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Woord vooraf

Uiteraard wenst u graag lid te blijven van onze Melse heemkundige vereniging. Talm dus niet te lang en doe
het nodige. U kan daarvoor het hierbij ingesloten en voorgedrukt overschrijvingsformulier gebruiken. Uw
financiële bijdrage voor onze werking weten we in het bijzonder te waarderen. Mocht u ons een extra duwtje in
de rug willen geven, dan blijft of wordt u steunend lid. We zullen er u erg dankbaar voor zijn.
Voor het Gemeenlijk Museum en Documentatiecentrum, waarmee onze werking intens verbonden is, wordt
1995 een heel speciaal jaar.
Als alles wat mee wil, kunt u wellicht volgende zomer reeds een eerste keer kennismaken met de door
mevrouw Laura Vits geschonken collectie modellen en maquettes van beelden en monumenten, creaties van
wijlen haar vader, de Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935), aan het Gemeentelijk Museum. Om deze
unieke en zeer waardevolle schenking optimaal en permanent te kunnen tentoonstellen verhnist het
Documentatiecentrum naar de gewezen onderwijzerswoonst, waarvoor reeds gestart werd met de nodige
aanpassingswerken. Dankzij het initiatief van het Melse gemeentebestuur m.b.t. een heuse ruimtelijke
uitbreiding zal het Gemeentelijk Museum zich nog duidelijker naat het publiek toe kunnen profileren met
bovendien enkele typisch aan onze eigen gemeente verbonden items, zijnde voornoemde collectie alsook het
ambachtelijk gedeelte van de pijlenmakerij van de familie Gyselinck, die vier generaties lang in deze
branche kwaliteitsvolle produkten maakte. Ook m.b.t. de Melse Fransschrijvende dichter, Camille Melloy (De
Paepe, 1891-1941) willen we een en ander permanent exposeren. Toeval of niet, genealogisch zijn de Melse
families Vits, Gyselinck en De Paepe onderling verwant. Jules Vits zoon, Marcel (1903 -1957) was gehuwd met
Maria De Paepe (1906-1970), een dochter van Benoit De Paepe (1880-1945), die een halfbroer van
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Melloy (De Paepe) was. Een nicht van deze laatste, Adèle Bertha De Paepe (1880-1910) was op haar beurt
getrouwd met Victor Gyselinck (1862-1911), een grootnonkel van Antoine Gyselinclc, die als lid van de vierde
generatie nog zelf een aantal jaren als pijlenmaker aktief was.
Het Documentatiecentrum zal verder op de eerste plaats uitgebouwd worden als gemeentelijk archjef, een
historisch geheugensteunpunt als het ware voor Melle en Gontrode alsook ook in de toekomst eveneens plaats
bieden aan de ruime heemkundige documentatie van de fleemkundige Vereniging De Gonde en het
genealogische bronnenmateriaal van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.
Het tijdschrift "De Gonde", uitgegeven door onze heemkundige vereniging i.s.m. het Gemeentelijk Muse~
fungeert als een contactorgaan met de gernteresseerde lezer. Ook in voorliggend nummer zal ieder wel een en
ander vinden naar zijnlhaar gading.
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Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde
- voorzitter

: Paul Den Haese, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle - 09/252.17.65

- ondervoorzitter

: - Ginette Desmet, J.Van Crombrugghestraat 30,9000 Gent - 09/223.97.87
- Oscar De Backer, Tuinstraat 71, 9090 Melle - 09/230.27.28

- secretaris

: Daniël Lemmens, Schauwegemstraat 9, 9090 Melle ... 09/252.40.87

- penningmeester

: Jan Olsen, Brugstraat 11, 9090 Melle - 09/252.42.60

- conservator/archivaris: August De Baets, Klinkerlaan 23,9090 Melle - 09/252.19.20
- bestuursleden

: - Georges De Poorter, Kruisstraat 33,9090 Melle - 09/252.14.42
- Louise de Potter d'lndoye-van de Werve de Schilde
Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle - 09/252.40.20
- Marcel Smedts, Beekstraat 89,9090 Melle - 09/252.29.70
- Ferdinand Steurbaut, Bosstraat 29A, 9340 Lede - 053/80.11.16
- Philip Steurbaut, Langestraat 74,9620 Zottegem - 09/360.76.52
- Gerard Van Heddegem, Vossenstraat 86, 9090 Melle - 09/252.23.39
- André Vervust, Hof ten Dries 14, 9090 Melle - 09/252.32.07

Ruiladres

:

Gemeentelijk Museum
Brusselsesteenweg 395
9090

Melle

Lid worden van de Heemkundige Vereniging De Gonde kan :
door storting van minimum 200 BEF (gewoon lid)
door storting van minimum 500 BEF (steunend lid)
op bankrekeningnummer:

448-3586321-38

van de Heemkundige Vereniging De Gonde
p/a Brugstraat 11
9090

Melle

Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift "De Gonde", boordevol informatie
over de geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode.

RAPHAEL DE CRAENE (1902-1981). MONNIK,
PRIESTER EN PASTOOR TE MELLE.
door Frank Teirlinck

Op 15 juli Il. was het 25 jaar geleden dat pastoor R. De Craene afscheid nam van MeIle, waar hij gedurende
zeven jaar pastoor was geweest. Een goede gelegenheid om deze figuur in het daglicht te plaatsen.

J.Jeugd
Raphaël, Maria, Cornelius De Craene werd geboren te Bottelare op 21 april 1902. Hij was de zoon van
Florimond De Craene en Maria Melania Reyntens. Het gezin telde negen kinderen, waarvan er drie jong
stierven. Ze waren handelaars, die de maalderij Sint-Anna en een magazijn uitbaatten in de Kerkstraat.
Bottelare was één van de voornaamste Sint-Annabedevaartsoorden van ons land. Vader Florimond was
van 1914 tot 1923 voorzitter van de kerkraad.
Raphaël volgde het lager onderwijs in het pensionaat te Botielare. De zusters van de Visitatie bouwden in
1907 een kostschool voor jongens beneden de tien jaar met drie lagere klassen en een kleuterklas. Er waren
zestig internen en enkele externen. Frans was de voertaal, Nederlands de tweede taal. De kleine Raphaël was
I wellicht extern en werd er bevriend met Leo De Kesel (1903),
de latere hulpbisschop van Gent. In 1912 deed Raphaël zijn
plechtige communie en werd hij gevormd. Na zijn verblijf in
het pensionaat volgde hij een tijd les in de dorpsschool te
Evergem.
.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte moeder De Craene
met haar jongste twee kinderen, Antoi- - -.......,,...,.
nette (1898-1979) en Raphaël naar
Frankrijk. Op 31 maart 1915 verbleven ze te Mers-les-Bains. Een jaar
later scheepten ze in te Dieppe naar
Pensionaat Botte/are, prentbriefkaart ca. 1908
Engeland. Vanuit Folkestone voeren ze
op 31 maart 1916 naar Nederland. Ze verbleven in het gebied van het bisdom
Haarlem. Ze leefden heel zuinig, nu en dan werd er vanuit
Bottelare wat geld opgestuurd. Raphaël volgde er gedeeltelijk
de lagere moderne humaniora.
.
We mogen aannemen dat na de wapenstilstand de familie
herenigd was in Bottelare. Vader Florimond had een goede
reputatie en deed gouden zaken. Zijn vier oudste zonen waren
werkzaam in het bedrijf. In de maalderij werd er dikwijls tot 's R. De Craene, ca. 1912
(archiefR. De Craene,
nachts gewerkt en de handel bloeide. Door de oorlogsomstanKortrijk: ARDq
digheden was Raphaël vervreemd van zijn broers. Tijdens de
ballingschap kreeg hij van moeder een strenge en gelovige opvoeding. Moeder De
Craene was een vrouw van gebed. Ze verlangde vurig dat haar jongste zoon priester
R. De Craene, ca. 1914
(ARDq
zou worden. Gedurende het schooljaar 1919-1920 volgde Raphaël privaatles Latijn.

2. Dom Wedericus in Affligem
Raphaëlleerde de abdij van Affligem kennen dankzij zijn tantes Nathalia en Dalia Reyntens uit Moorsel, die
goed met de monniken bevriend waren. In januari 1921 kwam Raphaël een kijkje nemen in Affligem. De
gemeenschap bestond uit 50 monniken en werd geleid door abt Benedictus Van Schepdael. Het
kloosterleven was streng. Het nachtofficie begon om twee uur. Nadien gingen de monniken terug naar bed.
Men stond op om tien na vijf. De monniken aten nooit vlees.
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Doorgangsbewijs Engeland 1916
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Abt Benedictus Van Schepdael legde
sterk de nadruk op de luister van het
koorgebed.
Raphaël was sterk onder de indruk gekomen van alles wat hij te Affligem gehoord en gezien had. "Op zaterdag 15
oct. 1921 kwam als postulant binnen
Raphaël De Craene (neef der
Jfr.Reyntens van Moorsel) geboortig van
Bottelare, oud 18 jaren", lezen we in een.
dagboek van een monnik.
Bij zijn intrede in het klooster werd de
postulant toevertrouwd aan de zorg van
de novicenmeester Dom Franco de Wyels (1884-1962). Deze gaf hem onderricht in de kloostergebruiken volgens
Abdij AfJligem. Gravure, 1890.
de Regel van Sint-Benedictus, de liturgie, de geloften en het geestelijk leven.
Op 2 november ontving Raphaël het habijt, de volgende dag het schapulier en een nieuwe kloosternaam: Dom
Wedericus. Daarmee begon zijn noviciaat.
Op 4 november 1922 deed Dom Wedericus zijn driejarige professie. Na het afleggen van de eenvoudige
geloften begon hij met het afwerken van de ontbrekende humaniorastudies. Dom Wedericus werd op de
hoogte gehouden van wat zich op het thuisfront afspeelde door JozefSchepens (1907-1979) die geregeld
fietste vanuit Bottelare naar Affligem. Vader Florimond gaf telkens een gift mee voor de abdij. Na een
slepende ziekte stierf moeder De Craene te Bottelare op
7 april 1924. Op haar doodsprentje lezen we: "En gij
mijn jongste zoon, die het stille kloosterleven hebt
omhelsd, gedenkt mij later aan het altaar des Heren."
De nachtmis van Kerstmis 1924 was, zoals elk jaar, een
grote gebeurtenis. Mensen uit de naburige dorpen
kwamen te voet naar Affligem. Dom Wedericus had
Novicen. AfJligem, 1922
zijn vriend en dorpsgenoot Jules De Baere (1903)
Dom Wedericus, uiterst rechts.
uitgenodigd. Hij kwam per fiets en bleef slapen. Voor
de nachtmis werd hij door een broeder gewekt met de
woorden: " Benedicamus Domino" waarop Jules spontaan antwoordde: "Wat scheelt er?" De uitvoering van het
gregoriaans bereikte in die periode een hoogtepunt. Dom Wedericus had een mooie, warme en heldere stem.
Hij werd eerste cantor of voorzanger. Abt Benedictus noteerde in zijn dagboek dat de zang in de nachtmis "zeer
schoon" werd uitgevoerd.
Gedurende 1924-25 deed Dom Wedericus zijn legerdienst. Seminaristen en religieuzen deden hun legerdienst
bij de gezondheidsdienst in een speciaal voor hen bestemde eenheid, waarin zij hun' studies konden voortzetten
(CIB!) in het kamp van Beverlo-Leopoldsburg.
Eenmaal terug te Affligem had hij aanpassingsmoeilijkheden. De gehoorzaamheid en het gemeenschapsleven
vielen hem zwaar.
Op 18 juni 1926 had de stemming plaats, waarbij Dom Wedericus tot de plechtige professie aanvaard moest
worden. Hij behaalde een goede uitslag: 14 witte en 3 zwarte bonen. Op 14 augustus legde hij zijn plechtige
geloften af. Op 19 augustus 1928 werd hij tot subdiaken gewijd.
In die periode verlangde Dom Wedericus om te veranderen van klooster. In 1925 werd te Amay-sur-Meuse
(later overgebracht naar Chevetogne) een benedictijnenklooster opgericht dat zich geheel wijdde aan de
hereniging van de christenen. Dom Franco de Wyels, zijn vroegere novicenmeester, zorgde er voor de
opleiding van de jongeren. Tot tweemaal toe deed Dom Wedericus een poging om er monnik te worden, maar
vanuit Rome kreeg hij geen toestemming.
Samen met Dom Mattheüs Denys(1904-1985) werd hij tot diaken gewijd op 12 augustus 1929.
In de maand december werd te Affligem de visitatie gehouden door Dom Gabriël Willems, abt-visitator en
oud-monnik van Affligem. Deze stelde vast dat de geest van tegenspraak onder de priesterstudenten sterk was
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toegenomen en riep de abt op om te zorgen dat heel de
zaak niet escaleerde.
Gedurende het schooljaar 1929-30 volgde Dom Wedericus zijn laatste jaar theologie.
Hij studeerde zeer onregelmatig: voor dogma behaalde
hij in het eerste trimester 8,5 op 20 en het tweede
trimester 17 op 20! Uiteindelijk werd hij de laatste van
~ de negen priesterstudenten ... Voor de lessen H.Schrift
vertoonde hij grotere interesse en behaalde in het derde
trimester 20 op 20.
m1930 ging men in Affligem op zoek naar de geraamten van verscheidene leden van de Brabantse hertogelijke familie. Dom Wedericus verrichtte samen met
twee jonge medebroeders de graafwerken. Ze vonden
vijf geraamten. Dom Wedericus was enthousiast over
heel dit gebeuren en schreef er een kleurrijk artikel over
in de Sint-Benedictusbode.

Kazerne Bever/o, 1915. Dom Wedericus, uiterst rechts.
(ARDC)

Op 17 augustus werd hij samen met Dom Mattheüs
priester gewijd te Affligem door Mgr. Clemens Micara,
pauselijk nuntius. Op 26 augustus deed hij te Bottelare
zijn eremis. De voorbereiding van de feestelijkheden
o.l.v. Jules De Baere verliep niet zonder moeilijkheden.
Er was te Bottelare een gespannen verhouding tussen de
gevestigde patriottische elite en de vooruitstrevende
Vlaamsgezinde stroming waarin de broers van Raphaël
zich thuis voelden. De pastoor wou de Belgische vlag
op de toren uithangen en de jongeren eisten de

Opgravingen in de Abdij AjJligem Artikel, 1930.
(Sint-Benedictusbode, 12, 1930, pag. 167)
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Vlaamse Leeuw. Uiteindelijk sierde de pauselijke vlag de toren.
Zeven maanden na zijn priesterwijding verliet hij Affligem .. Op hetzelfde ogenblik kwam een pijnlijke geldzaak
tussen zijn tantes uit Moorsel en Dom Gabril!l Willems, een oude familievriend, aan het licht. Dom Wedericus
was maaglijder en de spanningen rond deze zaak zullen hem zeker geen deugd gedaan hebben. Het was de
druppel die de emmer deed overlopen om Affligem te verlaten ...
Mgr. Salvator Van Nuffel, monnik van Affligem en apostolisch prefect van Noord-Transvaal, schreef vanuit

CLEMENS
D;::I ET ,.... rOSTOLlC·t: St.DIS (jtr:A'IIA

MICARA
"'RC~

fII:rlSCOFUS ArAfo\[NSIS

;lI%tft

S. Et. [. ritwn ]111 OOlnooO>!K'U'tI, ...·u .... r n

<1'''''''''1

Getuigschrift priesterwijding Dom WedericIIs door Mgr. CL Micara, 1930. (ARDC)

Pietersburg(Zuid-Afrika) aan de abt van Affligem: "Ik vind het zoo
jammer voor D. Wedericus. Ik wist dat de jongen groote moeilijkheden
heeft doorgemaakt, en soms niet voorzichtig heeft gehandeld. Ik had er
nog halvelings op gerekend voor de missie, maar nu zal de kans wel
verkeken zijn! ... " (I)

3. In dienst van het bisdom Gent
Toen Dom Wedericus in maart 1931 de abdij had verlaten verkreeg hij
op 4 mei de toestemming om drie jaar als monnik buiten zijn klooster te
leven. Dankzij de steun van een invloedrijke priester werd hij kort
nadien door de bisschop van Gent aanvaard.
Na een interim als coadjutor te Hofstade (31 mei) werd hij onderpastoor
benoemd in de O.L.Vrouw- en Sint-Petrusparochie te Zaffelare (25 juni
1931). Hij had er een grote invloed op de jongeren.
In de geest van priester Edward Poppe (1890-1924) leidde hij de
Kruistochtvergaderingen met hart en ziel. Zoals priester Poppe was hij
als opvoeder en catecheet sterk bekommerd om de liturgische opvoeding van de jongeren. Uit die jongerengroep ontstonden verschillende
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Onderpastoor R. De Craene, 1931 (ARDC)

roepingen. De 30-jarige onderpastoor was proost van de toneelvereniging en hielp regisseren. Hij voelde zich
goed thuis in die groep en de vriendschap die hij er mocht ontvangen stond sterk in contrast met de koele sfeer
die er heerste op de pastorie.
Hij was één van de weinige mensen die een radio bezat. De leerlingen van de lagere school kwamen bij hem het
kinderuurtje van Nonkel Jan beluisteren. Hij was geabonneerd op Le Vingtième Siècle, de verhalen van Tin Tin
werden er afgedrukt en de onderpastoor vertaalde en vertelde de verhalen van Kuifje aan zijn aandachtige
toehoorders.
Zijn parochianen leerden de onderpastoor kennen als een hartelijke, zeer gevoelige en meelevende priester.
Op 3 februari 1936 werd hij benoemd ir. de Sint-Margarethaparochie te Grembergen. Hij werd er proost van de
boerenjeugd. Ondanks een oude koster streefde hij naar een goed verzorgde liturgie. In september 1936
bekwam hij de secularisatie waardoor hij niet langer behoorde tot de abdij van Affligem en definitief werd
geïncardineerd in het bisdom Gent.
In de oorlogsperiode liet hij zich kennen als Vlaming en Belg. Hij moest heel voorzichtig zijn want
Grembergen stond bekend als Klein Duitsland. De onderpastoor had geen vijanden en kon verschillende
jongeren wegstoppen voor de Duitsers. Geregeld ging hij hen per fiets bezoeken.
Zijn laatste benoeming als onderpastoor volgde op 7 juni 1944 in de Sint-Ursmarusparochie te Baasrode. Het
waren rustige maar vruchtbare jaren. Als proost van de kerkzangers woonde hij de wekelijkse repetities bij in
de kerk. Als oud-voorzanger van Affligem zong hij als geen ander de gregoriaanse gezangen. Hij eiste de
perfectie en veroorzaakte daardoor wel eens een conflict, hij was echter de eerste om alles weer goed te maken.
Tn die periode legde hij zich toe op de bijenteelt. Naar aanleiding van het Heilig Jaar in 1950 maakte hij een
14-daagse Romereis.
Op 22 juni 1951 werd hij pastoor benoemd in de Sint-Martinusparochie te Denderbelle. Hij ijverde voor het
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Romereis. Docl/mentell. J 950 (ARDC)

terugbetalen van oorlogsgeld en kon reeds op 11 november met de gehele parochie feestvieren bij de doop van
de nieuwe Martinusklok.
Hij was heel sociaal, gemoedelijk en deed veel huisbezoeken, in het weekend vergezeld van zijn zondagsonderpastoor Piet Roggeman.

-8-

Een conflict met het liberaal- socialistisch- communistisch gemeentebestuur maakte een einde aan zijn loopbaan
te Denderbelle. De pastoor liet bomen afzagen in de tuin van de pastorij (eigendom van de gemeente) zonder
toestemming van het gemeentebestuur. Hij liet de burgemeester voelen dat hij geen bevelen van hem te
ontvangen had ... (2)

In de H.Hartparochie te Aalst werd hij pastoor benoemd
op 12 oktober 1954.
Hij kon er zich uitleven als liturgist. Reeds in 1955
vierde hij de nieuwe Paasvigilie.
"Opkomst 300 à 400 personen, indrukwekkende
dienst. .. het deed weldoend aan zo te ondervinden hoe
allen meebaden en spontaan meeleefden ... "
De Kerstnacht werd extra verzorgd; de pastoor zong
reeds vanaf 23.u30 kerstliederen met de gelovigen en
vanuit de kerktoren weerklonken kerstliederen.
Hij deed alles wat mogelijk was om de gelovigen te laten
zondags komt
meezingen. "De zang in de missen
volop in zwang, zodat vele mensen ook van buiten de
parochie hier regelmatig ter kerke komen ... ;t is onzeglijk schoon hoe de mensen meebidden en meezingen ... "

's

In 1958 verkreeg hij de toestemming van het bisdom om
met een kleine auto te rijden.

De Kring werd grondig vernieuwd, verbouwd en voorzien van een bowling.

In 1961 werd een nieuwe wijk opgericht Park de Blieck;
de pastoor bezocht er alle gezinnen en richtte in 1965
een nieuwe school op.
In tegenstelling met zijn vorige parochie trof hij te Aalst
Pastoor R. De Crae~e, 28 november 1954.
Aanstelling in de H. Hartparochie te Aalst (ARDC)
een arbeidersparochie aan. Na enkele tegenslagen in het
begin, zag hij af van huisbezoeken en trok zich terug
binnen de muren van de pastorie. Hij leefde er samen met twee onderpastoors. Met Urbain Heysse, die goed
kon opschieten met de jeugd, kon de pastoor goed samenwerken. Na diens vertrek in 1962 vlotte het
samenwonen met de onderpastoors niet altijd. Er was ook onenigheid tussen de pastoor en de voorzitter van de
kerkfabriek. De pastoor vertoonde tekenen van psychische vermoeidheid. Bij zijn vertrek uit Aalst schreefhij:
"Op 6 juli word ik op 't onverwachts ( nu toch) benoemd tot pastoor te Melle, moet het werk onvoltooid
achterlaten, ik ben hier bijna 11 jaar: waar is de tijd. Ik ben hier gelukkig geweest en met mijn onderpastoors
steeds de beste verstandhouding gehad tot nu." (3) Dit laatste moeten we met een korreltje zout nemen ...

4. Pastoor te Melle
Toen Raphaël De Craene op 6 juli 1965 benoemd werd in de Sint-Martinusparochie te Melle was hij 63 jaar
oud. Hij had geaarzeld om de benoeming te aanvaarden gezien zijn ouderdom en ook de eerste ontmoeting met
burgemeester H. de Potter d' lndoye (1903-1994) was koel verlopen. De pastorie was in vervallen toestand en
de pastoor vond het normaal dat eerst de nodige herstellingswerken werden uitgevoerd. De burgemeester stond
erop dat de pastoor direct zou komen en de werken werden uitgevoerd.
Op zondag 29 augustus werd hij bij stralend weer feestelijk ingehuldigd. Aan de grens van de gemeente (De
Leeuw) werd hij door het gemeentebestuur verwelkomd en aan de parochiegrens (Zwaantjesstraat) werd hij
begroet door de kerkraad en vormde zich een indrukwekkende feestelijke stoet met ruiters, de harmonie
Sint-Caecilia, de parochiale verenigingen met vlaggen, de sportverenigingen, een· wagen met duivenmelkers
van Eendracht, de groep meisjes en jongens van de Chiro die een bivak uitbeeldden... De nieuwe pastoor werd
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Priestercollferelltie ill de pastorie te Mel/e, 1966.
Pastoor De Craelle (derde va/! recMs) ell Jozef Romballt (uiterst rechts) die pastoor was te Melle vall 1978 tot 1989.

overal hartelijk toegejuicht en beladen met talrijke bloemstukken. In een volle kerk gebeurde de aanstelling
door de deken van Ledeberg. Nadien doorkruiste de pastoor in een open wagen de hele parochie.
Dit alles had hem veel deugd gedaan. De nieuwe pastoor was vermoeid en verouderd toegekomen in zijn
nieuwe parochie. Hij had tijd nodig om weer op kracht te komen doch hij herpakte zich. Hij wou zich vooral
inzetten voor de vernieuwde liturgie en het promoten van de volkszang. Er werden talrijke nieuwe liturgische
gewaden gekocht en het liturgisch vaatwerk werd gereinigd en verguld. In september 1965 voerde hij de
zondagavondmis in. In 1966 werd definitief een nieuw altaar en podium geplaatst in het koor.
5 juni werd een feestelijke dag voor de parochie: Marc Van Vooren (1940) deed zijn eremis als nieuwgewijde
priester.
In het Liber Memorialis lezen we, in de maand juni: " De burgemeester kwam af met bezwaren voor de
plechtige processie wegens het steeds drukker wordend verkeer op de grote steenweg. Bisdom geraadpleegd,
geen oplossing. 't Klooster zei dat klederen en groepen dringend aan vernieuwing toe waren. De onderpastoors
wilden voor de burgemeester niet toegeven. Ten slotte een kleine processie nog behouden rond het dorp. Op
15 augustus, gezien bijna geen belangstelling ,afgelast.

De jaarlijkse sacramentsprocessie rond het dorp werd behouden zolang De Craene pastoor was.
De relatie tussen de burgemeester en de drie parochiepriesters was niet al te schitterend in die periode ...
Pastoor De Craene had een plan opgevat om een school op te richten in de Spoorlaan als tegenwicht voor de
Rijksbasisschool. Hij diende een plan in op de gemeente, maar kon niemand voor zijn plan winnen ... Nu en dan
had hij, in die beginperiode, bepaalde dromen die volgens zijn onderpastoors niet realistisch waren. De pastoor
voelde zich dan onbegrepen en ontgoocheld. (')
De pastoor zette zich sterk in voor de Sint-Raphaëlsgilde. Zij werd in 1951 opgericht voor mannen van
"openbare diensten". Onder pastoor De Craene was het een zeer bloeiende en actieve beweging. Ze is trouwens
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de enige van de vroegere congregaties die nog steeds bestaat. Toen een lid van de kerkraad ontslag genomen
had, nam de pastoor iemand uit die beweging als opvolger, omdat hij overtuigd was' dat ook de werkman daarin
thuishoorde.
Hetjeugdapostolaat liet hij over aan zijn onderpastoors R.Verhaeghe(1922) en G.Linthout(1925). Hij had zelf
onrechtstreeks veel interesse voor de werking van de Chiro en ondersteunde ook fmancieel hun werk. Het
chirolokaal van de jongens werd uitgebreid en in 1969 werd grond aangekocht in de Lindestraat waarop later
het chiro10kaal van de meisjes werd gebouwd.
In 1967 werd de parochie overgeheveld van de dekenij Ledeberg naar de nieuw opgerichte dekenij Merelbeke.

Pastoor R. De Craene en onderpastoor G. Linthout. Melle, 11 december 1970.
Opening boekententoonste/ling van het Davidsfonds in het gemeentehuis. (Verz. G. Linthout)

In de maand maart werd de eerste zaterdagavondmis gevierd met 350 parochianen. De pastoor kreeg de

toelating van het bisdom om de missen in het Nederlands te zingen en te lezen. "De Hoogmis blijft
Gregoriaans. 'n Wonder hoe stil en eerbiedig binst prefatie en P.Noster ... "Als oud-monnik zong hij op de
feestdagen heel graag de prefatie "Tonus solemnior", wat zijn misdienaars telkens deed glimlachen ...
Veel steun en medewerking ontving hij van de paters jozefieten van het college. Ze kwamen eucharistie vieren,
assisteren, orgel spelen en biechthoren. Aan dit laatste had de pastoor trouwens een hekel.
De voornaamste realisatie van pastoor De Craene was de grondige verbouwing van het Parochiehuis dat bij zijn
aankomst in Melle in bouwvallige toestand was. Voor een feest of een grote vergadering moest men tafels en
stoelen huren en in de winter was het er ijskoud. Dankzij architect Georges De Vloed(1889-1970), een goede
vriend van de pastoor en tevens voorzitter van de kerkfabriek, werd een plan ontworpen en het werk werd
uitgevoerd door Gustaaf Notte. Op 25 oktober 1968 werd het Parochiehuis ingewijd en geopend. In het
parochieblad lezen we: "We hopen dat de verwachtingen zullen ingelost zijn, misschien overtroffen? ... Het wil
zijn de verzamelplaats van de parochiale groeperingen, een plaats van ontmoeting en verbroedering. Waar we
samen komen voor ontspanning, maar ook om medemensen te ontmoeten, en te geven of te ontvangen een
woord van aanmoediging ... en een pintje troost! ... "Het werd een groot succes. Het beheer van het Parochiehuis
vertrouwde hij toe aan onderpastoor Linthout. (')

In de loop van 1969 verliet onderpastoor R.Verhaeghe de parochie en werd Fons Callebaut(1936) benoemd tot
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onderpastoor.
Pastoor De Craene reisde graag. Bij voorkeur trok hij met zijn vriend pastoor Marc Claus(l901-1983) uit
Pollare, en later met zijn neef Raf De Craene, naar Frankrijk. Abdijen stonden steeds op hun programma, in
1969 waren ze te gast in de benedictijnenabdij van Saint-Benoît-sur-Loire en in Taizé. Minstens éénmaal per
jaar ging hij voor enkele dagen op vakantie bij zijn goede vriend, de oud-Aftligemmer Dom MattheUs Denys,
die priester geworden was in het bisdom Orléans.
Kapelaan Fons Callebaut heeft zijn pastoor treffend getypeerd :
"Hij zat in een rieten zeteltje, in het midden achter een heel lange tafel die de leefkamer vulde. Aan de overzijde
twee zeteltjes voor de bezoekers en de kapelaans op maandagmorgen half tien. Dan werd het wekelijks
"parochiaal beraad" gehouden ... Een blikken doos met kleppers van "hoestbollen" die hij de dag door met
smaak snoepte werd ons onder de neus gehouden- met aandrang. Pas nadien werd een fles bordeaux
ontkurkt!( ... )Er werd gesproken over koetjes en kalfjes, een zieke, een beweging, de op til zijnde hoogdag ... het
gezicht van één der kapelaans vertrekt. De liturgie!! Specialiteit van de pastoor die toch oud-benedictijn was.
Mr.Linthout kijkt ongelukkig. Het was inderdaad geen pretje om met de pastoor een plechtige dienst te
celebreren .. .Impulsief als hij was, werd het hele gebeuren doorspekt met plotse invallen, uitleg, een niet
voorzien gezang, een pathetische oproep tot de aanwezigen, een stokkende traan bij het overwegen van de liefde
Gods ...assistenten en misdienaars moesten maar proberen in te spelen ...Na de dienst was er soms een bitsig
woordje met meneer Linthout. Kwam de KVLV, of zoals wij zeiden: de Vrouwenbond, ter sprake dan was er
een gegarandeerd nummer te genieten: de pastoor was een aandoenlijk vrouwenhater .. .
( ... ) Vanzelfsprekend kon hij dan met vervoering spreken over de twee onaanraakbare vrouwen: dé moeder en
O.L.Vrouw! Het speciaal mariakazuifel droeg hij met eerbied!
( ... )

Tussen de vele papieren op de lange tafel vielen op: vijsjes, een elektrische draad, een paar schroevendraaiers en
nog allerlei gereedschap want de pastoor was amateur-elektrieker. In het borstzakje van zijn jas droeg hij, met
dezelfde klem als zijn stylo, een schroevendraaiertje. Hij had het immers voortdurend nodig: geen schroef werd
bij het voorbijgaan met rust gelaten. De kerkverlichting, geluidsinstallatie en voor,!l de verwarmingsinstallatie
in de kelder onder de sakristie waren gegevens waarmee hij blijvend in conflict lag. Haast geen weekend ging
voorbij zonder het uitvallen der verwarming tijdens één van de missen. Het technische vernuft van de pastoor
herstelde of verprutste de zaak zo grondig dat de maandag het wagentje van de fmna voor de keldertrap stond:
de technieker had weer werk voor een voormiddag. Na het ontslag van onze pastoor waren defekten aan de
verwarming even zeldzaam als regen op I mei.
Hij hield van kinderen met de neerbuigende(letterlijke) troetelwoordjes van alle sentimentele zielen( ... )
Meneer Linthout die al jaren op de parochie was toen ik eraan kwam, was de gelijkmoedigheid en beheerstheid
in persoon, wat een merkwaardig contrast gaf tijdens de maandagmorgengesprekken. De pastoor die met veel
emfase een zaak uit de doeken deed, de nodige krachttermen ter ondersteuning, om dan plots, tot tranen toe
bewogen, een andere zaak, fluisterend, voor te leggen en Meneer Linthout aan de overkant, roerloos als een
sfmx, het strikte minimum aan woorden, zonder enige zichtbare betrokkenheid. Het was op zo een maandagmorgen dat onze pastoor ons verraste met de mededeling dat hij met pensioen ging. Wij schrokken. Alles ging
goed onder ons en op de parochie ... Ik word zeventig, zei hij, en nee, ' t gaat niet meer. Alles ging vlot en hij
verhuisde naar het rustoord O.L.Vrouw ter Veldbloemen te Oosterzele. Wij, de kapelaans, kregen elk
vierentwintig flessen St.Emilion'
64; hij had nochtans geen grote wijnkelder, integendeel( .. .)". (6)

In 1972 besloot hij dus om op pensioen te gaan; hij was sterk verouderd, voelde zich soms depressief en zijn
geheugen liet hem nu en dan in de steek. Zelf schreef hij: "Reeds enigen tijd aan pensioen gedacht, niet dat ik
ziek ben, maar voel toch dat ik ouder word en daar ik uit ondervinding wist, dat wanneer ge het niet op tijd doet,
het er later niet meer van komt en dan door te lang te blijven ge afbreekt wat ge hebt opgebouwd .. .". De
bisschop drong aan om nog een jaar te blijven of om aalmoezenier te worden in de kliniek te Ronse. Doch zijn
besluit stond vast, hij tekende zijn ontslag op 12 juni: "groot moment ... ! Van't bisdom geen kik, geen
afscheid .. .Op zeven jaar de kerkgangers van 2882(hoogste getal) tot bijna de helft zien slinken, niettegenstaande de oprechte en eerlijke inzet van drie priesters geeft toch maar'n droevig gevoel...". Hij was blij dat zo
goed als alle schulden betaald waren, wanneer hij Melle verliet en drukte de wens uit om later begraven te
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R. De Craene, tekening door Br. Leo. Kortenberg, 24.01.1978

worden onder de grafkapel voor de Melse priesters, op het kerkhof.
Vooraleer afscheid te nemen in het Liber Memorialis schreef hij er zijn "mooiste ervaring" neer:
" 't Was kerstavond. Ik was alleen en de feesttafel was op voorhand klaargezet. Er wordt gebeld. Een
vrouw, gewoon gekleed, staat voor de deur met in de ene hand een grote tas met uitpuilende kleren, in de
andere hand een blond kindje van zowat zes jaar en nog een grotere jongen. Ze is thuis weggelopen waar
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nog een drietal kinderen verblijven die achtergebleven zijn bij hun vader die vlagen van woedeuitbarstingen
vertoont. Ze is van de schrik weggevlucht en komt op de pastorij hulp vragen. Zij wil naar Gent een kamer
zoeken en heeft twee kinderen meegenomen en wat klederen meegescharreld. Ik depanneer haar zodat ze
wat rustiger wordt. "Zal uw man de andere kinderen geen kwaad doen?" vraag ik. Ze is formeel: "nee",
zegt ze, "alleen op mij is hij razend." Ze vertrekt. Kort daarop komt mijn neef en familie aan. Alles wordt
in orde gebracht om het feestmaal te houden. Als ik dan de lekkere schotels zie binnenbrengen, schiet me
plots een gedacht te binnen. "Kom", zeg ik tegen mijn neef, "ga even mee met mij." Hij begrijpt mij niet
goed maar ik dwing hem toch mee te gaan, zomaar de straat op. Al zoekend komen we in de verlichte
Kerkstraat met versierde etalages en wat late winkelende mensen, maar ik vind niet wat ik zoek. Eindelijk,
bijna aan de tramhalte aan een kleine viswinkel, bemerk ik de vrouwen haar kinderen. Ze is juist bezig een
pakje in haar "kabas" te steken. Ik wacht een ogenblik. "Dag moeder, blij u nog gevonden te hebben, wilt
ge met mij meegaan?" Ze begrijpt er niets van en aarzelt. Mijn neef kijkt ook vel)Vonderd toe. "Mag ik uw
kindje een handje geven, kom mee!" Onderweg zie ik niemand. In de pastorij aangekomen doe ik teken
hun kleren aan de kapstok te hangen. Intussen was de feesttafel volop gedekt, verlicht en versierd. "Zet u
maar moeder met uw kinderen en laat het u maar smaken." Het kindje kreeg een kussen om wat hoger te
zitten. Stillekens las het wat onzeker het weesgegroetje voor en dan maar eten en drinken. Het was gewoon
familiegezellig. Het kindje zei niets maar lachte altijd lief telkens ik ernaar keek. Ik voelde de grootste
vreugde die ik ooit heb ondervonden. Bij de herinnering hieraan beleef ik opnieuw dit onuitsprekelijk geluk.
Na het avondmaal ging de moeder met haar kinderen naar Gent. In de nachtmis dacht ik er steeds aan. "Wat
ge aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan." 's Anderendaags was die vrouw
daar meteen weer. "Meneer pastoor, ik heb een kamer en een logement gevonden en ook werk zal ik
hebben, maar ik moet een week op voorhand betalen anders mag ik niet blijven." "Goed moeder, hier zie is
dat genoeg?" "Ja, meneer pastoor maar ik zal alles teruggeven, later." Ik ging er niet op in en voelde
trouwens niet het minste verlangen om het terug te krijgen. Integendeel, ik was blij het te mogen doen.
Weken later zie ik de vrouw plots op straat. Ze bemerkt mij ook maar steekt de straat over. Toch ga ik er
bij. "Dag moeder, hoe is 't?" "Goed; meneer pastoor, ik ben terug bij mijn man. Alles gaat veel beter. Ik zal
alles komen weergeven." Ik reageer er niet op en inwendig verlang ik er ook niet naar. Ik heb ze nooit meer
gezien. Zo is't goed. Ze heeft mijn geluk niet meegenomen. Het blijft van mij, voor altijd."
Op 15 juli nam de parochiegemeenschap afscheid van pastoor De Craene met een dankviering in de
parochiezaal. Er was een matige opkomst, de pastoor kreeg een schilderij van de Sint-Martinuskerk ,
geschilderd door R. De Frenne, als afscheidsgeschenk.
Pastoor Rapha!!l De Craene was zeven jaar pastoor te Melle. Hij volgde in 1965 pastoor André
Bohyn(1899-1976) op die sinds 1949 een sterke stempel op de parochie had gedrukt. Bohyn was streng,
radicaal en heel zelfbewust; hij wou voor zijn parochianen iets betekenen en had aandacht voor de armen.
Pastoor De Craene wou zelf iets van de mensen ontvangen.
Hij had aandacht en bevestiging nodig. Pastoor De Craene was echter te oud toen hij in Melle arriveerde en
beschikte niet meer over genoeg veerkracht om zijn parochianen te leren kennen. Hij leefde eerder
teruggetrokken op de pastorie, liet het veldwerk over aan zijn dynamische onderpastoors, van wie hij de
inzet waardeerde. In alle stilte heeft hij veel mensen vooral materieel geholpen.
Al deze factoren hebben ertoe geleid dat hij in Melle grotendeels onbekend is gebleven.

5. Op rust te Oosterzele
Dankzij Mgr. M.Fraeyman kon pastoor De Craene op rust gaan, in het pas gebouwde rusthuis O.L.Vrouw ter
Veldbloemen op de Betsberg, te Oosterzeie. Hij was heel gelukkig dat hij opnieuw in zijn geboortestreek
vertoefde. In de vlakte zag hij de toren van Bottelare. Elke dag vierde hij eucharistie en ging op
"huisbezoek". In de omliggende parochies ging hij graag assisteren. Hij verdiepte zich in het boek Honderd
Jaar Affligem dat hij voorzag met kritische opmerkingen en verbeteringen. (/) Veel tijd besteedde hij aan het
samenstellen van de stamboom van de familie De Craene. Dankzij vele opzoekingen, vond hij zijn
voorouders terug te Zwevegem in de 16° eeuw. (1)
Na zijn 75° verjaardag ging zijn gezondheid sterk achteruit. In het begin van 1978 werd hij wegens
psychische problemen opgenomen te Kortenberg. Na korte tijd keerde hij terug naar Oosterzele maar bleef
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ernstig ziek. Hij kende periodes van grote angst, twijfel en verbittering. In 1980 was hij 50 jaar priester.
Van feestvieren was er geen sprake, vanuit Affligem ontVing hij een mooi briefje van zijn oud-leraar Dom
Gregorius Manise, die steeds bekommerd om hem was gebleven ...
Hij stierf op 23 mei 1981 te Zottegem en werd na de uitvaartdienst op 30 mei, begraven op het kerkhof te
Oosterzele.
Zijn doodsprentje vatte zijn leven kernachtig samen:
" .. .In vreugde en verdriet, opoffering en dienstbaarheid is hij tot de mensen gegaan met al zijn menselijke
tekorten en gebreken, hoogten en laagten, echter met veel goede wil om zijn taak te volbrengen ... " (9)
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(1) Zijn jeugd en de Affligemse periode worden uitvoerig belicht in : F. Teirlinck, Raphaêl De Craene (1902-1981). Monnik
van de abdij van Affligem (1921-1936) in Heemkundige Kring De Faluintjes, 10, Ter perse.
(2) Voor de gegevens over de verschillende parochies deden we een beroep op getuigenissen van priestes en oudparochianen.
(3) Liber Memorialis. H. Hart Aalst, pag. 12, 18, 20.
(4) Liber Memorialis. Sint-Martinus Melle, 1965-1972.
(5) Interview G. Linthout, Evergem, 08.07.1997
(6) F. Callebaut, Denkend aan pastoor De Craene, Acta Reverentia. Melle, 4 september 1985.
(7) Spijtig genoeg is dit exemplaar verloren gegaan na zijn dood.
(6) Archief Raf De Craene, Kortrijk, Stamboom Familie De Craene.
(9) Van harte dank aan de familie R. De Craene uit Kortrijk, die mij het archief over E.H. R. De Craene volledig ter beschikking stelde. Dank aan andere familieleden, priester, vrienden en aan Vader Abt Jan Goetghebeur en Dom Wilfried Verleyen van de abdij van Aflligem, voor hun bereidwillige medewerking.
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LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE 1997
(aanvullende lijst met gegevens van 16 mei t.e.m. 31 oktober 1997)

1) STEUNENDE.LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 500 BEF)
- de Hemptinne Reginald, Kalverhagestraat 3, 9090 Melle

2) LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 200 BEF TOT 500 BEF)
- Aelterman Marc, Driesstraat 15, 9090 Melle
- De Ruyver Luc, Watermolenstraat 22, 9090 Gontrode
- Matthijs Jacques, Vossen straat 124, 9090 Melle
- Minne Willy, Kweepeerstraat 23,9940 Evergem
- p.o.e. Merelbeke, Oijsegemweg 1, 9820 Merelbeke
- Segers Paul, Geraardsbergsesteenweg 239, 9090 Gontrode
- Van Caeneghem Pol, Tinnenpotstraat 10, 9000 Gent
- Van de Steene Roger, Jozef Cantréstraat 4,9000 Gent
- Vanloo Godelieve, Driesstraat 61, 9090 Melle
- Willems Marc, Koude Keukenstraat 25 bus 1, 8200
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VERPACHTING 'VAN DE « WEIDEPENNINGEN » IN
HET LAND VAN RODE A0 1680
door August De Baets
In de Wettelijke Passeringen van de schepenbank van MeDe en Gentbrugge (I ) bevinden zich, in het midden van
een niet gefolieerd register, enkele folio's betreffende een belasting op het grazen van vee op de gemene weiden.
Op deze weiden mocht het vee van het dorp grazen (2),

Deze gemene weiden waren eigendom van de heer v.an Rode.

In 1680 was dit Lopez Maria Rodriguez d'Evora

Y Vega. De dorpelingen konden hun vee daar laten grazen mits het betalen van een « impost» (= belasting) ook

nog « weidegulden » of « weidepenninc » genaamd Voor de meeste parochies van het Land van Rode, er waren
er 18, bedroeg deze penning 1 gulden en in sommige gevallen 2 gulden.
De heer van Rode stelde deze basisbelasting vast maar liet het innen ervan over aan ontvangers. Het recht voor
het innen van de weidepenning werd verpacht per opbod. Degene die het hoogste bedrag instelde kolt, op eigen
risico, de verschuldigde penningen innen. Het bedrag van de instel ging naar de heer van Rode. De meerontvangsten bleven voor de insteller. Voor iedere insteller diende men één of meer borgstelIers of « seckere»
aan te duiden. Dit voor het geval dat de insteller het verschuldigde bedrag niet zou kunnen betalen. Bij deze
« seckere » of waarborgsteller werd soms ook nog een « certifiant » aangeduid Deze moest instaan voor de
betrouwbaarheid van de borgstelIer.
Het vermelden van een zeker aantal « pennynghen» in enkele van de parochies kunnen we vooralsnog niet
verklaren.
Hier onder volgt de tekst en de lijst van de verschillende parochies in het Land van Rode.
Verpachtyn(ghe) van sJants impoi(st)en
Op de pastureren(de) bestiaJen
Cours hebbende binnen den
Lande van Rode voor
Eennen termijn van sesse
Maenden innegaen(de) xe meye
1680.

ij guJ(den)

(*)

J69 = 9 = 3 r-) Sche/derode : inneghestelt bij
ij C xvi lb. vij s, vi d.

Pauwels van Heghen
(1)

(* ..)

RAG. Melle nr, 96 Wettelijke Passenngen

(2) H. Vetbist, Geschiedenis vanMeIIe, pag. 77
(0.) als volgt lezen ; 2 gul(den) = het bedrag van de penning dat een dorpeling diende te betalen om zijn vee te laten grazen op de gemene
weide.
(0) moet als volgt worden gelezen ; 169 ponden, 9 sdtellingen en 3 deniers, dit was het bedrag dat de heel" diende te ontvangen.
(0• • ) zoals volgt lezen ; 216 ponden, 7 sdtellingen en 6 deniers, dit was het totale bedrag dat de ontvanger had gelnd, in casu in de gemeente
Sdtelderode. Zijn winst was dus rond de 47 ponden.
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13 pennyn(ghen) Anthone de Smet
secker Jan Pien tot Bayghem
en(de) H(endriJc Merschaut tot Baeleghem

i gul(den)

122 = 1 = 3

Bottelaere inngestelt

i C xxxv} lb. viii s. v} d

bij Jan Tuunen Bottelaere
secker Rogier de Wierdt
certifiant Frans de Bruyne

ij gul(den)

485 = 5 = 4

Ghelldbrugge innegestelt

x C i lb. gr.

bij Lieven vander Hegghen .
10 pennyn(ghen) den selven

seckers P(iete)r Schepensft. L(ieve)ns tot Scheiderode
ende Jan Hebbelynckft. Laurens tot Melsene
certifianten GuilIe Poerman tot tvoorn(oemde)
Scheiderode en(de) Jan Borremanft. Joos tot 't voorn(oemde)
Meisene.

i gul(den)

145

=

14

=

6

Munte innegestelt bij

Lieven vander Hegghen

ie iiij xx i lb. x s.

Seckers P(iete)r Schepens ft. L(ieve)ns tot Schelderode ende
Jan Hebbelinckft. Laur(eyn)s tot Meisene
Certifianten Guil/e Poerman tot 't voorn(oemde) Schefderode
En(de) Jan Borremanfs. Joos tot 't voors(eyde) Meisene

ij} gul(den)

664 = 7 = 4

Melle inneghestelt bij

vi C Ixj lb. xs vi d

Laur(eyn)s Vercauteren
Seckers P(iete)r Voncke fs. Adriaens
Gecertitiert bij schepenen van Herderssem.

i gul(den)
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124=5=6

Gontrode innegestelt bij

1 C xlij lb. xvi s.

Marten Verstuyft
Seckers Jan vander Stuyft ende
Niclays de Smet
Certifianten Jooris van Caeckbecke

i gul(den)

435 = 0 = 0

Scheldewindeken innegestelt
iiij C xli lb. p.

bij Jan van Beversluys
seckers Jooris Clemmen en(de)
Guil/e van Beversluys tot Semmersaecke
Certifianten Jacobus Van Poucken ende
Thomaes Smesman oock tot Semmersaecke

i gul(den)

69 = 12 = 0

Lantscautere innegestelt bij
Laur(eyn)s Vercauteren

ixxv lb xij s.

Secker Pietter Vonckeft. Adriaens
Gecertifiert bij schepenen van Herderssem.

647 = 13 = 4

Bae/eghem innegestelt bij
C

G(il/i)s Rimbaut

V

x Ib vi s.p.

Seckere Jan Rimbaut ft. Jooris
Certifianten Pieter Pienft. Jans
En(de) Jan van Achter ft. L(ieve)ns

i gul(den)

122 = 3 = 3

Moortsele innegestelt bij Lieven
i C iiij xx lb.

van(der) Beken
seckere Bertel van Hecke ft. Gil/is
Certifiant Adriaen van(der) Beken

i gul(den)

529 = 14 = 0

Oosterzele inneghestelt

v C xxix lb.

bij Jan van Beversluys
seckers Jooris C/emmens ende
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Detail uit een kaart van 1808 naar de figuratieve kaart (1'74) van wijlen
landmeter Carolus Benthuijs
Detail uit gemeenteplan Melle
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Guille van Beversluys tot Semmersaeke
Certifianten Jacobus van Poucken
Ende Thomaes Smesman tot tvoorn(oemde)
Semmersake

i gul(den)

101 = JO = 0

Beerlegllem inneghestelt
i

bi} Anthone de Smet

C

x ii} lb. x s.

ie pennyn(ghen) Lievens van(der) Heggen
sec kers P(iete)r Schepensfg. L(ieve)ns tot Scheiderode
en(de) Jan Hebbynckfg. Laurens tot Meisene
certifianten Gui/le Poerman tot Scheiderode
en(de) Jan Borremanfg. Joos tot voorn(oemde) Meisene

i} gul(den)

122

=

3= 3

Melsene inneghestelt bi}

Pauwels van Hegghen

i e lvj lb. vii s. vi d

X pennyn(ghen) Lieven van Hegghen
Sekers P(iete)r Schepensfg. L(ieve)ns tot Scheiderode
En(de) Jan Hebbelynckfg. Laur(eyn)s tot Meisene
Certifianten Gui/le Poerman tot tvoorn(oemde) Scheiderode
Ende Jan Borreman fg. Joos tot Meisene.

i gul(den)

84

=

12

Gllysele inneghestelt bi}

= 0

Adriaen de Clerck

iii} xx xii lb. vii} s.

Secker Pieter de Mey gecertifiert
bi} schepenen van Gysenseele

i gul(den)

112

=

12

=

4

Bavegllem inneghestelt bi}

Laureyns Vercauteren

i

1 C pennyn(ghen) Jan Herreman
Heynderick Hermans secker
Gecertifiert bi} schepenen van Burst Bambrughe
Sonneghem en Cottens
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C

xxx vii} lb. ix s. p

ij gul(den)

120 = 0 = 3

Letterhauthem inneghestelt bij
Laureyns Vercauteren

i

C

ti lb. x s. vi d

Secker Pieter Vonckefg. Adriaens
Gecertifiert bij schepenen van
Herderssem

i gul(den)

290

= 19 = 4

Vliesele inneghestelt bij
iii C I. Ib. p.

Lieven van(der) Beken
XX pennyn(ghen) Lieven van Hegghen

Seckers P(iete)r Schepensfg. L(ieve)ns tot Scheiderode
ende Jan Hebbelynckfg. Laurens tot Meisene.

i gul(den)

97

=

12

=

8

Sinte Pieters prochie inneghestelt
i C v lb. x viij s.

bij Marie Verstuyft
5 pennyn(ghen) Jan de Gruyter
Drongen
Secker jan Bacquilliau ende Philippe Monie
Certifianten Marten Bocquydt ende
Daniël van Hulst schepens van Dronghen.

- 22-

MOTIEVEN OP HEKKENS (deel 3)
door 'G i nette Desmet
Het hart-motief
Het hart is algemeen bekend als een symbool voor liefde.
Nochtans werd dit symbool zowat een generatie terug nog overal en alom verspreid aangetroffen,
uitgesneden in het hout van W .C.-deuren! Toch een onmogelijke combinatie: een liefdessymbool dat tevens een symbool is voor zoiets laag-bij-de-gronds als een toilet!
Een mogelijke verklaring voor deze tweespalt is dat het hart-symbool zou teruggaan op een oeroud vruchtbaarheidssymbool

(1).

Laten we even de zaken op een rijtje plaatsen. Eerst en vooral :

een echt hart lijkt zeker niet op zijn gestileerde voorstelling. We halen hier de theorie van K. Logghe aan volgens wie het een Moeder-Aarde symbool zou zijn, in concreto een afbeelding van het
schaamgedeelte van de vrouw. Een frappant voorbeeld in die richting vinden we afgebeeld op
een ouden boekenplank uit Oost-Friesland waarop een naakte vrouw staat afgebeeld. Het
schaamgedeelte van de vrouw wordt door een hart afgebeeld

(2) .

In deze optiek bezien krijgt de naïve voorstelling van het symbool van verliefdheid, het met pijlen
doorboorde hart een veel gewaagdere dimensie. De pijl is immers een typisch mannelijk symbool!

3).

Oeroud vruchtbaarheidssymbool of niet, de oogst van hekkens met dit motief te Melle-Gontrode is
niet erg groot.
Een prachtig versierd hekken met hartmotieven aan de Kalverhage 15 is immers een exemplaar
afkomstig uit Lede.
Een eenvoudiger maar toch mooi hekken met hartsymbool vind je aan de Kalverhage nr. 62. Het
gesloten hekken vertoont in het midden een topstuk met het hart-symbool (dia 1).
Behalve met de punt naar onderen wordt het hart soms afgebeeld met de punt naar boven (zoals
de schoppen in het kaartspel). Volgens K. Logghe is dit waarschijnlijk een andere en minder
frequent voorkomende voorstelling van het
hartsymbool.
Een mooi oud exemplaar vind je aan een kasteelhekken aan de oude Brusselseweg (zonder
nr.). Het midden topstuk van het hekken is een
omgekeerd hart-symbool (dia 2). In de Schauwegemstraat nr. 8 heeft een recent hek behalve
dia 1 : Kalverhage 62

zon ne-omloop symbolen ook nog omgekeerdharttkens (dia 3). Vermelden we tenslotte nog
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dia 3 : Schauwegemstraat nr. 8

dia 2 : Oude Brusselseweg

een mooi omgekeerd-hart geplaatst op een muurpilaartje aan de Bergstraat nr. 10. Mogelijk werdhet
gerecupereerd tijdens de verwijdering van een ouder hek voor het huidige recente hek (dia 4).

De stralende zon
Het belang van licht, van zon voor het leven op
aarde is primordiaal. De zon is in veel culturen vereerd geweest en kreeg aldus een goddelijke status.
Sommige dynastieên zoals bv. de ink-koningen en
de japanse keizers beweerden van de zon af te
stammen wat hun een goddelijke status verschafte.
Dichter bij ons noemde de Franse koning Lodewijk
XIV zichzelf "Ie roi soleil" om zijn macht en status uit
te drukken.
Tijdens de kerstening werden alle zonnesymbolen

dia 4 : Bergstraat nr. 10

omgebogen tot Christussymbolen en werd Christus
betiteld als het licht van de wereld .
De zon als Christussymbool wordt op zijn beurt allang niet meer als dusdanig begrepen. Het zon nemotief, oorspronkelijk een heidens symbool, later het symbool voor Christus wordt nu eenvoudig be-

dia 5 : Bergstraat nr. 3

dia 6: Schauwegemstraat nr. 93
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keken als een cliché-voorstelling vande zon zlef zonder de vroegere symboliek.
Het zonnemotief vind je o.a. aan de Bergstraat nr. 3 (dia 5) en de Schauwegemstraat nr. 93 (dia 6).

Besluit
Hiermee sluiten we deze artikeltjes over de motieven op de hekkens af. Onze eng ie pretentie was
even de aandacht te trekken op de verschillende motieven en het ongetwijfeld oeroude gedachtengoed dat er in verscholen zit. Voor de juiste interpretatie en oorsprong hebben we slechts enkele
richtlijnen aangegeven. We pretenderen zeker niet de waarheid in pacht te hebben. Laat het alleen
een pleidooi zijn om deze hekkens en hun "ornamenten" in ere te houden.

Toekomstperspectief? (dia 7)

Met dank aan Jan Olsen voor de hulp tijdens de prospectie.

Selectieve bibliografie

w.

H.
M. J. Kits Nieuwenkamp - Encyclopedie van de Heraldiek uit. Elsevier.
K. Logghe - Tussen hamer en staf - Voorkristelijke symboliek in de Nederlanden en elders in Europa - uitg. Brepols.
O. Neubecker e.a. : Heraldiek, bronnen, symbolen en betekenis.
E. Valgaerts - L. Machiels - De Keltische erfenis Riten en symbolen in het volksgeloof.
Jan Van Hinte : Oude symbolen op hekkens - in Ons Heem jg. 28 nr. 2/lentemaan '74
De onderschriften bij de foto's van dit artikel zijn door de drukker volledig door elkaar gehaspeld!

(1)
(2)
(3)

K. Logghe : Tussen hamer en staf - Voorkristelijke symboliek in de Nederlanden en elders in Europa p. 113-120
ibidem afbeelding 293 pag. 119.
Het in de biologie gebruikte teken
is een universeel gebruikt teken voor een mannelijk exemplaar van een diersoort.
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Boek

"Bijdragen tot de geschiedenis van Melle"
auteur: August De Baets (conservator / archivaris van het Gemeentelijk
Museum / Documentatiecentrum Melle)
nog aan te schafTen :
1)

door opbaling in bet Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 395,
9090 MelIe, tijdens de openingsuren (zie elders in dit nummer)
kostprijs = 500 BEF

2)

door overschrijving van 600 BEF (verzendingskosten inbegrepen)
op de bankrekening van de
Heemkundige Vereniging De Gonde
p/a Brugstraat 11 - 9090 Melle
nummer: 448-3586321-38

Goed nieuws
Binnen afzienbare tijd zal ons documentatiecentrum te Melle beschikken over een uitgebreide synthese m.b.t.
de staten van goed van het Land van Gavere.

Het feit dat niet alleen de genealogische gegevens, doch ook bv. de lijst van de bezittingen van de overledene, in
dit werk zullen opgenomen zijn, maakt van deze ook voor de heemkundige een ideale bron voor de
pláatselijke geschiedschrijving.
Ons lid, de heer Martel Meys, uit Kalken stelde ons zijn notities, gemaakt op basis van jarenlange opzoekingen 1
I

in authentieke archiefdocumenten, ter beschikking.

!

Dit 'monnikenwerk' wordt momenteel met behulp van de computer verwerkt door ons bestuurslid, Fernand

i
1
I

Steurbaut. Een fraaie en degelijke begeleidende tekst waarvoor ook Marcel Meys zal tekenen, zal de vorser snel i
wegwijs maken in deze uitzonderlijke rijke archiefbron. We houden u op de hoogte.

i
!
I

I

-- - - - . -- - - -- -.--- - - - _ .- -- - ----- - --- - ----- - --- - - - -----.- -- -- - - . - -- - - --- - - - --- - - - --- - - --- - - - ------- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - --~

- 26-

DE ROUWBORDEN OF OBIlTS UIT DE SINTMARTINUSKERK TE MELLE
door Jan Olsen
In voorliggende aflevering identificeren en beschrijven we de rouwborden gegroepeerd rond de adellijke familie
« van Pottelsberghe de la Potterie ».
Een bijzondere aandacht geven we zeker aan de figuur van Léon Edmond van Pottelsberghe de la Potterie. Als
eigenaar / bewoner van het kasteel « Ter Camere »'. gelegen in de Kalverhage, was hij een onmiddellijke buur
van de familie « de Bueren » (deze familie bespraken we uitvoerig in onze vorige uitgave). L. van Pottelsberghe
de la Potterie was burgemeester te Melle van 1912 tot 1921, dus ook in de moeilijke periode van de Duitse
bezetting tijdens Wereldoorlog 1.
Aanvullend op onze eerste bijdrage m.b.t. de familie « de Bueren », pag. 13-14 (genealogische schets)
vermelden we graag ook de kinderen uit het tweede huwelijk (1939) van Anne Marie Laure Behaghel de Bueren
(1904-1996) met Raymond A. V. de Marchant et d'Ansembourg (1897-1959), met name: Anne ('Gent 02 maart
1940, gehuwd te Melle op 31 mei 1961 met Dominique Jacques de Lhoneux, 0 Brussel 28 mei 1938) en Pascale
(' Gent 29 april 1943 en + Melle 04 september 1943). Tevens is er bij het knip- en plakwerk iets fout gegaan .
. Op pag. 8 onder de wapenbeschrijving moet volgend op • de Bueren de naam « Fortamps » : nr. 45 : van azuur
tot aan drie klaverbladeren van zilver, geplaatst 2 en 1, komen.
Als illustratie moet de obW van Elisabeth
Fortamps erbij komen.

Op pag. 9 dient

Fortamps te worden verwijderd en moet de
naam « d'Alcantara » worden geplaatst.
De band tussen beide adeUijke familie « de
Bueren» en

« van Pottelsberghe de la

Potterie» vinden we bij Cathérine Ch. J.
Borluut (obW nr. 1) (1775-1852), echtgenote
van Jean de Bueren (obiit nr. 2) (1773-1848).
Cathérine was de dochter van Alphonse
Borluut

(1719-1785)

en

Marie

van

Pottelsberghe (1736-1802).
Tot slot van deze inleiding wil/en we ook de
lezer nogmaals betrekken bij ons dankwoord
ten

aanzien

van

de

heer

Emiel

de

Herclu!nrode, die voor deze artikelenreeks
instond voor de heraldisch correcte tekeningen

(45) .

en voor de bijhorende wapenbeschrijvingen.

- 27-

WAPENBESCHRIJVING VAN DE FAMILIES MET AANDUIDING VAN
DE NUMMERS VAN DE RESPECTIEVELIJKE ROUWBORDEN

Bauwens (33)

Van goud tot

~

drie eikels van sinopel,

gestengeld en gebladerd

(33)

Kervyn d'Oud-Mooreghem (32, 34 en 35)
Van sabel tot aan een keper van goud,
vergezeld in het schildhoofd rechts, een eikel
gestengeld en gebladerd, de twee blaadjes van
goud ; links een zespuntige ster van hetzelfde,

in de punt een arendsbeen van zilver.

Het

schild gestopt met een helm van zilver,
getralied, gehalsband en omboord van goud ;
gevoerd en gehecht van keel, met een wrong en
dekkleden van sabel en goud.
Helmstuk: een

uitkomende

griffioen van

zilver getongd van keel.
Schildhouders: rechts een griffioen en links
een leeuw, beide omziend
van goed, getongd van keel.
Spreuk : « Fortiter en Leviter » van sabel op
een zilveren lint.
(35)
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Pycke de ten Aerden (13, 18, 19 en 20)
Gevierendeeld: 1 en 4 van sabel tot aan twee
toegewende leeuwen van goud, getongd en
geklauwd van keel, houdende paalsgewijze een

lans van goud, dit is PYCKE ; 2 en 3 van keel
tot aan vijf ringen van zilver, als SintAndrieskruis geplaatst, dit is, van der BEKEN.
Het schild getopt met een helm van zilver,
gekroond, getralied en omboord van goud,
gevoerd en gehecht van keel, met dekkleden
van sabel en zilver.
Helmstuk : een burcht van zilver.
Schildhouders : twee

leeuwen

van

goud

getongd en geklauwd van
keel, houdende elk een banier
met het blazoen van der
BEKEN.
(18)

Spreuk : « PELIAS HASTA» van sabel op
een zilveren lint.

de Moerman d'Harelbeke (12, 13, 15 en 16)
Van sabel tot aan een bijl van goud met ronde
steel en naar rechts gekromd. Het schild getopt
met een antieke burggravenkroon.
Schildhouders : twee

wildemannen

in

vleeskleur, hoofd en lenden
bedekt met klimopbladeren,
steunend op hun knots.
Spreuk: « SECURI STO SECURUS » van
sabel op een zilveren lint.

(12)
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van Pottelsberghe de la Potterie (15, 21, 22, 24, 32 en 42) .
Van sabel tot aan een jachthoorn van zilver,
gemond en geringd van goud, gesnoerd van
keel. Het schildhoofd van goud ; getopt m~t de
baronskroon voor de titeldrager en voor de
afstammelingen een helm van zilver, gekroond,
getralied en omboord van goud, gevoerd en
gehecht van keel.

Dekkleden van goud en

sabel.
Helmstuk : een adelaarskop met hals van
sabel, tussen een vlucht van goud
Schildhouders : rechts een griffioen van goud
getongd en geklauwd van
keel en links een aanziende
leeuw van goud
Het mondstuk van de jachthoorn staat rechts in
het diploma van 1816 en links in de andere.
(22)

Spreuk: «PLUS-EST-EN-LUY» in sabel op
een zilveren lint.
Schildhouder links nr. 21 is de leeuw
omgewend.
Schildhouder nr. 32 griffioen en leeuw beide
omgewend

de Crombrugghe de Piquendaele (17)
Zie« De Gonde}) jg. 25 (1997) nr. 2 pag. 10

(17)
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della FaiU~ d' Assenede (14)
Van sabel tot aan een keper van goud, beladen
met drie lelie's van azuur, vergezeld in het
schildhoofd van twee afgerukte en toegewende leeuwenkoppen van goud, getongd van keel ; in
de schildpunt een aanziende leeuwekop van
goud bijtend-een ring van sabel.

(14)
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Genea{ogiscbe scbets

Emile de Crombrugghe (1800 - 1893) X Elise de Crombrugghe de Beaupré (1812-1881)
(1840)

r--------L - . - - - --

Adrien de Crombrugghe de X (1864) Victoria Pycke de ten Aerde
Picquendaele (1844-1910)
(1835-1884)

Théodule Aloïs Edouard G. Pycke
de ten Aerde (19)
• Gent 15 maart 1826
+ Lovendegem 26 juli 1899

Anatolus Augustinus G. Pycke
de ten Aerden (18)
• Gent 28 mei 1827
+ Melle 20 maart 1907

_ _...A.. _ _ _ _ _

Adrien de Crombrugghe de Picquendaele (17)
•
1868
+
1918

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Joseph della Faille d'Assenede X Marie Coletle d'Hane Steenhuyse
(1780)
(1761 - 1823)
(1756 - 1830)

Francois Jos. Pycke X Marie Jos. van der Straten
(1762 - 1862)
(1759-1815)

-- --

------

Charles de Moerman d'Harelbeke X Désirée Pycke de ten Aerden
(1797-1854)
(1823)

Charles Pycke de ten Aerden (13) X Adelaïde FailIe d'Assenede (14)
(1824)
(1794-1864)
(1791-1855)

I - -- - --

~
Marie-Désirée Pycke de ten Aerden (20)
(1825-1899)

--- ...

-I

.-

i

Léon de Moerman d'Harelbeke (12)
(1828-1889)

X
(1858)

-~-

Georgius de Moerman d'Harelbke (16)
o Gent 28 juni 1863
+ Melle 23 april 10CB

Berthe de Moerman d'Harelbeke (15)
0
1800
+
1939

(21)

(22)

(24)

(33)

(34)

(35)

X

(32)

(42)

Jean van Pottelsberghe X Marie Jos. Balde
(1740-1799)
(1700)
(1752-1801)

Emmanuel van Pottelsberghe X Julie d'Hane de Steenhuyse
(1800)
(1784-1835)
'1780-1858)

Marie Frédéric Joseph van Pottelsberghe X Thérèse Pélagie de Lichtervelde
(1772-1842)
(1794)
(1775-1848)

Jean Baptiste J. van Pottelsberghe .. ? . XX Julie C. de Kerchove
(1795-1862)
(1840)
(1806-1881)

Amedée van Pottelsberghe X Marie de Clerque-Wissocq
(1837)
(1815-1800)
(1810-1874)

Albertus Maria Ghislenus van Pottelsberghe de la Potterie (22)
oDesteldonk 14 juni 1842
+ Gent 14 december 1888

Werner van Pottelsberghe de la Potterie
o Gent 28 maart 1852
+ Parijs 19 maart 1902 (begraven te Wetteren 25m)

Alfred de Kerchove d'Exaerde X Marie Borluut d'Hoogstraete
)
(1800)
(1848-1889)
(1846-

_ .. _------- .,
J.M. Adrien d'Ursei X
Henriette M. Théod uline de Dreux
Parijs 1 (2) mei 19.JJ
o Brussel 17 januari 1868
Parijs 00 januari 1880
+ Durbuy
augustus 1933 + Brussel 04 september 1970
0

as

-- - - - -'-----.,
Ferdinand M. d'Ursel
o Brussel 23 mei 1913

Robert M. CH . L. G. Alfred de Kerchove d'Exaerde Borluut
o Gent 20 december 1876
+ Wuustwezel 02 maart 1954

George Antoine Kervyn d'Oud-Mooreghem X Rosalie Marie Anne Baut de Rasmon
(1767)
(1746-1796)
(1743-1831 )

-- - -

~.

Franciscus Judocus Bauwens X Coleta Emmanuela Maria Ghislina
de Zinzerling ( ... .. .)
C· ····)

Jean Baptiste Remi Guislain X (.. ) Pauline Marie Guislaine
Kervyn d'Oud-Mooreghem
de Ghellinck
(1 769-1843)
(1771-1841)

•

r----

I

~------

Amedée Valentin Adolphe Kervyn
d'Oud-Mooreghem (35)
.? 14 april 1800
+ Gent 21 februari 1863

Edmond Kervyn d'Oud-Mooreghem (34)

• ? 00 augustus 1700
+ Gent 3J (29) november 1882

~

Humbeline Cathérine Maria Ghislena Bauwens (33)

X ( ... )

o

Gent 04 november 1812

+ Gent 21 februari 1883

I-- - --

Pauline Marie Colette Ghislaine Kervyn (32)

X Gent 25 april 1866

• ? 12 december 1844
+ Gent 14 maart 1872

-----Loon Edmond G. van Pottelsberghe
de la Potterie (42)
• Gent 26 maart 1868
+ Gent 23 november 1933

X (1889) Raphaëlla M.C. J.G.
Dons de Lovendeghem
• Gent 2 juli 1867
+

Marie Humbeline Colette Ghislaine
van Pottelsberghe de la Potterie (24) .
• Gent 26 januari 1867
+ Gent 28 juni 1890

X Charles de Kechove d'Exaerde

-----V
XX (MeIIe 26 augustus 1913)

Anloinette Anne M. L. J. C. G.
van Pottelsberghe de la Potlerie
• Gent 13 april 1891
+ Wuustwezel 07 november 1918

"
Albert Louis Paul M. J. Gh. van
Pottelsberghe de la Potterie (21)
° Melle 22 september 1895
+ Melle 29 december 1910

,
X (Brussel 9 (10) juni 1942)

Monique Antoinet!e M. J. G. de Kerchove d'Exaerde Borluut
° Wuustwezel 24 september 1916

Kinderen :

(0
(0
(0
(0
(0

Claude
Henriet!e
Française
Thierry
Ghislain
Michèle

r

Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven

1946)
1947)
1949)
1950)
1g:)2)
1g:)4)

· 1867

Westergevel van de Sint-Martinuskerk

Plaatsaanduiding rouwborden in de Sint-Martinuskerk & extra aanduiding afbeelding en
identificatienummer van deze m.b.t. de familie "van Pottelsberghe de la Potterie"
(zie ook genealogische schets)
DORPSPLEIN / rvrnLLE

R2

K
A
S
T

Rl

- 37-

(1")

(13)

(20)

(15)

(12'

(16)

Lijst van de rouwborden die zich sinds onlangs in het Gemeentelijk Museum MeDe
bevinden & extra aanduiding afbeelding en identificatienummer van deze m.b.t. de
familie van Pottelsberghe de la Potterie (zie ook genealogische schets)

(40)

(43)
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(44)

Korte behandeling van elk obiit afzonderlijk
(horende bij de familie « van Pottelsberghe de la Potterie»)

Léon Math. Ludovicus Gh. de Moerman
d'Harelbeke

Geboren te... ... op 08 november 1828 en
overleden te Gent op 20 oktober 1889, begraven te Melle op 26 oktober 1889 (zie kopie
akte uit de parochieregister van de SintMartinuskerk te Melle)

(12)
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Zoon van Charles de Moerman d'Harelbeke
(gemeenteraadslid te Gent van 1830-1836, arrondissementscommissaris van Gent van
1836-1847 alsook katholiek senator van 18511854 verkozen in het arrondissement Kortrijk)
(°1797, + 1854) en van Désirée Pycke de ten
Aerde (°1799, + 1852).
Léon huwde in 1858 met zijn volle nicht langs
moederszijde, namelijk met Marie-Désirée
Pycke de ten Aerde (zie obiit 20).
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Charles Franciscus Ghislenus Pycke de ten
Aerde.

Geboren

te

Op

22

september

(november?) 1791 en overleden te Gent op
21 juni 1855.

Zoon van François-Joseph Pycke (1759-1805)
en van Marie Josèphe Caroline van der Straten
(dame de ten Aerde) (1762-1815).
Zijn zusters zoon (Léon de Moerman d'Harelbeke) was gehuwd met zijn docbter (Marie
Pycke de ten Aerden).
Charles was gehuwd met Adelaïde della Faille
d'Assenede (1794-1864). (zie obiit 14).

(13)

Charles kocht op 22 maart 1843 het Goed Ter
Linden alias ten Rugghenstoele, ook nog Jezuïtengoed genoemd, vandaag nog gekend als
Pycke's kasteel van een zekere Victor van de
Woestijne. A. De Baets wijdde in zijn boek

« Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle»
daaraan een hoofdstuk, zie pag. 104 e.v.

Pycke 's kasteel, foto uit begil/ de lOste eeuw
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Marie Adelaïde Guislaine della Faille d' Assenede

Geboren te ....... op 16 mei 1794 en overleden te Melle op 08 november 1864.

Dochter van Joseph della Faille d' Assenede
(1756-1830) en van Marie Colette d'Hane
Steenhuyse (1761-1823).

Was gehuwd met Charles Pycke de ten Aerde
(zie obiit 13).

(14)

,

;

k,y~,,-\ t rn

I

I

Berthe de Moerman d'Harelbeke

Geboren te Gent op 20 augustus 1860 en
overleden te Parijs op Ol maart 1939, begraven te Melle op 09 maart 1939.

Dochter van Leon de Moerman d'Harelbeke
(1828-1899) (zie obiit 12) en Marie-Désirée
Pycke de ten Aerden (1825-1899) (zie obiit
20).

Berthe huwde Wemer van Pottelsberghe de Ia
Potterie (1852-1902), hiermee vormt zij de
(15)
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directe link met de familie van Pottelsberghe
de la Potterie. Zij erfde het Pycke's kasteel
van haar tante Celina, die het op haar beurt
verkreeg van haar broer Anatole bij diens
overlijden. Anatole was net als Berthe's moeder een kind van Charles Pycke de ten Aerden.

Georgius de Moe~man d'Harelbeke

Geboren te Gent op 28 juni 1863 en overleden
te Mel1e op 23 april 1909.

Zoon van Léon de Moerman d'Harelbeke
(1828-1889) (zie obiit 12) en Marie-Désirée
Pycke de ten Aerden (1825-1899) (zie obiit
20).

(16)

Adrien de Crombruggbe de Picquendale

Geboren te Gent op 22 februari 1868 en overleden te Melle op 20 maart 1918 (zie parochleregister Sint-Martinus / Melle).

Zoon van Adrien (1844-1910) en Victoria
Pycke de ten Aerden (1835-1884), deze laatste was een schoonzus van Léon de Moerman
d'Harelbeke wiens dochter, Berthe (zie obiit
15), via haar huwelijk familiaal verwant was
met de van Pottelsberghes de la Potterie.

(17)
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Anatolus Augustinus G. Pycke de tenAerden

Geboren te Gent op 28 mei 1827 en overleden
te Melle op 20 maart 1907, begraven in de
familiekelder op het kerkhof te Melle.

Zoon van Charles Pycke de ten Aerden (17911855) en van AdelaYde della Faille d' Assenede (1794-1864) broer van Berthe de Moerman d'Harelbeke's moeder.

(18)

Mademoilelle PYCKE . DB TEN AERDEN, la Douairi~re PYCKE DB
TBN AERDEN;
Le Vicomte DB MOERMA~ RT D'HARLEBEKE, la Baronne \VERNER
VAN POTTELSBERGHE DB LA POTTERlE, Ie Baron CUAltLIlS Vit
CROlfBRUGGHE DB PICQUENDAELE, lieutenant au Ier rtgiment de:
Ouide., la Baronne CHAKLRS OR CROMBRUGGHE DE PICQUENDAELE ct
leun enCan!., Ie Baron ADRII!H DB CRO~{BRUGGHE DE PICQUENDAELE,
Monsieur et Madamé GUSTAVB LR FÈVERE DI! TEN HOVE et leurs enfan!s ;
La Baronne Douairière PYCKE VR PETEGHE~r, la Baronne Douairière
AlIiDiB PYCKE, Ie Vicomte ALPRED DE MOER~{:\N D'HARLEBEK~,
Monsieur ROOMAH D'ERTBUER;
ont l'bonneur de l'OUI faire part de la perte cruelle quïls viennent
d'l!prouver en la penonne de
MESSIRE

ANATOLE-AUq.USTE-GHISLAIN

PYCKE

DE TEN

AERDEN

leur frère, beau-frêre, onele, grand-ande et cousin germain, né à Gand Ie
2g mai 1827 et y pieusement dl!c4!d6 Ie 20 mars Igoi, muni des Sacrements
de notre ~fère la Sainte Églile.

-----

L_ S,mu fotÜhr_, SHiDi tU l'inlallmlJ/ion dIJ," Ie cavta/l dl la familie, IJ/I,a· lull
I" fÉgliu tU Mille Ie LUldi 25 1114n, .. 10 1/2 IUllr'l.
Les MeIICI pour Jes Dame. aeront ditCi eD 1'~g\i1C de ~'.Mi~hel Ie méme jour,
de 10 heuTes 1 midi.

PRIEZ POUR LUI.
Ni IIC11l1 DI . . . - - .

Gmd, Ie

20 man

1907.

1_.
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Théodule A10ïs Edouard G. Pycke de ten
Aerden

Geboren te Gent o'p 15 maart 1826 en overleden te Lovendegem op 26 juli 1899, begraven
in de familiekelder op het kerkhof te Mel1e.

Zoon van Charles Pycke de ten Aerden (17911855) en van Adelaïde della Faille d' Assene de (1794-1864) broer van Anatolus (zie
obiit 18).

(19)

Marie-Désirée Pycke de ten Aerden

Geboren te Gent op 28 februari 1825 en overleden te Gent op 23 januari 1899, begraven te
Melle op 27 januari 1899 en bijgezet in de
familiekelder op het kerkhof te Melle.

Dochter van Charles Pycke de ten Aerden
(1791-1855) en van Adelaïde della Faille
d' Assenede (1794-1864).

Gehuwd met Léon de Moerman d'Harelbeke
(1828-1889) (zie obiit 12) in 1858, moeder
van o.a. Georgius (zie obiit 16) en Berthe (zie
obiit 15).

(20)
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Albert Louis Paul M. J. Gh. van Pottelsberghe de la Potterie

Geboren te Melle op 23 september 1895
en overleden te Melle op 29 december
1910, begraven te Melle op 03 januari
1911.

Zoon van Léon van Pottelsberghe de la
Potterie (1868-1933) en van Raphaëlla
Dons de Lovendeghem (1867- ?).

(21)
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Le BarOD et la Baronne VAN PonaLSBI!ROHI! DI! LA POTTUll!;
Mademoiselle ANTOINI!Tn VAN POTTI!LSBI!ROHI! DB LA POTTI!RJI!;
Mademo~lIe van Pottelsbergbe de la Potterie. Ie Baron et la Baronne
Dons de Lovendegbem et leurs enfanls, Madame Gabrielle Dons de Lovendegbem. en religion S<zur Ma,ie-Louise du Sacré-Ca!ur des Sceurs de
Notre-Dame ;
.
Monsieur et Madame Louis van Pottelsbergbe de la Potterie. Monsieur .Adolpbe van Pottelsberghe de la PIIUerie, Monsieur et Madame- van
Pottelsberghe de la 'potterje, Madame Dons de Lovendeghem, Chanoinesse
régulière de St-Augustin. Madame A1béric Oeelhand de la Bistraete, née
Baronne Dons de Lovendegbem;
Le Marquis de. Wavrin Villers au Tertre. les Comtesses Marie-Henriette, Adrienne et Oeneviève de Wavrin 111ers au Tertre,
.ont la profonde dooleur de
s faire part de la perte douloureuse
nne de
qu'ils vièonent d'éproDver en la
MESSn~E

ALBEKT, LOmS t PAUL. lARIE, JOSEPH, GHISLAIH

van PotteIsberghe de la Potterie
Préfet de la Ctm/1'61atiOIl, de la SailLie- Vi~r~e,
Jl'ice-Présidsnt de la SociéU de St- Tl'illccllt d~ Pcwl,
leur tils, frère, neveu, petit-r.eveu et cousin-germain bien-aimé, né à Melle
Ie 22 Septembre 1895 et y pieusement décédé, Ie 29 Décembre 1910,
muni des SS. Sacrements de notre Mère la Sainle-Église.

U service flmèlJr~ (COrp8 préaellt), sltll'i ile l'illhltmation
Ze caveau ds familie, sera ctlébl'é en l'Éllise pctr0Ï8sude
de Melle, Ze Mardi 3 Janvier 1911, à ti heures.
rous lJtes prU ti/y ·a8siater.
Les Vigiles scront chant6es la "cille, à 4 heures.

if4,n,s

Les muses. pour dacaa Hloot dUel,

eG

la

m~me

tglJse, de 10 heures llllidi.

eD:la me_ qtIa. l partlr dil Meraedl 4 Jlllvier. l a btutCS.
ptliu sera faiû 4IU paU:Dres de la commUlle, par les

Les trentalnes _ t dltel,

Une distribution

IÛ

solns dil. &v6IIU

IÛ

Blenfaisance.

P81BZ DIRV P0118 LVI.
Prltre de

ft'eavoycr

al IIeIinl al c:ouroaaea.

Melle, Ie 29 Dkembre 1910.

Onderaan deze brief lezen we dat er een broodbedeling zal worden georganiseerd door het Weldadigheidsbureau (de instelling waaruit ons huidig O.C.M W. evolueerde).
Eeuwenlang is zo 'n bedeling onderdeel geweest van de begrafenisceremonie. Dit gebruik ontstond uit
de opvatting dat de doden geholpen konden worden door hetgeen traditioneel als goede werken werd
omschreven. Bijgevolg kregen doorgaans na de uitvaart niet enkel familieleden, vrienden en geburen
een maaltijd. Welstel/enden lieten, naargelang hun stand enfortuin; brood uitreiken aan de behoeftigen
van de parochie. Meestal werd de organisatie van zo 'n broodbedeling aan de armenmeester toevertrouwd. Hij kende immers de families die bij het Bureel van Weldadigheid stonden ingeschreven en wist
tevens waar de nood het hoogst was.
(Info uit : "Rendez-vous met Magere Hein H, doods- en rouwgebruiken in de 19de eeuw, uitgegeven door
het Museum voor Volkskunde Gent in 1986).
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Albertus Maria Ghislemus van Potte Isbergbe de la Potterie

Geboren te Desteldonk op 14 juni 1842 en
overleden te Gent op 14 december 1888.

Zoon van Jean Baptiste 1. van Pottelsberghe
(1795-1862) uit zijn tweede huwelijk met Julie C. de Kerchove (1806-1881).

Gehuwd te Gent op 25 april 1865 met Pauline
Marie Colette Ghislaine Kervyn (1844-1872)
(zie obiit 32). Hij was de vader van een gewezen burgemeester van Melle, Léon van Pot(22)

telsberghe de la Potterie (1868-1933) (zie
obiit42).

kopie akte uit ik plUocJrieregister
van ik SÜJI-Martinuskerk te Melk

Marie Humbeline Co lette Ghislaine van
Pottelsberghe de la Potterie

Geboren te Gent op 26 januari 1867 en overleden te Gent op 28 juni 1890, begraven te
Melle op 01 juli 1890 en bijgezet in de familiekelder op het kerkhof te Melle.

Gehuwd met Charles de Kerchove d'Exaarde
(1867-?) zuster vanLéon van Pottelsberghe
de la Potterie (1868-1933) (zie obiit 42).

(24)
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Pauline Marie Colette Ghislaine Kervyn

Geboren op 12 december 1844 en overleden
te Gent op 14 maart 1872.

Dochter van Amedée Kervyn d'Oud Mooreghem (1808-1863) (zie obiit 35) en van
Humbeline Bauwens (1812-1883) (zie obiit
33), moeder van de gewezen burgemeester
van Melle (1912-1921), Léon van Potte lsberghe de la Potterie (1868-1933) (zie obiit
42).

(32)

Humbeline Cathérine Maria Ghislena Bauwens

Geboren te Gent op 04 november 1812 en
overleden te Gent op 21 februari 1883.

Dochter van Franciscus Judocus Bauwens en
Coleta de Zinzerling.

Gehuwd met Amedée

Kervyn

d'Oud-

Mooreghem (1808-1863) (zie obiit 35).

(33)

./

kopü akte uil ik parocltieregister
van ik Sint-Martinuskerk " Melk
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Edmond Kervyn d'Oud-Mooreghem

Geboren op 09 augustus 1799 en overleden te
Gent op 29 of30 november 1882.

Zoon van Jean Baptiste Remi Guislain Kervyn
d'Oud-Mooreghem (1769-1843) en Pauline
Marie Guislaine de Ghellinck (1771-1841).
Broer

van

Amedée

Kervyn

d' Oud-

Mooreghem (1808-1863).
(34)

Amedée Valentin Adolphe Kervyn d'OudMooreghem

Geboren op 14 april 1808 en overleden te
Gent op 21 februari 1863.

Zoon van Jean Baptiste Kervyn d' OudMooreghem (1769-1843) en Pauline de Ghellinck (1771-1841).

Echtgenoot van Humbeline Bauwens (18121883) (zie obiit 33).
(35)

Léon Edmond Ghislain van Pottelsberghe
de la Potterie

Geboren te Gent op 26 maart 1868 en overleden te Gent op 23 november 1833 .

Zoon van Albertus M. Gh. van Pottelsberghe
de la Potterie (1842-1888) en van Pauline M.
C. Gh. Kervyn (1844-1872) gehuwd in 1889
met Raphaëlla M.C.J.G. Dons de Lovendeghem (1867-?)

(42)

~
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o ÜO~J)E EN'
en ln lJWlf teg;mwoordl.llh\!id.ikbia.!hsrueck·

ecil tgenoot vau

Um'~ 00 grool ~evurig

Baronnes Rapbaëlle Dons de Lovendeghem
,
O lld -Bur~e meest er vun Melle

he.iá, ,-aT. ll'1 ünell \1ee.:.l.
dat û~j U gewa:rrdigt lil
)rlijI1. bm1: ti' :dMiKken.

Ridder i n de Leopold sorde
\ tfCero met de He r in n eril1~smed,l lie J91'i-191S
en liet Lalld6ouwecl'1!1ceken le klas .

l.e"el1i1i1lc'~oelen.svall

. tcloor,1to"p en Lici"d~

~ebore n t e Gent op 26 ~Maart HI6&., en aldaar

. ~en W1l3 r berouw Cl\'Cr
n:JJne ulÎ1dell.C:~l eerl(m
zet!' V!l!Slen w'.l ()l1\ Il\ij
le .ooh:ren, tel'wijl ik
roet- ~rQOte 8aJ100cnil'l\1
(0.(\ èlroifheid hîj mij rA
~'Cl\. 'c.v<!l~.m. in den

godv ruclHif!; in den Hee r (lIltslapc n
op 23 November 1933.

OtSnn'KT D OOR Dil T ~oosr"' I ODELEN o,.lEfi MOEDEr.

0 " H. KERK.

Zijn

~ettti!!;t',nis V;ln 1..ijn
dal hij "t'Of Ül'!! leeide i n liefde 1:'11

r ec htvaard igheid.
( Il ÇO I~. 1 12)
H ij Was ec n eenvo ud ig CII rec htschapen Jllan.
Zij ne g oc d~l n r dig h cjd maakte hem vele vricnden

pll\at ~le

~n

de edel{' gevode ns V Uil zijn ha rt, gcpaarti
aan een zoete beleefdheid, verworve n hem vele

U "l~; o go..u

.fesu:'l ~ • ZIJ 'llEBBE.lI
, ~1l.INF. HASDENE.'1\'Otl11i

vrienden,
(job. Mucll.)
Hij WàS ce'" voorbeeldig c h ri!\té n ,;\l I~oed
doende ging bij voorbi j ; hij schaamde zich ni et
"oor hc-t E va ll ~e li e. Hij heeft den goeden str ijd
IrC!ltl'cdeJl. Voorts is I1C 111 wCj!gelegd de kroon
lIer li:en:chtiltheîd. welke de Heer tlem te dien
llage geven 7..at.
'
{Invar. Loc.)
Gij zult me i n ~~ena d e OI1!vlll1g~n, 0 Het'f.
wa nt mijn leven heb ik ges-::h i kf tiaar Uw wc l ~
hehagen.
(p!\,' C XVIIi. I. 2)
B::trrn hart iKc Jezus geef helll de eeuwige rust.
7 j. en 7 qUlId .
klHS. Maria, Jozd,
1 j. en 7 quad.
Zoe le Hil rteü \'1\11 J ews C) l Mllria wees mija heil
300 d. af!.
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Léon van Pottelsberghe de la Potter ie was de kleinzoon van de reeds vennelde Julie de Kerchove (1806-1881),
zij was het die eind de jaren 1860 te Melle de eerste brug over
Brugstraat, liet bouwen (zie artikel in de Gonde 2 p 'O

de Schelde, ter hoogte van de huidige
jg., 1993, nrs. 2/3, « De kwestie

van de vele bruggen over de Schelde te MelJe », door
Vijfentwintig jaar was hij te Melle politiek aktief als

gemeenteraadslid, namelijk

van 1906 tot aan zijn dood in 1933. Van 1912-1921 ,

dus inclusief de moeilijke ja~

ren van W.O. I en tijdens dewelke periode ook Jules

(1868-1935),

beeldhouwer, gemeenteraadslid was, fungeerde hij

als burgemeester van onze

Mels

gemeente.
Tussen 1927 en 1931 was hij schepen.
woonde het kasteel « Ter

Léon van Pottelsberghe de la Potterie
Camere », gelegen in de Kalverhage, naast
Bueren ». Over dit goed schreef A.
gebreid hoofdstuk in zijn in 1996

kasteel

~~ri.fI

« de

De Baets een uit-

Léon vall Pottelsberghe de la Potterie (uit "De
Geschiedellis vall Melle", Lel/ven 1962, H. Verbist)

boek « Bijdragen tot de geschiedenis

gepubliceerd
van Melle ».

Hij verkreeg dit kasteel via erfenis langs moeders zijde, nl. Pauline Kervyn (1844-1872). Haar overgrootmoe-
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der, Rosalie Marie Anne Baut de Rasmon (01746) erfde dit goed van haar vader François Jean Baptiste Baut de
Rasmon (1715-1783), echtgenoot van Anne Marie Stalins, die het op zijn beurt op 02 januari 1759 had gekocht
van Joseph Veranneman. Het kasteel van Kwatrecht (later {( de Bueren ») had F. Baut de Rasmon reeds in 1748
in bezit gekregen.
Via Léon's kleindochter, Monique Antoinette de Kerchove d'Exaarde Borluut kwam het kasteel {( Ter Camere»

in handen van de familie d'Ursel.

(wordt vervolgd .... )

1#:..

11:i,;rl~~·

t)lU·

!(/~$tf:~l!lf e. . irl 8J!Jt"on
.t)I)t'tftL\b~(ffhe !ie lil J.)(}ttcrit

Kasteel "Ter Camere",joto uit begill deze eeuw
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1600 JAARMARTINUS
PATROONHEILIGE VAN MELLE
Door Daniël Lemmens

Sint-Martinusverering
In heel wat parochies werden dit jaar herdenkingsvieringen gehouden ter gelegenheid van het afsterven van

Sint-Martinus te Tours 1600 jaar geleden. In onze omgeving was dat het geval te Ekkergem (Gent), Lede,
Aalst en Asper. Vaak ging dat gepaard met een aantal randactiviteiten : voordrachten, tentoonstellingen,
fietstochten, bedevaarten, tekenwedstrijden en hernemen van volksgebruiken (Sint-Martensvuurkoek, ommegang ....). Dat moet ons niet verwonderen want Sint-Martinus heeft in het verleden een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op onze voorouders. Dat bewijzen de vele kerken die aan hem toegewijd zijn. In
ons land loopt dat op tot ± 400 terwijl in onze provincie Sint-Martinus de patroonheilige is van niet minder
dan 46 kerken.
We kunnen ons afvragen wie die Martinus was die zoveel mensen wist te beroeren.

Het levensverhaal van Sint-Martinus
Martinus van Tours werd in 316 of336 geboren in Sabaria in de Romeinse provincie Pannonië (Hongarije)
als zoon van een Romeins legerofficier. Op 15-jarige leeftijd moet hij tegen zijn zin het leger in en komt zo
in de provincie Gallië terecht, waar hij, te Amiens gelegerd wordt. Daar deelt hij zijn mantel met een naakte
bedelaar. De nacht daarop verschijnt Christus aan hem in een droom, gekleed met die ene halve mantel.
Deze ontmoeting verandert zijn leven. Martinus laat zich dopen en verlaat het leger.
Hij zwerft door Europa en sticht in 361 in Ligugé nabij Poitiers een kluizenaarsgemeenschap, het eerste
klooster op Franse bodem. Het was een plaats van afzondering, maar ook een centrum van apostolisch
leven. De broeders kwamen er samen om te bidden, maar trokken er ook op uit om te gaan prediken, zieken
te verzorgen en kinderen onderricht te geven. De drie kenmerken van Sint-Maarten zijn hier dus aanwezig:
gebed, evenagelisatie en naastenliefde.
Bij de dood van hun bisschop haalden de inwoners van Tours Martinus met een list naar hun stad en
benoemden hem tot zijn opvolger. Hoewel hij het bisschopsambt schuwde, aanvaardde hij het toch. Maar
hij gaf zijn oude levenswijze in gebed en afzondering niet op. Om zich te kunnen afzonderen, bouwde hij
een kluizenaarswoning te Marmoutier, niet ver van Tours, die als vlug uitgroeide tot een klooster en
vormingshuis voor toekomstige priesters.
In 375 begint Martinus met de kerstening van het platteland. Dit leverde hem de naam « apostel van het

platteland « op.
Hij stierf in Candes op 8 november 397. Zowel de monniken van Ligugé als die van Marmoutier wilden het
stoffelijk overschot van hun meester. Tijdens de nacht brachten de inwoners van Tours het lichaam van
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Martinus ongezien naar buiten en voerden het per boot op de Loire naar Tours, waar op hij op II november
werd begraven. 11 november is dan ook zijn feestdag geworden.

Martinus een moderne heilige?
Werden de heiligen niet afgeschaft met het concilie? Zijn heiligen en heiligenverering nog van deze tijd? Een
moderne heilige is dat geen contra dictie? Heel wat vragen die we ons in de 20'1. eeuw ook over de H. Martinus
kunnen stellen. Toch vallen een paar merkwaardigheden op. In het begin van de tweede wereldoorlog werd de
organisatie Winterhulp opgericht ten einde de annen van onze maatschappij ten gevolge van de oorlogsomstandigheden te helpen. Martinus werd hiervoor als patroon binnengehaald en verscheen op affiches en postzegels.
Een paar jaar geleden bedacht een kunstenaar Martinus met de titel « patroon van de. werklozen ». Tijdens de
rondleiding van de recente Martinustentoonstelling in Ekkergem liet de gids zich ontvallen: « Martinus zou niet
misstaan als beschermer van de II.ll .11-actie.» Toch merkwaardig. Zou Martinus toch kunnen doorgaan als
een « moderne heilige?» Is Martinus dan toch niet zo wereldvreemd? Als we even dieper op de inhoud van
zijn leven ingaan zijn er toch heel wat raakpunten met onze hedendaagse tijd aan te wijzen: zijn radicale keuze
van het evangelie van Jezus, zijn vredesideaal, zijn enorme aandacht voor de dienende kerk met een bijzondere
attentie voor de annen en zieken naar geest en lichaam, zijn ideaal van een gemeenschapskerk, zijn alert zijn om
het geloof niet te vermengen met de macht van de staat, zijn eenvoud als bisschop, zijn zorg voor bloeiende
parochiegemeenschappen, zijn keuze voor de inzet van leken in de geloofsgemeenschap.
Ook kardinaal Danneels verwees naar de actualiteit in Pastoralia, het blad van het aartsbidsom MechelenBrussel, wanneer hij de nadruk legde op de drie elementen die het leven van Sint-Martinus getekend hebben:
ten eerste is hij de man van de « weggeschonken mantel », een handeling die betekenisvol is ook in onze tijd
waar immers nog vele mensen « rillen v.an de kou ». Ten tweede is hij ook « monnik en man van het gebed»
dat verwijst naar verdieping en comtemplatie. Tenslotte is hij ook « prediker en evangelist» die het zuivere
envangelie verkondigt want ook vandaag worden allerlei nieuwe religieuze theorieën en gebruiken gelanceerd.

Martinus en Melle
Als we vergelijken met andere parochies in onze omgeving moeten we vaststellen dat de verering van Martinus
bij onze bevolking niet diep (was) is doorgedrongen. Geen volksgebruiken die aan hem herinneren. Geen enkel
godsdienstig genootschap werd naar hem genoemd. Voor de vaststelling van de jaarlijkse kermis werd hij
verdrongen door de tweede patroonheilige de H. Hubertus.

In geen enkel vaandel van de parochiale

verenigingen is zijn naam noch zijn afbeelding te bespeuren. In een recent verleden werd alleen het kerkkoor
naar hem genoemd. Zelfs een café Sint-Martinus is in Melle niet te vinden. Buiten de kerk treft men geen enkel
beeld van Martinus aan. Alleen in het vroegere werkhuis « Atelier van de religieuze kunst» van de gekende
Melse beeldhouwer Jules Vits vonden we twee maquettes in bas-reliefs van Martinus. Waarvoor ze en voor wie
ze ontworpen werden hebben we niet kunnen achterhalen.
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Martinus in onze parochiekerk
Onze parochiekerk werd reeds vroeg toegewijd aan de H. Martinus. In een akte van 1366 wordt hiervan reeds
melding gemaakt. In zijn boek « Geschiedenis van Melle » vermeldt H. Verbist dat de kerkmeesters zorgvuldig
over de inkomsten van de kerk moesten waken (1647) en somt hierbij een stuk grond op de « SintMaartensboomgaard ». In de oude kerk trof men een beeld van Martinus aan in het koor. Met de bouw van het
de huidige kerk (1841) werden de relikwie/!n van Martinus in het hoofdaltaar geplaatst. Dat hoofdaltaar is
momenteel aan de voorkant ook voorzien van in een marmeren bas-relief voorstellende Martinus als bisschop.
De blikvanger van het koor met Martinus in de hoofdrol zijn ongetwijfeld de glasramen boven het altaar.

Ze vormen een drie-

luik met de afbeeldingen van de hoogte-

punten uit het leven

van Martinus. Ze zijn van de hand van

Gustave

(1863-1942)\ een bekend glazenier die

Ladon

de knepen van het

vak

had

geleerd

aan

de

Lucasschool en het

glazeniersatelier van lB. de Béthune te

Gent. Ze dateren uit

1910 en werden bekostigd door schen-

kingen van respec-

tievelijk E.H. Isidoor De La Croix, pas-

tOOf te Melle van

1901 tot 1921, E.H. Vincent Matthijs,

pastoor van 1888 tot

1901 en van Petrus Maes koster te Melle

van 1862 tot aan zijn

dood in 1918.

Sint-

Op het eerste glas-

,( raam wordt Martinus afgebeeld als een

Romeins

, zittend op zijn paard terwijl hij een stuk

van

zijn

soldaat,

snijdt.

mantel '

Een bedelaar steekt smekend

Het

centrale glasraam dat zich vlak boven

het hoofdaltaar be-

vindt, verbeeldt Martinus als bisschop

van Tours.

rechterhand houdt hij de staf vast, zin-

zijn hand uit.

In de
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nebeeld van zijn bisschoppelijke waardigheid terwijl zijn ander opgeheven hand een zegenend gebaar maakt.
Het geheel geeft een feestelijke stemming weer met musicerend volk in veelkleurige kledij terwijl bovenaan de
engelen beschermend toekijken.
Op het derde glasraam zien we Martinus, halfopgeheven op zijn bed liggend, dat eerder een zetel lijkt. Naast
hem bevindt zich, op een tafeltje, een kelk en een kruik. Hij staart verwonderd naar de Christusfiguur die in een
wolk verschijnt omringd door musicerende engelen en een stuk mantel vasthoudt. Dit tafereel verbeeldt de
vreemde droom van Martinus waarin Christus de bedelaar zelf is.
Ter hoogte van de linkse middenbeuk valt de beeldengroep van Sint-Martinus op. Deze werd uit hout
gesneden door de Gentse beeldhouwer Pieter de Vigne-Quoyo (1812-1877) die ook het standbeeld van Jacob
van Artevelde op de Vrijdagsmarkt en van Lieven Bauwens op het Laurentplein te Gent ontwierp. De vergulde
sculptuur werd in 1865 als eerste beeld in de nieuwe kerk geplaatst. De tegenstelling tussen de twee afgebeelde
personages is schrijnend. Van de ene kant het feestelijk uitgesdoste paard met rijke manen en versierde staart
waarop Martinus als Romeins officier met stevig harnas en veelpluimige hoed met arend is gezeten. Van de
andere kant de naakte bedelaar die, zittend 'op een boomstronk, zijn verkrampte hand uitsteekt en om een
aalmoes vraagt.
Naast deze grotere objecten bezit de kerk nog een kerkschaal versierd met een beeldje Martinus voorstellend
met inscriptie Henri Clement 1903. Deze schenker was in die periode gemeenteraadslid en ·borstelfabrikant.
Sinds 1900 is de kerk ook in het bezit van een ceremoniestaf in verguld koper dragende de H. Martinus.
De grote Vlaamse kunstenaar Anton Van Dijck heeft van Martinus een beroemd schilderij gemaakt dat zich in
de kerk van Zaventem bevindt. Hiervan werden heel wat copietln gemaakt. Zo hing er in onze kerk ter hoogte
van het Hubertusaltaar een copie van geringe

afmeting~n.

In 1982 hebben inbrekers via de stookplaats en de

verwarmingsroosters zich toegang versc.haft tot de kerk. Ze stalen er een weinig waardevolle kandelaar en de
kopie van het voornoemd schilderij.

Men vermoedt dat men hier te doen had met amateurs die andere

waardevolle voorwerpen onaangeroerd lieten. Dit voorval was vlug vergeten want er was weinig schade
aangebracht. De toegang van de stookplaats werd toen van buiten dichtgemetseld. Aan dit voorval werd weinig
ruchtbaarheid gegeven maar toch genoteerd in de Liber Memoriales.
Klokken hebben steeds een belangrijke rol gèspeeld in het kerkelijk leven. Ze worden dan ook gewijd of

« gedoopt» zoals men het in de volksmond uitdrukt. Meestal krijgen ze de naam van een heilige en wordt er
zelfs voor een peter en een meter gezorgd.
Voor het eerst wordt de wijding van een klok vermeld in 1642 tijdens het bestuur van E.H. Van Durme. Het
opschrift luidde:

« Ter ere van Sinte Maerten ende ten dienste van de parochie van Melle, ben ie gheghoten

in hetjaer 1642»

Latere klokken verdwenen met de Franse Revolutie. Met het Concordaat tussen paus Pius VII en de Franse
regering kreeg ook Melle een nieuwe klok waarvan het eenvoudig opschrift was:

« J.F. Craeynest me fundit anno 1803 » (Ol
Was dit wel een Martinusklok ? Aangezien er in 1880 sprake is van een nieuwe Martinus (H. Verbist) mag ik
aannemen dat ook de voorgaande de naam Martinus droeg. Die « nieuwe» Martinus werd plechtig ingewijd
door E.H. Vicaris-generaal en deken Meganck. Ze was gegoten door flIDla Van Aersschot uit Leuven en woog
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1250 kg. Het opschrift luidde :
D.O.M.
Sancta Martino Patrono Ecclessa de Melle
consecrat Reverendo
Domino Carolo Henrico Van Besien Vice
Pastor Joseph de Potter
d'Indoye Martino Domina Humbelina Maria
Kervyn-Bauwens

Op 19 juli 1943 kwam de fIrma Van Campenhout uit HarenNoord in opdracht van de Duitse overheid de SintMartinusklok weghalen. « Als een getergde leeuw sloeg
pastoor A. Fonteyne op het dorpsplein deze operatie gade )}
vermeldt het Liber Memoriales.
Een degelijke klok is altijd het symbool geweest van een
bloeiende parochie.

Vandaar dat de dynamische pastoor

Bohyn besloot twee nieuwe klokken aan te schaffen. In het
Mariaal jaar 1954 op Beloken Pasen werden de klokken
gewijd door de deken van Ledeberg E.H. Bossuyt.
grootste klok Martinus woog 1050 kg..

De

Pr~ntkoart lIitgl!gl!V~1I

n.a.v. de
in 1954.
LutgcJrt DI! Vlo~d)

k1okk~nwijding
(ontw~rp:

De andere, Maria,

520 kg. De Martinusklok draagt de volgende tekst:

« Caritas
Peter : René Meirschaert
Meter: mevr. Joseph de Potter d'Indoye, geboren barones Van der Straten-Waillet
Kerkraad: Georges De Vloedt, Albert Leus, Gaspard De Mulder, Armand SeIs, Leon Van
Helleputte, RudolfWitterwulghe, M . De Poorter.
De persverslagen uit die periode vermeldden dat tijdens het plechtig lof prachtige, meerstemmige zangstukken
ten gehore werden gebracht en dat de kinderen werden vergast op suikergoed zoals dat bij elke « dopeling )}
past. Tot op onze dagen luiden en kleppen deze klokken nog ongestoord verder.
De enige parochiale vereniging die naar onze patroonheilige werd genoemd is het Sint-Martinuskoor. Die
naam kreeg het nu 25 jaar geleden toen de ontspanningsgroep van het K.V.L.V. zich aansloot bij het
mannenkoor en er dus een gemengd koor ontstond. Het vernieuwde koor stond onder leiding van G. Verween
die in 1978 na meer dan 50 jaar dienst in de kerk werd vervangen door de huidige dirigente, mevrouw Claudine
Poppe. Bij plechtigheden en hoogdagen verzorgen ze de kerkelijke diensten. Ze hebben ook reeds een tien
kerstconcerten op hun actief in samenwerking met andere parochiale organisaties: Bij gelegenheid treden ze
ook op voor oude en zieke mensen. De organist is momenteel Pol De Longie en de voorzitter Fernand De Porre.
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Martinus in .het gemeentewapen
Met de Franse Revolutie werden de wapens met heraldische en godsdienstige emblemen, die verwezen naar
vroegere heerlijkheden, afgeschaft.
In latere periodes had Melle ook

geen specifiek gemeentewapen of zegel die het

duidelijk onderscheidde van an-

dere gemeenten alhoewel in het provinciaal

gouvernement het oude wapen van

de heren van Cortrosine was afgebeeld.
totaal uit het oog verloren toen de ge-

meenteraad in 1947 aan onder-

pastoor E.H. Ascoop vroeg een ontmeentewapen te maken.

werp voor een nieuw ge-

Deze

opzoekingen had ontdekt dat in
vroegere eeuwen een zegel
met

als

door de, kerkfabriek werd gebruikt

schild

werd zijn voorstel

'

_~iI}

door de bevoegde diensten
van 19.02.1951 aan de ge-

meente een nieuw wapen werd toegekend. Het bestond uit het schild van Rode (goud met een leeuw van sabel
(=zwart) geklauwd en getongd van keel (=rood) met uigestulpte zoom van sabel, dat geplaatst werd voor een
Heilige Martinus te paard die zijn mantel met een bedelaar deelt, het geheel op een grond van goud. Dit nieuwe
gemeentewapen werd aangebracht aan het toenmalige gemeentehuis boven de ingangsdeur (nu gemeentelijk
museum) alsook aan de nieuwe brug over de Schelde die in 1956 werd ingehuldigd. In het kunstglasraam met
een synthese van onze gemeente, aangebracht
in het nieuwe gemeentehuis, voinden we alleen
de leeuw van Rode terug. Terloops dient gezegd dat voor alle officiele stukken de nieuwe
gemeentezegel werd gebruikt en dat het nieuwe
embleem ook verscheen als hoofding van de
brieven uitgaande van de gemeentelijke diensten.
Door het gemeentebestuur werden medailles en
sierborden voorzien van het gemeentewapen
overhandigd aan verenigingen en inwoners die
zich op een of andere manier verdienstelijk
hadden gemaakt.
Het nieuwe gemeentewapen aangebracht aan het toenmalige gemeentehuis
(nu gemeentelijk museum)

Zelfs zelfklevers met het gemeentewapen werden ontworpen die op de voertuigen van de

gemeente werden gekleefd.
Het nieuwe gemeentewapen en overeenkomstige zegel deed dienst tot 1978 toen Melle en Gontrode fuseerden.
Daar de H. Bavo de patroonheilige is van Gontrode was het bestaande gemeentewapen niet meer zo relevant.
Zo verdween Martinus van het toneel. Bovendien hadden ook heel wat gemeenten van het Land van Rode de
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leeuw in hun gemeentewapen wat verwarrend werkte. Daarenboven hadden onderzoekingen aangetoond
dat de invloed van de heren van Cortrosine groter was geweest dan die van de heren van Rode zodat men
besloot hun wapen als gemeentewapen over te nemen.
Toch is het eigenaardig dat men in de tachtiger jaren nog medailles en sierborden blijft ontwerpen met
Martinus als schildhouder. Is dit om estetische redenen of gewoon uit onwetendheid. Hierdoor ontstonden
rare combinaties waarbij de H. Martinus gecombineerd werd met het nieuwe gemeentewapen.

ONS PAROCH.IEBLAD
ST.MARTINUS

(oj Deze klok woog 650 k,g en wea:d latec opgehangen in de nieuwè kerk (1841).
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*

OVER ROKEN EN SNUIVEN

door Çhristine Bruyneel

Deel 3
SNUIVEN
ACCESSOIRES
. De rasp
De tabaksrasp is een snuifattribuut dat vanaf het midden van de 17de eeuw in gebruik genomen werd, in de
18de eeuw zijn glorietijd kende en op het einde van diezelfde eeuw in
onbruik raakte.
Deze raspen waren 10 tot 30 cm lang en konden gemakkelijk in de
jaszak meegenomen worden.
Grote hoeveelheden snuifpoeder werden in een molen gemalen, kleinere hoeveelheden voor eigen gebruik werden met een mortier fijngestampt en vanaf midden 17de eeuw dus geraspt.
Zoals versgemalen koffie de echte kenner in vervoering brengt, zo
wordt de fervente·snuiver bekoord door de prikkelende geur van versgeraspte snuif.
Snuiftabak voor persoonlijk gebruik werd verkocht in rollen of
"karotten" (van het Franse carotte, wortel, wat slaat op de vorm ervan) ter grootte van een korte, dikke sigaar, die door de winkelier
maar ook door de verbruiker konden

gera~pt

worden tot een fijn poe-

der, een beetje zals men nootmuskaat raspt.

ijzeren tabaksrasp
Vlaanderen, 2de helft Aan sommige raspen was een doosje bevestigd waarin het poeder
17de - begin 18de

ijzeren tabaksrasp
Vlaanderen, 2de helft
17de - begin 18de

pgevangen werd. Andere zagen eruit als een soort holle pijp die aan
één kant een opening vertoonde waaruit het poeder liep. Deze laatsten waren soms afgesloten door een deksel en een bodem.
De snuiver mocht zelf raspen tot 1768, vanaf dan was dit voorbehouden aan de "räpeurs-jurés". Het gevolg
was dat het gebruik van karotte en individuele rasp afnam en de snuifpotten en -dozen meer en meer in
zwang kwamen.
Evenals de andere snuifmstrumenten ontwikkelde de rasp zich tot een rijk versierd, modieus kleinnood.
De rasp was meestal van bewerkt hout, versierd of ingelegd, soms van besneden ivoór, zilver, ijzer, koper of
porselein.
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. De snuifdoos

a

b

c

Achttiende-eeuwse snuifraspen :
a : PhlJte, geopende snuifrasp met koperen schuifdeksel
b en c : ivoren snuifraspen op de besneden rugzijde gezien

productie
Snuifdozen werden voornamelijk in en rond Parijs gemaakt
In België was Aat een belangerijk productiecentrum maar ook in o.a. Mechelen, Gent en Oudenaarde werden

snuifdozen vervaardigd.

nwteriaal
De verscheidenheid aan materialen die voor de snuifdozen gebruikt werden, is oneindig groot : edele metalen,
blik (meest courant tot op heden, cfr. de snuifdoosjes uit het gemeentelijk museum!), koper, ivoor, marmer, leder, schelp, parelmoer, hoorn, diverse houtsoorten, been, porselein, papier maché (voornamelijk in de 19de
eeuw), schildpad....
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Deze materialen werden ook soms gecombineerd:
- snuifdozen waarbij twee of drie kleuren goud (bv.
wit, geel en rood goud) gecombineerd werden.
- tabatières "plaines" : gouden snuifdozen bekleed
met agaat, parelmoer, koraal enlof email.
- tabatières "en cage" of "à cage" : Japanse lak of porselein werden in een gouden montuur gevat en aangebracht op de doos.
Metalen snuifdozen waren ideaal om te lakken, te emailleren of te beschilderen.

Het schildpadpantser vormt de snuifdoos. Het is, evenals het parelmoeren
deksel, gevat in een zilveren geprofileerde montuur vooraan versierd met
twee krulletjes en een ruitmotiej.
Oudenaarde, 3de kwart lade eeuw. Philippe van den Hende of wed.
Merken :
1. stadskleur : bril, gekroonde A
2. jaarletter : gekroonde 0
3. meesterstempel : heraldische arend

.'

.-

tFF sNlff

~MINT
,.:::" .

Assortiment snuifdozen in blik

. vormgeving
Snuifdozen zijn meestal doosjes van 6 tot 10 cm lang. Ze zijn kleiner dan een tabaksdoos want bestemd voor
fijn materiaal dat om een vlotte hanteerbaarheid vraagt.
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Grotere dozen stonden op tafel voor gemeenschappelijk gebruik.
Snuifdozen hebben een scharnierend deksel dat de doos hermetisch afsluit zodat het aroma van het poeder behouden
bleef.
De vormgeving gaat van de klassieke doosjes-vorm over eieren en bollen tot de meest extravagante figuren zoals schoentjes, allerlei diertjes, boekjes, mandjes, handjes, médaillons,
l...

dobbelsten, doodskistjes, enz....

:

Sommige waren meesterwerken van edelsmeedkunst, snij- en
beeldhouwkunst, ciseleer- en graveerkunst. Voor de edelen
waren geen kosten te hoog.
Zo werd een parelmoeren doosje teruggevonden met bovenen onderaan een ingelegd dambord. Onder het deksel waren
twee vakjes voorzien voor de damschijfjes en voor twee
gouden pincetjes om de damschijfjes gemakkelijk te kunnen
opnemen.
Wat de vormgeving betreft volgden van de snuifdozen meestal

.

. -1.

Schoenvormige snuifdoos in leder met zilveren
gesp en dekseL
Antwerpen 1780, Robertus Frandscus Rudt Il
Merken:
1. stadskeur : gekroond handje
2. jaarcijfer: gekroonde (17)80
3. meesterstempel : letter R.

de gangbare stijl of mode van de periode waarin ze gemaakt
werden:
begin 18de eeuw: cartouche- ofkussenvormige snuifdozen komen veel voor.
ca. 1740 : snuifdozen zijn rechthoekig, soms met'afgeknotte hoeken
vanaf ca. 1760 : snuifdozen zijn dikwijls ovaal met in het midden een medaillon met een miniatuur
eind 18de begin 19de eeuw: snuifdozen met een ingebouwd muziekje of een horloge. Ze kwamen vooral
in Oostenrijk voor.
19de eeuw : snuifdozen geven soms informatie over politieke figuren en gebeurtenissen zoals de val van
Napoleon en zijn vertrek naar Elba in 1814. Gedurende de hele 19de eeuw waren Napoleonvoorstellingen
trouwens zeer "in".
Ook aan het Huis van Oranje werden veel snuifdozen gewijd .

. versiering
De meest prestigieuze snuifdozen werden gemaakt door edelsmeden.
In hun atelier zaten ook een emailleerder, een edelsteenzetter, een graveur, een polijster, een schildpadbewerker en een ciseleur.
Sommige snuifdozen waren bezet met briljanten, diamanten, robijnen of andere edelstenen.
De exemplaren uit edele metalen waren meestal gegraveerd of geciseleerd.
Als versieringsmotieven werden voorbeelden genomen uit boeken, van prenten, van wapenschilden, jachttaferelen, bloemmotieven, mythologische taferelen en romantische scènes.
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Natuurlijk mogen we naast de idyllische, de scabreuze taferelen en minnedichtjes niet vergeten. Zo stond in een prachtige
en kostbare snuifdoos uit de 18de eeuw volgend gedichtje:
De v/ooie steeke fel daardoor kan ik niet s/aapen
Had ik een fris Gese/ bij mijn om vreught te raapen
Dan waar mijn hert gerust 'k sou om geen v/ooije denke
Maar hem door minne/ust maagderoosie schenke.

. tekens
In de metalen snuifdozen werden verschillend soorten tekens
geslagen:
Het meesterteken: dit wordt nu nog door de edelsmid
in zijn creaties geslagen. Het bevat de initialen van de meesGegraveerde snuifdoos in zilver
Mechelen 1770, Guillaume Fransquin
Merken:
1. stadskeur : gekroond stadswapen
2. jaarcijfer (17) 70
3. meesterstempel, GF (initialen)

ter enlof zijn onderscheidingsteken.
De stempel van de belastingsinner : de zogenaamde
"décharge" die bewijst dat de edelsmid het werk na voltooiing aan de belastingsinner heeft voorgelegd en dat de taksen
betaald zijn zodat het kan verkocht worden.

Een gekroonde letter die het stuk laat dateren en het zilver- of goudgehalte garandeert.

Deze tekens werden in de bodem, in het deksel of op de binnenrand van de snuifdoos geslagen vóór de verdere
bewerking, dus in het nog ruwe metaal. Dit had als gcoot nadeel dat, op het moment dat het doosje afgewerkt
(gevijld, geschuurd, geciseleerd, gepolijst, enz... ) was, de gestempelde tekens er gedeeltelijk uitgesleten en beschadigd waren.
Enkel de décharge werd na de afwerking en vóór de verkoop in de buitenrand geslagen .

. De snuifpot
Grote hoeveelheden gewone snuifpoeder werden door de winkeliers in snuifpotten bewaard en voor de klant in
kleine hoeveelheden afgewogen .

. Het snuifflesje
Snuifflesjes zijn een Chinese specialiteit en kwamen het meest voor in de 17de eeuw, op het einde van de
Ming-dynastie.
Het waren flesjes van ca. 7,5 cm hoog. Ze waren van glas, porselein, jade of ivoor.
De glazen exemplaren werden aan de binnenkant beschilderd. De kunstschilder lag op zijn rug, hield het flesje
boven zijn ogen en werkte via de smalle halsopening.
De snuif werd genomen met een klein lepeltje dat meestal vasthing aan de stop die het recipiënt afsloot. Dergelijke lepeltjes werden later ook in Europa populair. De flesjes zelf bleven in onze streken eerder zeldzaam.
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. De zakdoek

In de 17de en 18de eeuw was het de gewoonte dat de bovenlip na het snuiven "afgestoft" werd met een doekje,
de zogenaamde snuifzakdoek, niet te verwarren met de zakdoek waarin na het snuiven eens goed gesnoten
werd.
De vroegste exemplaren waren van een onbestemde, bruine snuifkleur, later kregen ze een mssere tint en werden gemaakt van mooi versierde batist of katoen.

Zoals eerder gezegd zijn er nu nog steeds mensen die snuiven, al zijn ze moeilijk te vinden.
Snuiven schijnt zelfs een heropflakkering te mogen verwachten, misschien omdat het iets minder ongezond zou
zijn dan roken, alhoeweL. We zijn in alle geval benieuwd in hoeverre het snuffen zich zal doorzetten en of we dan weer al die soorten snuif en dezelfde vindingrijkheid Lv.m. de snuifdoosjes zullen
kennen.
Zolang er rokers en niet-rokers of snuivers en niet-snuivers zijn,
zullen er voor- en tegenstanders zijn van tabaksverbruik.
Feit is dat mensen nood hebben aan grote en klein hartstochten
waarbij we snuiven, mits het een béétje gediciplineerd en bescheiden beoefend wordt, toch kunnen klasseren bij de eerdder kleine genoegens.

Tabak is schadelijk, daar zal onderhand wel niemand meer aan twij-

Een snuiver uit het begin van de
wintigste eeuw

felen. Toch blijft roken één van de meest beoefende "sporten".
We kunnen er enkel eens om snuiven....

Bronnen
A.-M. Claessens-Peré en L. De Ren, Dozen om te niezen, Belgische en Franse snuifdozen uit de 18de eeuw, Provinciebestuur Antwerpen,
catalogus tentoonstelling 17.12.1996 - 23.03.1997, Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum.
J. A. Frank, Pijpenbrevier, Nederlandse bewerking G. A. Brongers, Ad. Donker B.V., Rotterdam 1973.
Ursula Boume, Snuff, Shire Publications, Ltd, 1990.
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VERDWENEN BOERDERIJEN
door André Vervust
Op Melle-Dries stonden er vier boerderijen, nl. drie in ~.-.
y

de Driesstraat en één in de Kruisstraat. Nemen we de '
twee boerderijen in de Lindestraat erbij dan komen we
op zes boerderijen.
Eén van deze boerderijen was deze van de familie van
Vlaenderen-Vermeire gelegen in de Driesstraat.. Deze
hoeve was eigendom van het O.C.M.W. van Gent.

I
!

Haar historiek is beschreven in het boek « Bijdragen tot
de geschiedenis van Melle )} A. De Baets. Pag. 82 e.v.
onder "Goed ten Helsbroucke of de Weverije".. De
hoeve lag tussen de Driesstraat en de Kleine
Driesstraat, met er omheen de weiden. Het grootste I
I

deel van het bewerkte land lag over de spoorweg tussen !
de Akkerstraat, de Brusselsesteenweg en de Zwaantjes- I
straat. Rond de boerderij en tussen de opritten aan de

I

Driesstraat en Kleine Driesstraat lagen ook tuintjes van ;
de inwoners van Melle-Dries.
I

:1

I

I

Onze schoone Vlaamsche gezinn en
• • • • • • • 11 . . . . . . . . . . "' • • • • • • • • •

Het gezin haDs Van Vtaenderen, te Melte·l}riesch

I

I

Het gezin Frans van Vlaenderen
kwam naar Melle in april 1913 om
eerst een tijdje in de Schauwegemstraat te wonen en dan voornoemde

I

11

boerderij in gebruik te nemen. Het

.1

gezin heeft er gewoond tot aan de

1

'!

onteigening en afbraak in 1956.

I

'I

\1
I

I

'1

I. Romain
2. Denise
3. Cbristine
4. Frans
5. Léon
6. Aimé
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7. Melanie Louise
8. Anna
9. Maria
10. GabrielIe
il. René
12. Germaine 13. André

2.
4.
6.

7.

Hoeve
Weiden met waterloop (beek)
Haag
Boomgaard en waterloop

A.
C.
E.
G.

Driesstraat
Begijnestraat
Spoorweg Gent-Brussel
Naar Varingstraat

B.
D.

1.

3.

5.

&.

F.
H.

Moestuin
Weideafsluiting
Voetweg
Ovengebouw
Kleine Driesstraat
Kruisstraat
Naar Zwaanhoek en Akkerstraat
Volkstuin~es

Hoeve-indeling
1.

Aan de straatkant was een hekken en dan kwam men in de poort die men kon men afsluiten.

2.

Grote binnenkoer.

3.

Inkom met sas.

4.

Grote woonkamer of beste kamer.

5.

Slaapkamer van de ouders.

6.

Keuken met zoldertrap en stoof.

7.

Slaapkamer van de meisjes.

8.

Voutekamer met er onder een kelder. De kelderdeur draaide naar boven open.

9.

Slaapkamer van de jongens.

10. Melkhuis. Bewaren van de melk. Karnen van de melk en bewerken van de boter..

11. Kolenbewaarplaats.
12. Bergplaats.
13. Kookplaats met fornuis. Koken en klaarmaken van het voeder voor de dieren.
14. Kelder en werkplaats voor het onderhoud van de gereedschappen.
15. Paardenstal met er boven een hooizolder.
16. Hooischuur.
17. Opslagplaats voor hooi en aardappelen.
18. Wagenhuis met twee grote deuren.
19. Varkensstal voor vetmesting en het buitenbeloop.

20. Schuur voor opslag van hooi en stro. Twee grote deuren om met de karren in en uit te kunnen rijden.
21. Mestput.
22. Hondenhok.
23. Overdekte doorgang naar de koestallen.

24. Koeienstallen met aan de zijkant voederbakken, 11 plaatsen.
25. Voederstal met meelbakken, pomp en eerste melkopslagplaats. Hier kwam later de elektrische melkmachine.
26. Koeienstal en plaats voor de stieren.
27. Aardappelenkelder.
28. Kweekstallen voor de varkens. Biggen en zeugen.
29. Kippenbuis.
30. Stal voor de veulens.
31. Kweekstal voor het mestvee.

32. Ovengebouw. Stond wat van het hoofdgebouw wegens brandgevaar.
33. Moestuinen.
34. Regenput voor tuinbesproeiing.
35. Cardanas. Die werd in beweging gebracht door paarden en diende om de dorsmachine in beweging te
brengen.

-69 -

·_ __ - -

- -

-

'_-------,.-

-~---"l-

-- - - - - ---

'----

\1\

M Q
'l
"

I:

I'
J

I'

,r

11)

I'

""

"'"

C't

"'"
~J

--r

....
~

tI\
~

eo.c

ti.

~

1IIIIIhill J
U)

1'0
,..
!I!!

\I)

~

1~

~

J'-j
~

j

- --

---1t)1
001

eh

0

~

I,

Met dank aan Leon Van Vlaenderen, de jongste zoon, voor het uittekenen van het grondplan en de bijdrage
uit de landwacht.
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Doordat alle voorzieningen rond de hoeve lagen, kon men gemakkelijk de koeien, de varkens en paarden naar
buiten laten zonder dat ze de straat over moesten. De weiden werden afwisselend gebruikt en na gebruik bemest
om het gras terug zijn volle grootte te geven.
Elke avond konden de koeien binnenkomen om gemolken te worden. Het melken ging nog met de hand en
vroeg voor maximaal 30 koeien heel wat tijd en man- of vrouwenkracht. Iedereen moest dan ook helpen. Na
het filteren van de melk werd deze dan aan de bewoners van de wijk verkocht. Men maakte ook van de melk,
door het kamen, boter. De karnemelk werd evenals de boter verkocht. Die moest na het karnen eerst nog
bewerkt worden om het laatste restje melk eruit te halen. De verkoop van melk werd mettertijd verboden omdat
men de melk moest leveren aan de melkerijen.
Op het land, over de spoorweg, werden aardappelen geplant en na volgroeiing, in~t hand uitgekapt. In de
namiddag gingen de buurvrouwen dan helpen om de aardappelen te verzamelen. Na ze in zakken te hebben
gedaan werden ze naar de hoeve gebracht. Men verkocht die dan ook. Maar het grootste deel was voor eigen
gebruik en voor het voederen van de dieren.
Het koren werd ook met de hand afgemaaid, 'in schoven gebonden en in mijten gezet. Om het koren te dorsen
gebruikte men een vlegel. Het dorsen gebeurde op een aarden harde vloer en men dorste metn één, twee of drie
mannen. Ze moesten goed het ritme kunnen volgen van de voorslager om niet op de andere dorser zijn vlegel
te slaan. Later werd er met de machine gedorst en lag het graan na het pikken vroeger op de bóerderij.
Kaf werd wet een wanmolen van het koren gescheiden. Door deze molen te draaien maakte men wind en het
lichte stof vloog dan gemakkelijk uit het koren. Het koren wer gemalen om voor de bewoners brood te kunnen
bakken. Elke week, op zaterdag, was het bakdag.
Men bakte grote broden voor de ganse week.
Soms ging men met de koeien ook eens over de
spoorweg, waar er ook een graasweide lag. Die
koeien bleven daar, in de zomer, soms een hele
week.
Toen er sprake was dat men aan de ringvaart om
Gent ging beginnen en er een onteigeningsprocedure werd ingezet gingen de bewoners naar een
ander onderkomen zoeken. Zo kwamen ze terecht op een hoeve in Virginal. De kinderen die
nog thuis, en ongetrouwd waren, gingen verder
boeren op deze hoeve.
Nog twee ongehuwde zonen verblijven daar nog
steeds.
Frans Van Vlaenderen stierf toen hij 75 jaar oud
was en is niet naar Virginal vertrokken. Zijn echtgenote heeft daar wel nog gewoond en is er overleden toen ze
93 jaar oud was.
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MELLE IN DE BAN VAN FELIX TIMMERMANS
door Daniël Lemmens

Weinig gemeenten hebben in dit herdenkingsjaar zoveel aandacht besteed aan de figuur van Felix
Timmermans. Ongetwijfeld is de vriendschap met de Melse priester-dichter CamiUe Melloy hiertoe de
aanleiding geweest.

Toch valt het op dat zoveel verschillende activiteiten door zoveel verschillende

culturele verenigingen werden georganiseerd.
Het begon in januari, de maand waarin de Fé overleed, met een initi~tiefvan het Davidsfonds. Onder de titel
"Adagio" maakte acteur Oswald Maes op meesterlijke wijze een wandeling door het land van Pallieter en
Marieke, boer Wortel en Fien, Onze Lieve Heer en de koei en de vele kleurrijke nevenfiguren die
Timmermans met zijn fantasierijke verbeelding in tinten van volkse humor en ingetogen weemoed
schilderde. Dit vertellend spelen met teksten van Timmermans werd ondersteund door prachtige muziek en
liederen gebracht door musicus Paul Kindt.
In februari verscheen een extra nummer van het tijdschrift "De Gonde" van de heemkundige vereniging
dat bijna volledig gewijd was aan de vriendschappelijke
relatie tussen C. MeUoy en F. Timmermans.

Deze

uitgave kende heel wat succes vooral omdat een aantal
aspecten van die relatie zelfs voor kenners tot nu toe
onbekend bleken.
Diezelfde maand publiceerde men tevens een infomap

;;,i

met gedichten, verhalen en tekeningèn van de Fé .
alsook lessuggesties bestemd voor de basisscholen van
Melle. Heel wat leerkrachten reageerden met waardering op deze uitgave.
Op I mei werd de "Dag
van de Amateurkunsten" gehouden.

Van

die gelegenheid maak-

I

..

Ju-t.

'(1 0 /

. InltJmap YOG< baoIIoohoIen met ~

~.1en.1eI<or=~11_""

ten twee verenigingen
gebruik om Timmer-

c't

b~:j~~~~~~~~E~==±=~

mans te brengen. Leden van het Davidsfonds An Van Bogaert, Francine De
Deene en Leen Van Vlaanderen lazen gedichten en passages uit het werk
van F. Timmermans.

De kinderen van de Bond van Grote en Jonge

_ _ _ I D.&..-...

1--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1

Gezinnen voerden in de raadzaal van het gemeentehuis het toneeltje op
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"Kinderen pallieteren Timmermans". Figuren uit Timmennans' werken juffrouw Symforosa (gespeeld door
Nele Seis), boer Wortel (Frederik Van Bever), Pallieter (Hannes Ravier) en Adriaan Brouwer (Maarten van
'!'!""~"!""'-"'!l

Cauwenberge) kwamen op bezoek bij de pastoor van de
bloeiende wijngaard (Maarten Ravier) die hen tracteerde
op een lekker glaasje wijn want..... de vasten was pas
geëindigd.

Die verrassende, ludieke confrontatie van

Timmermansiaanse personages had zo een succes dat
men besloot deze evocatie op te nemen in het programma
van de feestelijke Timmermansavond georganiseerd
door de Culturele Raad op zaterdag 31 mei in het gemeentehuis. De hoofd brok van deze herdenkingsavond
werd gebracht door Timmermanskenner Gaston Durnez.
Op zijn eigen gemoedelijke en scherpzinnige manier liet
hij het talrijk opgekomen publiek genieten van de
"Humor in het werk van Timmermans". De sfeervolle
diamontage "C. Melloy en F. Timmermans, kroniek van
een vriendschap" behandelde de verwante thema's in het
werk van de goedlachse Fé en de ernstige Melloy. De
tekst hiervoor werd geschreven door Daniël Lemmens,
de stemmen kwamen van Luc Vervaet en Frank Merrie
en de realisatie was in handen van Julien Meersschaut
(voorzitter van fotoclub Iris). Ernst en luim volgden
elkaar op. Dat bewees het humoristische leesstuk van E. Claes "Hoe de Fee in de hemel kwam", dat sober
vertolkt werd door Lieven Vergaerde. De muzikale omlijsting was in handen van Piet Meersschaut terwijl
Frank Merrie voor de bindteksten instond. Voorzitter Jan Hugo Bral besloot dit hoogstaand en gevarieerd
herdenkingsfest met een dankwoord waarna de receptie volgde.

Na heel wat onderzoek, contacten allerhande en voorbereidend werk, werd een tentoonstelling op het getouw
gezet door de verantwoordelijken van het Gemeentelijk Museum en de Heemkundige Vereniging De Gonde.
Deze tentoonstelling "Camille Melloy en Felix Timmermans, kroniek van een vriendschap" groeide uit tot
een drieluik. In het museum zelf werd de wereld van Timmermans en Melloy opgeroepen aan de hand van
foto's brieven, documenten, boeken en kwamen hun gemeenschappelijke thema's ruim aan bod. Vooral de
typische tekeningen, kleurcopieën van de schilderijen van F. Timmermans en de kleurrijke omslag illustraties
van Melloy's boeken verwezenlijkt door Jeanne Hebbelinck streelden het oog.
In de vergaderzaal van het Cultureel Centrum kon men de fotoreportage "Het Lier van Timmermans"
bewonderen gerealiseerd door leden van fotoclub Iris nl. Valère Claus, Guido De Temmerman, Laurent
D'Hayer, Frieda Van Den Berghe onder de leiding van hun voorzitter J. Meersschaut. Ze waren op zoek gegaan
naar oude hoekjes van Lier, getekend en beschreven door F. Timmennans. Hun zoektocht had niet minder dan
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30 prachtige foto's opgeleverd die keurig werden gepresenteerd.
In de ruimte ernaast had Timmermans de Melse kinderen aan het tekenen gezet.

Een aantal bekende

kinderverhalen en gedichten werden geïllustreerd terwijl anderen de volkse figuren en volkse taferelen vol
gevoel hadden nagetekend of ingekleurd. Een typisch Lierse boerenwoning werd kundig in elkaar geknutseld.

In aanwezigheid van de heer burgemeester, zijn echtgenote en heel wat belangstellenden greep de opening
plaats op vrijdag 13 juni 11. Na een
inleidend woord door de secretaris
van de heemkundige vereniging Daniël Lemmens, die het opzet en de
opbouw van de tentoonstelling verduidelijkte, kwam Clara Timmermans
aan de beurt. Als een rasecht vertelIer, zoals we van de dochter van de Fé
,

niet anders hadden verwacht, diepte

I

ze op haar eigen sappige manier de
vele voorvalletjes en anekdotes op die
ze als kind beleefd had met haar vader.
Foto L. Oosterlinck

Als dank voor haar komst en als herinnering aan deze dag werden haar de fotocopieën van de brieven, die haar vader
schreef aan zijn vriend C. Melloy, overhandigd evenals een kratje Delirium Tremens, het Melse bier dat zopas door een
Amerikaans blad werd uitgeroepen tot
"het beste bier van de wereld".

Haar

zoon Manu Wagner, penningmeester
van de Timmermanskring uit Lier mocht
eveneens deze "lekkernij" in ontvangst

Bij de opening val/ de tentool/stellillg ill het Gemeelltelijk Museum ziell we v.I.II.r.
E. de Polter d'Il/doye (burgemeester), aara TimmermaIlS (doeltter van de Fé),
nemen.
August De Baets (col/servator), Mal/U Wagl/er (kleil/zool/ val/ de Fé), Oscar De
Backer (schepelI val/ cultuur) ell Dal/iël Lenv/lel/s (secretaris vall de Heemkulldige Tot slot kwam Oscar De Backer, schepen
Verelliging De GOllde)

van Cultuur aan het woord. Hij had het
voornamelijk over de functie, de toekomst en de ruimtelijke uitbreiding van het museum, waarna de tentoonstelling voor geopend werd verklaard. Hierna volgde de gebruikelijke rondgang met receptie.
Heel wat aanwezigen waren vol lof over de presentatie en de inhoud van het geheel dat door het museumpersoneel onder leiding van Jan Ol sen werd verwezenlijkt.

De binding tussen Melle en Lier werd nog versterkt door de uitstap "In de voetsporen van de Fé", georganiseerd
door de Gemeentelijke Culturele Raad op zondag 21 september. Begeleid door twee gidsen brachten we een
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bezoek aan het roccoco-stadhuis. Hierin werd de aandacht vooral getrokken door de vier meter grote kanten
beha, die de blikvanger werd van de tentoonstelling "Er gebeurt iets ... ", een confrontatie
van Timmermans' werk met de hedendaagse kunst. Vervolgens trokken we naar de
immense Gummaruskerk met peperbustoren, het begijnhof met zijn pittoreske hoekjes en barokke St. Margaretakerk, het Timmermans-Opsomerhuis met zijn
Lierse kunstenaars (Lod. Van Boeckel, Opsom er, Renaat Veremans, l.B.
David, A. Bergman en vooral F. Timmermans). Veel aandacht kreeg ook het
Zimmercomplex met zijn jubelklok en astronomische studio.

De Fé

indachtig werd ook de "maag" niet vergeten en konden we gezellig
genieten van een lekker maal in het historische Maagdenhuis van
restaurant het Hof van Aragon. Het was een onvergetelijke dag
onder de Lierse zon.

Wie dacht dat deze reis het eindpunt was van het Timmermansjaar
in Melle heeft het verkeerd voor. Op initiatief van mevrouw L.
Soens kwam er een samenwerking tot stand tussen het Franciscusinstituut, het Davidsfonds, de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen ondersteund door de gemeentelijke Culturele Raad en Imewo voor de organisatie
van de toneelopvoering "Adriaan Brouwer" door René Verreth op donderdag 16 oktober. Op briljante wijze
hernam de Mechelse acteur de zwerftocht die de
Oudenaardse schilder en bohémien ondernam in
de 17dc eeuw naar Breda.
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In het kader van de Fenx TImmermansvIering door de
gemeentelijke Cultut'ele Raad, brengt onze ton.elverenlging ün van h•• r vroeger. succes trekker. van deze
gevierde Vlaamse auteuf met name
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En waar de sterre bleef stille staan"

In een regie van Herman Han_ns.
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De voorstellingen hebben plaats op :
• vrijdag 19 december om 20.00 uur
- zaterdag 20 december om 20.00 uur
• donderdag 25 december om 15.30 uur
- vrijdag 26 december om 20.00 uur
• zaterdag 27 december om 20~OO uur

P-.
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Maar ook onze eigen Melse toneelvereniging
"Voor elck wat wils" wil niet ten achter blijven
in dit Timmermansjaar. Onder leiding van Herman Hanssens, die ook 11 jaar geleden de regie
voerde brengen ze op 19, 20,26 en 27 december
het overbekende toneelstuk "En waar de ster
bleef stille staan" met als voornaamste spelers:
A. Vergaerde, G. Van Heddeghem, H. Spruyt,
C. Van Cauwenberge en F. Tack.

Uit dit overzicht aan initiatieven en activiteiten
mogen we gerust besluiten dat Melle de Fé niet
vergeten heeft.
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BIJLAGE BIJ DE TWAALFDE PUBLICATIE (einde)
Toponymie van het Land van Rode.

BALEGEM of SCHELD~WINDEKE
te baedelghem anden driesch
up zijp: Mnl.

m "greppel"

in nedre(n)velde
an speelt ackere : Mnl. speelt "hagedoom, speltdoom", ofwel ~ "grove tarwe"
in den breul, in den bruel : Mnl. bruul, brueael "domaniaal perk voor herten en ander wild"
cappel(er)ieland
vand(er)nietiw(er)strate
te rodichem an den driesch
ute kriker velde : Mnl. kriker "kriekelaar"
in penninx dael
in craien m(er)sch
heeseghem : Issegem. Vroegmiddeleeuwse naam "nederzetting van de lieden van Isso"
walseghem : Walzegem. Vroegmiddeleeuwse naam "nederzetting van de lieden van Waldtso"
an tsbliex straetkin
up haesaerds bosch : blijkbaar een privé-bos
anden cruuswech
an wints heckijn : Mnl. heckin "hek aan kouter"
up de steen, up. de stene : Mnl. steen "stenen brugje" (liever dan "stenen gebouw'1
an baedelghem{m)er zijp
in lussebrouch

temelghem : vroegmiddeleeuwse naam: "nederzetting van de lieden van Immilo"
an poliins lochtin
vorde(n) domenack(ere)
an romeIin zijp
int dale
uten Woudevelde : Mnl. woude "met houtwas begroeid bos"
inde kame(re) : Mnl. camere ''woning van één vertrek"
tijshoute waert : het element ~ is nog steed niet geklaard
te bechem : vroeg middeleeuwse naam : "beek-heem"
uten voerde : Mnl. voorde "doorwaadbare plaats in rivier"
an de maerct : Mnl. maerct "dorpsplein met markt"
ten heede
up svlaminx velt
up hildegarden putte
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up dettinghe : Mnl. ettinghe (vgl. eten) "graasland"
in monijns m(er)sch
in eerken velt, ute erken velt
anden herwech : Mnl. herwech, ''weg voor het leger"
in coninx coutre : Coninx is ofwel een familienaam, ofwel een element met de betekenis "van de
heer".
ten brouke
tusschen beeden den moten up steenberch
int dal
t(er) peperstrate: vgl. Zoutstraat
ut(en) langh(en) m(er)sch
up hesseghe(m) m(er) heet: "de weide bij Issegem"
upt theet
up boudins brouc
ute spuers bosch
an svoshol
in ver anesoeten bosch
van den opstalIe up den bucht : mnl. ~ en bucht betekenen allebei "plaats waar het vee wordt
samengedreven en bewaakt"
in krieker velt
in hoens bossche
up wulfs velde
utten woutermanne : een plaatsnaam op basis van een persoonsnaam
in den langhen bosch
up tacht(er)stede velt
in de specghelstraete: mnl. spjeghel herinnert aan de spiegels die in de steden waren opgesteld (-en
niet zozeer aan het Latijnse speculum "uitkijkpost")
ter eist: "plaats waar els groeit"
in sprinkers bosch
in speensers bosch
ijshoute
an hishout(er) brouc
ute raes velde
ute crayen m(er)sche
te braecht
up boukine stoc : mnl. boukine "van beukenhout"?
in de bloect, in de blocht : mnl. bloc + ! "plaats met boomstronken"?
an stighegat : toegangsweg, veelal tot een koutercomplex
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an den dorent
an de mo(n)necbosch : het Velzeekse Munkbos (abdij van Ninove)
an de weurmin strate : Wormen-straat. Wormen is een wijk van Velzeke
in oensboscht
ter varent
up martels velt
rabaus bucht
an de moristraete : MQri- "modde"'?
int beghinenvelt
up den driesch an de hulse
in den cruusmere : "moeras nabij een kruisbeeld"
deen) pontsvaert: idem als pontslag. Zowel vaert als slag betekenen "weg), dus weg naar een
veerpont.
int velt ten rode
up hasaérts bosch
inde bosscelle : mnl. bossel als verkleinwoord van bos.
up thoghe roch, up thoghe rocht : rocht uit ter hocht "plaats met struikgewas"?
in v(er)aven bosch
upt langhe zijp
te boeteie: Botteie, te Balegem. Mnl. bottel "haagdoorn"
boven deen) pontslaect, deen) ponslaet
in scellins velt
in doude voert : voort, voorde "wad"
up coninx coutre : mnl. Coutre >Pikardisch couture >Latijn cultura
in den luchtin: mnl. luchtin, lochtin, uit look + tuin, nu lochting
in de rijst
an de vareeke : mnl. vareeke "steeneik"
ter haustraeten : Houwstraat
tvitsenvelt
in t roth : rot "rooiing"
te bouchoute àn den driesch
in de vort : voort
te gansb(er)ghe
in de woel putte : wolput uit welput "put met grondwater"?
an den man pat : mol. manpad "pad voor een man"
an loens str(aet)k(in)
in de biesen
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goed te rattepadde: mnl.

pa~

kan naast "pad" ook "waterplas" betekenen (des winters als het regent,

dan zijn de paadjes diep)
an stenine (steinne) brugghe
up den ghend wech
in den beulc
dbanhout : ban- "van de heer"
uit hellevelt : helle- "helling"
an den steenberch
up de warande: mnl. warande "jachtterrein"
in winek(er) meere: wineker- "van (Schelde)windeke"
an den vranken brouc : vranken- een persoonsnaam
in amelrix velt
up bouchardie : Romaanse familienaam teruggaand op de Germaanse naam Burchard.
an hauweels bosch : Hauweels is een familienaam
in alaerts roch
up noker velde : mnl. noker "notelaar)
an de molenstrate
bij den loeheckine : mnl.

100

"hogergelegen bos"

In sroden velt
in moens velt
ute roede mersce
in elsenvelt
ten heede
up lettelvelt : mnl. lettel "klein"
upt voshol
bu(n)re dat heet de wurst : mnl. wurst "worst". Vormaanduiding, ofwel anekdotische naamgeving.
de brouc
de holeweede : mnl. hole- "dieper gelegen; afgegraven"

Oosterzele
up bu(n)neghem
an smeds straet(kin)
up den wat(er)ganc: mnl. waterganc "sloot"
up de zingt: ofwel mnl. sinct "terreininzinking" , ofwel sengt "afgebrand terrein"
in svos meere
up de blote, up de bloete : mnl. blote "kaal terrein"
up steenw(er) kervelt : mnl. steenwerc "bouwwerk van steen" of : "steenbakkerij"?
up de varent
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an de zavelputte
up de slacht: mnl. slacht heeft veel betekenissen
ut(er) stede ter eist
an den ransen broec: mnl. rans "beerlook"
voer de beurch : mnl. beurch, borch "domaniaal complex"
uten di\(e t(er) crucen
ter beerch
in noels velt
in haesekijns brouch
ant elschekin : mnl. brouck-heckin
in rodekin
in broucvelt
ten mortere : mnl. mortere "modderplas"
(van) berretsberghe, berrentsb(er)ghe : is dit de Betsberg? Mnl. berrent uit borrent betekent "plaats
waar bronnen ontspringen".
te scerubrouc :

betekenis "moeras bij de schuur", of "pas gescheurd, d.W.Z. "ontgonnen moeras". In
1227 luidt het: scurebroch,

Melle
up galgb(er)ghe : Middeleeuwse gerechtsplaats
up dbrouckelkin : dubbele verkleinvorm van brouck
ten elsbroucke
t(er) helst
in den ham an tveere te Melle : Veerpont
in den berch lochtinc
up asscoudeghem : vroegmiddeleeuwse naam. "Nederzetting van de lieden van Aska-wald"
up stuvenberch
ute vinkenborch : mnl. vinke betekent ook "moeras-grond" Neen)
up steenhackere
in heetacke(re)
up smetcout(ere)
ten aerde, raes vanden aerde : mnl. aerde "hoog terrein aan rivier, aanlegplaats"
wedaghe : mnl. wede-haghe

~ilgenbosje"

upt tsantvort
up prigiere
olfene : prehistorische waternaam. De oudste vermelding luidt: 797 kopie 941 olfne betekenis: "het
witte water", vgl. Latijn albus wit.
uten dale houke
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ten kerckhove ande eerstrate
up vromeersch : mnl. vro- uit vrone- "van de heer"
in heetackere

Gentbrugge
in baeshout : mnl. baes (vgl. Baas-rode) is een vooralsnog onopgehelderd element.
biest
up weins acke(re)
up theedekin
an delsmeere
onder haesnacker : zowel als hazen-acker ?
ter schelt: "bij de Schelde"
bachte(n) boenghaerde : mnl. boongard, boomgard
up die heide
up boenackere : "akker waar bonen worden geteeld"
up de hofdriesch
up de seept : mnl. seept, sijpt
in renards velt
up boucdone : mnl. bouc-done "bok-donk". Een donk is steed een zandige opduiking in een alluvium
up steenackere
an s(en) tee aechten borne
in de wostine
up den bivane : mnl. bivane "lapje grond door een particulier uit de gemene grond genomen"
ute lalitschoute(re) velt
inde(n) ned(er) m(èr)sch
in de weerft
up den doere(n)
up berts rot
tvarevelt
neder aeker
uten nederen bruele
op den dijc : mnl. dijc "gracht (veeleer dan "ophopingj
te wannedeghem : vroeg middeleeuwse plaatsnaam "nederzetting van de lieden van Wando"
up den beule
ten perre : mnl. ~ "omheind terrein"
ten guchte : mnl. gehuehte > gehofte, een afleiding van hof
up den winkel : mnl. winekel "hoek"
an tsteenin straetkin
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up den meerghelput : mnl. meerghelput "mergelgroeve"
up woenninghen, up woninghen : mnl. woninge "verblijf, huis", hier dus "wijk"
t(er) steenborch : mnl. borch "domaniaal verblijf'
te boesseghem : vroegmiddeleeuwse plaatsnaam "nederzetting van de lieden van Boso"
anden groenen wech : een groene wech was een weg door de velden, een weg die verlegbaar was
ten breeden else
in stils beulc
bii losere : dezelfde naam als Lozer te Huise. Vooralsnog ondoorzichtig.
up den heuvel
ande(n) bruele
ande varentstrate
ten langhen buelke
up den sach mersch : mnl. sack "bodeminzinking"
in de(n) bodem: mnl. bodem "laagste deel van een terrein"
anden kercwech
an dabbelk(en) : mnl. abbeelken "witte populier'
up dland bii den hoefdeloesen ma(n) : anekdotische naamgeving. Letterlijk "de man zon.der hoofd".
Maar mnl. hovetlose betekent ook "het lossen van het hoofd
(redden van het leven) door het betalen van een boete"
up gheerstekins beuic.
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