsters ligge11de muren duis
lie
De vloeren in
benec1enplaatsen waren vaak van zandsteen~ hetgeen
enOrïD. wer~i: vroeg om te schuren. Ze waren wel warmer élan cementvloeren,
en van kapitaal bang was voor de boert omdat hij er,
spij
alles? veel
met blote,voeten opliep.
('

oude sls.a:nkamers bevond en'Z'ich meestal op de vouten
op het
gelijl:vloérs: Kinderen en dienstboden slie
over
talgemeen
de zold,er t onder oe blote pannen. De ze kamers waren dan ook minder
verlicht en vooral l;:oud en toch"trijk tijdens t~.e winter, ondraaglijk
warm
jdens de zomer.
De wo
zen va.n de grote hoeven waren meestal zeer ruim? voor
de
keul:ens e~1 de beneë! enplaatsen. De achterk.eukens waren kleiner en
leken ve al op echte rOIrl.Welkoten. Daar stonden 0
de ontromer en de
lmrn. Brede bal:·:en van
woonkamers schraagël,en de zolderingen en
ëte muren waren gewoonlijk versierd. met enkele aquarelleu i meestal
jac~ttaferelen, of iets dergelijks.
grote ha.n:;klok prijkte. er: a1s· een sprekende getuige van è.e
. "g08ele? ouels. tijd 11 .,De l)rede scnoorS't'eenmantel wa.s vers
met
oUcLerwetse tellorell rondom een mó.D1. kruisbeeld. Een massieve tafel
met 8li',o::el.e
oelen errond st'ond gewoonlijk tegen de muur of aan het
venster.
sOD1:üge hoeven zag men nog de zware? koperen petroleumlampen val::.'-~Gle zolde
afètalen.
stal ontbraken wel bloemen en
planten op l~E(
I

0

Hoe stond het
die tijd met de woning
ivan o,e landbouwwerkmal1 ?
die

jd woonoen de ,vaste boeFenknechten in bij de boer. Het

L -__________________________

~

__________________________- - - - - - - - - - - - - - - - - -

~'?3

W8.:;.~el1

overwe

ongehuwde mannen. En]<::ele

noc~.1tans

hadden een

ei{jen }.luis en gezj~n" Bij die landbouwwerlcI'ilallnen was (le"
z011clJlei(}stoestano.
·1 er goed dan op r'e grote hoeven, Hun lage worüngen waren
be}r.ro::::pen en bovendien slecht verl
t en verluc:lt. De slaapJcamers
bevon~e~ zi
~eestal onder de blote pannen, waar de wind vrij spel
• De meul.lels ~ hoe sOJlber 001<:, 8 ton;: en opeen. Er was over het algemeen
8:.';.
rke-L'..ken? zod at potten en pannen in de keuken op de
.::!
~"
"
1 . '1
'
.::!
t
gronu w 1.0 011('. e:'.1 . bUl-een, voor oe
st
~onr.'. gewoon~J_ JK 'Je pO':'1p,
zoua
ae be'i10nel~s in alle weer en wind buiten m1 hun water moesten.
rf J . . . "

,

J

Typis
ij{8.S 0
wel , dat alle gebouwen op een li jn st0110en: woonlmis,
aa:r0.appelsta1 9 koolkot 9 hon(~eYlJl01: en SOIJS nog een schapenstal of
ge i tenho![ .
lIoe zag cl e omgeving van het htüs
van ele land.bouwor eruit?
De grote hoeven bOfIen meestal een mooier uitzicht dan de Jdeine. De
hof was doorgaans or;J.ring(1 met een c100rrLhaag en aan de ingang prijkten
bi
overal twee pilaren. Ze waren vierhoekig en gewit. Soms zag
men er nog een bol bovenops ofwel was er een Mariakapelletje in aangebracht.
anclere gevallen l.ltol1den er een paar linden aan de
hoofdingang. Naast het grote hek? èl.at aan de pilaren vastzat, zag
men op s07'l-r:lige plaatsen nog een ldein hekje, vanwa::.. . r een smal wegeltje ovel~ cl.e boomgaard? naar het woonhuis liep.
Een bredere slijkeri.ge aardeweg liep van het grote hek naar de
stallingen~ De boomgaard was bijna altijd vóór het wooru1uis gelegen,
De meeste vall élie boomgaarc1en gaven een mooi u.i tzicht aan (1e hoeve.
Er waren er integendeel ook
e ee:1 zorgeloos uitzicht vertoono.en.
Bezijden het woonhuis stonden stallen en schuren.
est
vormélen
ze een lang gebóuw en een mestput lag voor c1.e stal. Het woon11uis zelf
stond het verst achteraan en was opgetrokken in blote steen of soms
nog gewit en met groengeschilaerde vensterluiken.
Het woonhuis was aan
voor- en aan de achterkant door een smal
planlder in baksteen onringd,
De omgeving van de varkensstalle~l was vooral ':'let meest ol1verzorgr3e
deel. De zwijnsbocht mis
een nette afsluiting en gaf aldus een
rünc1er verzorgd beeld. aast men
verzorging kmlnen meten aan ëte
grom;. en aan de we
(tie re gebouwen onderling verbondens o.all zou
men gerust Dogen zeggen. dat men op de meeste hoeven, niet ongesmeerd
van wool1J:uiü naar stallen en schuur kon gaa.."1.
De kleine l1.Ï tbatingen 11ac'.("en eloor de b8.nel 001;- kleinere hoeve:ri 9 waar
alle ge~)ol)_"lfèn dicht op elkaar gepakt stonden. Daar had men een stal
met een schuurtje en een braskot waartegen de houtmijt ordelijk of
w8.l1ordeli jl: 8.[;'!.nleund.e. Tenslot
had men nog het woo:'1huis met lage
vensters.
Di t wOOIüuis met zi,jn vvi tgekalkte muren en zlJn groen-witte blinoen
vertoo~1c1.e een fraai uitzicht, Soms was oe muur 0~1d.eraan geteero_. Over
het algemeen viTas het huis je van de lane.bouwwerkman langs de weg gelegen.

omgeving v~n het huis
bouwwerlr.man eruit ?

Hoe
van

tiet W2.S me
de weg gelegen en
door een klein
noestnin-cje, een
asperk en enkele fruitbomen. De woning en haar
oL1geving
er soms wat r::inàer verz
uit
bij (te le.ncTbouwers
zelf.
De 'Woning was lclein s le..ag en veelal sche
zalct 011(1(,::- de last van
de jaren. TJen schuurtje in houten
opeetrokkel1? stond sons
tegen
woning gel)lakt. De gevel van
huis zelf was n8cstal erg
•. vervtülf} en ~lac1 80:..18 in jaren geen witborstel gezien. 001,;: de ramen
en vaste vensterblinden waren soms in
tijd niet geverfd en
boden
~s een troosteloze aanblik.
mooi zou het staan daar een
ge
ot onr.er de panne~1
~ zoals op de meeste
hoeven
@;eval was, In de hof
ag gewooll1i jl~ een stapel hout?
zorgeloos doorheen. Dit gaf een
be
aan oe omgeving.
gras
p plankier, moestuintje en we
jes die om het woonhuis
lie
konél.en Ü1 de meeste gevallen
verzorgd worren .
j

wie ëte omgeving wel beter
ware::1 ook VleI landbouwwerkliec1.en
ze een. mooie haag aangewas. Rond hun klein hofje
t algemeen heel wat te wensen
• Indien de verzorging over
jel,
overliet, Vlé'.S cl. i t ve(~lal te wijten aan ee'n gebrek aan voldoenè1e
jL was stee~s, dat
,
ervoo~ gevergd wer~. Hoofd
6everfd werden. Ook het
mocht
vensterranen, vensterblinden tijd
en de afsluitingen dienden ook
vergeten worden. De
eveneens verzorgd.
(

landarbeiders woon,qeir in nieuwgebouwde huis jes met een verz
ougeving De hof was dan rond'om van een betonnen afsluiting
voorzien. Voor het huisje
een net onderhouden bloemenperkje.
0

Hoe was de voeding van,

landbouwer ?

Dévoefing van de landbouwers bestond hoofdzakelijk
boeren nam.en gewoonlijk vier
na
t melken; I s middags ~ rono
's avonc1_t. In het volle werkse;Lzo~n kwam er zelfs
bij in de voormiddag.
.

won;.;.e~ prod.'J_kten. De
éiag ~ , s ~lOr[;;ensvroeg

eigengejrlen per
uur en
een maal tijèc

"

.".

Wat de landbouwer dan
verschîlcle natuurlijk van
z
tot gezin~
t s morgens ,meestal
- of tarwebrood met eieren
spek~
's middagsbotermelkpap9 ~ardappelen met varkensvlees en soms wel
groenten. "-Soep werd slechts zelden gereedgemaakt en dan nog meestal
fg zonàaGs .•Ook gebruikten c~e landbouwers cilcwij
hutsepot, een
zeer di~ke9 niet d
stoken soep waarin een hespenbeen lag.
's L~i;'.d.é~gs verorbern
ze w-eCeroill brood met vlees? gewoonlijk een
aikl:e snede en I s avonds aarc'l appelen en pap.
t eten gtng de
familie gr,wo
ijk
. LIen m.ag o.an gerust ze
dat aardappelen
tarwe- en roggebrood, varkensvlees en karnemelk
hoofdbestanddelen
l.li t::malctell van de
ouwersvoeding Elke boer had een l"lOeS tuin met
bonen, erwten 9
9
porij, ~~UÜl', tomaten, s
9
savooien enz'-1YS_
0

De gToen
gebruikten. ze dan 0
afwisselenéi
de voecUng. Het
frui -t; va::.1 de fJoo""Y:gaarél werd gedeel telijlr verkocht. De rest dienëte
voor confituren of om tussendoor rauw op
peuzelen. Appels
;
banc::,neI!. s vi jgen, daèels.,. wa:::-en luxea]:,til::els d.ie zelclerr op de tafel
verschenen. Ook vis werd. weLüg verbruikt. Hundsvlees kocht men zeer
zelden.
at
l100éLGlachtingen nan bij overvloed.
Ii~en l)eweer(:~e

toen~ BDe boeren eten zich ziek in net v3.rkensvlees?
maar daarna eten ze zich weer
zond
de karnemelkpap", Elk aneer
mens zou
·t bij het gebruik van zoveel vlees zie]{ gewor\~en zijn g
doch ele boer hield stand è ank zi j ~ cl.e ge zond.e l)ui tenluc~!.t ~ de zware
arbeid en de andere vetarRe spijzen welke hij gebruikte.
In (~ie ti jd VJ8rcl ele Belk ook ongekookt
dronken~ b.etgeen nu in onze
huidige maatschappij on(~el1kbaàr geworClen i.s.

noe was

voecUng van

lalldlJomvl,I\Terkman ?

De landl)0':J.'\7vferkman was gewoonli jk in de kost bi j ele landbouwer voor
wie
j wer:J:te, Hij at er cl.an ook wat de pot kookte. In sOltL'11ige .
geYalJ_en gebnükte hij de morgend- en avondmaJ. en thuis ~ tenminste
als
j niet volled.ig inwooncl y • Alleen koeiers ~ paardelmechten en
a-ndere knechten welke op d.e hoeve overnachten gebruikten. dus volledig.
dezel e Eaal jren vrui de boer.
Df; voeèing van. de lancl.boU\lvy/erkman thuis bestond dan ook méestal uit
aangekochte spijzen. Het brood werd zelf gebakken met eigen gewonnen
graan, De' landbouwV/erkman gebruikte over het algemeen veel meer
winkelwaren dan à.e landbol.l'Her zelf,
j was dan ook meer afwisseling
gewoon in zijn voeding, Ingelegè'te spijzen gebruikte men zeer weinig,
7Jelt::e lokalen stonden ter beschikking
de werkliec en voor hU11 rust ?

, V8,n

Aanvankelijk sliepen de koeiers en paarèleknechten
ele stallen.
Later h.vJ'am daar Viel verandering in. Op sOI:lmige boerderijen sliep
de paarc1eknecht
een donker hokje 7 SOs.s onder een trap die naar
boven liep. Er was juist plaats genoeg om een bec1d.ezak te plaatsen
en het hooi van de zolo.er of
schelf kon naar beliefte op d.e
slaper neerzijge:r:. Hog later sliepen
knechten gewoonlijk op de
zolrler van het woonhuis
een afzonderlijk: kamertje? in d.e meeste
gevallen nog te klein onder de [:;lote parmen. De wind speelrle er door
Eet licl'lt dron.g er schaars door 1angs eEn paar g2.azen panne~l of
langs eeil 880.1 dakvenstert je. De werldied.en moesten zelf voor ële
op3chil~ van hun bed zorgen. S:'rouwe knechten werden n.OC~ltans als
kinèt va:;.!. {',e21 huize behandeld.
slaapsteo.e werd clus door ëte boerin
of door de boerendochter onderhouden, Opso1lllllige hoeven werden de
koeiers e:n de paardeknechten verwaarloosd. 1,'Ien bekornme:rde zich eenvoudig weg niet om ;lun slaapstede, Sommige zolders ii/aren echte
rommelJ.:oten en het was een hele karwei om in <'te slaapzak te geraken
zonder
ch ae hals te breken.
Uit !î1andoouwmonographie
der Gemeente Nelle: J
door 'Halter G-yselinck.
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De bijdrage als lid voor
De Heemkundige Vereniging
11
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is 100 F. te storten
in de maand januari van ieder jaar

en dit aan:
De heer Oscar De Backer
Tuinstraat '32':- 9.230 Melle p
ofwel kan dit
Bankrekening

g~stort

worden op de

Nr 448/3586321-38 van Kredietbank - MeIIe.
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