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Woord vooraf, 

Op vrijdag 15 juni laatstleden werd, zoals we reeds aankondigden in het vorig nummer van ons 

tijdschrift, het tweede boek in de reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis van MeUe' door de heer 

Edouard de Potter d'Indoye, burgemeester van Melle, officieel voorgesteld aan het publiek. Deze keer 

ging de aandacht van de auteur, ons bestuurslid August De Baets naar de kleine Melse hofsteden en 

hun bewoners. Jaren heeft de schrijver onderzoek verricht in de oude archieven aangaande onze 

gemeente. De meeste van deze hoevetjes bestaan al lang niet meer. Toch wist de auteUï ze te 
I' 

lokaliseren en aan de hand van hedendaags foto- en vroeger kaartenmateriaal kan menig Mellenaar de 

voorgeschiedenis van zijn of haar onmiddellijke woonomgeving terugvinden. Voor wie genealogische 

banden heeft met Melle is dit werk tevens een uitermate interessante informatiebron. Wie zich deze 

uitgave nog niet aanschafte kan dit nog, of in het Gemeentelijk Museum of via onze heemkundige 

vereniging. 

Een ander geslaagd project waar wij graag onze medewerking aan verleenden was de tentoonstelling 

'Oude en recente wapenschilden van families uit Melle', deze kleurrijke reis doorheen de fascinerende 

Zicht op on=e =omertentoonslelling rond heraldiek. (foto Piet Se/horst) 

wereld van de heraldiek werd 

bijzonder gesmaakt door het 

publiek. Op de opening ervan 

wist onze huidige schepen van 

cultuur, de heer Etienne Cosyns, 

met zIJn inhoudelijk sterke 

inleiding de toehoorders meer 

dan behoorlijk te boeien. 

We zijn niet van plan om op 

onze lauweren te gaan rusten, zo 

is de studie gestart over de 

evolutie van het landschap en de 

natuur in onze gemeente 

doorheen de eeuwen heen en zijn we bezig gegevens te verzamelen omtrent de geschiedenis van onze 

Melse bloemisterijen. Wie ons met betrekking tot dit laatste onderwerp met informatie, documenten 

enlof fotomateriaal kan helpen is van harte welkom in het Gemeentelijk Archief en 

Documentatiecentrum. Beide genoemde onderwerpen willen we op termijn laten resulteren in nieuwe 

en degelijke publicaties. 

Verder wensen we u veel leesgenot in voorliggend nummer dat u weerom een gevarieerd aanbod aan 

heemkundig interessante onderwerpen schenkt. 

Jan Olsen 
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VAN HEIRWEG NAAR STEENWEG 
- door August De Baets -

Ongeveer 4000 v. Chr. verschenen de eerste landbouwers in onze streken. Zij liggen waarschijnlijk 

aan de basis van het ontstaan van ons intern wegennet. Het is mogelijk dat, vóór hun komst, enkele 

paden bestonden die hun ontstaan te danken hadden aan de trektochten zowel van kudden dieren als 

vanjagersfamilies en vissers die hier hun kampement opsloegen. 

Tot de vroegste wegen behoort zeker de Brusselseheirweg, een hoofdweg die bepalend was voor de 

ontwikkeling van het dorp. Vanaf de grens met Wetteren te Kwatrecht tot aan de grens van 

Gentbrugge had bij een lengte van ca. 6 km. Hij vormde een belangrijke verbindingsweg van Brussel 

over Asse, Aalst en Oordegem naar Gent en sloot te Kwatrecht ook aan op de weg naar Wetteren en 

Dendermonde!. Het was een weg die heel wat economische - helaas ook militaire - bedrijvigheid 

meebracht voor de Melse gemeenschap. 

In het genoemde Kwatrecht bevond zich een kleine gemeenschap die zich van oudsher gevestigd had 

rond de "aert", een aanlegplaats voor schepen aan de Schelde. Er stonden enkele kleine huizen, soms 

niet veel meer dan hutten, tussen de Brusselseheirweg en de oevers van de Schelde. Op een paar 

zelfstandige eigenaars na werden de overige gepacht van de bezitters van het goed ter EIst of het 

huidig kasteel de Bueren. In de 17de eeuw hebben we kennis over een drietal herbergen aldaar 

gevestigd: Lopoldus, de Lelie en het Scaeck2
• 

Een stukje Ol/de Heirbaan te Melle aan de grens met Kwatrecht. (foto Piet Se/horst) 

Aan de "aert" aan het einde 

van de Pontweg (ook 

Kalverhage of Benedenstraat 

genoemd) bevond zich de 

"hostellerie het gulden Hooft" 

een afspanning met kamers 

voor reizigers en stallen voor 

de paarden. Aansluitend was 

er ook een brouweri{ Er 

heerste daar een grote 

bedrijvigheid voor het lossen 

en laden van schepen die naar of van Gent voeren. Naast de voornoemde herbergen vond men er ook 

enkele hofsteden zoals de Groene Poorte, de Gillis Crappoenstede en de Backersstede4
• Voorbij 

Kwatrecht kruiste de heirweg de Vuntebeek. Aan de zuidwestzijde lagen de Caemervijvers en de 

Sicxvijver en aan de overzijde zag men het Galgenbos en de Galgenmeers. Het lijdt geen twijfel dat 

1 A De Baets : Bijdragen tot de geschiedenis van Melle ( I) pag. 149 
1 ibid, Onze oude herbergen. De Gonde Jg. XIV nr. 19, pag. 400 en nr. 20 pag. 469 
; ibid 
• ibid. Bijdragen lot de geschiedenis van MeJle (2) (de kleine hofsteden en hun bewoners), pag. 33, 119 
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hier ooit een galg heeft gestaan. Aan dezelfde zijde, noordwaarts, lag het klooster van de Augustijnen 

met al zijn dependenties. 

Kloosterstraat Wezenstraai 

Voorbij het klooster kruiste de heirweg de Gondebeek en liep verder door het dorp naar het kerkplein. 

De huidige Kloosterstraat en de Wezenstraat waren deel van de heirweg. Aan het einde van 

laatstgenoemde straat aan het Hoeksken, alwaar de herberg "het Sterreken" stond5
, verliet hij de 

dorpskom. De weg liep verder door de Spijkers, voorbij de herberg Sint-Hubert of het Rijckhuis, tot 

aan het Zwaantjen waar hij de Molenbeek kruiste. Over de beek bevonden zich enkele hofstedekens 

rond het oude goed t'Olfene. Vandaar ging het verder door de velden en bossen naar de Heusdenbaan 

aan de linde "met de seven hoofden" en de hofstede "het Hemelrijck" en de "lmschootstede". 

Over de Heusdenbaan liep de weg langs het goed te Weverede (Steevliet) tot aan de Steenbeke of 

grens met Gentbrugge alzo verder naar de Keizerpoort te Gent. De heirweg was slechts een 4-tal 

meter breed en men kan zich voorstellen dat het soms een hele klus was wanneer twee voertuigen 

elkaar moesten kruisen. Men moet over niet veel verbeelding beschikken om te beseffen dat getwist, 

gevloek en getier tussen koetsiers of voermannen aan de orde van de dag waren. 

Door de toenemende economische activiteiten en zeker ook de militaire toestanden in de 1700 eeuw 

werd de baan steeds drukker gebruikt en voldeed ze niet meer aan de vereisten. 

In het begin van de ISde eeuw werd door de Raad van Vlaanderen beslist een nieuwe steenweg aan te 

leggen. De werkzaamheden vingen aan in 1704 en in 1708 was de nieuwe baan voltooid6
. De nieuwe 

kasseiweg lag hoger dan de oude baan. De totale breedte bedroeg 20 meter en de middenbedekking 12 

meter. Beide kanten waren, naast de grachten, met bomen beplane. Het landboek van Me1le van 1751 

vermeldt nog de oppervlakte van de onteigende gronden8
• Vanaf de grens met Gentbrugge tot aan de 

grens met Wetteren bedroegen de onteigeningen 8 ha. 31 ca. De nieuwe weg liep ongeveer evenwijdig 

met de oude baan die, van toen af, de Oude Brusselseheirweg werd genoemd. Over een grote afstand 

was hij van geen nut meer en aanpalende eigenaars namen geleidelijk aan bezit van de grond. 

' ibid., pag. 139 
6 H. Verbist, Geschiedenis van Melle, pag. 200 
7 ibid. 
8 RA.G. Melle nr. 12 
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Detail omgeving huidigeAppelhoek (College). 

Detail omgeving huidige Zwaanhoek (Tuinbouwschool). 

Uit: "Atlas ofte Ver:aemelingen van caertenfiguratifvoor de heeren Gedeputeerden van de Stoeten van 
Vlaenderen door sr. [gnaee Balthasar Malfeson. anllo J 756" (S.A . Gent) 

Zelfs in de 19de eeuw werden nog delen van de Oude Brusselseheirweg ingepalmd. De heer de Potter 

betaalde bv. 300 Fr. en baron Coppens 900 Fr. voor een deel van de verkregen heirbaan. Op een 

drietal plaatsen bleef de oude heirweg bestaan nml. : te Kwatrecht, in het dorp en aan de Zwaanhoek. 

De reden lag voor de hand. Het waren de plaatsen waar de woningen of hofsteden gegroepeerd waren. 

In Kwatrecht was er de "aert", de brouwerij "het gulden Hooft" en enkele herbergen en hofsteden. De 

korte afstand, ca. 50 meter tussen de oude en nieuwe baan, bracht praktisch geen hinder teweeg voor 

de bedrijvigheid aldaar. De herbergen bleven langs de oude heirweg. Een paar hofsteden wijzigden 

hun uitrit en brachten hem over naar de nieuwe steenweg. In de dorpskom werd er niets gewijzigd. 

De meeste huizen waren gebouwd langs de oude weg en deze werd verder gebruikt voor het 

" "!i ,.1 
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onderlinge verkeer van de inwoners 

met als centraal punt het dorpsplein 

en de kerk. 

Omdat het doorgaand verkeer nu de 

Brusselsesteenweg 

vestigden enkele 

gebruikte 

vooruitziende 

herbergiers zich langs de nieuwe 

baan. De afspanning "de gulden 

appel" verhuisde van de Pontstraat 

naar de hoek van de 



Geraardsbergsesteenweg. Op de hoek van de Kerkstraat en de nieuwe steenweg kwam de herberg 

"den Hertog" en in de Zwaanhoek verhuisde "het Zwaantjen" eveneens naar "de nieuwe 

calseydewegh" zoals hij toentertijd wel eens genoemd werd. Er verschenen ook een paar nieuwe 

herbergen. Bij de aanleg van de steenweg werd van de eigendom van Joannes BeUemans (nu de Potter 

d'lndoye) een deel grond onteigend voor de bouw van een "barrierhuys" en tolbareel9
• Wie voor bet 

vervoer gebruik wilde maken van de nieuwe baan moest tol betalen. Te Kwatrecht gebeurde dit in de 

herberg "den Fransehen schilt". In het "Barrierbuys" werd ook herberg gehouden en was er 

Brusselsesteenweg, rechts het "Barrierhuys" (foto detail uit het schilderij "De slag van 
Melle 1745 ", collectie familie de Potter d'Jndoye. 

mogelijkheid tot overnachten. 

Op een paar honderd meter van 

"het Zwaantjen" verrees nog 

een nieuwe herberg nml. "het 

Bourgondisch Kruis" en 

rechtover het klooster van de 

Augustijnen bouwde men in 

1736 de herberg "Sint 

Augustinus"lO. Gewone 

huizen werden in de 18de eeuw 

nog niet langs de steenweg 

gebouwd. Het zou nog meer 

dan een eeuw duren vooraleer 

de eerste woningen langs de steenweg verschenen. Op een kadastrale kaart van 1820 II ziet men dat, 

alleen aan het kruispunt aan de Geraardsbergsesteenweg en dat van de Kerkstraat, de hoeken bebouwd 

zijn. 

Melle was een gemeente van 

landbewoners en het leven ging er 

kalm en rustig zijn gang. In de 

tweede helft van de 19de eeuw zou 

deze situatit;; drastisch wijzigen. 

In 1801 telde Melle 1435 

inwoners en in 1864 was dit getal 

gestegen tot 2464 12
• Het is rond 

die periode dat men, langs de 

steenweg, begon te bouwen. 

Vooral in het dorp. Vanaf het 

~~ MELLE 
~"fa~.;I:!)ek . H9rt.i:iJ !tures de MM. Oe Cost~r 

et Ba f tetbergbe 

• A De Baets, Het Barrierhuys, De Gonde 1989 nr. 1 pag. 2 
10 ibid. Sint-Augustinus, De Gonde 1989, nr. 3-4 pag. 20 
11 D.C.M. kaart L. Détry aO 1820 
12 F. De Potter, Geschiedenis van MeIle, pag. 1 
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derde kwartaal van de 19de eeuw kwamen de eerste bloemisten zich vestigen langsheen de steenweg. 

Tegen het einde van voornoemde eeuwen begin van de 20ste eeuw verrezen langs de baan de nieuwe 

villa's en serres. Zij zouden, samen met de bijhorende bloemenvelden, het uitzicht ervan totaal 

wijzigen. 

Te Kwatrecht waren er al ca. 1850, op initiatief van de nijveraar J. L. Legrand, verschillende 

werkmanswoningen langsheen de steenweg gebouwd\3. Tot 1872 bleef de baan 's nachts totaal in het 

duister gehuld, maar in dit jaar werd een eerste petroleumlamp geplaatst aan het kruispunt aan de 

Appel en Geraardsbergsesteenweg. Later kwam er nog een lamp bij aan het kasteel de Potter en aan 

het kruispunt De Leeuwen Heusdenbaanl4
. Nog vóór de eerste wereldoorlog verdwenen de grachten 

in het dorp en werd een riolering aangelegd. In de voetpaden werden jonge boompjes geplant. 

Het jaar 1912 zou een bijzonder 

jaar worden. In dit jaar werd de 

tramlijn 20 (eerst droeg ze 

nummer 10) aangelegd van 

Gentbrugge Arsenaal tot aan het 

college van de Jozefieten en voor 

het eerst werden elektrische 

lampen geplaatst langs de 

steenweg en in het dorp. In het 

begin van de 20ste eeuw 

verschenen de eerste auto's op 

de steenweg. Hun aantal zou 

geleidelijk aan toenemen vooral na de eerste wereldoorlog. Vele handelaars verwisselden paard en kar 

voor bestelwagens. Met de groei van het kusttoerisme zag men, eind de dertiger jaren, op zondag hele 

rijen auto's richting kust rijden en dit gaf aanleiding tot het ontwerpen van de eerste autostrade. 

Tijdens de oorlogsjaren werden de werken stilgelegd en op de steenweg reden alleen nog militaire 

voertuigen en enkele particulieren die, bij gebrek aan benzine, op gas uit houtskool reden. De 

krijgsverrichtingen hadden de steenweg niet gespaard. Bij de inval van de Duitsers werden de 

kruispunten aan de Geraardsbergsesteenweg en de Kerkstraat opgeblazen. 

13 H. Verbist, ibid. pag. 236 
14 ibid. pag. 246 
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Na de oorlog hervatte het gewone verkeer en het aantal auto's groeide snel aan. De voltooüng van de 

autostrade Brussel-Oostende bracht tijdelijk wat soelaas maar kon niet beletten dat het verkeer op de 

steenweg steeds drukker werd. Ca. 1950 werden de kasseien verwijderd en vervangen door drie 

rijstroken en een fietspad alles in beton. De grachten werden vervangen door rioleringsbuizen en de 

bomen verwijderd. Aan het college van de Jozefieten werd de steenweg rechtdoor getrokken en het 

oude gedeelte zou voortaan Collegebaan noemen. Vandaag geeft ze ons nog een beeld hoe de 

steenweg er vóór 1950 ongeveer uitzag. Op het einde van de 20ste eeuw kwam er een nieuwe fase 

waarbij het uitzicht van de steenweg grondig wijzigde. De tramlijn werd uitgebroken en de bedding 

vervangen door een betonnen 

fietspad. Een deel van de steenweg 

werd ontdubbeld in vier rijstroken. 

Een groot deel van de bloemisterijen 

en de bloemenvelden verdwenen. 

Zij hebben nu plaatsgemaakt voor 

hetzij villa's of industriële gebouwen 

en woonverkavelingen. 

In het huidige moderne tempo weet 

niemand wat er in de nabije 

toekomst nog te verwachten is. 

Brusselsestee1/weg ter hoogte va1/ de Kerkstraat (=ichtkaart daterend va1/ 1906). 
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KAPELLEKENSKERMIS 
- door Jan O/sen -

Een van de populaire wijkkermissen te Melle is zeker 'Kapellekenskermis' , traditioneel georganiseerd 

in het weekend waarin de derde zondag van oktober valt. De Kapellekenswijk wordt gevormd door de 

Brugstraat, het gedeelte van de Kloosterstraat tussen de Dageraadstraat en de Pontstraat en uiteraard de 

Pontstraat zelf. In de beginperiode waren een gedeelte van de D'haenestraat te Heusden, aan de 

overkant van de Schelde (tot wanneer in 1956 een nieuwe brug over voornoemde stroom werd verlegd 

naar de onmiddellijke omgeving van de Sint-Martinuskerk aan het Dorpsplein), alsmede een stukje 

Brusselsesteenweg ter hoogte van de Appelhoek bij het gebeuren betrokken. Sinds de derde generatie 

in 1987 de kermis heropstartte werd geopteerd voor de beperktere omschrijving. De nieuwe 

initiatiefnemers wilden bewust het accent leggen op de kleinschaligheid. De huidige buurt telt om en 

bij de negentig gezinnen. Buiten het feit dat er in 1986 een negental huizen nieuw werden bijgebouwd 

Oscar Lamon 

gemeenteraadsverkiezing 

en van 09 oktober 1932 

werd hij verkozen tot 

plaatsvervangend 

gemeenteraadslid en toen 

het socialistisch raadslid 

Désiré De Clercq m 

september 1933 overleed 

verving Oscar Lamon 

hem in zijn mandaat . 

Hijzelf overleed m een 

Gents ziekenhuis op 14 

in de Brugstraat, bleef het straatbeeld bijna geheel de 20ste eeuw gelijk. 

Mondelinge bronnen wisten ons te vertellen dat reeds in 1920 (dus kort na 

die eerste grote oorlog) voornoemde kermis werd opgestart. Pionier in 

deze was een zekere Oscar Lamon, geboren te Petegem (bij Oudenaarde) 

in 1885. Van beroep was hij ' ijzerenwegbediende' en was gehuwd in 

1909 met Marie Louise Vanderginst (geboren te Melle op 06 maart 1886 

en overleden te Gent op 04 januari 1969). Het gezin kwam te Melle 

wonen eind oktober 1919, ze betrokken eerst een huis langs de 

Brusselsesteenweg, iets later installeerden ze zich in de Kloosterstraat. 

Oscar Lamon was een oudstrijder van 1914-'18 en zetelde van 1933 tot 

zijn dood in 1943 als gemeenteraadslid in de Melse gemeenteraad, bij de 

M.611e. -- Klcosteystr<:tc.t 

Kloosterstraai eind de jaren 1930. 
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mei 1943. 

Een eerste schriftelijke vermelding van de kermis kennen we uit de gemeentelijke archieven waar zich 

nog een schrijven bevindt uitgaande van het organiserend komitee aan het schepencollege en 

gedateerd is op 05 oktober 1931. In een bijlage steekt het kermisprogramma. Daaruit onthouden we 

o.a. volgende aktiviteiten: op zondag (18.10) duivenvlucht uit Zottegem (de inkorving gebeurde bij 

Gustaaf Caekebeke in zijn herberg in de Pontstraat, wildschieting georganiseerd door de 

schuttersmaatschap 

pij ' Sint-Sebastiaan' 

(die haar lokaal had 

het Schuttershof 

in de Pontstraat, 

oorspronkelijk werd 

deze herberg 

gehouden door de 

weduwe De Moor, 

Maria Elodia 

Verschooris, in 

1930 overgenomen 

De schuttersmaalschappij Sinl-Sebastiaan (foto daterend van vóór 1930). door Camiel 

later door diens 

dochter Maria), 

velokoers voor 

beginnelingen 

met vertrek aan 

Mellebrug en 

aankomst m de 

Pontstraat (de 

inschrijvingen 

van de renners 

voor dit 

sportevenement 

werd 

georganiseerd In 

Verschooris en 

M .. i1o. - Brugstraal 

Jo=ef Van Hoorde hield café in de Brugs/raai (zie pij/) (f% eind de jaren 1930). Links. net voor de Schelde 
bevond zich de leerlooierij van De Reuse. 

het café van Jozef Van Hoorde in de Brugstraat} en 's avonds werd aan de Schelde een vuurwerk 

afgestoken. De muzikale omlijsting op die dag werd verzorgd door de Melse muziekmaatschappij 'De 

Oud-Strijders' (die reeds aktief was sinds 1921 en vermoedelijk na 1934 haar werking staakte, zie 'De 
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, , 

CIGAR,ETTES 

- 1932 

Gonde', 18de jg. -1990- nr. 2 p. 39 e.v.). De maandag werden er volksspelen georganiseerd en deze 

werden opgeluisterd door die andere Melse fanfare 'Altijd Dorst', waarvan de leden vooral dienden 

gesitueerd te worden in de wijk Den Dries. Op 13 oktober 1932 beslistte het schepencollege voor het 

wijkfeest van de 'Bru~vijk', dat gepland was op 15 en 16 oktober, een gewone toelage van 150 Fr. 

toe te staan. Van deze kermis bezit het Gemeentelijk Museum een originele affiche, die we hierbij als 

illustratie afdrukken. Op deze is wel reeds de naam 'Kapellekenskermis' vemeld. Een jaar later schonk 

het schepencollege naar aanleiding van haar beslissing van 25 september 1933 weerom een toelage 

van 150 Fr. aan het feestkomitee van 'Kapellekermis' (sic). Oscar Lamon fungeerde als schrijver, 

zoals blijkt uit de toenmalige briefwisseling terzake. Vanaf 1934 weten we Edmond Adolf Leyman 

vermeld als voorzitter van het organiserend komitee. E. Leyman werd geboren te Mater op 21 
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augustus 1872 en was woonachtig te Melle sinds 1889. Hij was van beroep huidevetter (was hij 

werkzaam in de vellenfabriek in de Brugstraat ?). Hij was gehuwd te Melle in 1911 met de uit 

Heusden afkomstige Mathilde Lason (°1878). Buiten de reeds vermelde herbergen was de wijk nog 

heel wat van deze ontmoetingsplaatsen rijk, denken we maar aan deze van Maria Leonie De Feyter 

(echtgenote van de lantaamaansteker Victor Piens), zij hield café tot haar overlijden in 1954, haar zaak 

was gelegen in de Pontstraat ter hoogte van waar vandaag de Gemeentelijke Sporthal staat. Denken we 

ook aan de herberg 'de Handboog' in de Kloosterstraat die uitgebaat werd door Oscar Allaert (1874-

Zicht op de Kloosterstraat. Rechts de Brugstraat. (foto genomen begin de 20'" eeuw) 

1954) enzovoort. Nog tot een eind na de de tweede grote oorlog was de Kapellekenswijk rijk aan 

herbergen. 

O.L.-Vrouwkapelleke op de hoek van de 
Kloosterstraat en de Pontstraat. (Het 

hekken op defoto is van recente datum). 

Tijdens Wereldoorlog IT werd de kermis niet georganiseerd. 

Het feestelijk initiatief werd terug op gang getrokken in 1946. 

Voortrekkers hierbij waren Leopold De Meyer en Albert Hulstaert. 

Grosso modo bleef men zich houden aan het feestprogramma van 

voor de oorlog. De kermis werd zoals vroeger georganiseerd in 

samenwerking met de plaatselijke herberguitbaters. Deze laatsten 

kwamen elke maand met het bestuur samen en zorgden eveneens 

voor een financiële inbreng. De kermis werd heropgestart naar 

aanleiding van de heropbouw van het 18de eeuws O.-L.

Vrouwkapelleke op de hoek van de Kloosterstraat en de Pontstraat. 

Stenen en dakpannen werden geleverd door de firma Leus, voor het 
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houten hekken stond de ftrma Rouckhout in, beide waren gevestigd in de Pontstraat. Financieel werd 

steun verkregen van Jules De Reuse (van de leerlooierij in de Brugstraat), Brouwerij Huyghe 

(Brusselsesteenweg) en de gebroeders Meirsschaert (toenmalige houthandel langs de 

Brusselsesteenweg, heden de locatie van het warenhuis GB). De praktische werken werden uitgevoerd 

door Gustaaf Schamp, metser van beroep. Het O.-L.-Vrouw beeld werd verkregen door bemiddeling 

van Albert Hulstaert, het werd gefinancierd door een dame, die verpleegd werd in het P.C. Caritas te 

Melle. Het beeld is een creatie van Modest Van Hecke (1896-1955), een neef van die andere grote 

Melse beeldhouwer, Jules Vits (1868-1935) (zie 'De Gonde' jg. 18 -1990- nr. 3-4 p. 4 e.v.). Leopold 

De Meyer (1904-1988) stamde uit een gezin van zeven kinderen, zo verkreeg hij het peterschap van 

koning Leopold Il, die zich bij de plechtige doopviering liet vertegenwoordigen door Remi Van Der 

Stricht, de toenmalige burgemeester van Melle. De Meyer was eerst als meubelmaker en later als 

begrafenisondernemer woonachtig in de Kloosterstraat, hij was gehuwd met Alice Brakenier (1910-

1997). Albert Hulstaert (0 in 1918) is in onze gemeente nog steeds een goede bekende, vanaf augustus 

1940 was hij tot zijn pensioen als haarkapper aktief op de hoek van de Kloosterstraat en de Brugstraat 

en heeft zo met menig Mellenaar jarenlang een persoonlijk contact kunnen onderhouden. Van 

Kapellekenskerrnis, tweede generatie, als we dit zo mogen uitdrukken, is weinig archief noch 

fotomateriaal overgebleven als het al bestaan heeft (deze kermis was zo bekend dat propaganda maken 

eigenlijk weinig noodzakelijk was). Eind de jaren 1960 ging de organisatie van de kermis ter ziele, 

mede door het gewijzigd sociaal leven, o.a. door de opkomst van de televisie en de enorme toename 

van de mobiliteit, alsmede door bepaalde onenigheden onder de plaatselijke herbergiers. 

In 1987 (vooraf waren er nog 

enkele tevergeefse pogingen 

gedaan) startte een meuwe 

ploeg, dit op injtiatief van 

Aleide Osselaer (+ in 1994), 

Rudy Ysebie en 

ondergetekende met de 

organisatie van 

Kapellekenskermis. Voor de 

opmaak van het programma 

lieten zij zich inspireren door 

deze van vóór de oorlog. Men 

wilde duidelijk daar waar het kon de draad met vroeger terug oppakken. Een grote verandering echter 

was het feit dat het grootste deel van de feestelijkheden georganiseerd diende te worden in een 

feesttent, daar er zich geen herbergen meer bevonden in de buurt. 
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IER·MIS 
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Anno 1932' 

'. 
t 

V~IJ.D~G 1 .~ 'ot<T.OBER 1987: OPENING t<ERMIS .. . 

20.00 üur: KANONGESCHUT ( Café KAPEllEKE Brugstraatl 

ZATERDAG 17 OKTOBER 1987: 
10.00 uur: H. Mis voor de overledenen in de kapel van het klooster H. Hart (Kloosterstraat Mellel 

10.45 uur: Rondgang door de buurt .en onthulling van het gerestaureerd kapelleke op de hoek 
Pontstraat - Kloosterstraat. 

11 .15 uur: Receptie voor de wijkbewoners 

14.00uur: GRANDIOZE VOLKSSPELENNAMIDDAG (i.s.m. de Vlaamse Volkssportcentralel VOOR GROOT EN 
KLEIN · met talrijke mooie prijzen. 
STRAATTEKENEN voor de kinderen. 
Gelegenheid tot het eten van WAFELS en OLIEBOLLEN op grootllloederswijze. 
OUDERWETSE KINDERMOLEN - verschillende MUZIEKOPTREDENS. 

18.00 uur: Optreden van de were ldverniaarde GOOCHElAARSIIBORA en SANDY» 
PRIJSUItREIKING VAN. DE VOlKSSPELEt\C : . 

20.00 uur: BAl1900 - verkleed in kledij van de jaren 1900 ·1950 - Van boer tot baron, iedereen is welkOm! 
Muziek, drank en ouderwetse boerenboterhammenl 

, 
Met medewerking van de plaatselijke 11andelaars: 
Sanitair DE LEENHEER - Bouwmaterialen LEUS - Fletset1hal1del VAN DEN HAUWE - Bouwbedrijf YSEBIE & 
Co -TraiteurDE OUDE STOOF - M & RJeansclub -coIffeur ALBERT -Zaadhandel DE COCK • Centrale verwàr
ming Willy BROSSE - Drukkerij JACOBS - Ceschenkenartikelen & Bloemen AEl TER MAN - Uitbaters sport
hal VAN GELE - LANDBOUWKREDIET - ALGEMEEN BOÊRENSYNDIKAAT. 

Het komiteé is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke Ongetallell . 
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Met de Jaren werd het 

feestprogramma wat 

hedendaagser van invulling, 

doch het doel om er een echt 

feest voor de wijkbewoners van 

te maken blijft iedereen nauw 

aan het hart liggen. Sinds een 

vijftal jaren wordt er opnieuw 

aan de Scheldedijk een prachtig 

vuurwerk afgestoken. 

Uit de meeste van de negentig 

Startmoment (pontstraat) van de cyclocross wedstrijd georganiseerd in de 
Kapellekenswijk. 

gezinnen is er wel iemand die 

aktief een rol speelt in de 

organisatie van het gebeuren. Naar aanleiding van deze kermis ontstond tevens een algemene 

wijkwerking, die zorgt voor een aantal aktiviteiten in de loop van het jaar, o.a. : de opkuis van 

zwerfvuil aan de aangrenzende Scheldeoever , de organisatie van een gezinsfietstocht, de rondgang van 

Sint-Niklaas en de drie koningen, de nieuwjaarsreceptie, een bingo-avond, de verwelkoming van 

nieuwe bewoners .... In de loop van de jaren werden ook een viertal cyclo-crosswedstrijden voor 

liefhebbers georganiseerd. 

Dit jaar is Kapellekenskermis, derde generatie, toe aan haar 15de editie. Een reden om extra feest te 

vieren en meteen zitten we terug in de aktualiteit en wordt dit stof om in de toekomst over het verleden 

te schrijven. 

LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING 
DE GONDE 2001 

(aanvullende lijst met gegevens t.e.m. 10 september 2001) 

1) LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 200 BEF (4,96 €) TOT 500 BEF (12,39 €» 

- Dhondt Romain, Hundelgernsesteenweg 756,9820 Merelbeke 
- Neirinck Paul, Brusselsesteenweg 234, 9090 MeUe 
- P.O.B. Merelbeke, Dijsegemweg 1, 9820 Merelbeke 
- Van Hecke Jules, Jasmijnstraat 23,9620 Zottegem 

aanpassing (zie De Gonde 2001 nr. 2 pag. 24 onder leden) : 

KBC-Wezembeek-Oppem wordt: 

Lefebre André, Hendrik Plasstraat 45, 1702 Groot-Bijgaarden 
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BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN MELLE 
DE KLEINE HOFSTEDEN EN HUN BEWONERS 

Een tweede uitgave in een reeks waarin wij telkens een bepaald aspect met betrekking tot de 
geschiedenis van Melle uitvoerig behandelen. 

Te koop in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 
393-395 te 9090 Melle (09/252.26.47). 

Prijs: 500 BEF (12,39 €) / exemplaar. 

U kan het boek ook toegestuurd krijgen door overschrijving van 620 BEF (15,37 €) 
(verzendingskosten inbegrepen) op het rekeningnummer van de: 

Heemkundige Vereniging De Gonde / MeDe: 
448-3586321-38 

EEN BOEK DAT NIET MAG ONTBREKEN IN UW PERSOONLIJKE 
BIBLIOTHEEK! 

-16 -



PASTOORS IN GONTRODE TIJDENS HET ANCIEN 
REGIME 

- door Luc De Ruyver -

De archieven van Gontrode zijn schaars en daardoor is het moeilijk het leven in deze kleine parochie 

te reconstrueren. De eerste kapel, daterend uit de vroege middeleeuwen, zou zich bevonden hebben in 

de wijk Dries waar het centrum van de parochie zich toen bevond (1). Ook in de 19de eeuw wees de 

kaart van Popp nog op een woonconcentratie in deze wijk die na de fusie werd omgevormd tot 

Kapellendries gezien er in Melle al een Driesstraat was. De diensten werden verzekerd door de 

pastoor van Gijzenzele die waarschijnlijk ook de parochie Landskouter bediende. 

Later, tussen 1018 en 1108 werd een kerkje gebouwd nabij de huidige Geraardsbergsesteenweg (waar 

het huidige kerkhof zich bevindt) terwijl de pastorij in de « Loodries » in gebruik bleef tot op het einde 

van de 16de eeuw. In 1855 werd de kerk vervangen door de huidige kerk die vlakbij de 

Geraardsbergsesteenweg ligt. De stenen werden geleverd door mulder Verstraeten. Door de afbraak 

van de voormalige kerk gingen ook de grafstenen in dit gebouw verloren die ons meer gegevens 

verschaften rond de toenmalige notabelen van de parochie. Gelukkig werden de teksten op deze 

grafstenen overgeschreven in boeken (2). 

Voor wat betreft de pastoors van Gontrode konden we naast de grafschriften ook meer gegevens 

verzamelen in de parochieregisters (3) en staten van goed van de parochie Gontrode (4) en in de 19de 

eeuw werden bevolkingsboeken een interessante gegevensbron (5). 

De eerste pastoor die in geschriften vermeld werd was Jan Boelins rond 1548. In 1571 was Gheeraert 

Van Mol pastoor en in 1591 Adriaen Van Rasseghem. ln 

1625 werd de mis bediend door een zekere Francies Van 

Panteghem, opgevolgd in 1635 door Joost Van Lekebume 

die naar Bottelare uitweek waar hij in 1652 overleed. 

We vonden pas echt gegevens rond de figuur van Thomas 

Farci die zowel in de parochieregisters, de staten van goed 

als de grafschriften vermeld werd. Zijn grafsteen in 

blauwe steen vermeldde het volgende: « Sepulture van 

Heer ende Meester Thomas FARCJ, Pastor deser prochie 

van Gontrode, Lantscautere ende Gyseele, den tydt van 24 

jaeren, overleden den lenjanuary 1678» (2). 

Thomas Farci werd opgevolgd door Paul Van Buscum. 

Ook hij bediende de drie kleine parochies en dit v.oor een 

periode van 20 jaar (3) wat bevestigd werd in de 

ruitvormige witmarmeren gedenksteen (2): « Sepulture 
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Sepulture 
van Heer ende Meester 
THOM.-\~ PARel, Pastol' 

oeser' prochie van GontJ'ode, 
Lantsc9utero ende Gyseele, 

den tydt van 24 jacren , 
overleden den 1 en jalluaI'y 

1678. 



van den zeer eerweerdighen heer Paulus VANBUSCUM, m syn leven pastor van Gontrode, 

Ghysenzeel ende Landtscouter, en landtdeken van tdistrict van 

Oordeghem, overleden den 1 juny 1702, in den ouderdom van 

LXXI jaeren. Requiescat in pace. ». Zijn staat van goed gaf 

niet prijs waar hij geboren werd, doch hij bleek eigendommen 

te bezitten in Hemelveerdegem, Deftinge en Gent (4). Verder 
Sepulturc 

zou hij een broer en drie zusters gehad hebben onder wiens 

nakomelingen twee begijntjes gevonden werden. 

van den eerw'O heere 
MATTlllAS THEODORI, 

XXIl iaH pastol' geweest in de prochie 
van !.\1elle ende vyf jacr. van GOillrode ,' 

Gysenseele en Landscaulerc, 
Na diens overlijden werd Matthias Theodori aangesteld en hij 

nam dezelfde functies waar. Ook hi werd begraven in de kerk 

van Gontrode met de volgende vermeldingen op de 

ruitvormige witmarmeren gedenksteen: « Sepulture van de 

eerwen heere Matthias THEODORI, xxü iaer pastor geweest 

in de prochie van Melle ende vyf jaer van Gontrode, 

Gysenseele en Landscautere, ende landtdeken van het district 

van Oordegem, overl. Den 8 feb. 1707, audt LVI iaer, syns 

priesterdoms xxx. Bidt voor syn ziele. » (2). 

ende landldekell van het dist['icl 
van Oordegem, over\. den 
8 feb. 1707, audt LV! iacl', 

syns priesterdoms xxx. 

Bidt voor syll 
ziele. 

Hier vooren light begraeven 
den eerw. heer ende üirë 
PETRUS CARNO~CLE, in 

syn leven pastor deser pro
chien van Gonlrode, Gysensele 

en Lanscauter, die nyt puer 
oodtmoedighey hier voor 

heMt willen begraeven 
worden; overleden den t ä 

january 1720 (t). 
Bidt voor de ziele. 

Petrus Camoncle was pastoor van Gontrode voor de 

periode van 1707 tot 1720. In tegenstelling tot zijn 

voorgangers lag hij niet in de kerk maar op het kerkhof 

begraven voor het beenderhuis: « Hier vooren light 

begraeven den eerw. heer ende mre Petrus 

CARNONCLE, in syn leven pastor deser prochien van 

Gontrode, Gysensele en Lanscauter, die uyt puer 

oodtmoedighey hier voor heeft willen begraeven 

worden; overleden den 15 january 1720. Bidt voor de 

ziele. » (2). 

Voor de periode van 1720 tot 1748 was het Joannes 

Baptiste Wils die zich over de Gontroodse parochianen 

ontfermde. Hij was afkomstig van Mol en moet rond 

1680 geboren zijn. Ook hij rustte onder een ruitvormige 

witmarmeren gedenksteen in de kerk: « Sepulture van 

den Eerw. heer Joes Baptista WILS, gebortigh van Mol, 

pastoor der prochie van Gontrode den tijdt van 28 jaeren 
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en heeft gefondeert een eeuwigh jaergetijdt met dagelijcx lof in de octave van alder zielen, overleden 

16 januarius 1748, in den auderdom van 68 jaeren. Bidt voor de ziele. » (2). 

Walter De Bal zou nog vier jaar langer de erediensten verzorgen in de kleine parochie (3). Ook hij 

kwam van ver want hij moet rond 1710 in Tongerl0 geboren zijn. Zijn gedenksteen bevond zich nabij 

die van de vorige pastoor: « Sepulture van heer ende meester Walterus DE BAL, fs Jacobi, gebortig 

van Tongerloo, overl. den 1 mey 1780, out 70 jaeren, pastor deser prochie van Gontrode den tijdt van 

32 jaeren, die gefondeert heeft twee ondert gulden courant tot exonoreren een eeuwig jaergetyde ende 

courtresse van revenne tot uytdeelen van de prysen der eerste communicanten. Requiescat in pace. » 

(2). 

De laatste pastoor die tijdens het ancien régime de Gontroodse kerk bediende was Jacob Philippus 

Verreyt. Hij was de zoon van Jacobus en Marie Van Halle (3) en in tegenstelling tot zijn voorgangers 

kreeg hij geen gedenksteen toen hij op 18 september 1801 het aardse voor het eeuwige wisselde. We 

waren ondertussen in de negentiende eeuw terechtgekomen en de inval van de Fransen betekende voor 

de macht van de kerk een serieuze achteruitgang. 

Zicht op de oude kerk te Gontrode 

(I) De Baets August ; « Bijdragen tol de geschiedenis van Melle » ; Heemkundige Vereniging De Gonde ; Melle ; 1996 
(2) Graf- en Gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen : deel rn ; 1860-1870 (Gontrode); Documentatiecentrum Melle (afdeling 

necrologie) 
(3) Oud Archief Gontrode : Parochieregisters Gontrode (1646-1900) ; Documentatiecentrum Melle 
(4) Oud ArchiefGontrode : Staten van Goed deel V (1700-1705) RAG Gontrode Nr 3; Documentatiecentrum Melle 
(5) Modern ArchiefGontrode : Bevolkingsregisters Gontrode (1847-1900) ; Documentatiecentrum Melle 
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Zaterdag ~5 Augustus 1931, Ie Kermisdag 
Om 9.30 ure, GROOTE SCHIETING. vooruit 700 fr. bij Oscar Denoyette. 

Om 2.30 ure, GROOTE VELOKOERS voor alle beginnelingen, 800 fr. prijzen. 
Inleg 8 Ir. pcr man. I' prijs een Beker, wanrd~ 300 rr . geschonk en door !I!,. Vanden Hov. Gerard en t30 rr., 2. prijs een Tuba 
rosctloDk.~D dOllr Vloden Hauwe G. ,'n 90 Cr .. a.. prijs can Tube guscbonken door Vervusl Nestor en 7Q Cr., ~ prij. een Binnen
bAnd gachoak_n door S16r .. ~rt Leon en 65 fr., 5_ prijs 60 fr .. 60 prij_ 50 fr., 7. PrlJs ~o Ir .. S. prijs 30 fr ., Il" en tI}- pro 25 fr. 
lesehriJ.jng bij o. Clercq SleflUl11. Prljsde."!ling bij Lerevre Aloi •. 

Om 6 uren MASTKLIMMING. 50 frank prijzen. 

Zondag 16 Augustus, 2e Kermisdag 
Om 8 uren Groote Velokoers voor beginnelingen onder 19 jaar, 400 fr. prijzen. 

lnJ.g 3 fr. JMlr man, Ie prijs eun Tu~ meI Palm geschonken door Verousi Nestor en 70 fr. , 2. prijs een Bovenballd geschonk e!l 
door Vande Weln& Rene ell 5() fr., 3e prij. een ·Binoenb&.nd g6!lObonk~n door SleI.erl leon 80 4-5 fr.. 44 prijs "n Binnenband 
ges.:lIo.'kn door V&nde Wes:h. ReDe en 40 fr., óe prijs 30 fr., Yllrrolgonl 20, 15. JO fr. In5Chrijy;ng bi! Schol.;,r! •• uriee, Prijs. 
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WIELERWEDSTRIJDEN OP MELLE-DRIES 
- door André Vervust-

Op de kermissen georganiseerd door de gemeente of de wijken was het gebruikelijk dat er een 

wielerwedstrijd op het programma stond. 

Op de gemeentekermis waren het veelal de beroepsrenners die voor het spektakel zorgden en op de 

wijkkermissen kwamen gewoonJijk de beginnelingen aan hun trekken. 

Dat gebeurde ook zo op de wijk Melle-Dries. Die koersen hadden meestal plaats op een zaterdag of 

een zondag. 

Daar de kermis van Melle-Dries op 15 augustus viel waren de koersen, indien er 2 georganiseerd 

werden, op zondag of zaterdag en op de hoogdag van 15 augustus. 

De inschrijvingen en prijsuitdeling werden afwisselend in de plaatselijke cafés georganiseerd. 

Het parcours of de omloop beperkte zich tot de wijk zelf. Men vertrok in de Driesstraat naar de 

Lindestraat, daarna door de Kruisstraat. In de Kleine Driesstraat moest men de helling op naar de brug 

om dan af te dalen naar de Driesstraat (zie schets). Deze omloop werd steeds gereden in dezelfde 

Wielenvedstrijd op Melle-Dries (hoek Driesstraat I Lindenstraat. op de achtergrond de witte 
=ijgevel van café De Kerre) 

richting. Start en 

aankomst hadden aan 

andere herbergen plaats. 

In de Kruisstraat hadden 

de renners een grintbaan 

te overwinnen en in de 

andere straten waren het 

kasseien of verharde aarde 

aan de zijkant van de 

kasseien. Sommige 

renners reden met een 

zware fiets en met gewone 

banden. Een koersfiets 

kostte ook in die periode 

een smak geld. Dat bewijst de prijzen die de eerste vier renners kregen. Er waren ook maar tien 

prijzen. Na de aanleg van de ringvaart fietste men op een gesloten omloop langs de Kruisstraat, 

Lindestraat en aankomst in de Driesstraat. De omloop was maar iets meer dan 2 km. groot. 

Op een affiche van de kermis, uit 1931, kunnen we opmaken dat op de beginnelingen geen leeftijd 

stond. Met had er een wedstrijd voor alle beginnelingen en een wedstrijd voor beginnelingen onder de 

19 jaar. Men begon later te koersen en men had dan ook een vast werk. Het prijzengeld was ook niet 

te hoog zoals men ziet op de affiche. 800 fr. en 400 fr. 
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De inschrijving bedroeg amper 3 fr . Men kon dus vaststellen dat er beginnelingen bij waren die nu 

enkel bij de beroepsrenners of de categorie zonder contract zouden moeten fietsen. 

Toen er een wielervereniging van renners in de openbare diensten, kortweg WAOD, werd opgericht 

waren er koersen voor die categorie op de wijk. Eens kwam een koers toe op de wijk en de aanblik bij 

de eerste doortocht was er een die veel gelijkenis vertoonde met een rit in de Ronde van Frankrijk. 

Publiciteitwagens, renners en sportbestuurders en een grote zwerm motoren er omheen. 

De dag erna had een tijdrit plaats op de wijk en de start van de volgende rit. 

r.rn~~:r;;;:,'~'3\l", Oude omloop of vroegere omloop. 

Nieuwe omloop of laatste omloop. 
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OCnhoudstafe~ 

- Woord vooraf 

- Bestuur en lidmaatschap van de Heemkundige Vereniging De Gonrle 

- Van Heirweg naar steenweg 

- Kapellekenskermis 

- Pastoors in Gontrode tijdens het Ancien Régime 

- Wielerwedstrijden op Melle-Dries 

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer: 

De Baets August 

De Ruyver Luc 

Olsen Jan 

Oosterlinck Filip (opmaak) 

Selhorst Piet (foto's) 

Vervust André 

druk: MUGO 
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