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GRAFSTENEN in het vroegere klooster OLV ten HOLE 

door Aug DE BAETS 

In de Centrale Bibliotheek van de R.U.G., fonds Handschriften, berust een 

merkwaardig stuk van de hand van Jan Baptist Wemaer (l). Het betreft een 

verzameling grafschriften, inscripties en blazoenen, aangelegd in de 18de 

eeuw betreffende verscheidene Oost vlaamse gemeenten w.o. Melle en in het 

bijzonder van de gewezen kerk van het klooster 0.1. V. ten Hole (Sint Augu

stinus). Dit klooster, gesticht in 1434, sloot in 1447 aan bij de Reguliere 

Kanunniken van Sint-Augustinus van Windesheim (2). 

De stichter. de Gentse schepen en patriciër, Lodewijk van den Hole f s 

François, in Meiie, eigenaar van het Goed ter Camere (3), schonk uit zijn 

eigendom de nodige grond om het klooster op te bouwen. Na zijn dood werd 

hij begraven in de kloosterkerk, onder een zerk voor het hoogaltaar. Daar

over zijn de historici het blijkbaar eens. Anders is het gesteld met de 

datum van zijn overlijden, de tekst van het grafschrift en de steen waar

onder hij begraven lag. 

Volgens H. Verbist (4) berust in het College van de Jozefieten, de latere 

opvolgers van de Augustijnen, een tekening van de grafsteen met in het 

midden een liggend geraamte. 

Kan. De Smet beweerde dat op de grafsteen een koperen plaat was ingelegd 

met de beeltenis van de stichter. In de rand van de steen stond een tekst 

waarover niet minder dan drie verschillende versies bestaan. 

Volgens Van Gestel luidde de tekst als volgt : "Hier licht Lodewyck van 

Hole f s Francois, die dese clooster dede fonderen op syn erve ter eeren 

van Godes ende gaf daertoe lant ende renten van syne ziele ende alle zielen. 

die starf int jaer 1448. den 29 dach van December". 

Een variante bij De Potter luidt "hier licht begraven" en laat "alle zielen" 

wegvallen terwijl hij september schrijft voor December. 

Kan. De Smet voegt daar aan toe "ter eere van God en de van Gode gebenedijde 

moeder de allerheiligste Maghet Maria". 

De varianten bewijzen volgens H. Verbist dat geen van deze schriJ"'ers de 

steen gezien heeft maar mogelijks steunden op latere geschriften in het 

klooster bewaard. 

We menen nu, althans in zover we J.B. Wemaer mogen geloven, over een oogge

tuige te beschikken in de persoon van Jan van Lichtervelde, ridder, heer 



van Beruwart en baljuw van Ieper. Deze was op 8 augustus 1582 in Melle 

op doorreis en beschreef, in een manuscript, de grafzerken die hij in de 

kapel van het klooster aantrof. 

Over de grafsteen van Lodewijk van den Hole schrijft hij het volgende (5) 

Recht voor den hooghen autaer onder eenen zarck 

met metaele lijsten light Lodewyck van Holle fg. 

Francois. die dit clooster fondeerde op syne 

erve ter eeren van Godt ende gaf daertoe lant 

ende erve om in te doene singhene eeuwelyck 

de seven ghetyden over zijne ziele syne ouders 

ziele ende starf anno 1444 den 24 decem. 

Dit bezoek greep plaats in 1582, een paar jaar na de eerste godsdiensttroe

belen en in een periode van betrekkelijke rust. Er wordt geen gewag gemaakt 

van eventuele vernielingen in de kerk van de priorij. zodat we mogen aan

nemen dat ze door de geuzen en ook door de Spanjaarden gespaard bleef. 

We vermoeden dat de eigenlijke tekst aanving met : "Hier light ••.••.• 11 • 

Het verdere opschrift kadert volledig in de tijdsgeest van die periode. 

Vooral de vermelding "over zijne ziele, syne ouders ziele" klinkt geloof

waardiger dan "alle zielen" zoals bij Van Gestel en De Smet wordt gesteld. 

r,.cr licDt Lode\vyck van l-Iole, Jr. F r~nçoîs , Oic 
i:Jcre ([Ioollcr OcDe fonÎlrrctl op rpu crbt ter ctrrn 
ban (i;oDe;i / ruDe gaf Onertoe lant rutJt rellten J 
0111 Oarr tncDc te fingtn ccuwelrcli Oe rtbtn fit:~ 
tpOrn; ober fpnr ~ltlt tuDt alle ~irlrn / ale 
nar! tnt ,acr 1448. Dtn 29' DacO biln ~ecenl~ 
brr. 

De stichters van de jaargetijden bekonunerden zich in de eerste plaats om 

hun eigen zieleheil en in tweede instantie om de zielen van hun naaste 

bloedverwanten. 

De overlijdemsdatum van Lodewijk vanden Hole maakt ook het voorwerp uit 

van verschillende versies. Volgens Van Gestel zou het 29 december 1448 

zijn, De Potter stelt 29 september 1448 en Jan van Lichtervelde houdt het 

bij 24 december 1444. 
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In principe zouden we deze laatste moeten geloven ware het niet dat H. 

Verbist vermeldt dat Lodewijk vanden Hole nog in 1447 zijn juwelen afstond 

aan het klooster (6). 

Verbist geeft geen bronvermelding en we weten dus niet met zekerheid of 

de schenking gebeurde bij leven of na zijn dood bij testamentaire beschik

king. De mogelijkheid van een verkeerde lezing van Jan van Lichtervelde 

mogen we ook niet uitsluiten. 

De aard van de grafsteen - blauwe steen of marmer - blijft alsnog onzeker, 

Jan van Lichtervelde heeft het over "eenen zarck met metaele lijsten". 

Hij spreekt zich niet uit over het soort van steen. E~n "metaele lijst", 

kan· in het middelnederlands ook van koper zijn, maar een lijst kan men 

niet verwarren met een plaat zoals bij Van Gestel geschreven staat. 

J. B. Wemaer heeft het nog over een ander manuscript waarin de grafsteen 

beschreven staat en waar in het midden ervan het wapen van de Van den Hole's 

staat met in de rand volgende tekst : "SepuIture van Mher Lodewyck Van(den) 

Hole Franchois zoene die desen clooster dede temmeren up syne erfve ter 

eer en van Gode en(de) gaf daer toe lant ende rente omme daermede .... (zie 

tekst Van Gestel) en overl. anno 1448." 

De auteur van deze versie werd door J .B. Wemaer niet vermeld. Mogelijks 

zou dit kunnen slaan op de koperen plaat zoals beschreven bij Van Gestel. 

Jan van Lichtervelde zag en beschreef in de kloosterkerk nog andere graf

stenen. 

In rechte lijn - twee in het koor en twee in de middenbeuk - lagen nog 

vier zerken (7). 

De eerste behoorde aan Adriaen van Boonen (+ aO 1513) en zijn echtgenote 

Adriane vanden Hole (+ aO 1509). Deze laatste was kleindochter van de 

stichter. 

Het volgende graf was dit van Jan vanden Hole fs Olivier en van zijn zoon 

Lodewyk. Het derde graf bevatte de lichamen van Margriete (+ 10 .05.1552) 

en van Adrienne (+ juli 1582), de twee dochters van Adriaen van Boonen. 

In het vierde lag Wautier van Boonen (+ 26.06.1533) vader van Adriaen. 

Deze zerken bestonden uit blauwe steen 

De eerste grafsteen was in het midden versierd met twee wapens van de fami

lie Ziereghem en geflankeerd door acht kwartieren Boonen, Halewyn, Gruu

tere, Massemen, van( den) Hole, Reypkins, Dullaert en van den Driessche. 
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Besluit : 

Baljuw Jan van Lichtervelde tekende en verzamelde als hobby grafschriften 

tijdens zijn reizen door het Vlaamse land. 

De nauwkeurige beschrijvingen laten geen twijfel bestaan over het feit 

dat hij de zerken ter plaatse heeft gezien. 

In de kloosterkerk beschrijft hij zelfs een gekleurd glasraam - achter 

het hoogaltaar met een voorstelling van de stichter Lodewijk van Hole, 

in knielende houding, gekleed in wapenuitrusting met de afbeelding van 

het familiewapen. 

Over de tekst op de grafzerk van Lodewijk bestaat er ons inziens geen twij

fel meer. 

Alleen de overlijdensdatum zit ons nog dwars. Zoals reeds gezegd indien 

de datum van 1444 die Jan van Lichtervelde vermeldt juist is dan kon Lode

wijk in 1447 geen juwelen meer aan het klooster schenken. Heeft Jan van 

Lichtervelde verkeerd gelezen of werden de juwelen na de dood van Lodewijk 

van Hole geschonken ? Dit is een laatste vraag waarop we voorlopig nog 

het antwoord schuldig blijven. 

NOTEN 

1. R.U.G. Hs. 3645 J.B. Wemaer "Mémoire de tous les epithaphes. Inscription 
etc. 

2. H. Verbist, Geschiedenis van MeIIe, Leuven 1962, p. 150 

3. A. De Baets, De kastelen van Kwatrecht - Ter Camere, 
De Gonde jg. 1984 nr. 18, p. 379 

4. H. Verbist, ibidem, p. 151 

5. R.U.G. HS. 3645, ibidem 

6. H. Verbist, ibidem, p. 150 

7. R.U.G. Hs. 3645, ibidem 
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Eigenaars en 

{Vervolg van jg. 1989 nr. 1) 

24 - Jan van Gremberghen over Margrieten 

Sceppers zijn wettelic wijf ende over 

Janne vanden Abbeele up zijne 

stede ten boucken ghelant up 

allen zijden daelmoesene goet 

van Sente baefs ligghende met den 

voorhoofde oost lancx den 

heerweghe 

25 - Lijsbette mortiers Willems Botsbaers 

wijf was gaf den heleghen 

Gheest van Gonteroden up een 

half bunder meersch gheleghen 

an de cauchide drie groote tsiaers 

omme broot mede te coopene ende 

te deel ene den armen vanden prochie 

up den goeden vriendach gheleghen 

met der noortzijde an der kerken 

meersch ende met der westzijde 

lancx den heerweghe ende dit 

ghelt de cloostere van Sente 

baefs 

26 - Simoen vander Houven ende Lauwerine 

van den Vivere zijn wettelic wijf 

hebben bezet up Martin s Resen stede 

gheleghen ten boucken jeghen 

Jans van Gremberghen stede overe 

twee groote tsiaers omme te deel ene 

up den goeden vriendach den 

viere aermste vander prochie 
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In Gontrode 1508 

Jan van Gremberghen over Margriete - 24 

de Schepper zijn wettige vrouwen over 

Jan vanden Abbeele op zijn 

hofstede te Boucken begrensd aan 

alle zijden door het Aalmoesenij goed 

van Sint Baafs liggende met de 

voorzijde oost langs de 

heirweg 

Lijsbette Mortier, die de vrouw - 25 

was van Willem Botsbaers 

gaf de Heilige Geest van Gontrode 

op een half bunder meers gelegen 

aan de Ralsijde drie groten per jaar 

om brood mede te kopen en 

te delen onder de armen van de parochie 

op de Goede Vrijdag gelegen 

met de noordzijde aan de 

kerkenmeers en met de westzijde 

langs de heirweg en dit 

geIt het klooster van Sint Baafs 

Simoen vander Houven en Lauwerine - 26 

van den Vivere zijn wettelijke vrouw 

hebben bezet op de stede van Martin de Rese 

gelegen te Boucken tegen de 

stede van Jan van Gremberghen 

over twee groten per jaar om te delen 

op de Goede Vrijdag de 

vier armste van de parochie 
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27 - Thof van Ghinderomme toebehoorende 

den Aelmoesene van Sente baefs 

een meuken roghs 

28 - Gillis Fierins over Woutre Borchmans 

wijf up zijn stede te Muelem 

commende met der westzijde an Muelem 

coutere ende met der zuy~zijde 

an de Muelemstrate 

29 - Cornelis van Waes over Symoen van 

Waes zijnen vad ere up zijn stede 

gheleghen te Muelem, gheleghen 

met der zuutzijde an Jans Gorsemans 

stede ende met der noortzijde 

an Gillis Fierins stede 

30 - De zelve over Jan vuten Hove ende 

over Pauwels Fierins up eenen 

meersch te crayeloo ghelant an 

de noortzijde 't Goed ten Ackere 

ende an de zuutzijde 't Goet ter 

Calverhaghe 

Hier af ghelt Jan de Gorseme 

tvierendeel van desen pointe 

31 - Dhoerije van mijnen heere van 

Reeseghem over Pauwels Fierins 

up een dachmael lants up Crayeloobucht 

gheleghen int Goet der zelver 

hoerije toebehoorende commende 

met der zuutzijde an tgoet 

t Sammeren 
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Het Hof van Ghinderomme toebehorende - 27 

de Aalmoesenije van Sint Baafs 

een meuken rogge 

Gillis Fierins over de vrouw - 28 

van Wouter Borchman op zijn stede te Mullem 

komende met de westzijde aan Mullem 

kouter en met de zuidzijde 

aan Mullemstraat 

Cornelis van Waes over Symoen van - 29 

Waes, zijn vader, op zijn stede 

gelegen te Mullem, gelegen 

met de zuidzijde aan de stede van 

Jan Gorseme en met de noordzijde 

aan de stede van Gillis Fierins 

de zelfde over Jan Utenhove en - 30 

over Pauwels Fierins op een 

meers te Crayeloo geland aan 

de noordzijde It Goed ten Acker 

en aan de zuidzijde ft Goed ter 

Kalverhage 

Hier af geldt Jan de Gorseme 

het vierde deel van deze aanslag 

De erven van mijnheer van - 31 

Reeseghem (Raesseghem) over Pauwels 

op een dagmaal land op Crayeloobucht 

gelegen in het Goed dezelfde 

erven toebehorende komende 

met de zuidzijde aan het Goed 

ft Sammeren (ter Camere) 
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32 - Lijsbette Rynghouts gaf den heleghen 

Gheest van Gonterooden zes grooten tsiaers 

omme broot mede te coopene ende 

te deelen den armen vander 

prochie up alder zielen dach 

ende es bezet up een half bunder 

lants gheleghen te Muelem 

commende met den hende an Jans 

Cool ins stede was ende lancx 

den waterloop 

33 - Jan vanden Abbeele ende Joncvrauwe 

Margriete van Laerne zijn 

wettelic wijf was gaven den 

heleghen gheest van Gonteroden 

elc achtien groote tsiaers om 

broot mede te coopene ende dat 

te deelene den armen vander 

prochie up den dach van 

haerlieder jaerghetyde te 

wetene up sent Jansdach in 

middel vanden zomere ende 

Sent Jansdach vutgaende 

ougstmaent bezet up een 

bunder lants gheheeten der 

kercken velt ende up een stede 

gheleghen ten boucken toebehoorende 

Janne van Gremberghen 

34 - Matthys vander Houven gaf den 

heleghen gheest van Gonteroden 

zekeren gront van erven gheleghen 

in de prochie van Mieghelbeke 

ende Nederbrakele den welken 

gront men verpacht om zekere 

somme van penninghen 
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Lijsbette Rynghouts gaf de Heiligen 32 

Geest van Gontrode zes groten per jaar 

om brood mede te kopen en 

te delen aan de armen van de 

parochie op allerzielendag 

en is bezet op een half bunder 

land gelegen te MuD ,em 

komende met het einde aan de 

stede die van Jan Cool ins was en langs 

de waterloop 

Jan vanden Abbeele en Jonkvrouw -

Margriet van Laerne die zijn 

wett vrouw was gaven de 

Heiligen Geest van Gontrode 

elk achttien groten per jaar om 

brood mede te kopen en dat 

te delen aan de armen van de 

parochie op de dag van 

hun jaargetijde te weten op 

Sint Jansdag in het midden van 

de zomer en Sint Jansdag uitgaande 

oogstmaand bezet op een 

bunder land geheten het 

kerkeveld en op een stede 

gelegen ten Boucken toebehorende 

Jan van Gremberghen 

33 

Matthys vander Houven gaf de - 34 

Heilige Geest van Gontrode 

zekere grond van erven gelegen 

in de parochie van Michelbeke 

en Nederbrakel welke 

grond men verpacht voor zekere 

som van penningen 
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35 - item Her Jan der Martelare gaf 

den heleghen Gheest van Gonteroden 

zes groote tsiaers erffelic 

omme broot mede te coopene ende 

dat te deelene den armen vande 

prochie voorseid ende dat 

te deel ene tsondachs voor 

half mey ende es bezet 

up een hoofstede groot zijnde 

een half bundere die men 

heet Stacinsstede gheleghen 

an t Lindevelt toebehoorende 

d'hoerije van Gheertruut 

s Martelaren te Cootele 

36 - Item Jan Looens ende dhoerije 

van Gheertruut s Martelaren up 

eene stede ende up t lant gheleghen 

te Cootele voor de stede 

37 - item de zelve Jan Looens ende 

dhoerije van Gheertruut 

s Martelaren up caxhofstede 

commende met den hende oostwaert 

an strate jeghens s Muelenare 

bosch ende noortwaerts 

ooc an strate jeghens Jans 

van Yeghems meersch 

38 - item de kercke van Gonterode 

up haer landt te Cootele 

drie coppe coorins ende in 

pennincrente 
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idem Heer Jan de Martelare gaf_ 35 

de Heilige Geest van Gontrode 

zes groten per jaar erfelijk 

om brood mede te kopen en 

dat te delen aan de armen van 

de parochie voorzeid en dat 

te delen 's zondags voor 

half mei en is bezet 

op een hofstede groot zijnde 

een half bunder die men 

heet Stacinsstede gelegen 

aan 't Lindeveld toebehorende 

de erven van Gheertruit 

de Martelare te Cotele 

idem Jan Looens en de erven- 36 

van Gheertruit de Martelare op 

een stede en op 't land gelegen 

te Cotele voor de stede 

idem de zelfde Jan Looens en- 37 

de erven van Gheertruut 

de Martelare op Caxhofstede 

komende met het einde oostwaarts 

aan de straat tegen het Meulenare 

13 

bos en noordwaarts 

ook aan de straat tegen de 

meers van Jan van Yeghem 

idem de kerk van Gontrode- 38 

op haar land te Cotele 

drie coppe koren en in 

penningrente 



39 - Dhoerije van Jan van Yeghem 

over Gillis vander Scuere 

up een dachmael lants gheleghen 

te Cootele by Voerdekins lochtinc 

40 - Thoyr van Janne van Yeghem 

over Stevin van Liekercke 

up een stic lants bachten 

Willems Wulfs eenen cop 

coorins ende in pennincrente 

41 - Item de zelve hoerije up de 

muelene te Lemberghen 

neghen halster coorins tsiaers 

42 - Item Jan van Yeghem fs Jans 

gaf den heleghen gheest van 

Gonterooden een vet vereken 

weert wesende acht scellinghen grooten 

ende dat de deelene den 

armen vander prochie up 

den dach van zijnen jaerghetyde 

te weten den ... dach 

van april als men screef 

duust vierhondert zes ende 

tachtentich ende ..... 

(hiermede stopt dit renteboek van 1508) 

aan de voorzijde 

12 d. par. 

12 d. par. 

Woordverklaring 

ten voorhoofde 
bunder oude landmaat, in het Land van Aalst gelijk aan 

400 roeden of 1 ha 98 ca. 
cauchide 
grote 
meuken 
pointe 
dachmael 

plavei 
oude munt 
graanmaat 
belasting, hoofdelijke omslag 

:=stuk land zo groot als in één dag beploegd kan worden 
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penningh 
halster 

oude munt 

de erven van Jan van Yeghem - 39 

over Gillis van der Schueren 

op een dagmaal land gelegen 

te Cotele bij Voerdekins lochting 

De erven van Jan van Yeghem 40 

over Stevin van Lie(de)kercke 

op een stuk land achter 

Willem de Wulf, een cop 

koren en in penningrente 

idem dezelfde erven op de - 41 

meulen te Lemberge 

negen halsters koren per jaar 

Idem Jan van Yeghem Jans - 42 

gaf de Heilige Geest van 

Gontrode een vet varken 

waard zijnde acht schellingen groten 

en te delen aan de armen 

vande parochie op den 

dag van zijn jaargetijde 

te weten de ... dag 

van april als men schreef 

duizend vierhonderd zes en 

tach tig en ..... 

schepel, graanmaat 
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Onze oude ________ _ 

HERBERGEN 

door Aug. DE BAETS 

-DEN HERT-

-DEN BONTEN HERT-

.. 
M.n. (bij Gent). - De Bru88chelsche steenweg 

café ''!:en Hert" (circa 193)) op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Kerkstraat. 
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Op zijn minst twee en mogelijks drie herbergen hebben, in de loop der tij

den, in Melle een van bovenstaande namen als uithangbord gedragen. 

In de Spijker, langsheen de Oude Brusselse Heirweg, waar heden het voetbal

plein van Cercle Melle gevestigd is bestonden in de 18de eeuw nog twee 

bossen: de kleine en de grote Hert genaamd (1). 

Of de benaming van de hogergenoemde herbergen iets te zien hebben met de 

vroegere plaatsnamen in de Spijker, valt nog moeilijk te achterhalen. 

Anderzijds is het zo dat Sint-Hubertus, de tweede patroonheilige van de 

Sint-Martinuskerk, afgebeeld staat samen met een (gekroonde) hert. 

Het is dus niet denkbeeldig dat naast het uithangbord van Sint-Hubertus, 

een andere herberg het symbool van de hert gekozen heeft. 

Wat er ook van zij de oudst gekende herberg "Den bonten Hert" bevond zich 

te Kwatrecht en werd vermeld in 1601 (2). Daar is sprake van "zeker huus 

ende herberghe ghenaempt den bonten hert metten achterhuse staende up I t 

watere, binnen de voorseide prochie van Melle te Quaetrecht, west de strate, 

noordt de Sterre, oost de Schelde". 

Ze moet volgens deze beschrijving gestaan hebben in de uiterste hoek van 

de gemeente tussen de Oude Heirweg en de Schelde en de beek die de grens 

vormt met Wetteren. 

Op de kaart van Ferraris ca 1790 kan men nog het gebouw zien met een achter

huis dat uitgeeft op de Schelde. Vermoedelijk was het toen geen her

berg meer want ze staat niet meer vermeld in de "Lijst van de herbergen 

van de prochie van Melle" aC 1774 en 1779 (3). 

Op de kadasterkaart à 1820 van Melle zijn de gebouwen verdwenen (4). 

Het land boek van 1654 (5) laat ons kennis maken met een zekere Olivier 

Van Hauwe die een hofstede bezat "bij de kercke van oudts genaempt den 

bonten hert groot vijftich roeden, oost de priesteraige suyt en west den 

herrewech". 

Olivier Van Hauwe woonde naast de pastorij en had de hofstede gekocht van 

de baljuw Piet er Coppejans (6). 

In het land boek a O 1751 (7) bemerken we dat de hogervermelde 50 roeden 

ondertussen opgedeeld waren tussen Pieter Gyselinck, toen eigenaar van 

"Den bonten Hert" en de pastoor van MeIIe. Pieter Gyselinck had nog 10 

roeden en de pastoor had de pastorijgronden uitgebreid met 40 roeden. 

Alhoewel de naam van de hoeve laat veronderstellen dat we hier te doen 

hebben met een vroegere herberg dan is hiervoor tot nog toe geen afdoend 

bewijs gevonden. 
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WETTEREN 

--- -- .......... --- ........ _--
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Hetzelfde landboek geeft wel melding van het bestaan van een andere herberg 

"Den Hert" aan de Brusselsesteenweg op de hoek van de Kerkstraat. 

Daarin zien we het volgende beschreven : "Lieven Drieghe in proprieteyt 

met een veldeken doorsneden met den steenwech alsnu een hofstede ende her

berghe .... " (8). We vinden daarvan een bevestiging in de reeds besproken 

lijst van herbergen van 1794 waarin o.a. staat : item de herberghe den 

Hert bewoont bij Lieven Drieghe gestaen aende sel ve calseyde ontrent 75 

roeden van de voorgaende (n. v.d. r. : de Barriere) ende 30 roeden van de 

kercke met consent ende octroy gecrigeert sedert ontrent de 68 jaeren". 

Ze werd dus gebouwd bij de aanleg van de nieuwe "calseyde" of Brusselse

steenweg in 1706. 

Lieven Drieghe fs Jacobus - ook Derigge geschreven - huwde op 21.11.1734 

met Theresia De Brabander. Ze hadden samen zes kinderen. Hij overleed op 

23 februari 1791. 

In de 19de eeuw, bij gebrek aan archief, vinden we geen gegevens over deze 

herberg. Alleen weten we dat ze ca. 1860 eigendom was van een zekere Alexan

der De Wilde (9). Hij was een dienstbode afkomstig uit Marquette in Frank

rijk. 

We weten alleen dat in de periode 1923-1932 de herberg gehouden werd door 

Caeckebeke Camiel, gehuwd met Haegens Leonie (10). 

Bij de inval van de Duitsers in mei 1940 werd het kruispunt aan de hoek 

van de Brusselsesteenweg en de Kerkstraat en meteen ook de herberg "Den 

Hert tl opgeblazen door de terugtrekkende Belgische troepen. 

Na de bevrij ding werd dit kruispunt heraangepast en verbreed. Op een paar 

meter verder werd een nieuwe herberg gebouwd die thans "Sint Cecilia" noemt 

en waar de gelijknamige muziekharmonie gevestigd is. 

NOTEN 

1. RA.G. Melle nr. 12 fO 70 en 71 Landboek aO 1751 

2. ibid. R.v.VI. nr. 8322/60 

3. ibid. L.v.A. nr. 403 

4. D.C. Melle Kadasterkaart aO 1820 

5. RA.G. Melle nr. 10 fO 4 Landboek aO 1654 

6. ibid. nr. 52 "Eerfvelijcken Renteboek toebehorende den H. Geest der 
prochie van Melle aO 1627" 

7. ibid. nr. 12 fO 70 Landboek aO 1751 

8. ibid. fO 73 

9. D.C. Melle Atlas Parcellaire de la Belgique Melle ca. 1860 

10. D.C. Melle Lijsten van de herbergen 1823-1932. 
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Zie begin in vorige uitgave 
339 - folio 46 

Jacobus de Poortere in pachte vande douariere Maelcamp met een stucxken lant 

ghenaemt het vijvervelt O. de voorgaende S. het selve goet W. d'hoors Andries 

Verstraete N. de wede ende hoors Adriaen de Smet 

groot 2 dwt 43 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-12-1-10 

340 

den selven in pachte als voren met een stuck lant ghenaemt de rootputten O. 

den steenwech S-O den waeghenwech S-W de vijvervelden N-W.mijnheer Baerel

donck groot 2 dwt 47 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. hiervan 25 roeden 

ligghende in de steenwech rest 222 roeden prijs L. 0-9-11-11 

341 

Francies Verstraete in pachte van mijnheer Baereldonck met een stuck lant 

ghenaemt den waeterganck ligghende met een bijl over den steenwech O. den 

ouden heirewech S. den slagh ende de wede Adriaen de Smet W. den steenwech 

ende mevr. Maelcamp groot naer aftreck vanden steenwech 5 dwt 84 roeden 

prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 1-6-3-2 

342 

de wede Adriaen de Smet met een stuck lants op den waeterganck N. en O. de 

voorgaende S. den waeghenslagh W. den steenwech groot naer aftreck van 24 

roeden ligghende in den selven steenwech tot 1261 roeden prijs ten dwt op 

4 d. 6 gr. comt L. 0-5-8-0 

343 

Francies Verstraete in pachte van mijnheer Baereldonck met een partije lants 

ghenaemt martijnstuck O. den ouden heirewech S. en S-W mevr. Maelcamp N-W 

de waeghenslagh 

groot 3 dwt prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-12-0-0 

344 

Jacobus de Poorter in pachte van mevr. Maelcamp met een stuck lant wesende 

eenen drijbeck O. den ouden heirewech S. meester Carel Soetaert W. het selve 

goet N. de voorgaende 

groot 2 dwt 78 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-11-1-6 
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345 

den selven in pachte als voren met een stuck lants ghenaemt het quaetbunder 

N-O de twee voorgaende S-O meester Carel Soetaert S-W mijn heer Baereldonck 

N-W de waeghenslagh doorsneden met den steenwech groot naer aftreck van 

60 ~ roeden voor den selven steenwech 284 ~ roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. 

comt L. 0-11-4-6 

346 

meester Carel Zoetaert in pro: met een stuck lants alsnu behuijst O. mevr. 

Maelcamp ende den ouden heirewech S-O Pieter de Lathouwer cheijnsenaer S-W 

Pieter Schepens N-W de voorgaende O. doorsneden met den steenwech groot 

naer aftrek van 55 ~ roeden ligghende in den selven steenwech tot 390 ~ roeden 

prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-15-7-5 

347 - folio 47 

den selven met een leentien wesende een drijbexken bij hem aanghetrocken 

ligghende nevens zijn hofstede jeghens den ouden heirewech groot volghens 

de caerte figurative 12 roeden (geen prijzen vermeld) 

348 

Pieter Schepens in pro : met een partijeken lants op elskencauter O. de 

voorgaende S. mijn heer Baereldonck W. de volghende N-W mevr. Maelcamp 

groot 97 roeden prijs ten dwt op 4 d. 4 gr. comt L. 0-3-10-9 

hier van light in den steenwech 8 3/4 roeden 

349 

Jacobus de Poortere vanMevr. Maelcamp met een partijeken lants op elsdries

cauter O. de voorgaende S. en N. mijn heer Baereldonck W. de volghende 

groot 1 dwt prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-4-0-0 

350 

Francies van Hecke in pachte van joffen vander Burght met een partij eken 

lants op Olfkenscauter O. de voorgaende S-W ende N. de volghende 

groot 76 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-3-0-6 
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351 

Francies Verstraeten in pachte van mijn heer Baereldonck met een partije 

lants op Olfkenscauter met twee bijlen O. de voorgaende S. mijn heer Balde 

W. joffe Deijnaert N-W een hoecxken O. ende N. den steenwech groot naer 

aftreck van 51 roeden voor den steenwech tot 1121 roeden prijs ten dwt op 

4 d. 6 gr. comt L. 2-10-5-2 

352 

de wede Jacobus Hebbe met een partije bosch ghenaemt den elsbosch doorsneden 

met een steenwech O. joffen vander Burght S. de straete aen het swaentien ende 

den volghende groot naer aftreck van 24 roeden voor den steenwech tot 298 

roeden prijs ten dwt op 1 d. 6 gr. comt L. 0-4-5-2 

353 

Pieter Schepens met een uijtplanterije S. aen de straete N. de voorgaende 

ende de volghende groot naer aftreck van 4 roeden ligghende in den steenwech 

tot 12 roeden (geen prijzen vermeld) 

354 

Pieter de Lathouwer in cheijnse van joffen vander Burght O. den ouden 

heirewech S. het voorgaende ende de straete W. mijnheer Balde en Baereldonck 

N. nu Caerel Zoetaert groot 4 dwt 50 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 

L. 0-16-7-2 

verspringht op d'oostzijde vanden ouden heirewech 

355 

Pieter Schepens in proprieteijt met een partije lants ghenaemt het dorp voor 

desen in twee arlen O. en S. de straete W. den ouden heirewech N. de volghen

de groot t'saemen 2 dwt 40 roeden prijs ten dwt 4 d. gr. comt 

L. 0-9-7-2 

den selven treckt hem aen den ouden heirewech soo aen dese als de volghende 

partije 

356 - folio 48 

het dorp 

Jacobus de Poort ere ende Pieter Schepens in pachte van joffe Deijnaert met 

een partije lants op het dorp O. de straete S. de voorgaende W. den ouden 
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heirewech groot 2 dwt 40 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 

L. 0-9-7-2 

357 

Francies Verstraeten in pachte van mijn heer Baereldonck met een partije 

lants plat voor de dreve van het hof ghenaemt den drijbeck N-O de straete 

S. de voorgaende W. den ouden heirewech 

groot 2 dwt 4 roeden prijs ten dwt op 4 d. 4 gr. comt L. 0-8-2-0 

358 

den selven in pachte als voren met een partije lants ghenaemt den reep O. 

het selve goet S. de dreve W. den ouden heirewech N. de volghende 

groot 5 dwt 44 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 1-4-5-9 

359 

den selven in pachte als voren met een behuijst ende bewalt pachthof O. 

d'hoors Andries Verstraeten voorts aen alle zijden t'selve goet groot 

4 dwt 33 roeden prijs ten dwt op 6 d. gr. comt L. 1-5-11-9 

360 

den selven in pachte als voren met de weeden ende bosch op de noortzijde van 

het voorse pachthof O. diffrente ghelande S. de voorgaende W. de volghende 

groot 12 dwt prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 2-8-0-0 

361 

Adriaen van Gansberghe in pachte van joffe de Via van d'heer Jaques van 

Deijnse met een partije lants ghenaemt den langhen reep O. de volghende 
ende de voorgaende S. mijn heer Baereldonck W. den ouden heirewech 

groot 5 dwt prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 1-0-0-0 

362 

Francies Verstraete in pachte van joffe Tijsebaert met een bosch ende een 

meirsselken met diverse bijlen O. het selve goet met den asbelt S. mijn heer 

baereldonck W. ende N. joffe van Deynse 

groot 14 dwt 68 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 2-18- 8-8 
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363 

Adriaen van Gansberghe in pachte vande via d'heer Jacobus van Deijnse met 

een partije weede ende bosch ghenaemt den Asbelt O. de volghende S. joffe 

Tijsebaert W. de voorgaende N. het selve go et 

groot 5 dwt 70 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 1-18-6-0 

364 - folio 49 

Pieter de Buck in pachte van .•. met eenen meirsch ghenaemt t'hammeken O. de 

Schelde S. de volghende W. de voorgaende N. joffe van Deijnse 

groot 3 dwt 71 roeden prijs ten dwt op 11 d. gr. comt L. 2-0-9-9 

365 

de wede Judocus Hebbe in pachte van .•• met een meirsseken O. de schelde S. 

de volghende W. den hasbelt N. de voorgaende 

groot 1 dwt 33 roeden prijs ten dwt op 8 d. gr. comt L. 0-10-7-5 

366 

Francies van Hecke in pachte van ... met een meirsselken O. de schelde S. 

mijn heer Baereldonck W. de volghende N. de voorgaende 

groot 1 dwt prijs ten dwt op 7 d. gr. comt L. 0-7-0-0 

367 

Francies Verstraeten in pachte van joffe Tysebaert met een partije lants 

ghenaemt den hasbelt O. de twee voorgaende partijen S. de volghende W. het 

selve goet N. joffe van Deijnse groot 3 dwt 81 roeden prijs ten dwt op 

5 d. gr. comt L. 0-19-0-7 

368 

Jacobus de Poorter in pachte van mevr.Maelcamp met een bulexken O. de 

volghende S. den heer Raet de jonghe N. de voorgaende 

groot 85 roeden prijs ten dwt op 3 d. gr. comt L. 0-2-10-2 

369 

Francies Verstraeten in pachte van mijn heer Baereldonck met een meirsselken 

O. de schelde S. de volghende W. de voorgaende N-W Francies van Hecke pachter 

groot 1 dwt 7 roeden prijs ten dwt op 7 d. gr. comt L. 0-7-6-0 
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370 

den selven in proprieteijt en in pachte van sijne mede hoors met noch een 

meirsselken N-O de schelde O. mevr. Maelcamp S-W de volghende N-W de voor

gaende groot 1 dwt 33 roeden prijs ten dwt op 8 d. gr. comt L. 0-10-7-9 

371 

Pieter vande Velde met een ghebijlde partlJe bosch in pachte vanden raetsheer 

de Jonghe N-O de vóorgaende ende de volghende S-O mijn heer Baereldonck S-W 

den selven N. mevr. Maelcamps 

groot 2 dwt 76 roeden prijs ten dwt op 2 d. gr. comt L. 0-4-6-3 

372 - folio 50 

Jacobus de Poorter in pachte van Hevr. Maelcamp met een meirsselken N-O de 

schelde S-O de volghende S-W de voorgaende N. d'hoors Andries Verstraeten 

groot 1 dwt prijs ten dwt op 8 d. gr. comt L. 0-8-0-0 

373 

Francies Verstraeten in pachte van joffe de via van heer Francies Scheirens 

met een meirsselken N-O de schelde S-O de volghende ende mevr. Maelcamp S-W 

mijnheer Balde en Maelcamp N-W de voorgaende 

groot 68 roeden prijs ten dwt op 8 d. gr. comt L. 0-5-5-3 

374 

den selven in pachte als voren met een meirsselken N-O de schelde S-O de 

volghende S-W mevr. maelcamp N-W de voorgaende 

groot 77 roeden prijs ten dwt op 7 d. gr. comt L. 0-5-4-8 

375 

den selven in pechte van mijnheer Baereldonck met een meirsselken in den 

ommekeer vande schelde O. ende S-O de schelde S-W de volghende N-W de 

voorgaende groot 1 dwt 71 roeden prijs ten dwt op 8 d. gr. comt 

L. 0-13-3-2 

376 

J;lCO!lLlS de Poorter 111 pdchtc \',111 mevr. ~13elcamp met een meirssclken ~-O 

de tl,Ct> \'l)O[-g~lCllde S-O de sclwldc S-\~ de volghende N. joffe Scheirens 

\;rullt I dh'L I I 1()(>dl'11 PI' i.is t è'll d,,'\ \lp S ti. gr. COlllt 
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377 

Jan de Wilde in proprieteijt causa uxoris met een meirsselken nu lant O. de 

voorgaende S. de schelde W. de volghende N. mijnheer Balde 

groot 1 dwt 12 roeden prijs ten dwt op 8 d. gr. comt L. 0-8-11-6 

Francies Verstraeten in pachte van mijn heer Baereldonck met eenen meirsch 

nu lant O. de voorgaende S. de schelde W. de volghende N-W mijn heer 

Brunswijck groot 2 dwt prijs ten dwt op 9 d. gr. comt L. 0-18-0-0 

379 

den selven in pachte van joffe de via Schei rens met eenen meirsch nu lant O. 

de voorgaende S. de schelde N. joff
e 

Deijnaert N. de volghende groot 

1 dwt 80 roeden prijs ten dwt op 11 d. gr. comt L. 1-0-5-6 

380 folio 51 

de wede Adriaen de Smet in pachte vanden heer Eerweirdeghen heer Ferdinandus 

de Brunswijck Sunenbourgh met een meirsselken O. mijn heer Baereldonck S. 

de voorgaende S-W mevr. Maelcamps N. mijn heer Balde 

groot 33 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L., 0-1-4-0 

381 

de wede Jacobus Hebbe in pachte van mijn heer Balde met een meirsselken N-O 

jof Scheirens S. de voorgaende en andere W. de volghende groot 1 dwt 

24 roeden prijs ten dwt op 7 d. gr. comt L. 0-8-8-2 

382 

Francies Verstraeten in pachte van mijn heer Baereldonck met een bosseIken 

ghenaemt het Paepenbosselken O. de voorgaende S-O mevr. maelcamp S-W de 

volghende partije N-W den raetsheer de Jonghe 

groot 90 roeden prijs ten dwt op 2 d. gr. comt L. 0-1-9-7 

383 

den se1ven in proprjeteijt ende in pachte van sijn medehoors met een bosselkeIl 

oock ghell<H~ml hel p:wpen !Josselken O. de voorgaende S. mevr. ~li:1clcamp \~. hel 

pachthof v,m mijnheer 13aereldol1ck N. den raetshecr de Jonghc 

grolll 1 dl,t 11 roc'dt::ll pri.is l en dh't op 2 d. gr. cornt L. 0-2-2-8 
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384 

den selven in pachte van mijnheer Baereldonck met een veldeken N-O de voor

gaende S-O de volghende S-W de straete N. het pachthof ende dreve 

groot 1 dwt 28 roeden prijs ten dwt op 6 d. gr. comt L. 0-7-8-2 

385 

Jacobus de Poortere in pachte van mevr. Maelcamps met een weede O. mijn 

heer Brunswijck S-O de volghende S-W de straete N. de vier voorgaende arlen 

groot 4 dwt 21 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-16-10-1 

386 

den selven in pachte als voren met een behuijst 

Pieter Schepens W. de straete N. de voorgaende 

groot 4 dwt 3 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. 

pachthof O. de volghende S. 

comt L. 1-0-1-10 

387 

den selven ende Pieter Schepens t'saemen in pachte van joffe Deijnaert met 

een deel van het voorenstaende pachthof O. joffe Scheirens S. de Schelde ende 

de volghende groot 3 dwt 80 roeden prijs ten dwt op 8 d. gr. comt 

L. 1-10-4-10 

388 - folio 52 

Pieter Schepens in proprieteijt met een behuijsde hofstede O. aen de schelde 

S. de volghende W. de straete N. de twee voorgaende 

groot 1 dwt 1 roe prijs ten dwt op 6 d. gr. comt L. 0-6-0-9 

389 

Marten Coppens in proprieteijt met een hofstede O. de schelde S. Pieter 

Schepens W. de straete emmers den ouden heirewech N. de voorgaende voor desen 

twee hofsteden gheweest t'saemen groot 3 dwt 91 roeden prijs ten dwt 

op 6 d. gr. tot 101 roeden ende à 4 d. 11 gr. tot 290 roeden comt t'saemen 

L. 1-0-9-10 

390 

Pieter Schepens in proprieteijt met een onbehuijst hofstedeken recht over het 

swaentien O. en S. het volghende W. den ouden heirewech N. de voorgaende 

groot 35 roeden prijs ten dwt op 6 d. gr. comt L. 0-2-1-11 
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391 

den selven met den ouden aert ligghende met een bijl O. de schelde S. Lieven 

van Heemschoot W. den ouden heirewech N. de twee voorgaende ende den weder-

loop oock groot 36 roeden L. 0-1-1-0 

392 

Lieven van Heelschoot in proprieteijt met een veldeken O. de schelde S. de 

volghende W. den ouden heirewech N. de voorgaende 

groot 83 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-4-1-10 

393 

den selven in pro : als voren met sijne behuijsde hofstede O. de schelde 

S. de volghende W. den ouden heirewech N. de voorgaende ofte het dreefken 

groot 2 dwt prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-9-0-0 

394 

den selven met een stuck lants op stuijvenbergh ghenaemt den gaerecooper S. 

de volghende W. den ouden heirewech N. de voorgaende ende de schelde 

groot 2 dwt prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. comt L. 0-7-0-0 

395 

Pieter Dregghe in cheynse van mijn heer Lemenander met een stucxken lants op 

den stuijvenbergh alsnu behuijst O. mevr. Maelcamps S. de volghende W. den 

ouden heirewech N. de voorgaende 

groot 2 dwt 10 roeden prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. comt L. 0-7-4-2 

396 - folio 53 

Adriaen Geers in pachte van wede Pieter Geers sijne moeder ende medehoors 

met een partijcken lants op stuijvenbergh O. de spijckers S. Geeraert de 

Wilde W. den ouden heirewech N. de voorgaende ofte het dreefken 

groot 1 dwt 50 roeden prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. comt L. 0-5-3-0 

verspringht westwaerts over den ouden heirewech 

397 

sr Lieven de Paepe in cheijns met een leentien O. de heirewech W. de wolle

wevers N. de volghende 

groot 30 roeden prijs ten dwt op 3 d. gr. comt 
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398 

den selven paepe in proprieteijt met een partije leen O. den ouden heirewech 

S. de voorgaende W. de wollewevers N. de volghende prijs ten dwt op 

3 d. 4 gr. comt L. 0-6-7-2 

Aen de se paertije is een groot deel vanden ouden heirewech ghevoecht hiervan 

ghebruijckt Frans Tolliers tot 54 roeden met prijs van L. 0-1-9-7 

Sr Paepe 144 roeden prijs L. 0-4-9-7 

399 

Jan vande Steene ende Judocus de Cocker in pachte van Adriaen Hebbe met een 

hofstede voor desen het swaentien O. den ouden heirewech S. de voorgaende 

W. de volghende N-W de straete groot 87 roeden prijs ten dwt op 8 d. gr. 

comt L. 0-6-11-6 

400 

Judocus Coppens in cheijnse vande wollewevers tot Gent met een deel van een 

partije lants op het cauterken O. de twee voorgaende S. de reste vande 

partije W. den steenwech N. de straete 

groot 2 dwt 48 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-11-1-11 

401 

Jacobus vander Zijpt in pachte vande wollewevers met de reste vande partije 

lants ghenaemt het cauterke doorsneden met den steenwech O. Lieven de Pape 

ende d'hoors Andries de Simpel S. en W. het selve goet N. de straete groot 

naer aftreck van 82 roeden ligghende in den selven steenwech 

15 dwt 82 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 3-11-2-4 

402 

Niclaeys Wille in proprieteijt ende pachte van Lieven Boone met een onbe

huijsde hofstede O. en S. de voorgaende W. den waeterloop ofte mijn heer 

Balde N. de straete 

groot 4 dwt 10 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

verspringht wat oostwaert 

403 - folio 54 

L. 0-18-5-5 

Pieter Franck in pachte vande via ende hoors Andries de Simpel met een stuck 

lants in het cauterken O. den ouden heirewech voorts aen alle zijden ghelant 
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het goet vande wollewevers 

groot 2 dwt 2 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 1. 0-9-1-1 

404 

Jacobus vander Zijpt in pachte vande wollewevers met eenen singhelbosch ende 

gheweet S-W den waeterloop voorts aen alle zijden ghelant het selve goet 

groot 1 dwt 81 roeden prijs ten dwt op 2 d. gr. comt L. 0-3-7-6 

405 

den se Iv en in pachte als voren met een partije ghenaemt den ackelbosch O. en 

S-O het ackelstraettien voorts het selve goet groot 3 dwt 73 roeden prijs 

ten dwt op 5 d. gr. naer aftreck van den 

blijft maer groot tot 321 roeden prijs 

406 

steenwech hierdoor ligghende en 

1. 0-16-0-7 

den selven noch in pachte als voren met een partije bosch ende gheweet ghe

naemt d'ackelbosschen ligghende rontsomme ghelant het selve goet groot 

4 dwt prijs ten dwt op 1 d. gr. comt L. 0-4-0-0 

407 

den se1ven met twee weedekens nu lant O. het acke straettien voors aen alle 

zijden ghelant het selve goet 

groot 2 dwt 51 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt 1. 0-12-6-7 

408 

den selven met een partije lant bosch ende gheweet gheleghen als voren 

tusschen het ackelstraettien ende den waeterloop O. het voorseijde ackel

straettien voort aen alle zijden ghelant het selve goet 

groot 8 dwt prijs ten dwt op 7 d. 4 gr. comt L. 1-6-8-0 

409 

den selven noch in pachte als voren met een partije lants ghenaemt het gierste

velt W. de vaerinckstraete voort aen alle zijden ghelant het selve goet groot 

3 dwt 93 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-19-7-10 

(Vervolg in volgend l1\.lIllIEI") 
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Een bezoekje waard 

Het Gemeentelijk Museum herbergt de vele archeologica die door onze heem

kundige vereniging in de voorbije jaren te Melle en omstreken werden opge

graven. Permanent wordt een gedeelte van onze collectie tentoongesteld. 

Daarnaast werd eveneens een keukenkamer uit de tijd van toen ingericht, 

di t veelal met heemkundige voorwerpen geschonken door di verse Mellenaars. 

Aan het museum is ook een documentatiecentrum verbonden die druk bezocht 

wordt door familiekundigen, heemkundigen en in archeologie· geinteresseerden. 

Openingsuren 

Waar 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Zaterdag 

Andere dagen 

van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur 

van 9 - 12 uur 

Op afspraak tel. 091/52 26 47 

Gemeentelijk Museum Brusselsesteenweg 395 te 9230 Meiie. 

Schenkingen van heemkundige voorwerpen (alaam, keukengerei, e.d.), alsmede 

documenten (doodsprentjes, doodsbrieven, affiches, tijdschriften, zicht

kaarten, foto's e.d.) worden steeds in dank aanvaard. 

In het museum wordt alles op een goeie manier bewaard en ter beschikking 

gesteld van een geinteresseerd publiek. 
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TEN T 0 0 N S TEL L 1 N G 

" D E WON DER E W ERE L D V A N D E 

(oude auto's, accessoires ..• ) 

data maandag 26.06.1989 t.e.m. vrijdag 30.06.1989 

telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 
• 

ool< op zaterdag 01.07.1989 van 15.00 -

zondag 02.07.1989 van 10.00 -

maandag 03.07.1989 van 15.00 -

blikvangers gerestaureerde auto's 

- Morris (eight type) 1935 

- Jensen (sportwagen) 541 1955 

- Willys Jeep (Korea-type) 
begin jaren '50 

deze tentoonstelling wordt samengesteld 

uit de privaat-collectie van Dhr. Guy 

Pieters / Melle en is een initiatief 

van de Heemkundige Vereniging 

De Gonde i.s.m. het Gemeentelijk 

Museum MeIIe. 

plaats : 

Gemeentelijk Museum Melle 

Brusselsesteenweg 395 

9230 Melle 
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18.30 

18.30 

18.30 

13.00 

uur 

uur 

uur 

A U TOM 0 BIE L If 

tot 16.00 uur. 



VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE (V.V.F.) 

Afdeling Melle-Gent 

Vanaf september e.k. wordt in de V. V.F. afdeling Melle opnieuw gestart 

met een cursus lezen oud schrift. 

De lessen gaan door in het Cultureel Centrum, Brusselsesteenweg 395 (boven

zaal) op volgende data, telkens op een zaterdag te 14 u. : 

23.09.89 

28:10.89 

25.11.89 

16.12.89 

Lesgevers Beginnenden 

Gevorderden 

27.01. 90 

24.02.90 

24.03.90 

dhr. Marcel Vanroose 

dhr. August De Baets 

Inschrijvingsgeld 150 Fr. (ook geldig voor de lessen V. V . F. Gent in 

Salon Napoleon, Coupure Gent - zie Mededelingenblad V.V.F. Gent). 

Inschrijvingen Documentatiecentrum V.V.F. Brusselsesteenweg 395, 9230 

Meiie. Tel. : 091/52.26.47. 

De secretaris De voorzitter 

E. Van de Kauter A. Van Slycken 

38 



F A MIL I E KUN D E 

i n 

V L A A N DER E N 

LEE F T 

DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE. vzw .• werd opgericht te GENT. 

op 13.12.1964. met hoofdzetel: 

Van Heybeeckstraat 26, B - 1600 ANTWERPEN - MERKSEM 

Tel. : 03/646.99.88 

waar ook het "CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS" is. 

De lokale afdeling : GENT-MELLE. met secretariaat 

Zalmstraat 43, B - 9000 GENT 

Tel. : 091/25.94.83 - Van Beethoven Florimond 

bezit een DOCUMENTATIECENTRUM op adres 

Brusselsesteenweg 395, B 9230 MELLE 

Tel. : 091/52.26.47 

Het tweemaandelijks "INFORMATIEBLAD V. V. F. GENT" geeft nuttige inlichtin-

gen, betreffende de aktiviteiten en bronnenpublikaties. 

Genealogische voordrachten hebben plaats op de 4de maandag van de maand 

(ui tgenomen juli-augustus). in de zaal van SALON NAPOLEON, Coupure Links 

497, te Gent (tegen Rozemarijnbrug) telkens om 20 u. De toegang is gratis. 

Lessenreeksen "OUD SCHRIFT" en de "CURSUS FAMILIEKUNDE" worden ieder jaar 

ingericht voor beginnende familievorsers. om hun wegwijs te maken in hun 

opzoekingswerk. 

Een persoonlijk kontakt kan steeds bij bovenstaande adressen. 

Bij schriftelijke navraag, steeds een postzegel bijvoegen voor antwoord. 

Van Beethoven Florimond 

Secretaris 

tel. 091/25.94.83 

V.V.F. - GEN T 

De Wulf Guido 

voorzitter 

tel. 091/26.31.90 



Voorzitter 

Ondervoorzitter 

BES T U U R H E E M KUN D I G E 

VER E ~ I GIN G " D E G 0 N DE" 

========================================= 

De Heer P. Den Haese 
Geraardsbergsesteenweg 7 
9230 HELLE 

:levr. G. Desmet 
Van Crombrugghestraat 
9000 GENT 

De Heer D. Lemmens 
Schauwegemstraat 9 
9230 HELLE 

De O. De Backer 
Tuinstraat 71 
9230 HELLE 

De Heer A. De Baets 
Klinkerlaan 23 
9230 MELLE 

Gemeentelijk ~useum 
3russelsesteenweg 
c:30 ~IELLE 

De Heer M. Smedts 
De Heer G. De Poorter 
De Heer A. Van Slycken 

~erkten e~eneens mee aa~ de tot stand koming van dit nummer 

Allaert I. 
Bruyneel C. 
Olsen J. 
Van Gele C. 

Offset-druk 

Bosschem D. 
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