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Woord vooraf 

Bovendien kunnen we u ook dit jaar met genoegen melden dat het aandeel van de steunende leden 

blijft stijgen. Het zal de werking van onze heemkundige vereniging ten goede komen, dat weet u. 

De werken aan het Gemeentelijke Museum / Documentatiecentrum zijn volop aan de gang. Met wat 

geluk kunnen we u tijdens het kermisweekend te Melle, begin juli eerstkomend, een eerste blik gunnen 

op de schenking modellen en maquettes van beelden en monumenten van onze Melse beeldhouwer 

Jules Vits (1868-1935). 

Gezien een en ander binnen het gebouw grondig wordt gereorganiseerd heeft het bestuur van onze 

vereniging het niet opportuun geacht in 1998 een thematentoonstelling te organiseren. Al onze 

energie zullen we toespitsen op de herinrichting en de uitbreiding van het Museum en 

documentatiecentrum, waarvan, zoals u weet, onze vereniging een bijzondere inhoudelijke pijler 

vormt. 

In voorliggend nummer van ons tijdschrift vindt u zeker en vast uw gading. Er is het artikel van 

August De Baets onder de titel « Wolven aan de deur », een spannende beschrijving uit de eerste helft 

van de 17de eeuw. Rolande Van Heden laat u kennis maken met de eerste industriële stappen van 

ondernemers in het grensgebied Melle-Kwatrecht. Voor wie bijzonder geïnteresseerd is in de 

Drieswijk verhaalt André Vervust een en ander over het gewezen «Vossenshof». Ondergetekende 

brengt u het derde deel over de rouwborden in de Sint-Martinuskerk. U leert er Alfred Piers de 

Raveschoot kennen alsmede de familie Braun-Roland. Vanaf dit jaar start Daniël Lemmens met een 

kroniek over Melle. Heemkundige gegevens voor de toekomst, want hoe snel vergeten we niet. 

Alvast veel leesgenot. 

Jan Olsen 

(penningmeester) 
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Rond 1825 kocht de Fransman Jean Louis Le Grand, geboren rond 1787 te St.-Souplet in de omgeving 

van het Franse Valenciennes, ongeveer 15 ha. grond aan de Scheldeoever te Kwatrecht, vanaf de 

loskaai in de « Schaunhoek » tot aan « Doomleirenbos ». 

In juli 1830 richtte hij een verzoekschrift tot het College van Burgemeester en « Assesoren» van de 

gemeente Wetteren om de toelating te bekomen tot het oprichten van een gebouw « dienstig voor de 

bleekerij van tul ». 

Bij het daarop volgende onderzoek de commodo en incommodo hebben drie van de geburen 

ingestemd met het bouwen van de fabriek, de overigen lieten niets van zich horen niettegenstaande ze 

op de hoogte werden gebracht. 

Op 18 augustus 1830 gaf dan het Schepencollege aan de heer Le Grand de toelating tot de oprichting 

van het gevraagde gebouw, mits in achtname van het politiereglement m.b.t. Rivieren en Kanalen, 

goedgekeurd door « Majestijds» besluit van 18 november 1928, waarin venneld staat dat er geen 

werkingen op den boord der Rivier de Nederschelde mogen aanvangen, zonder voorafgaande 

machtiging vande Gedeputeerde Staten. 

Tule is een doorzichtig garenweefsel met fijne zeshoekige openingen, vooral gekend voor de 

tulemutsjes en de sluiers. 

Le Grand leidde de verschillende bronnetjes die ontsprongen langsheen de Schelde via een onderaards 

gewelfd aquaduct naar zijn fabriek want dat zuiver kalkhoudend water had hij nodig voor de 

tulebereiding. Het aquaduct was ongeveer 500 meter lang. 

Buiten enkele oude hoeven en herbergen stonden er te Kwatrecht weinig huizen en voor zichzelf 

bouwde hij het kasteel « Runenborg » aan de overkant van de Schelde. Dit was gelegen naast het 

huidige kasteel van de Baron «Von Braun », dat in 1881 werd gebouwd door zijn zoon Leon Le 

Grand en zijn echtgenote Clémentine Lauwick. De duinen aan de Schelde gelegen noemden de 

mensen « Lagrange's bommels» of« De Bommels ». Jean-Louis Le Grand voerde een wapenschild 

en liet zich « baron» noemen. 

Het werkvolk dat bijna allemaal op Wetteren ten Ede woonde, stak iedere morgen met een bootje de 

Schelde over aan het klein veer bij de kaai van Momie. 
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Het bedrijf groeide en op 26 januari 1843 had de firma Le Grand en co reeds de toelating tot het 

plaatsen van twee stoomketels. 

Na de dood van Jean-Louis Le Grand in 1855 zette zijn schoonzoon Désiré Casier, gehuwd met 

Leonie Le Grand, de zaak verder. Eind 1860 overtuigde hij de familie de tulefabrikatie stop te zetten 

en over te schakelen naar leerbewerking. Er werd samenwerking gezocht met de Gentse familie 

Lebegge. 

Op 13 februari 1866 verkreeg de Heer Anatole Lebegge de toelating van het College van 

Burgemeester en Schepenen tot het oprichten van een huidevetterij en een leçrlooierij op de gronden 

gekend onder de kadastrale legger Sectie G 855, 860 en 875. Hij verkreeg de toelating nadat het 

onderzoek de commodo en incommodo, gevoerd door schepen Van Pottelsberghe afgesloten werd op 

12 februari zonder één enkele tegenkanting. 

Deze leerlooierij behoorde toe aan een vennootschap die besloten had de zaak uit te breiden en met dat 

vooruitzicht ging Anatole Lebegge n~ Engeland een stage volgen, vanwaar hij terugkwam met de 

Engelse technicus, Alexander Black, geboren in het Schotse Stirling op 01.05.1833, deze had namelijk 

een speciaal procédé ontworpen in verband met het looien van de huiden. 

Alexander Black nam samen met zijn vrouw Sara Woods en zeven kinderen zijn intrek in de villa te 

Kwatrecht van Désiré Casier, die meestal te Gent verbleef. Daar werden hun jongste twee kinderen 

geboren. De familie raakte stevig ingeburgerd in de streek Wetteren-Melle, zo trad de zoon Alexander 

Georges Black in het huwelijk met de weduwe van Albert Hepworth, een breigoedfabrikant, 

aanvankelijk was deze familie begonnen met «Het Breikotje » op de vroegere statiekouter te 

Wetteren, later in de Kloosterstraat te Melle. Hun graf vindt men nog altijd terug op het kerkhof van 

Melle. Een andere zoon was gehuwd met de zuster van Louise temmerman, echtgenote van de 

gekende Melse beeldhouwer Jules Vits (zie ook De Gonde jr. 24 (1996) nr. 1 pag. 9 en volgende, 

«Onderzoek naar de geschiedenis van een huis », door Jan Olsen). 

De zaak floreerde, de gebouwen werden uitgebreid en op 3 maart 1872 vroeg de Heer Lebegge, als 

bestuurder der Naamloze Maatschappij van Quatrecht de toelating tot het bouwen van 14 woonhuizen 

langsheen de weg van Gent op Brussel, de huidige Brusselsesteenweg. Op 21/9/1873 vroeg hij om in 

zijn fabriek een stoomtuig te mogen plaatsen, op 20/03/1877 vroeg hij de toelating tot een tweede 

stoomketel en op 30/05/1883 deed hij opnieuw een aanvraag. Al deze vergunningen werden vlot 

gegeven, daar er telkens geen tegenkantingen waren. 
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-----
Aanvraag tot plaatsing van een stoomtuig - 21.09.1873 

Op 15 april 1873 vroeg de naamloze vennootschap van Quatrecht, onder het bestuur van de heer 

Lebegge en compagnie reeds om haar bestaande « verbindingsijzerenweg » te mogen verlengen tot 

aan de grenzen met de gemeente Melle, alsmede om haar « manoeuverwagen » in de gemelde straat te 

mogen behouden. In 1881 werd deze spoorbaan nogmaals aangepast. 

Anatool Lebegge was een ondernemend man die zijn vennoten ertoe kon bewegen naast de leerlooierij 

een lijmfabriek op te richten, die ook het nodige water kon trekken uit de bron van het 

« Doornenbos ». 

Door zijn toedoen en dat van Désiré Casier kwamen ook de Zusters Van Liefde naar Kwatrecht om de 

kinderen te onderwijzen. Hun kloosterkapel deed dienst als parochiekerk, daar de kerk van Melle en 

deze van Wetteren toch te ver afgelegen waren. De dames Casier en Lebegge bleven tot hun dood het 

klooster beschermen. 
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Anatool Lebegge liet tevens in het klooster St.-Lodewijk een gebouw oprichtem waar hij rustig zijn 

oude dag zou kunnen doorbrengen, omringd door de goede zorgen van de zusters. 

Kort voor zijn installatie stierf hij echter in zijn eigen woning te Kwatrecht op 13/09/1885 om twee 

uur in de nacht. Hij had toen nog enkel de hulp van zijn inwonende meid Sylvie Bourgeois, geboortig 

van Tielt. Zijn echtgenote Maria Pelagia De Rynck overleed jaren voordien op 11 mei 1874, even als 

twee kinderen, zijn zoontje Constant op 29/01/1871, 10 jaar oud en zijn zoon Joseph, 22 jaar. 

Na de dood van zijn vader Anatole Lebegge in 1885 trok de zoon Hector in 1888 zijn fondsen terug uit 

de vennootschap en begon aan de overkant van de spoorbaan een leerlooierij op eigen beheer. 

De heer Désiré Casier zette de oude zaak nog een tijdje alleen verder, doch het bedrijf kwam in 

moeilijkheden, mede door het feit dat Hector Lebegge de geldkraan had toegedraaid. Om« het 

failliet» te regelen werden er curatoren aangesteld en verhuurde de Banque de Gand, de huidige 

Generale Bank, de gebouwen aan de heer Thomas Picha, die dan in 1902 de fabriek kocht. 

Op 13 juni 1902 werden dan de gebouwen van de oude fabriek, gekend op het kadaster onder Sectie G 

nummer 871 t gekocht door de frima THOMAS PICHA en Cie, cementfabrikanten uit Gent. 
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Thomas Picha zelf werd geboren te Gent op 19 juli 1866 en was de jongste uit het kroostrijke gezin 

van fabrikant Thomas Picha, geboren te JuprelJe bij Luik en Eugenia Van de Velde. Hij huwde te 

Melle op 26 mei 1886 met de bijna vijf jaar oudere Emma Dierickx, dochter van Pieter Livien en 

Stephanie Liedts. Hij was toen brouwer van beroep. 

Huwelijksboekje van Thomas Picha en Emma Dieric/a: - 26 mei 1886 
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Deze fijne zakenman besefte, nadat hij de ondergrondse waterleidingen had ontdekt dat er hier nog op 

een andere manier geld kon worden verdiend dan met het maken van bouwmaterialen en daar hij over 

genoeg cement beschikte legde hij er « De Grotten van Quatrecht » aan, waarbij het doorzijpelend 

bronwater de echtheid verzekerde. 

6roUes de Quatrec;ht - la Salie ... la MVs\érleose . .. 

« Grotten van Quatrecht » 

Thomas Picha was ook een tijdje politiek aktief te Melle, zo was hij gemeenteraadslid van 8 januari 

1900 tot 25 september 1905 onder het burg~meesterschap van Gustaaf Botelberge en Joseph Halart. 

Op 1 december 1903 werd er dan bij het gemeentebestuur van Wetteren een aanvraag ingediend tot het 

plaatsen van een nieuwe stoomketel, waarvoor ze veertien dagen later de toestemming kregen, nadat er 

op het onderzoek commodo en incommodo geen enkele tegenkanting werd genoteerd. 
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aanvraag stoom tuig - 1 december 1903 

De werkzaamheden in de fabriek bestonden voornamelijk uit het leveren van bouwmaterialen en het 

maken van cementvloeren. In het boek« De Belgische Art Nouveau1 en Art Deco2 wandtegels 1880-

1940» uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Monumenten en 

Landschappen, vinden we de vermelding « T. Picha & Cie Gand & Quatrecht, Bureaux Grand Dock 

73» waarin de fabriek volgens een teruggevonden cataloog vooral vloertegels produceerde met name 

« Carrelages Polis, gepolijste vloersteenen, huis gesticht iri 1848 ». 

I Art Nouveau of Jugendstil: asymmetrische composities met twee dimensioneel karakter, dooreengestrengelde vormen, verfijnd en 
gracieus. Voorbeelden hiervan zijn gestileerde planten en vogels met slanke vrouwengestalten, vooral in gevels van gebouwen en 
trapleuningen, waarbij het gebruik van ijzer sterk gewaardeerd werd. 
2 Art déco : stroming in de toegepaste kunsten die haar hoogtepunt bereikte in de jaren twintig van de 20 .. e eeuw, maar pas in de jaren zestig, 
net als de Art Nouveau, weer sterk in de belangstelling kwam. Art déco is strakker en eenvoudiger dan de grillige vormen van Art Nouveau, 
de symmetrie en de rechte lijnen traden terug op de voorgrond, alsook het gebruik van felle kleuren en geometrische figuren. 
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foto daterend uit begin de jaren 1900, toen de firma PICHA en Cie de gebouwen had gekocht 

Zeer waarschijnlijk werden kort voor de eerste wereldoorlog de aktiviteiten van de fabriek stopgezet 

of overgebracht naar één van hun andere vestigingsplaatsen en werden de gebouwen doorverkocht aan 

de firma De Backer-De Rudder, die er ,een textielfabriek in onderbracht. Wat de reden hiertoe was 

konden we echter nog niet achterhalen. 

-10 -



- door August,D~ Ba~ts -

Het was in de tijd van de Tachtigjarige oorlog tussen de Verenigde Provinciën en Spanje. Het 

« Twaalfjarig Bestand », van 1609 en 1621, onder de regering van de Aartshertogen Albrecht en 

Isabella van Oostenrijk, bracht een tijdperk van rust en herstel in onze, door de oorlog, verwoeste en 

verarmde gewesten. Na 1621 hernamen de krijgsverrichtingen tussen Noord en Zuid. Komende en 

gaande legereenheden doorkruisten onze dorpen, die geplunderd en gebrandschat werden. 

De « Chronyke van Vlaenderen » verhaalt het volgende hierover! : 

« 't Landt t'eenemael uytgeput, en de dienende soldaeten scheenen sonder tugt te leven, de welcke hun 

niet en was op te dringen, als bij behoorelycke betaelinghe van hunne maendt-gelden, waar uyt men 

ligt kan afbeelden het jammerlijk aensigt van onsdoorlugtige Landvoogdes, die in soo opgehoopte 

swaerigheden met gheperst hert en bedouwde wangen moest aensien en hooren dat haere Provinciën 

van haer eyghen krijgsvolk wierden ge plundert en verwoest en die sig niet en konden versaeden door 

roof en andere ontugt te bedrijven tegen de landtbewoonders, daghelijkx den dienst weijgerden en 

muyterijen maekten, sonder dat sij in staet was van voor soo veel rampen alleenelijk eenen kleyn 

stutmiddel te kannen uytvinden. Den soldaet maekt roof en buyt, den landtsman wordt mishandelt, de 

dorpen en vlecken geplundert ... .. » 

In het kort samengevat: de aartshertogin Isabella van Oostenrijk had, tot haar verdriet, geen geld om 

de troepen te betalen zodat de soldaten in de afgelegen dorpen alles plunderden en stalen wat ze onder 

handen konden krijgen. De boeren werden gebrandschat voor levering van voedsel en granen. Zo ook 

in Melle. In het Register van de Confrerie van de H. Rozenkrans van Melle staat een merkwaardige 

tekst. De schrijver daarvan heeft de gebeurtenissen niet zelf beleefd maar ze opgetekend aan de hand 

van de getuigenissen van een drietal oude dorpsbewoners. Hij schrijft het volgende2 
: 

« In de het jaer 1630 en vijf naervolgende jaeren syn hier suleken grooten troebels geweest van 

oorloogen dat de inwoonders deser prochie van Melle genoodsaeckt syn geweest hunne woonighe Ie 

ver/aeten en te vluchten naer de stadt van Ghendt al waer der seer veel van schriek ende den rooden 

loop syn gestorven soo dat men reekent op den tydt van vij maenden datter gesotreven syn hondert en 

sesthien communicanten van welck getal voor het meesten deel syn gestorven en begraeven op Sinte 

Catharine kerckhof nu genoemt S. Anna binnen Ghendt. Op den selven lijdt zijn de ackers seven 

jaeren onbesaijt geweest en waeren soo verwildert dat de toebehoordene het hunne niet en konden 

kennen de straeten waeren toegegroijt van swerte doorens. Oock op den selven tijdt waeren hier 

ontrent soo veel wolven dat de gene die hier naer de prochie waeren gekomen s ' nachts niet en 

dierven rusten s' morgens opstaende sach men datse ge welt hadden gedaen om in huys te koemen. 

1 Chronycke van Vlaenderen, DI. IV, p. 627 
2 D.C.M. Register van de Confrerie van de H. Rozenkrans 
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We/ek waert te syn hebben bekent sommighe ouderlinghen deser proehie onder andere Jan Meuleman 

filius Ba/duini oudt synde 80 jaeren, Pieter Van Imsehoot oudt 78, Frcmcis de Reuse, koster deser 

kereke oudt synde 77 jaeren, in weleken tijdt men presumeert dat de oude registers der kereke van 

Melle syn ghenoemen. » 

Uit het bovenstaande kunnen we het volgende besluiten: 

1. dat ca. 1630 de parochie praktisch ontvolkt was. 

2. er 116 communicanten (volwassenen die naar de biecht kwamen) in Gent zijn gestorven en 

begraven op het Sint Catharinakerkhof. Dit moet ongeveer 1/5 van de toenmalige bevolking van 

Melle zijn geweest. 

3. de akkers niet meer bezaaid en bewerkt werden gedurende 7 jaar en het onkruid de straten 

overwoekerde. 

4. dat hier veel hongerige wolven rondzwierven die poogden de huizen binnen te dringen. 

5. de parochieregisters in die periode meegenomen (gestolen ?) en verdwenen zijn. 

Wanneer werd bovenstaand document geschreven? Het is niet gedateerd en ondertekend. De 

Broederschap van de H. Rozenkrans werd in Melle opgericht in 1644 door E.P. Odomarus De Wale 

van de Orde van Sint Dominicus3
• Pastoor was toen nog Boudewijn De Beer. Waarschijnlijk zijn de 

eerste twee registers verloren gegaan. Het register waarin de hogergenoemde tekst geschreven staat 

draagt het nummer 3. Het vangt aan in .1711 en bevat de lijsten van de leden van de Broederschap tot 

en met 1768. De tekst waarvan sprake staat op de laatste bladzijde van het register. Vermoedelijk 

werd hij geschreven ca. 1690 en alleszins vóór 1694 want koster Francies De Reuse, één van de 

getuigen, overleed op 31.05.1694. Jan Meuleman stierf op 31.12.1704 en Pieter Van Imschoot op 

25 .08.1712. Deze laatste was waarschijnlijk 101 jaar oud bij zijn overlijden. In het parochieregister 

staan enkele onleesbare lettertekens gevolgd door het cijfer 1. De andere leeftijden van de 

overledenen staan in dit register allemaal uitgedrukt in cijfers. Een hondeIjarige was wel een 

uitzondering en mogelijks heeft de pastoor dit feit willen in de verf zetten. Pieter Van Imschoot zou 

dan geboren zijn in 1611 zodat hij circa 19 jaar was toen de gebeurtenissen van 1630 en volgende 

jaren plaatsgrepen. Volgens het versc.hil in leeftijd vermeld in de tekst zou Jan Meuleman geboren 

zijn ca. 1609 en Francies De Reuse ca. 1612. Zij waren jonge mannen op het ogenblik van de 

genoemde feiten. 

3 ibidem 
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Extractum uyt den register van alle die opheschreven syn in het Arschbroederschap van het 

Roosenkranskes ingesztelt inde parochiale 

kerck van MeJle door den Eerweerdighen Pater Odomarus de Wale van de orden van Ste Dominicus , 

licentiat in der Godtheyt op den vijfden Juny sesthienhondert vier en veertich ita attestor hac decima 

quarta octobris 1714. 

B. De Wachter pbr. 

Pastor in Melle 
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~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ ALFABETISCHE INDEX OP DE FAMILIE- EN PLAATSNAMEN ~ 
~ VOORKOMENDE IN HET TIJDSCHRIFT "DE GONDE", JAARGANGEN ~ 
~ 1972 t.e.m. 1996 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
.... Dit handig en in boekvorm uitgegeven werkinstrument werd inhoudelijk gereasliseerd door ~ 
~ ons bestuurslid Gerard Van Heddegem. Voor de vormgeving tekende Filip Oosterlinck, ~ 
~ medewerker aan het Gemeentelijk Museum / Documentatiecentrum te Melle. ~ 
~ ~ 
~ ~ .... Voor aanschaf van dit werkje kan u terecht op het Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg ~ 
~ 395,9090 Melle, tijdens de openingsuren (zie elders in dit nummer). Kostprijs is 150 BEF. ~ 
~ U kan ook bestellen via overschrijving van 200 BEF (port inclusief) op de bankrekening van de: ~ 
~ ~ 

~ Heemkundige Vereniging De Gonde ~ 
~ p/a : Brugstraat 11 - 9090 Melle ~ 
~ nummer: 448-3586321-38 ~ 
~ ~ .... met vermelding : "Index De Gonde" ~ 
~ ~ 

~~~~~~ ... ~~~~ .. ~ ......... ~ .......... ~ ...... ~ .............. ~~ 
Boek 

"Bijdragen tot de geschiedenis van Melle" 

auteur: August De Baets (conservator / archivaris van het Gemeentelijk 
Museum / Documentatiecentrum Melle) 

nog aan te schaffen : 

1) door ophaling in het Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 395, 
9090 Melle, 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 

-14 -



In deze aflevering m.b.t. de obiits uit de Sint-Martinuskerk te Melle beperken we ons tot de bespreking 

van drie exemplaren, namelijk deze van Alfred Marie Ghislain Piers de Raveschoot (1831-1897) en 

de twee van het echtpaar Emile en Adrienne Braun-Roland, respektievelijk (1879-1968) en (1883-

1946). 

Bij deze willen we de lezer ook melden dat het zetduiveltje ons in de nummers 1997/2 p. 17 en 1997/3-

4 p . 37 van "de Gonde " op een verkeerd been heeft gezet: onder de figuren van de obiits dienen de 

nummers 37 en 47 te worden omgewisseld. 

'r4ljred Piers de Raveschoot, obiit nummer 3~ 

Dit rouwbord is wel een heel speciaal exemplaar. Het familiewapen van Piers de Raveschoot op deze 

obiit is hier vergezeld van een aantal andere wapenschilden, 16 in totaal. Een mooi voorbeeld van het 

feit dat heraldiek en genealogie netjes kunnen samengaan. In het tijdschrift "Heraldicum 

Disputationes", jaargang I nr. 3 (1996), wordt in het artikel 'Heraldische kwartierstaten' op het 

bestaan van dergelijke rouwborden even ingegaan. De auteur wijst ook metéén naar de vaak 

voorkomende fouten die men daarop aantreft. Bij onze eigen opzoekingen mochten we dit alras 

ondervinden. De op het lijkbord van A. Piers de Raveschoot voorkomende wapenschilden zijn niet op 

een correcte wijze met betrekking tot de geldende nummering in kwartierstaatverband aangebracht. 

Juist zijn wel de erop voorkomende families, die stuk voor stuk voorouders hebben geleverd voor 

Alfred Piers de Raveschoot. Deze families zijn o.a. Lanchals, Triest, Vandueme, d'Oosterlinck en de 

Neve langs vaderszijde en Coppens, Kervyn, Melyn, de Lannoy, de Bisschop, Baut de Rasinon en 

Stalins langs moederszijde (zie hiervoor eveneens de genealogische schets). 

Het adellijk geslacht Piers de Raveschoot 

Over het adelijk geslacht Piers de Raveschoot, en vooral omtrent haar vertakking te Olsene, schreef 

Maurits Vandeputte in het jaarboek 1989 van de Geschied- en Heemkundige Kring te Zulte (p. 74 e.v.) 

een interessant artikel. Voor de herkomst van de familie Piers gaat de auteur terug tot in Engeland op 

het einde van de dertiende eeuw. Vermoedelijk kwamen ze in de vijftiende eeuw naar onze gewesten. 

In verband met het predikaat 'Raveschoot' verwijst M. Vandeputte naar diverse locaties o.a. in het 

Meetjesland en te Wetteren Hij vermeldt tevens dat deze waardigheidstitel haar oorsprong vindt bij de 

familie Triest. Dit laatste is inderdaad zo. Onze eigen opzoekingen brachten ons bij Anthoni 
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Sanderus, die in zijn boek 'Verheerlykt Vlaanderen' (deel I, derde boek p. 139), uitgegeven in 1735, 

verhaalt hoe de heerlijkheid 'vander Oyen' midden de 14de eeuw 'Raveschot' werd en gelegen was 

in de stad Gent doch ressorterende onder het Leenhof van Dendermonde. In deze geschriften lezen we 

ook hoe het leen in 1345 door een zekere Hendrik van Grutere verkocht werd aan Simon van 

Raveschot en zo via familieverwantschappen generaties verder bij de familie 'Triest' in bezit kwam. 

Een overgrootmoeder, langs vaderszijde, van Alfred Piers de Raveschoot was Maria Theodora Triest 

'vrouwe van Raveschot' (1702-1760). Zij was gehuwd met Jan Karel Ignaas Piers (1694-1767). Een 

belangrijk aanverwant familielid was de gewezen bisschop van Gent, Antonius Triest (1576-1657). Bij 

Koninklijke Besluiten van 17 maart 1885 en 25 april 1892 kreeg de familie Piers officieel de toelating 

om het predikaat' de Raveschoot' bij hun naam te voegen. 

Piers de Raveschoot en de gemeente Olsene 

De familie Piers de Raveschoot is reeds sinds eind de 17de eeuw nauw vooral verbonden met de Oost

Vlaamse gemeente Olsene. Door het huwelijk in 1692 van Jan Piers (1654-1706) met Margareta 

Francisca Lanchals (1665-1721) kwam de familie Piers een eerste maal in contact met vermelde 

gemeente. 

Zijn zoon Jan Karel Ignaas Piers erfde via zijn oom Donaas Maximiliaan Lanchals het kasteel te 

Olsene en ging er wonen. Vanaf de 19de eeuw had de familie Piers de Raveschoot de politieke 

verantwoordelijkheid van voornoemde gemeente meer dan een eeuw in handen. Eugeen Jan Piers 

de Raveschoot (1783-1837) was er van 1825 tot 1837 burgemeester. Hij was tevens van 1826 tot 1830 

tijdens de periode van de tijdelijke hereniging van de Nederlanden lid van de Provinciale Staten en van 

1831 tot 1835 Belgisch senator. Zijn zoon Polydore (1830-1872), dus de broer van Alfred, was te 

Olsene burgemeester van 1855 tot 1860 en van 1863 tot 1872, tevens fungeerde hij van 1870 tot zijn 

overlijden als provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen. Op hun beurt waren volgende van zijn zonen 

aldaar burgemeester: Léon van 1879 tot 1892, Joseph van 1892 tot 1899, Gabriël van 1899 tot 1903 en 

Stanislas van 1904 tot 1946. Een kleinzoon van deze laatste, Antoine Stanislas Marthe G. M. G. de 

Mahieu, geboren te Antwerpen op 3 augustus 1930 als zoon van Joseph de Mahieu en Edith Piers de 

Raveschoot, in 1957 gehuwd met Michelle H. M. van de Werve de Schilde, was tot 1977, de fusie met 

Zulte, eveneens burgemeester te Olsene. De huidige bewoonster van het familiekasteel te Olsene is 

Solange Isabelle Anna Godelieve Pi ers de Raveschoot (0 1909), kleindochter van Alfreds broer 

Polydoor. 

Alfred Piers de Raveschoot 

Alfred Marie Ghislain Piers de Raveschoot zag het levenslicht te Gent op 20 oktober 1831 als zoon 

van Eugeen Jan (1783-1837) en van Rosalie Marie Ghislaine Coppens (1797-1841). De 
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overlijdensdata van beide ouders indiceren ons dat Alfred reeds op vrijjeugdige leeftijd een wees was. 

Naast zijn zuster EIodie Marie Ghislaine (1828-1864), die in 1849 huwde met Jan Baptist Anicet .de 

Ghellinc d'Elseghem (1815-1881), had Alfred nog een broer, met name Polydoor Jozef Ghislain 

(1830-1872). Deze laatste huwde in 1852 met Colette Thérèse Gh. Surmont de Volsberghe (1829-

1902). 

Alfred woonde eigenlijk te Gent doch verbleef vaak op zijn buitengoed, het kasteel "de 

Kasteel « Zwaanhoek » (maakt heden deel uit van de 
tuinbouwschool), gelegen langs de Brusselsesteenweg, het 

buitenverblijf van A. Piers de Raveschoot. 

Zwaanhoek", gelegen langs de 

Brusselsesteenweg te Mel1e. Heden biedt 

het gebouw onderdak 

administratieve . diensten 

aan 

van 

de 

het 

Koninklijk Technisch Atheneum de 

Tuinbouwschool. Het betreft een gebouw 

van neoclassicistische stijl, statig, 

vierkantig en daterend uit de eerste helft 

van de 19de eeuw. Baron Charles Coppens, 

familiaal verwant via Alfreds moeder, liet 

het in de eerste helft van de jaren 1830 

bouwen naar een ontwerp van de gekende 

architect Louis Minard (zie 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen', deel 12 n2 p. 246). Deze 

laatste tekende in 1854 ook voor het nieuwe kasteel te Olsene dat Polydoor Piers de Raveschoot, 

Alfreds broer, op de plaats van het oorspronkelijke gebouw ginds liet optrekken. 

Alfred Piers de Raveschoot is van een grote betekenis geweest voor de opvang en verzorging van 

ouderlingen in onze gemeente. In 1875 liet hij op gronden van hem in de Kloosterstraat te Melle de 

bouw starten van een klooster, 

bestemd voor de opvang van 

behoeftige bejaarden, mannen en 

vrouwen, alsook van 'kostkoopers' 

van beide geslachten (zo lazen we 

in het Memorieboek van het 

Klooster D.Dart). Het gesticht 

werd toegewijd aan het H.Hart van 

Jezus, wiens beeld A. Piers de 

Raveschoot in de voorgevel deed 

plaatsen. Op 19 maart 1877, de 

feestdag van de heilige Jozef, onder 

wiens bijzondere bescherming het 

Het klooster H. Hart, foto genomen voor 1908 gezien de nieuwe kapel 
(onderwijl reeds gesloopt) er nog niet is aangebouwd. De muur langs de 

kloosterstraat is hier ook nog te zien, deze werd afgebroken in het jaar 
1990. 

klooster werd gesteld, namen de eerste drie zusters van Vincentius à Paulo hun intrek in de nieuwe 
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gebouwen. In een van de gevels is tevens een stenen wapenschild van de familie Piers de Raveschoot 

ingemetseld. In 1902, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het klooster H.Hart, werd in 

aanwezigheid van voornoemde adellijke familie een viering georganiseerd. In 1926 deed de familie 

• !.. 

Voorgevel van het klooster H Hart 
(Kloosterstraat) met zicht op het beeld van het 
H Hart van Jew.s, dat A. Piers de Raveschoot 
liet plaatsen bij het optrekken van het gebouw. 

(foto Julien Meersschaut) 

nieuwe gebouwen, opgetrokken 

in de kloostertuin, in gebruik 

genomen. Weldra zullen de nog 

resterende oude gebouwen 

worden gesloopt en aldus plaats 

ruimen voor nog op te 

bijkomende nieuwbouw. 

Piers de Raveschoot volledige eigendomsafstand van het 

gesticht ten voordele van een vereniging zonder 

winstgevend doel onder de hoede van de zusters van Sint

Vincentius à Paulo. Onderd de druk van hoge fmanciële 

kosten, die de enorme veiligheidsaanpassingswerken, door 

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap opgelegd, 

zouden teweeg brengen ging het klooster in 1988 over in 

de handen van de Triestcongrageties, zijnde de Zusters en 

Broeders van Liefde alsook de Zusters van de Kindsheid 

Jesu. Deze drie congregaties werden respektievelijk in 

1803, 1807 en 1835 gesticht door kanunnik Petrus 

Josephus Triest (1760-1836), eveneens een telg uit het 

oud-adellijk geslacht Triest, waaruit een overgrootmoeder 

van Alfred eveneens afkomstig was. Het rustoord voor 

bejaarden werd omgevormd tot een rust- en 

verzorgingstehuis en kreeg de nieuwe naam R.V.T. 

Kanunnik Triest. Begin februari 11. werden de eerste 
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Voorzijde van het klooster H Hart (Kloosterstraat) met 
zicht op het ingemetseld wapenschild van de familie Piers 

de Raveschoot 
(foto Julien Meersschaut) 



Vermeldenswaardig is hier ook het feit dat in september 1896 Alfred Piers de Raveschoot een prachtig 

H. Cornelius. beeld 
gesculpteerd door Mathias 

Zens en in J 896 door A. Piers 
de Raveschoot geschonken aan 
de Sint-Martinuskerk te Me/Ie. 

uit hout en door de gekende beeldhouwer Mathias Zens gesculpteerd 

beeld van de Heilige Cornelius schonk aan de Sint-Martinuskerk te 

Melle. U kunt dit beeld vandaag nog bewonderen. Het bevindt zich in 

het kor van de kerk. 

Op 15 juli 1897 overleed Alfred Piers de Raveschoot, ongehuwd, in 

zijn kasteel te Melle. De aangifte van zijn overlijden op de Dienst van 

de Burgerlijke Stand in het toenmalig gemeentehuis, waar heden het 

Gemeentelijk Museum is in ondergebracht, werd gedaan door 

enerzijds zijn neef Stanislas Piers de Raveschoot en anderzijds door 

Petrus Hendrik Martens, notaris te Olsene en kennis van de 

overledene. De begrafenisdienst vond plaats op maandag 19 juli 1897 

om 10.00 uur in de Sint-Martinuskerk te Melle. Onmiddellijk daarna 

werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Olsene alwaar het om 

15.00 uur werd bijgezet in de familiegrafkelder op het kerkhof aldaar. 

Een tweede dienst vond plaats in de Sint-Niklaaskerk te Gent, waar 

Alfred zoals reeds aangehaald officieel woonachtig was, dit op vrijdag 

23 juli om 10.30 uur. In deze laatste parochie zetelde hij ook in de 

kerkraad, zoals is vermeld op zijn doodsbrief. 

Stippen we hier tevens aan dat er niet alleen een rouwbord m.b.t. het 

overlijden van Alfred Piers de Raveschoot in de Sint-Martinuskerk 

te Melle opgehangen is, doch ook een exemplaar in de Sint-

Pieterskerk te Olsene. Beide verschillen wel van elkaar. 
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La Douairière PI ERS DE ' RAVESCHOOT I 
Madame PIERS DB RAVESCHOOT i 
Monsieur et Madame PIERS tiE RAVESCHOOT; 
Monsll'ur et Madame ]osspa PIERS DE RAVESCHOOTj 
Monsieur ~t Madame STANISLAS PIERS DB RA VESCHOOT; 
MonsiE'ur G.~BRIE1. PIERS DB RAVESCHOOT; 
Mcademoiselles JIL"~NB et CÊC1LB PIERS DE RAVESCHOOT, 
Monsieur GEORGES PIERS DE RAVESCHOOT, 
Mademoiselle MAJtlE-Am"ll: PIERS DE RAVESCHOOT; 
Mcsdemolsclles IsABEL et GWE!\"DOL .... NE PIERS DE RAVESCHOOT ; 
Monsieur ALFRED PIERS DE RAVESCHOOT; 
Mesdemoiselles HhiJo:E, . MADBLEJlorF.. MARIA et Sn.ro~~E PIERS DB RA YESCHOOT ; 
La Baronne Douairière DELLA FAILLE D'HUYSSE, n~e DE KERCHOVE l)'Ot:SSELGHE~r ; 
La Douairière DB KERCHOVE D'OUSSELGHEM; 

ont la prolonde douleur de vous faire part de la perte sensible qu'Us viennent d'~prou"er 
en la. personne de 

MESSIRE 

ALFRED-MARIE-GHUISLAIN 
PIERS DE RAVESCHOOT 

COMWANDIlUR »a L'OaDO »Il Pla, CHIlVAuaa Da S. GatootRll I.B Gu..'I'D, • 

DËCOJ.2 Dil LA CaoJX « PilO Ec:custA :aT POlfTIPJa • 

MJtMBU: DU BUREAU DltS Ih.Gult.t.t ... Dll S. Nrcol.A.S, VIc.·PatsIDDT DU DaXlltR Dit S. PIE"U~, 
Ma:llB ... Da LA CoXFÉIlJtIl'CK DE S. VllöCJtl(T·oa-PAtlL, 

leur Beau-Frêre, Onde. Grand-Onde ct Cousin-Germain bien-aimé. né • Gand Ie 20 Octo
bre 1831 et pieusement décédé à son chUeau de Melle-lez-Gand le IS Juillet lS9ï. munt 
des Se cours de notre Mère la Sainte Église. 

Le Service ftmèbre (corps présmt). aura lieu. ell féglise paroissiale de M elle. Ie 
Lundi 19 Juillet, à 10 he"res. 

Immédiatement après Je sen-ice, Ie corps sera transféré i Olsene ou i1 sera inhumé dans 
Ie caveau de familie 4. 3 heures. 

Vn second service, auquel vous ètes prié d"assister, a.ura lieu en l'éKlise Saint·Xicolas à Ga:ld, 
Ie VENDREDI 23 JUILLET, à ro beures et demic. 

; Les vigiles serent chantêCä Ja. veille à 4- heures. 

Les Messes pO\lr Dames seront dites en la mémc église Ie mtltle jour de ro heures à mid: . 

tIn troisièmc service sera célébra ultérieurement al Olsene. 

Unc distribution de pains Rra faite à Melle aux pauvres de la commune. 

Melle, 16 Juillet 1897" 
Priez pour lui. 

Doodsbrief Alfred Piers de Raveschoot 
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I Wapen beschrijvinKi 

Piers de Raveschoot nr. 37 

Obiit met 16 kwartieren. 

Wapenbeschrijving: van sabel tot aan een hamei van goud (een soort hekwerk en bestond later uit 

drie verkorte dwarsbalken). 

Het schild getopt met een helm van zilver, 

getralied, gehalsband en omboord van goud; 

gevoerd en gehecht van keel, met een wrong 

en dekkleden vang oud en sabel. 

Helmstuk : een uitkomende zwaan van zilver, 

gebekt vankeel, met uitgestoken vleugels, 

tussen een vlucht van goud en sabel, links 

beladen met eenkamei van goud. 

Schildhouders : twee leeuwen van goud, 

geklauwd en getongd van keel, de leeuw links 

is omziend. 

Rechts van het obiit volgen nu de 8 

kwartieren langs vaderszijde: 

PIERS : blazoen van het schild. 

LANGHALS: van keel met een voetschild vanazuur overbeladen met een zwemmende zwaan 

van zilver. 

TRIEST: van sabel beladenmet een hazewind van zilver, gehalsband van keel, omboord en 

gegespt van goud, overtopt met twee jachthoorns, gemond, geringd en gesnoerd van zilver. 

van DEURNE: van goud tot aan een keper van sabel, vergezeld van drie Sint-Jacobsschelpen van 
. . 

hetzelfde. 

de NEVE : van keel tot aan een schuinrechts geplaatste vis van zilver. 

d'HANINS : van keel tot aan een rechtse schuinbalk vanzilver beladen met vier hermelijnstaartjes, 

begeleid van twee afgerykte hanenkoppen van goud. 
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an Piers 
Kuurne 22 december 1654 

02 maart 1706 
X Olsene 24 april 1692 
Margareta Francisca Lanchals 
°Olsene 1665 
+ 21 oktober 1721 

Jan Karel Ignaas Piers 
o Kuurne 1694 
+ Gent Ol januari 1767 

x 

Elodie Marie Ghislaine Piers (1828-1864) 
X (1849) 

Joannes Franciscus Triest 
o Merelbeke 22 februari 1628 
+ 11 december 1716 

Isabelle (Elisabeth) Maria Vanduerne 
o Brugge 28 augustus 1664 
+ Gent mei 1720 (begraven te Merelbeke) 

X Maria Theodora Triest (vrouw van Raveschoot) 
o Eke 06 november 1702 

+ Gent 08 juni 1760 

Augustin Hyacinth JozefPiers (heer van Ravesehoot) 
o Gent 22 november 1737 
+ Gent 21 februari 1809 

Eugeen Jan Piers de Ravesehoot 
o Gent 30 december 1783 
+ Olsene 09 juli 1837 

Polidore JozefPiers de Raveschoot (1830-1872) 
X (1852) 

Jan Baptist Anieet Marie Gh. de Ghellinc d'Elseghem (1815-1881) Marie Colette Thérèse Gh. Surmont de Volsbergh e (1829-1 902) 

Wapenschild Piers de Raveschoot 
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Leon Henri Polidoor Gh. Piers de Raveschoot (1853-1892) 
Eugeen Alfred Jozef Gh. M. Piers de Raveschoot (1855-1905) 
Jozef Karel Marie Gh. Piers de Raveschoot (1860-1899) 
Karel Jan Baptist Gh. Piers de Raveschoot (1863-1870) 

Stanislas Theodoor Marie Gh. Piers de Raveschoot (1868-1946) 

Gabriel Leon Karel Marie Gh. Piers de Raveschoo t (1870-1916) 

Antoine Stanislas M. G. M.G. de Mahieu (1930-
(laatste burgemeester van de gemeente Olsene) 



Genealogische schets m.b.t. de familie Piers de Raveschoot , obiit nr. 37 

I Jean François Philippe Joseph de NeveX Marie Margareta d'Oosterlinck 

I 
Kervyn 
Melyn 
de Lannoy 
de Bisschop 
Baut de Rasmon 

Maria Judoca de Neve Stalins 

X Rosalie Marie Ghislaine Coppens 
(Heusden 1827) 0 30 september 1797 

I 

X (1889) 
XX (1901) 

I 

+ 26juli 1841 

I 
Alfred Marie Ghislain Piers de Raveschoot (37) 
o Gent 20 oktober 1831 
+ Melle 15 juli 1897 

met Gabrielle Elise Mathilde M. Gh. de Moerman d'Harlebeke (+1899) 1 
met Anne Godelieve Ghislaine Stas de Richelle 

(huidige bewoonster van het kasteel te Olsene) 

Edith Piers de Raveschoot (1903-1989) 

o.a. [SOlange Piers de Raveschoot (1909- ) 

r---------_______ , ____ --l.r Jo",h d, M,hi," 
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OOSTERL YNCK : van sabel tot aan een dwarsbalk van goud, vergezeld van drie spoorraderen 

van goud. 

deNEVE: zoals reeds beschreven. 

Links de 8 kwartieren langs moederszijde : 

COPPENS : van goud tot aan een everzwijnskop van sabel met slagtanden van zilver, getongd 

vankeel, balksgewijze geplaatst; doorboord met een schuinrechtse bebloede pijl, natuurlijke kleur met 

de punt van zilver omhoog en met veren van azuur en keel. 

de LANNOY: zoals hierboven. 

KERVYN: van sabel tot aan een keper van goud, vergezeld in het schildhoofd rechts een eikel 

gestengeld en gebladerd; de twee bladjes van goud; links een zespuntige ster van hetzelfde, in de punt 
( 

een arendsbeen van zilver. 

BISCOP: van keel tot aan een keper van goud. 

BAUT: hetzelfde als de POTTER d'INDOYE. 

STALINS : van goud tot aan drie vuurstenen. 
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Iflet echtpaar EmUe en Adrienne Braun-Roland (obiits nrs.: 47 en 48)1 

Het gezin Braun-Roland woonde op het kasteel "Runenborg" op de Mellehoek te Heusden. Parochiaal 

kasteel Runenborg te Heusden 

uit deze familie was Emile Braun, vader van Emile Jean. 

Hij was een ingenieur, gespecialiseerd in wegen- en 

bruggenbouw. Later werd hij een industrieel, medestichter 

en beheerder van o.a. de Cottonière La Savannah (1899) 

en van de Filature de Royghem. In 1899 sticht hij de 

Ghent Petroleum Compagny en wordt er voorzitter van. 

Politiek engageerde hij zich bij de liberalen. Vanaf 1896 

was hij gemeenteraadslid en meteen burgemeester te 

Gent, dit tot 1921. Onder zijn impuls werden er heel wat 

openbare werken in de hoofdplaats van de provincie Oost

Vlaanderen uitgevoerd. Bekend zijn de bouw van het 

Museum voor Schone Kunsten (1900), het postgebouw 

aan de Koornmarkt (1910) en de restauratie van de 

Belforttoren (1913). In opvolging van de overleden 

Gustaaf Careis, werd E. Braun voorzitter van het 

uitvoerend komitee van de Wereldtentoonstelling te Gent 

in 1913. Van 1891 tot 1898 was hij Oost-Vlaams 

provincieraadslid en van 1900 tot 1925 

volksvertegenwoordiger. Omwille van zijn grote 
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ressorteert deze wijk onder 

Sint-Martinus / Melle. 

Vandaar dat zowel het 

rouwbord van Emile Jean 

Braun (+ 1968) als deze 

van zijn echtgenote 

Adrienne Roland (+ 1946) 

in de· parochiekerk van 

Melle-centrum zlJn 

opgehangen. 

De familie Braun IS m 

oorsprong afkomstig uit de 

Rijnstreek in Duitsland. De 

wellicht meest gekende telg 

U al ..... .a. hem ~ ~ l'J!t~~ ~ tJèWh...1 
gttr,l" .. IdM .. ~ 

..... Ii.C . .. HI:A:N·, VICTOH. TH 0"" ...... 

SA.RON BRAuN 

OrllO~~ III <l.·Önlr vvtl k"ll"'kl TI 
Cu_11I.hooU ... oh. Lt.L1~ ar"" 
~WT IJl d."K.rwm.lt 
(~ n>J~ lI!AIIlI!llMk Itl~!01$ 

• OOIló&m!f ... ~ 
~.Iit in dè ~"\IlIO d"W'llt OliWlt 

COlllmt~ m ~t Oclc '.0 !Iiopti 

.. b«f~1I Q C~ tip. !7 ~.l't Ibm eJ) , 000miebti, 
O~~tII ~ l-I'Ila4d.en Ol)< SO t(\JIlt!n;oboor lOOS. 

doodsprentje van Emile Jean Braun 



verdiensten verkreeg hij per 20 februari 1922 de titel van baron. 

Emile Jean Braun trad niet in vader E. Brauns politieke voetsporen, hij was hoofdzakelijk aktief als 

nijveraar. Emile Jean Braun overleed te Heusden, kasteel Runenborg, op 30 september 1968. De 

rouwdienst vond plaats in de Sint-Martinuskerk te Melle op donderdag 03 oktober, dezelfde dag nog 

werd hij begraven te Gent. Zijn vrouw, Adrienne Roland met wie hij op 05 augustus 1902 te Gent was 

gehuwd, was hem reeds voorgegaan op 14 december 1946. Van beide geven we u in bijgaande schets 

enige genealogische gegevens. 

I Wapenbeschrijving) 

Roland nr. 47 

Gedwarsbalkt van zilver en azuur met VIer 

stukken; de dwarsbalken van azuur beladen met 

twee jachthoorns van goud (in het originele 

wapenschild zijn het antieke posthoorns, dus 
< 

zonder koorden). 

Braun nr. 48 

Van azuur, vergezeld tot aan drie vliegende 

draken van goud. Het schild getopt voor de 

titeldrager met de baronskroon, met een helm van 

zilver, gekroond, getralied, gehalsband en 

omboord van goud; gevoerd en gehecht van keel, 

met dekkleden van goud en azuur. 

Helmstuk : een draak van het schild. 

Schildhouders : twee leeuwen van zilver, 

gekroond van goud, getongd en geklauwd van 

keel. 

Spreuk : "PAX ET LAB OR" van goud op een 

lint van azuur. 
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Jean Thomas Braun x 

Emile Braun 
o Nijvel 02 december 1849 
+ Vichy (Fr.) 30 augustus 1927 

obiit nr. 47 

Françoise Horst Jean Baptiste Boterdaele X Marie Antoinette Steemaere 
Genealogische schets m.b.t. de 
familie Braun-Rolande, obiit 

nrs. 47-48 

X Marie Caroline Boterdaele Auguste Félix Roland 
Gent 14 september 1875 0 Gent 14 september 1875 

+ Gent 25 oktober f927 
o 1853 
+ 1938 

X Emile Jean Victor Thomas Braun (48) 
o Gent 17 maart 1879 Gent 05 augustus 1902 
+ Heusden 30 september 1968 

obiit nr. 48 

Gaston Braun 0 Gent 01 september 1903 
Henry Braun 0 Gent 19 augustus 1905 
René Braun 0 Destelbergen 02 april 1912 

X (1925) 
X (1926) 
X (1933) 

X 
1877 

Reine Caroline M. Schoutteten 
o 1857 
+ 1929 

Adrienne Constance Th. M. G. Roland (47) 
o Gent 18 mei 1883 
+ Elsene 14 december 1946 

Isabelle Flore C. M. G. Goethals 
Marie Henriette E.R.G. Stas de RichelIe 
Gabrielle Léonie R.F .M. van den Corput 
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Plaatsaanduiding rouwborden in de Sint-Martinuskerk & extra aanduiding afbeelding en 
identificatienummer van deze m.b.t. de families "Piers de Raveschoot en Braun-Roland" 

(zie ook genealogische schetsen) 

Rl 

48 47 

R2 
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LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING 
DE GONDE 1998 

(gegevens t.e.m. 4 maart 1998) 

1) STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 500 BEF) 

- Bracke Liliane, Driesstraat 1, 9090 Melle 

- Braeckman Henri, Merelbekestraat 89,9090 Melle 

- Brantegem Lieve, Koedreef 23, 9080 Zaffelare 

- Christiaens-Buyle Martine, gemeenteraadslid, Caritasstraat 60,9090 Melle 

- De Backer Oscar, 1ste schepen, Tuinstraat 71,9090 Melle 

- De Baets August, Klinkerlaan 23, 9090 Melle 

- De Boever Johan, Kloosterstraat 35, 9090 Melle 

- De Bosscher Albert, Elenestraat 18, 9620 Zottegem 

- De Cocker Jozef, Gaversesteenweg 716,9820 Merelbeke-Melsen 

- De Coster Luc, Zwaanhoeklos 10, 9090 Melle 

- De Coster Paul, gemeenteraadslid, Ruitersdreef 1, 9090 Melle 

- de Hemptinne Reginald, Kalverhagestraat 3, 9090 Melle 

- Delanghe - De Kegel Nand & Miet, Ouden Heirweg 22, 9340 Oordegem 

- Den Haese Paul, Geraardsbergsesteenweg 7,9090 Melle 

- Den Haese Richard, Berkenlaan 21, 9840 De Pinte 

- De Pauw Wim, Brusselsesteenweg 44, 9090 Melle 

- De Poorter Georges, Kruisstraat 33, 9090 Melle 

- de Potter d'lndoye Edouard, burgemeester, - Van de Werve Louise,Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle 

- Depré Paul, Brusselsesteenweg 459,9090 Melle 

- De Schamphelaere Jozef, Geraardsbergsesteenweg 176, 9860 Oosterzele 

- Desmet Ginette, J. Van Crombrugghestraat 30,9000 Gent 

- De Vloed Patrick, Tuinstraat 28, 9090 Melle 

- De Winne Lucien, Schoonmeersstraat 28,9000 Gent 

- Dewulf J.M., Kapellendries 58,9090 Gontrode 

- Dobbelaere Roger, Langendamdreef 52,9880 Aalter 

- Ou Ville André - Van OngevalIe Christine, Begoniastraat 18, 9090 Melle 

- Ervynck Gontran, Henri Pirennelaan 58, 9050 Gentbrugge 

- François Regina, Collegebaan 5, 9090 Melle 

- Gyselinck Antoine, Klinkerlaan 34, 9090 Melle 

- Lefebre André, Smeetsstraat 37, 3640 Kinrooi 

- Lehoucq Nicole, Charles Lebonstraat 1, 9070 Heusden 
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- Lemmens Daniël, Schauwegemstraat 9,9090 Melle 

- Meersschaut Julien, Beekstraat 35, 9090 Melle 

- Mercelis Jozef, Bijlokestraat 22, 9070 Destelbergen 

- Notte Roger, Wezenstraat 40, 9090 Melle 

- Olsen Jan, Brugstraat 11, 9090 Melle 

- Opdebeeck Albert, Collegebaan 119, 9090 Melle 

- Op De Beeck - Van Brempt Joz., Koningsplein 38, 2500 Koningshooikt 

- Pauwels Jozef, Weststraat 71,9950 Waarschoot 

- Raes Egide, Vossen straat 8, 9090 Melle 

- Schepens Raoul, Brusselsesteenweg 270, 9090 Melle 

- Simillion-Catthoor Johan, Kapellendries 37,9090 Gontrode 

- Smedts Marcel, Beekstraat 89,9090 Melle 

- Steurbaut Ferdinand, Bosstraat 29 A, 9340 Lede 

- Steurbaut Philip, Langestraat 74, 9620 Zottegem 

- Teirlinck Armand, Klinkerlaan 4, 9090 Melle 

- Temmerman Raphaël, Schauwegemstraat 24, 9090 Melle 

- Thomas F., Jezuïtenwegel5, 9090 Melle 

- Valentijn Jacques, Tuinstraat 83,9090 Melle 

- Van Bogaert Germein, Schauwegemstraat 28, 9090 Melle 

- Van Damme Luc, Poststraat 9,9160 Lokeren 

- Van De Kauter Etienne, Olfkenskouterlaan 1, 9090 Melle 

- Van Den Berghe Marcel, Hovenierstraat 19, 9090 Melle 

- Van Den Berghe Patrick, Palmstraat 20, 9090 Melle 

- Van Der Stichel Freddy, Moriaanstraat 35,9050 Gentbrugge 

- Van Heddegem Gerard, Vossenstraat 86, 9090 Melle 

- Van Rolleghem N.G., Kapellendries 32,9090 Gontrode 

- Van Slycken André, Scheldeweg 5, 9090 Gontrode 

- Van Steen berge Victoria, Pontstraat 52, 9090 Melle 

- Van Vlaenderen Leen, Kloosterstraat 70, 9090 Melle 

- Verschooris Georges, Kapellelaan 6/16,8660 De Panne 

- Verschooris Solange, Zwaanhoeklos 14, 9090 Melle 

- Vervust André, Hof ten Dries 14, 9090 Melle 

- Vervust Marie-Christine, Kruisstraat 27, 9090 Melle 

- Vits Laura, Brusselsesteenweg 353, 9090 Melle 

- Warmoes Leo, Bergstraat 30, 9820 Merelbeke 

- 31-



2) LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 200 BEF TOT 500 BEF) 

- Acke Lucienne, Sint-Denijslaan 110, 9000 Gent 

- Adriaen Mark, Oude Brusselseweg 99, 9050 Gentbrugge 

- Baudu David, Vogelstraat 43, 9090 Melle 

- Behaegel Gilbert, Acaciastraat 1, 9820 Merelbeke 

- Bekaert Georges, Kouterslag 4, 9090 Melle 

- Boebaert-Vanlierde, Ooievaarstraat 91, 9000 Gent 

- Bourgoignie Willy, Plataandreef 52, 9090 Melle 

- Bracke Dirk, Kruisstraat 65, 9090 Melle 

- Bracke Suzanne, Vaartstraat 5, 9270 Kalken 

- Bruyland Hilaire, Hof ten Dries, 9090 Melle 

- Bruyneel Christine, Abdisstraat 26, 9000 Gent 

- Buysse Raoul, Roskamstraat 40, 9820 Merelbeke 

- Dauw Marcel, Doornlaan 2, 9090 Melle 

- De Baets Gustaaf, Klinkerlaan 23, 9090 Melle 

- De Bosschere Koen, Park ter Linden 27,9090 Melle 

- De Bosschere Lucien, Spoorlaan 48,9090 Melle 

- De Clercq Gilbert, Gontrode Heirweg 78, 9090 Melle 

- De Coster Greta, Gontrode Heirweg 207, 9090 Melle 

- De Geyter-Claus Edgard, Gentsesteenweg 321, 9300 Aalst 

- De Longie Guido, Grote Elsdries 10, 9090 Melle 

- De Maeseneer Dirk, gemeenteraadslid, Schauwegemstraat 116, 9090 Melle 

- De Meulemeester Walter, Pontstraat 40, 9090 Melle 

- De Mol Daniël, Wegvoeringstraat 84 /10, 9230 Wetteren 

- De Moor Freddy, Clerck's straat 10,8560 Wevelgem 

- De Nys Magda, Vijverveldlaan 25, 9090 Melle 

- De Pauw Eric, Emanuel Hielstraat 67 A, 9050 Gentbrugge 

- De Pelsmacker Martin, Vlasschaard 13, 9090 Melle 
f 

- De Raedt Carlos, Forestierspad 11, 9830 Sint-Martens-Latem 

- Derey Patrick, Koningin Fabiolalaan 41, 9090 Melle 

- De Roeve Claudine, Kruisstraat 18, 9090 Melle 

- De Ruyver Luc, Watermolenstraat 22, 9090 Gontrode 

- De Smet Lucien, Sportlaan 83, 9880 Aalter 

- de Smet Theodoor, Antwerpsesteenweg 708, 9040 Sint-Amandsberg 

- Desmet Willy, Jan Baptist Davidstraat 10,9000 Gent 

- De Sutter Julien, Kard. Mercierlaan 1, 9090 Melle 
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- De Vos Catharina, Vooruitzichtstraat 73, 9300 Aalst 

- De Wilde Paul, Wautersdreef 15, 9090 Melle 

- De Witte John, Langerbruggekaai 22, 9000 Gent 

- D'Hondt Romain, Hundelgemsesteenweg 756, 9820 Merelbeke 

- D'Hoossche Marcel, Hoevestraat 21,9620 Zottegem (Erwetegem) 

- Ferket Chris, Gentsesteenweg 122,9800 Deinze 

- Foucquaert Fernand, Gentsesteenweg 13, 9230 Wetteren 

- Galle Gerard, Schilsweg 11, 4700 Eupen 

- Gemeentekrediet van Belgiê, Pachecolaan 44, 1000 Brussel 

- Gettemans Geert, Wezenstraat 13, 9090 Melle 

- Hanssens Herman, Krommenelleboog 27, 9000 Gent 

- H.K. Werkgroep van het Dorp, Steenberg 77/1, 9401 Pollare 

- Janssens- Langerock Gh., F. Spaestraat 38,9090 Melle 

- Kellens Julien, Palmstraat 29, 9090 Melle 

- Kielemoes Gerard, Kruisstraat 7, 9090 Melle 

- Kuipers M.G., Walstraat 4,4551 ES Sas van Gent, Nederland 

- Lefebre Christiane, J.B. De Keyzerstraat 108, 1970 Wezenbeek-Oppem 

- Lievens Paul, Kloosterstraat 34, 9620 Zottegem 

- Mabilde Yvette, Brusselsesteenweg 332, 9090 Melle 

- Martens Jan, Spiegel 1, 9860 Scheldewindeke 

- Matthijs Jacques, Vossenstraat 124, 9090 Mlelle 

- Matthijs Koen, Loweestraat 14, 9230 Wetteren 

- Messeman Michel, Lindestraat 9, 9090 Melle 

- Minne Willy, Kweepeerstraat 23,9940 Evergem 

- Mozes Rosa, Coupure links 379, 9000 Gent 

- Naudts Marcel, Lindestraat 58, 9090 Melle 

- Olsen Lieve, Kalverhagestraat 35, 9090 Melle 

- Piens Luc, Kloosterstraat 49, 9090 Melle 

- Pieters Marcel, Beukenlaan 21; 9160 Lokeren 

- Ramon Roger, Ad. Baeyensstraat 52, 9040 Sint-Amandsberg 

- Rasemont Gaston, Kloosterstraat 108,9960 Assenede 

- Roelandt Gerard, Kapellenhoek 64, 9340 Oordegem 

- Rommelaere Johan, Trekweg 71, 9030 Mariakerke (Gent) 

- Saerens An, Nelestraat 29, 9050 Gentbrugge 

- Schiettekatte Etienne, Wezenstraat 7, 9090 Melle 

- Sedeyn Antoine, Waterstraat 44, 9820 Merelbeke 

- Segers Paul, Geraardsbergsesteenweg 239, 9090 Gontrode 
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- Teirlinck Lucien, Palmstraat 11, 9090 Melle 

- Thery Maurice, Beekstraat 1, 9090 Melle 

- Thoen Armand, Sint-Michielstraat 95, 8700 Tielt 

- Tusschans Jan, Lindestraat 35, 9090 Melle 

- Urmel Marc, Populierenstraat 2, 9890 Dikkelvenne 

- Vanbets Eduard, Beekstraat 21,9090 Melle 

- Van Cauwenberghe-De Vos, Watermolenstraat 37, 9090 Gontrode 

- Van Damme Gustaaf (E.H.), Kloosterstraat 1, 9090 Melle 

- Van den Abeele-De Porre Etienne, Geraardsbergsesteenweg 143, 9090 Gontrode 

- Vanden Berghe Corine, Reibroekstraat 73, 9850 Hansbeke-Nevele 

- Van den Berghe - Thery M., Beekstraat 16, 9090 Melle 

- Van de Putte Ghislain, Dorp 20, 9860 Oosterzele 

- Van de Steene Roger, Jozef Contréstraat 4, 9000 Gent 

- Van Hecke Jules, Jasmijnstraat 23, 9620 Zottegem 

- Vanheden Rolande, Kwatrechtsesteenweg 93, 9230 Wetteren 

- Van Holen - Van Grembergen A., Park ten Hovelaan 7,9090 Melle 

- Van Kenhove Patriek, Koningin Astridlaan 77, 9820 Merelbeke-Bottelare 

- Van Vooren Marc (E.H.), Molenstraat 2, 9890 Gavere 

- Vervaet Roger, Kerkstraat 75 A, 9820 Merelbeke 

- Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Van Heybeeckstraat 3,2170 Merksem 

- Wafflard Luc, Geraardsbergesesteenweg 3, 9090 Melle 
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Aansluitend op het initiatief van heel wat andere heemkundige verenigingen, starten wij bij deze met 

een nieuwe rubriek. In het eerste nummer van elke nieuwe jaargang willen we even stil staan bij de 

grote en kleine gebeurtenissen van het voorbije jaar. Onze aandacht gaat in het bijzonder naar het 

sociale en culturele leven in onze gemeente. Volledigheid is in deze een utopie, wel nastreefbaar. 

Voor de lezer wil deze kroniekjungeren als een terugblik en als een geheugensteuntje, voor een niet zo 

verre later, want we weten het, we vergeten soms te snel. 

Vanuarz1 

7 Het Sociaal Impulsfonds werd opgericht. Het heeft tot doel de leef- en omgevingskwaliteiten 
in achtergestelde buurten te verbeteren en via maatregelen de kansarmoede te bestrijden. In de 
stuurgroep zetelen deskundigen op het vlak van sociaal beleid (6 mandatarissen, 7 ambtenaren 
en 7 plaatselijke actoren). De voorzitter is Etienne Cosyns en Bart Bockstaele de coördinator. 
Een reglement voor de toekenning van de socio-culturele integratiesubsidie werd opgesteld. 

8 Jan Tusschans vindt een handige tandemhaak uit die het mogelijk maakt een tandemfiets op 
het dak van de auto te monteren. 

16 Mellenaar Norbert De Meyer grijpt net naast de derde overwinning in de cursiefjeswedstrijd 
"Michel Casteeis" met zijn ludieke tekst "Weerzien". De jury bestond uit Pol De Smet, Freek 
Neirynck, Jean Buyle en Machot Van Geyt. 

17 Na vele decennia stopt de Chiro met het ophalen van papier. Om ecologische en financiële 
redenen besliste het gemeentebestuur de ophaling toe te vertrouwen aan DDS. 

18 De restauratie van de Sint-Martinus kerk werd beëindigd met het plaatsen van tien nieuwe 
glasramen. Dit werd gevierd met een plechtige eucharistieviering waarna een receptie werd 
aangeboden aan het gemeentebestuur, beroepsmensen, kerkfabriek, schenkers en vrijwillige 
medewerkers. 

23 E.H. Marcel Jacobs overlijdt te Gentbrugge op 84 jarige leeftijd en werd te Melle begraven. In 
1983 ging hij als pastoor op rust en kwam zich in Melle vestigen waar hij jarenlang de 
kerkdiensten hielp verzorgen. 

30 In de parochiezaal werd het Timmermansjaar geopend met het poëtisch-muzikaal programma 
"Adagio" gebracht door woordkunstenaar Oswald Maes en musicus Paul Kindt. Organisatie: 
het Davidsfonds. 

IFebruarz1 

13 De gemeenteraad keurde principieel het tracé goed voor een 45 km lang voet- en 
fietspadennet. Dat zal zich vooral uitstrekken langs de Schelde en de spoorweglijnen. De 
N.M.B.S. zal ook meewerken aan dit initiatief. De gemeenteraad keurde ook het ontwerp 
goed voor de vernieuwing van het Gemeentelijk Museum en Documentatiecentrum. 
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Bedoeling is dat het documentatiecentrum een nieuw onderkomen krijgt net naast het oud
gemeentehuis. In het museum zelf wordt dan plaats gemaakt voor een permanente 
tentoonstelling voor meer dan honderd maquettes en modellen van de beeldhouwer Jules Vits 
die de gemeente ten geschenke kreeg. 

18 K.A.V. Melle Vogelhoek en het gemeentelijk A.C.W. organiseerden een info-avond over de 
drugsproblematiek. 

28 Sint-Vincentiusschool hield een boeken- en speelgoedbeurs. De openingsavond werd 
verzorgd door jeugdauteur Geert De Cockere met het poëziespektakel "Eefje Blauw". Hierna 
werd "Poëzietuin" voorgesteld waarin kinderen hun eigen gedichten naar voor brachten. 's 
Anderendaags volgde een literair aperitief. 

[Maar~ 

1 Jong K.A.V.-Gontrode hield een succesvolle tweedehandsmarkt waarop speelgoed en kleding 
voor kinderen werden verkocht. 

1 K.V.G.-carnavalviering met gezellig samenzijn verzorgd door de blinde organist Julien 
Duprez en EEJO uit Melle 

1-2 Het gemengd koor Pojedu, dat promoveerde naar eerste divisie met uitmuntendheid, bracht 
onder leiding van Johan Van der Beken "Stemming en Luim" een muzikale wandeling van de 
romantische muziek uit de 19de en 20ste eeuw in de raadzaal van het gemeentehuis. 

8 The Mellvids Bigband Melle-Vogelhoek organiseerde met zijn 20 man sterke groep een 
lenteconcert in de zaal Gildenhuis. Voor die gelegenheid deed het orkest een beroep op 
presentator Henk van Montfoort. 

15-21 Toneelvereniging Voor Elk wat Wils bracht het stuk "Mijn man doet het niet meer, dokter", 
22 en pikante komedie van Rudy Soetewey in de regie van Piet Bossaer. 

15 De basisschool Sint-Franciscus in samenwerking met hun oudercomité organiseerde een 
succesvolle paasmarkt. Originele geschenken : kaarsen, paaseieren, bloemstukken, 
wenskaarten, theedoeken door de kinderen zelf vervaardigd werden te koop aangeboden ten 
voordele van verfraaiingswerken voor de school. 

20 "Joden in Europa" was het onderwerp van een Davidsfondscauserie door prof. Luc Dequecker. 

22-23 Op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vogelbescherming Vlaanderen dat plaats had in 
het Ecologisch Centrum De Bosrand maakten 15 Vlaamse vogelopvangcentra kennis met Eco 
Clean, een nieuw wondermiddel dat stookolieslachtoffers in een paar minuten proper krijgt. 
Het werd voorgesteld door Guy Van Praet van het Zingemse bedrijf ACC (All Computer 
Clean). 

4 De Gemeentelijke Jeugdraad organiseerde een heuse film dag : 
De prinses en de trollen - animatiefilm voor de +5 jarigen ( college) 
Casper-speelfilm voor de +7 jarigen (college) 
Manneken Pis voor tieners en volwassenen (Schorpioen) 

12 K.W.B. richtte zijn Tiende Lenteloop in ten voordele van V.Z.W. Hartekamp ten einde zieke 
kinderen in de gelegenheid te stellen op kamp te kunnen gaan met gespecialiseerde 
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begeleiders. Gunter Bekaert werd winnaar van de 289 deelnemers. De lente loop bracht 
50.000 frank op. 

12 Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia voerde een dubbelconcert "Music for everyone" uit in de 
feestzaal van het College van de Paters jozefieten. 

15 Mevrouw Elvira Mandrycks werd 101 jaar in het R. V. T. kanunnik Triest. Ze kreeg het bezoek 
van het College van Burgemeester en Schepenen en de gelukwensen van het koningspaar. 

15 In het rusthuis Kanunnik Triest vierde men op een bijzondere manier de lOl-jarige Elvira 
Mandrycks uit Gentbrugge. "Elke dag van een goede trappis genieten is mijn geheim" 
verklaarde de stammoeder van een vijfgeslacht. 

18-19 Jongens en meisjes van de Chiro hielden voor het eerst samen hun groepsfeest. Het werd een 
wervelende musical "De clown met de naam in de hand" opgevoerd ineen circustent. 

20 De sjacherbeurs, voor de eerste keer georganiseerd door de Caritas Vriendenkring, lokte veel 
volk. 

25 Het KIK-project (Kunst in de Klas) werd voorgesteld in het gemeentehuis door Jan De Greef, 
directeur van de gemeenteschool. De kleuters brachten "action painting" op grote doeken, de 
kinderen van de eerste graad vervaardigden een "Smartieboom", oudere kinderen 
beschilderden vlaggen en wimpels en een afvalcontainer à la Christo, het vijfde leerjaar 
maakte een beeldengroep van papier-maché naar het voorbeeld van Giacometti en de 
alleroudsten projecteerden strips op doek die ze beschilderden met acrylverf in navolging van 
Roy Lichtenstein, de exponent van de Pop-Art. De tentoonstelling werd daarna overgebracht 
naar de bibliotheek waar ze tot 30 juni kon bezocht worden. 

27 Cercle Melle werd de laatste speeldag kampioen in tweede provinciale A en promoveert naar 
eerste provinciale. 

In de meimaand werden om de week gebedsmomenten gehouden aan de kapelletjes van de 
Kloosterstraat, Vossenstraat~ Park ter Linden, Lindestraat, Collegebaan, Kalverhage, 
Schauwegemstraat, 't Lammeke, Brusselsesteenweg en Wezenstraat. 

Melle opende de eerste "Kunstdeur" een culturele samenwerking tussen de 5 gemeenten : 
Melle, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Gavere. Die dag viel samen met de 
"Dag van de Amateurkunsten" die hierdoor een extra dimensie kreeg. Op 7 verschillende 
plaatsen van de gemeente (Sport en Recreatie, Ovenveld, bibliotheek, station, gemeentehuis, 
oud-gemeentehuis, Vogelstraat) vonden allerlei tentoonstellingen of optredens plaats of kon 
men de promotiestanden van de deelnemende verenigingen bezichtigen. 

2-4 De dienst Sport en Recreatie organiseerde in de sporthal de "Dag van de sportclubs" waarbij 
men met enkele gevechts- en verdedigingssporten kon kennis maken. 

7 Jeugdclub Schorpioen overhandigde een petitie met 1000 handtekeningen aan burgemeester de 
Potter d' Indoye en schepen van Jeugd Dany Cottenie tegen het sluitingsuur van 2 uur op 
vrijdag en 1 uur op zaterdag. Intussen is dit sluitingsuur reeds vervangen door een algemene 
regeling voor heel Melle : 1 uur in de week en 3 uur tijdens het weekend. 

15 De gemeentelijke seniorenraad werd officieel opgericht. Hun doel bestaat erin de gemeente en 
het OCMW te adviseren inzake seniorenbeleid. In de raad zetelen 10 mensen met stemrecht. 
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Ze vertegenwoordigen de K.B.G., petanqueclub Verbroedering, Eeuwig Jong, Liberale 
Seniorenbond en de politieke partijen. Georges Dierickx is de voorzitter, Georges De Poorter 
ondervoorzitter en Bart Boxtaele secretaris. 

24 De sportraad organiseerde op de Kouterslag "Welke is de sportiefste ploeg in Melle". Door 
middel van 8 ludieke behendigheidsproeven werd een klassement opgemaakt, waarbij de 
'Kouterlopers' het haalden. Tevens kon men genieten van demonstraties van judo, karate en 
aërobic. 

25 Op het gemeentelijke terrein in de Vogelstraat had de derde open dag plaats van basketbalclub 
Melle-Vogelhoek, Kunstgroep De Parel en de K.S.J.. Een tentoonstelling, allerlei 
jeugdanimatie en enkele ludieke basketwedstrijden stonden op het programma. 

26 21 leerlingen van het vijfde jaar van het Sint-Franciscusinstituut wonnen de jaarlijkse 
Vergilius Vertaalwedstrijd. De wedstrijd kadert in de Latijn Olympiade die de bedoeling heeft 
het Latijn te promoten als universele taal. Onder leiding van hun lerares Marijke Lybaert 
behaalden ze uit 150 scholen voor de derde keer deze prijs die bestond uit de klassikale 
vertaling van de eerste 25 verzen uit de Aeneas. 

30 De gereputeerde Amerikaanse bierkenner Stuart A. Kallen roept in zijn pas verschenen 
cataloog het Melse tripel bier Delirium Tremens van brouwerij Huyghe uit tot het allerbeste 
brouwsel ter wereld. In de eerste tien geklasseerden treft men ook andere Belgische bieren 
aan: Duvel (4), Gueuze Lambic (6), Lindemans Kriek (9). 

31 Op initiatief van de Culturele Raad vond de F. Timmermansavond plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Gaston Durnez hield de feestrede waarna een diamontage volgde over "De 
vriendschappelijke relatie tussen F. Timmermans en C. Melloy", een stukje toneel "Kinderen 
pallieteren Timmermans" , Lieven Vergaerde las een stuk voor uit Timmermans ' werk, Piet 
Meersschaut zorgde voor de muzikale omlijsting en Frank Merrie animeerde het geheel. 

De werkzaamheden aan de nieuwe Kalverhagebrug over de E40 zijn gestart. Ze zal 40 
miljoen koste. Omwonenden zijn hiermee niet gelukkig omdat ze vrezen dat hun straat zal 
gebruikt worden als vluchtweg waarop er overdreven snel zal gereden worden. Bij een aantal 
Mellenaars schoot dit in het verkeerde keelgat. Enkele milieubewuste jongeren, gesteund door 
buren en de jeugdraad, hielden een protestactie. 

3 De gerenoveerde Ringvaartbrug aan de Gontrode Heirweg werd in alle stilte voor het verkeer 
heropend. Na maanden knarsetanden kunnen de inwoners van de Vogelhoek nu rechtstreeks 
naar Melle-centrum. 

7 Onder de titel "Schalkse Schooldag" organiseerde het Franciscusinstituut hun jaarlijks 
schoolfeest. De school werd omgetoverd in een doolhof met 12 etappes, 12 reportages waarbij 
men kon deelnemen aan het spel waar of niet waar. Voor de gelegenheid werd een speciaal 
aperitiefje Guitig Ruitertje uitgeschonken. 

9 De vijftigjarige burgerlijk ingenieur Napoleon de Meyer, eigenaar van drie bedrijven in de 
Vijverwegel, werd beschuldigd van in- en uitvoer van drugs. Tussen sinaasappelen vond men 
niet minder dan 1400 kg. cocaïne, de grootste hoeveelheid die ooit in Europa werd 
onderschept. 

11 Het echtpaar André Vanderstraeten en Clara Mampaert wonend Merelbekestraat 91 te Melle, 
vierde zijn gouden bruiloft. De jubilarissen werden respectievelijk geboren te Destelbergen op 
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18 december 1914 en te Gijzenzele op 29 november 1919. Op 11 juni traden ze te Gijzenzele 
in het huwelÜk. Het echtpaar heeft drie kinderen en zeven kleînkinderen. 

13 Opening van de zomertentoonstelling i.v.m. de relatie F. Timmennans - C. Melloy. Het werd 
een drieluik : "Kroniek van een vriendschap" (Heemkundige vereniging), fototentoonstelling 
"Schoon Lier" (Iris) en "Kinderen tekenen (naar) Timmennans" (basisscholen). Het woord 
werd gevoerd door schepen van cultuur De Backer, secretaris D. Lemmens en Clara 
Timmermans, dochter van de Fee die als een rasecht verteller honderduit over haar vader 
verhaalde. Als intennezzo bracht J. Meersschaut een prachtige diamontage over de vrienden 
F.T. en C.M .. Hierna volgde de gebruikelijke rondgang met receptie. 

20-21 Beeldhouwer Stefaan Schriel, gespecialiseerd in het ontwerpen van meubelen en Wim de Prez 
22 vooral bekend als mannerschilder, hielden onder de titel "Open poortdagen" een felgesmaakte 

tentoonstelling in de Oude Heirbaan 37. 

22 Het Sint-Martinuskoor vierde haar 25 jarig bestaan met een plechtige eucharistieviering, 
aperitiefconcert in de parochiezaal met uitreiking van eretekens aan verdienstelijke leden, 
gevolgd door een feestmaal. 

28 Op het Sport- en Recreatiedomein Kouterslag werd de skate-ramp officieel ingehuldigd door 
schepen van sport Dr. Croo. 

28-29 Gontrode kermis met de wielerwedstrijd W.A.O.D. vinkenzetting, pré-congé-santé, opstijgen 
30 warme luchtballon en seniorennamiddag. 

29 Open Tuindag in de Tuinbouwschool van Melle met als centraal themapunt "Gazon in al zijn 
aspecten". Serrecomplexen van bloementeelt, groenteteelt en boomteelt konden vrij bezocht 
worden alsook de traditionele tentoonstellingen van hoogstaande bloemsierkunst, bonsai en de 
eindwerken en projecten van de leerlingen. 

Sportkampioenen werden gehuldigd op het gemeentehuis. De gelauwerde ploegen kregen een 
beker terwijl de individuele winllaars een handdoek ontvingen. Poppenspeler J.P. Maeren trad 
op en liet op ludieke wijze de bekende Vlamingen zijn revue passeren. 

Ploegen: 

Biljartclub De Kroon: kampioen 2de afdeling 
F.C. Sportman: bekerwinnaar 96-97 van het liefhebbersverbond. 
W.T.C. Eendracht: laureaat "Les belles d'Europe" wielertoerisme. 
College Paters Jozefieten : landelijk kampioen mini-voetbal bij de kadetten SVS (Stichting 
Vlaamse Schoolsport). 
Karateclub Renton Goshin : sportiefste ploeg 96 (sportraad) 
Jogging Kouterlopers : sportiefste ploeg '97 (sportraad) 
Cercle Ladies : winnaar V.d. Vlaamse Femina cup (damesvoetbal). 
Petanqueclub Verbroedering: kampioen in 1 ste provinciale, 4 de provinciale en veteranen. 
Voetbalclub Cercle Melle : kampioen van tweede provinciale. 

lndividuelen : 

Marcel Sevens : van biljartclub De Kroon - beste speler van de 2de afdeling. 
Frank De Roeve : koningstitel van de vinkeniersmaatsschappij "Klein maar moedig". 
Filip Lievens : algemeen clubkampioen WTC Eendracht. 
Michel Verstockt: zaterdagkampioen WTC 
Jean Meganck : keizer (= 3 keer clubkampioen) van W.T.C. De Kreuners 
Guy De Waele : grootmeester in Ju-Taï-Jitsu van Damoï K waï. 
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Veronique De Feyter : provinciaal kampioen miniemen judo. 
Bart De Backer: provinciaal kampioen 100 m rugslag benjamins. 
Marc De Waele : provinciaal kampioen sportschutter op 300 men 50 m. 
Maaike Kellens : Oost-Vlaams kampioen in minitrampoline senioren meisjes. 

5 Kermis. Hoogtepunten in het programma vormden de reuzenrondgang, de braderij in 't 
centrum, het muziekfestival met verschillende harmonieën, de verlicht avondmarkt, de 
rommel- en brocantenmarkt en de optredens op verschillende plaatsen en tijdstippen van de 
Jazzy Rhythm Dixieland, The Mellvids, percussiegroep Likalo, Kazemat, clown-goochelaar 
Lec Memphis, harmonie De Rustende Moeders en voor de senioren de "Gouden Leeftijd 
Show" met Yvonne Verbeeck en Eddy Herman. 
Op zaterdag werd de wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract gereden terwijl op 
donderdag de eliterenners met contract aan de start kwamen. 

13 Feest van de Vlaamse Gemeenschap met academische zitting waarop het woord gevoerd werd 
door senator Guy Verhofstadt. De muzikale omlijsting werd verzorgd door The Mellvids. De 
laureaten van de junior-journalisten westrijd van het Davidsfonds ontvingen tevens hun prijs 
die bestond uit een boekenpakket. 

Laureaten: 

Lien Ysebie, Steven Moreels, Celine Oosterlinck, Kelly Van Geyt, Elise Burry, Pieter 
Demytenaere, Kevin Haegeman, Frederik De Mont, Thomas Van De Putte, Michiel 
Crommelinck, Christophe Robins en Leander Delvoy. 

21 Nationale feestdag met plechtige eucharistieviering met Te Deum en het neerleggen van 
bloemen aan de gedenkplaten door de burgemeester en het bestuur van N.S.B.-Melle. Tijdens 
de plechtige zitting in het gemeentehuis werd de gelegenheidsrede gehouden door Minister 
van State en Europarlementslid Willy De Clercq. 

Chiro-jongens "Aelmoeseneie" van Gontrode vertrokken met 40 jongeren op kamp naar Saint
Remy tegen Chimay, terwijl de meisjes "Mojego" met hun zestig richting Path tegen Sankt
Vith reden. 

Het echtpaar André Fouquaert en Julie Tavernier wonend Meersstraat 6 Gontrode vierde zijn 
gouden bruiloft. De jubilarissen werden geboren te Melle op 27 januari 1919 en te Wetteren 
op 6 april 1926. Op 21 juni traden ze in het huwelijk te Wetteren. Ze hebben zeven kinderen 
en dertien kleinkinderen. 

22 Het kasteel de Varens aan de Varingstraat werd op de ontwerplijst voor bescherming als 
monument geplaats. Zowel het kasteel als het park, het koetshuis, het speelhuis en de vroeg 
19de eeuwse ijskelder komen in aanmerking. Het park telt ook een aantal bomen die door 
omvang en ouderdom wetenschappelijke waarde hebben. 

26 Oud-schepen Hubert Lievens is overleden. Hij was een kleurrijk volksfiguur, stichter
voorzitter van de Civiele Bescherming en voorzitter van de harmonie Sint-Cecilia. In de 
vorige legislatuur was hij 5 jaar schepen van leefmilieu. 

Het echtpaar Georges De Gusseme en Odile Van Wezepoel wonend in de Grote Elsdries 1 te 
Melle vierde zijn gouden bruiloft. Op 28 appril1947 traden ze te Ganshoren in het huwelijk. 
Het echtpaar heeft één zoon en twee kleinkinderen. 
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Het echtpaar Raymond Vandemeersschaut en Madeleine Dhondt wonend Kruisstraat 53 te 
Melle vierde zijn gouden bruiloft. Op 19 juni 1947 traden ze te Wetteren in het huwelijk. Het 
echtpaar heeft drie kinderen en vier kleinkinderen. 

lAugustu@ 

4 Chiro-meisjes Geertrui vertrokken met een 60-tal leden op kamp naar Tihange. Na tien dagen 
werden ze afgelost door een 1 OO-tal jongeren van Scheidering. 

8 De Elsdries hield van 8 tot 11 augustus zijn 27ste wijkkermis met een jogging, 
huifkarrentochtjes, dierenparade. In de tent gaf de Melse harmonie een aperiteifconcert. Er 
was ook een recreatieve wielerkoers en koffietafels voor senioren. 

6-24 Zomerkermis op Melle-Vogelhoek met een reeks gevarieerde activiteiten, een speelstraat voor 
kinderen, volksdans, volksspelen, feestavondmakrt, een optreden van Musica Artevelde en 
The Star Girls. Op de dag van de derde leeftijd (dinsdag 19 augustus) trad Jean Walter en 
Katrien Gallez op in hetGildenhuis terwijl op de slotdag (zat. 23 augustus) een muzikaal 
tuinfeest in het Lijsternest met kinderanimatie werd gehouden. Wielerfanaten kwamen aan 
hun trekken met de Vijfde Ereprijs Restaurant De Gouden Schoen, een wedstrijd voor 
eliterenners zonder contract en beloften. 

23 De Confrerie De Roze Olifant werd op het Brussels stadhuis ontvangen, waar een aantal 
bekende Brusselse personen als lid van de confrerie werden geïntroniseerd. Onder 
begeleiding van de Sint-Ceciliaharmonie trokken ze daarna in stoet naar Manneken Pis die tot 
ere-ridder werd geslagen. Het wereldberoemde pisserke plaste prompt glazen vol met het 
Melse bier Delirium Tremens dat aan een duizendtal toeristen werd geschonken. 

Het echtpaar August Verstichel en Angelo Mortier vierde hun diamanten bruiloft. Het gezin 
kreeg twee kinderen en vier kleinkinderen. 

28 Het RijksstationSierplantenteelt heeft twee bekroonde rozen. Tijdens de internationale 
bloemenwedstrijd in het Zwitserse Genève won de roos "Marie-Louize Vel ge" genoemd naar 
de voorzitter van de Benelux Rose Convention, de prijs van "gouden roos". Eerder haalde 
dezelfde roos goud op een wedstrijd in DenHaag en brons in het Duitse BadenBaden. Een 
tweede roos "Mullem" genoemd naar barones de Gerlache van de gemeente Mullem, kreeg de 
prijs van de best geurende roos in het internationale concours voor rozenkwekers in Den Haag. 

ISeptembeij 

IPB (Interpolitiezone ) opgericht. Negentig politieagenten en rijkswachters van de gemeenten 
Melle, Merelbeke, Destelbergen en Oosterzele slaan de handen in elkaar en verzekeren 
voortaan 24 u. op 24 de veiligheid van de vier gemeenten. Het veiligheidscharter werd 
ondertekend door de burgemeesters, de procureur en de hoofdcommissaris van de 
gerechtelijke politie. 

Filip Perot werd aangesteld als nieuwe rijkswachtcommandant van Melle en Destelbergen als 
opvolger van Koen Eeckhout die het ambt ad interim waarnam. Hij komt van de brigade 
vanAssenede waar hij 17 jaar als twee commandant aan de slag was. 

7 De meisjeschirogroep Mojego Gontrode nam hun nieuwe prefablokalen in gebruik aan de 
Proefhoevestraat. Jeugdschepen Dany Cottenie voerde het woord bij de officiële 
ingebruikneming van de vijf vergaderlokalen en de sanitaire ruimte. 
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8 Bij werkzaamheden voor de nieuwe brug over de E40 waardoor de linkerrijstroken werden 
afgesloten ontstonden kilometerlange files. 

14 Open monumentendag. Naast de tentoonstelling over de vriendschapsrelatie F. Timmermans 
en C. Melloy in het gemeentelijk museum werd brouwerij Huyghe opegensteld voor het 
publiek. Vooral het pas opgerichte brouwerijmuseum met de antieke werktuigen, de 
muurschildering van het middeleeuwse brouwersleven en de verzamelingen van de 
bierkannen, reclameborden.... kenden heel wat succes. Niet minder dan 5000 personen 
brachten een bezoek. Ook de Mullemhoeve van boer Gistelinck met demonstratie van koeien 
melken en aardappelen rapen had veel bijval. 

24 Scholen cross Melse scholen. 

27 De V.V.F. (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) startte met een cursus "Oud Schrift" om 
Middelnederlandse teksten te leren lezen en begrijpen. De beginnelingen staan onder leiding 
van de heer R. De Moerloose en de gevorderden hebben als lesgever de heer A. De Baets. Het 
geheel bestaat uit zeven namiddagen. 

29 De gemeenteraad besliste het parochiehuis aan te kopen voor 10 miljoen en het in te richten 
als ontmoetingsplaats. Het nieuwe polyvalent centrum zal kunnen gebruikt worden voor 
toneel, concerten, vergaderingen, optredens of als ontmoetingsruimte voor de derde leeftijd. 

pktobeij 

11 Oud-leerlingenbond van het college vierde zijn lOO-jarig bestaan. Na een plechtige 
Eucharistieviering opgedragen door priesters-oud-Ieerlingen, volgde een academische zitting 
waarop ere-rector van de K.U.L. prof. Dillemans een opmerkelijke toespraak hield over "Het 
onderwijs in de 21 sle eeuw". De heer burgemeester opende het vernieuwd etmografisch 
museum. Naast het jaarlijks banket had tevens een kunsttentoonstelling plaats van oud
Mellisten. 

15 De N.M.B.S. heeft besloten het station van Melle een opknapbeurt te geven. De perronhokjes 
zullen vervangen worden en de perrons zelf krijgen een nieuwe bodemlaag. Op die manier 
zullen de 400 reizigers die hier dagelijks opstappen zonder modderschoenen of natte voeten de 
trein kunnen gebruiken. 

Jeugdauteur Lucrèse L'Ecluse hield in de bibliotheek een lezing met dia's voor de 8 tot 12-
jarigen over het schrijven van een boek. 

16 In het kader van het Timmermansjaar voerde men op initiatief van het Franciscusinstituut, het 
Davidsfonds en de Bond van de Grote en Jonge Gezinnen, in het Gildenhuis de monoloog 
"Adriaen Brouwer" op, meesterlijk vertolkt door René Verreth. 

17 -18 Kapellekenskermis met een jeugdhappening in de feesttent in de Brugstraat, volksbal met 
19 DJ Alain, volksspelen voor groeit en klein, prijsuuitreiking van de Mooiste Gevel van de Wijk 

en om te sluiten de kaarskensstoet 

18 Naar halfjaarlijkse gewoonte werden de nieuwe inwoners op het gemeentehuis ontvangen. Ze 
maakten er kennis met de gemeentelijke diensten en kregen een informatiebundel over het 
verenigingsleven. Gemeentesecretaris gaf ook algemene informatie waarna ze konden kennis 
maken met de gemeentraadsleden. 

20 De bibliotheek start met een cd-afdeling van 2100 exemplaren die geleidelijk zal uitgebreid 
worden. 
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22 Prins Laurent bracht als voorzitter van het Koninkl~jk Instituut voor het behoud van de 
Natuurlijke Rijkdommen en Sschone Technologie, een bezoek aan het Rijksstation voor 
Sierplantenteelt ter gelegenheid van de studiedag van het Zijkszuivelstation met als thema : 
"Kwaliteit en Veiligheid van Zuivelprodukten". Nadien reed de prins naar Gent waar hij het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten aan het Citadel park bezocht. 

23 Auteur Geertrui Daem lichtte in de bibliotheek haar werk toe in een gesprek met Luc Ravier. 

Het schepencollege gaf principieel zijn fiat om het 4,6 hectare populierenbos te kopen in de 
Meersstraat in Gontrode. Deze aankoop is speciaal bedoeld om de spelende Melse jeugd 
ruimte te geven en past ook in het programma van het project van de Gondebeekvallei. 

Maurice Van Laere, Roswitha Gerbosch, Katrien De Coenssel en Antoine Van Loocke zijn de 
eerste gediplomeerde compostmeesters van Melle. Ze zullen de kinderen (via de scholen) en 
de volwassenen door demonstratie aanzetten tot thuiscomposteren om de afvalberg te 
verminderen. 

25 Het Davidsfonds stelde in het gemeentehuis zijn nieuw boekenprogramma en cd's voor. 
Auteur Karel Verleyen hield een voordracht over "Inspiratie, auteur en boek". 

28 Kultuur en Leven opende in de conferentiezaal van Electrabel zijn reeks voordrachten met 
"Congo actueel" door Zana Etambala, hoogleraar aan de K.U.L.. De volgende maanden 
komen aan de beurt "De univiversiteit in sombere en dartele dagen" (prof. Daniël Vandepitte
nov.) - Solidariteit tussen de generaties (Hugo De Ridder - jan.) - Waterloo, keerpunt in de 
geschiedenis (Etienne Rooms - feb.) - De religieuze zeggingskracht van beelden Gezuïet Jan 
Koenot - maart) 

De gemeenteraad besliste om aan de hogere overheid te vragen de hoogstamboomgaard van 7 
ha aan de rand van Gontrode-dorp voorlopig als dorpsgezicht of monument te rangschikken. 

29 Het echtpaar Albert Crommelinck en Germana Baetens wonend Vijverveldlaan 26 vierde zijn 
gouden bruiloft. Ze traden op 29 oktober in het huwelijk te Serskamp. Het echtpaar heeft vier 
kinderen en acht kleinkinderen. 

31 De grote nieuwe sociale verkaveling van de Volkshaard aan de Gontrode Heirweg kreeg haar 
eerste bewoneres. Ze betrekken één van de twaalf koopwoningen aan de Fazantenstraat. In de 
verkaveling komen 120 huur- en koopwoningen en 130 appartementen. 

iNovembe~ 

3 De gemeenteraad besliste dat Melle zijn Koekoekstraat krijgt. Ze komt in de nieuwe sociale 
verkaveling van Volksaard aan de Gontrode Heirweg. Een nummer 70 voor de eenzame man 
uit Melle, Schalkse ruiter Bart, krijgt de Koekoekstraatechter niet daar er te weinig loten voor 
handen zijn. 

6 Als vervanging van de papierslag die ze noodgedwongen uit handen moesten geven ten 
voordele van de intercommunale DDS, sprak Chiro Scheldering af met de gemeentelijk 
milieuraad om milieu-acties te doen. De Chirojongens belgeden de wandelpaden met 
hakselhout zodat die aantrekkelijker worden voor de wandelaars. Een volgende keer bouwen 
ze nestkastjes. 

7 Het echtpaar August Verstichel en Angela Mortier wonend Nonnenwegel 6 vierdezijn 
diamanten bruiloft. Zij werden respectievelijk geboren te Gontrode 1912 en te Lemberge 
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1912. Ze traden te Lemberge in het huwelijk en ze hebben twee kinderen, vier kleinkinderen 
en vijf achterkleinkinderen. 

8 Wijncommanderij Land van Rhode-Melle veroverde een finaleplaats op Megavino te Brussel. 
Het team bestaande uit Sandra Van Bogaert, Emmanuel ??, Viktor De Gucht en Win De 
Pelsmaeker bewezen op deze "Coupe Bordeaux" dat ze van wijn proeven iets afweten. 

11 Twaalfjarige Elise Bumy won met haar opstel "Mijn opa vertelt ... " de opstelwedstrijd van het 
"Herdenkingscomité van de IS-daagse veldtocht". Tijdens de akademische zitting ter 
gelegenheid van 11 november mocht ze haar prijs in ontvangst nemen uit de handen van de 
burgemeester. 

15 In het rusthuis Kanunnik Triest, waar hij reeds meer dan een kwarteeuw verblijft, werd Aloi"s 
De Koker 107 jaar, op één na de oudste van het land. 

16 Plechtige Eucharistieviering ter gelegenheid van 1600 jaar Sint-Martinus, patroonheilige van 
onze parochie. Over de viering van deze merkwaardige heilige verscheen een uitgebreid 
artikel in ons tijdschrift. 

22 In het kader van de seniorenweek werden de 65-jarigen ontvangen op het gemeentehuis. Ze 
kregen een optreden van poppenspeler Jean-Pierre Maeren gevolgd door een koffietafel. 

24 "Vijf voor Vijf', de intergemeentelijke samenwerking tussen Melle, Merelbeke, Oosterzele, 
Sint-Lievens-Houtem en Gavere reikte de prijzen uit aan de winnaars van de nieuw ontworpen 
fietsroutes waaraan 500 gezinnen deelnamen. De hoofdprijs, een weekendje Zwarte Woud 
ging naar Bjom Torck uit Oosterzele. De andere 4 winnaars kregen een korf streekprodukten. 

30 De K.V.G. (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) vierden hun 25-jarig bestaan met een 
plechtige eucharistieviering gevolgd door een feestzitting met feestmaal in de parochiezaal. 

[Decembelj 

Een zestigtal vijftigplussers konden even uittesten hoe fit ze nog waren bij de Eurofit
testbatterij die speciaal voor deze gelegenheid stond opgesteld in de sportzaal aan de 
Pontstraat. 

Werken tot uitbreiding van het Gemeentelijk Museum en Documentatiecentrum zijn 
begonnen. De koer van de onderwijzerswoning wordt overbouwd zodat een nieuw complex 
ontstaat. In het huidig museum komt een reconstructie van het atelier van beeldhouwer Jules 
Vits met maquettes en ontwerpen alsook de oude pijlenmakerij Gyselink. Het 
documentatiecentrum verhusit naar de nieuwbouw en de onderwijzerswoning zal ingenomen 
worden door archelogie en heemkunde. 

6 Kinderen spelen zelf sinterklaas. Onder begeleiding van de harmonie trokken de kinderen van 
het gemeentehuis naar de gemeenteschool. Daar boden de kinderen hun zelf ingezameld 
speelgoed aan de sint ten voordele van hulpbehoevende kinderen. Zelf konden ze nog 
genieten van de poppenkast, een goochelaar of een partijtje bowling 

12 Aquafin heeft besloten, na goedkeuring van de Vlaamse Milieumaatschappij, een 
waterzuiveringsstation te bouwen aan de Schelde, tussen de oude scheepswerf en het 
tegelbedrijf. 
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14 Voor de derde keer vond een stemmige kerstmarkt plaats op het pleintje tussen de 
spoorwegbrug en het Gildenhuis op Melle-Vogelhoek georganiseerd door het sport- en 
feestcommiteit. 

15 Op het gemeentehuis werd het "Welzijnsforum" geopend om de kansarmoede in Melle tegen 
te gaan. Een veertigtal genodigden uit ziekenzorg, OCMW, onderwijs en politici waren hierop 
aanwezig. Coördinator is Bart Bockstaele die dezelfde functie vervult bij het Sociaal 
Impulsfonds. 

16 De parochiezaal en het café werden aan de gemeente verkocht door V.Z.W. Parochiale 
Werken. Het is de bedoeling er een gemeentelijk ontmoetingscentrum van te maken. 

19-20 Toneelgroep "Voor elk wat wils" speelde in het kader van het Timmermansjaar voor de derde 
26-27 maal in hun bestaan het aangrijpende kerstverhaal "En waar de ster bleef stille staan". Drie 

zeventigers speelden de hoofdrollen : G. Van Heddegem (Suskewiet), H. Spruyt 
(Schobberbeeck) en A. Vergaerde (pietjevogel). De regie was in handen van H. Hanssens. 

20 Het kinderkoor Artisjok, het gemengd koor Pojedu, het parochiekoor Sint-Martinus en de 
chiroband hielden een geslaagde open kerstzangstonde in de kerk gevolgd door een mini
kerstmarkt waaraan de chiro, de werkgroep Amnesty en Oxfam hun medewerking verleenden. 

21 Op het gemeentehuis werden de verdienstelijke bloedgevers gehuldigd in tegenwoordigheid 
van schepenen De Backer en Moreels. Record-houder was Roger Merrie met 120 bloedgiften. 
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Het hof van « De Vos» I 

Kleine 
Driesstraat 

In de volksmond noemde men dit oude boerenhof« Het hof van Vos». Dit boerenhof was gelegen in 

de Kruisstraat. De benaming van het hof kwam door de naam van de eigenaar. De eigenaar was 

namelijk dokter Michel De Vos (1864-1955) die in de Kloosterstraat te Melle (heden nr. 35), naast het 

vroegere klooster H. Hart woonde. .Zijn grootvader, de veearts Bernardus Romanus was reeds 

eigenaar van het hof omstreeks 1850. 

De uitbating van het hof moet rond de eerste wereldoorlog gestopt zijn. Het geheel had men 

veranderd in kleine woningen. 

Het complex bestond uit afzonderlijke gebouwen die rond een binnenplein waren opgesteld (zie plan). 

Er omheen lagen de weiden en de landbouwgronden, alsook een bos. Het bos stond steeds onder 

water, het was moerasgrond. Sommigen beweren dat men in het water vlas legde om te roten. 
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Foto genomen (eindjaren 1950) vanuit het bos van 'De Vos' (van Driesstraat richting Kruisstraat). 
Aan de rechterzijde van de foto loopt heden de Boomgaardstraat. 

Tussen de verschillende gebouwen was er wel wat ruimte. Het hoofdgebouw of de vroegere woning 

van de pachter was gebleven en bestond uit een woonplaats, keuken en slaapkamers. Er tegenaan, 

bereikbaar vanuit het woonhuis, was ook een bakoven. Tussen de gebouwen alsook langs de straat lag 

een moestuin. Aan beide 

zijden van het hoofdgebouw 

waren woongelegenheden 

gemaakt met de deur aan de 

zijkant. De woning aan de 

rechterzijde, gezien van de 

straat, noemde men « De 

Zwarte Gevel ». Beide 

woningen waren ook voorzien 

van een woonkamer, een 

keuken met schotelhuis en 

slaapkamers op het 

gelijkvloers of op de 

verdieping onder de pannen. 

Van de oude stallen waren 

kleine woningen gemaakt met 

~~ 
{ .. \ - ) . ~\:~ . 

": " 

Huis in Melle-Dries « Zwarte gevel» genoemd 
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Detail luchtfoto 

een woonkamer dienstdoende als keuken, een schotelhuis en 

slaapkamers. Zo stonden er een viertal woningen. 

Aan de linkerkant vanaf de straat, was een ietwat grotere woning 

met inkom langs de zijkant. Hier ook bestond het gebouw uit een 

woonkamer, keuken en slaapkamers. 

Voor de bewoners was er een gemeenschappelijk pomp voor de 

bereiding van het eten. Voor het schuren en kuisen was er een 

waterput, afgesloten met draad en een deksel. Deze put was soms 

zeer sterk vervuild. Het bakhuis, ovenkot genoemd, was buiten 

gebruik en diende meestal als schuiloord voor de spelende kinderen. Andere gebouwen dienden als 

opslagplaats voor hout en kolen of voor gereedschap. Doorgaans bleven de bewoners er niet lang 

wonen. 

Laten we opmerken dat het afvalwater naar een peol liep, die zijn overlast van water naar een beek 

stuurde die naast het hof liep en zo verder langs het hof van Van Vlaenderen tot in de Schelde. 

Doodsprentje Michel De Vos 

We herinneren ons nog enige bewoners. Denken we maar aan de familie Gustaaf Leurquain - Elisa 

Buyse, Jules De Meyer en gezin, Eduard Godefroi - Leonie Ghijs en kinderen, Charles-Louis Vervaet 

- Adèle D'Hane, Florent Claus - Augusta Droesbeke, Alfons Bogaert, Maurice Vervust - Zulma 

Boone en Michel Vervust - EIsa Bayré. 
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Hof « Van Vlaenderen . 
Hof « De Vos» 

Situeringsplan 

Kruisstraat 

waterloop 

woning woning woning 

Tuin Tuin 
woning 

Pomp 0 

stallen 

Waterput 0 
stallen 

Open ruimte 

Grondplan 

woningen stallen 'Hof van de Vos' 
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- Woord vooraf 

- Bestuur en lidmaatschap van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

- Het prille ontstaan van de eerste industrie op de grens Melle-Kwatrecht 

- Wolven aan de deur 

- De rouwborden of obiits uit de Sint-Martinuskerk te Melle 

- Ledenlijst van de Heemkundige Vereniging De Gonde voor 1998 

- Melle een bloeiende gemeente, kroniek van het jaar 1997 

- Melle-Dries : het hof van « De Vos» 

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer: 

De Baets August 

de Herckenrode Emiel (heraldische tekeningen) 

Lemmens Daniël 

Meersschaut Julien (foto's) 

Olsen Jan 

Oosterlinck Filip (computerwerk & lay-out) 

Van Heden Rolande 

Vervust André 

druk : De Poorter Georges & Ravier Luc 
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