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Het kruispunt ‘de Snoek’, komende vanuit de Merelbekestraat lopen we rechtop de vroegere Heidestraat,
heden de Fraterstraat op Merelbeke. Links en rechts loopt de Gontrode Heirweg.
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Woord vooraf,

Vooreerst onze beste wensen voor u, uw familie, vrienden en al wie u liefheeft voor het nieuwe jaar
2002. Dat het u allen opperbest moge gaan en alvast heel veel voldoening in uw heemkundige
bezigheden.
Tijd ook overigens om uw lidmaatschap te vernieuwen. Ons bestuur besliste op haar vergadering
van 05 november laatstleden de bijdrage voor het gewoon lidmaatschap op 5 Euro en voor het
steunlidmaatschap op 12,50 Euro te brengen. We vragen onze leden dan ook vriendelijk vanaf
heden betalingen enkel in Euro te doen, zo houden wij samen het boekhoudkundige werk binnen
onze vereniging eenvoudig en doorzichtig.
De renovatiewerken aan het oud-gemeentehuis, dat sinds de beginjaren 1970 fungeert als
gemeentelijk museum, zijn gestart. Ons museum, waar de werking van onze vereniging het ontstaan
ervan bewerkstelligde, wordt nadien, zoals we reeds meldden, volledig heringericht en ruimtelijk
uitgebreid. Tot nader order is het museum dus niet meer toegankelijk voor het publiek. Het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum blijft evenwel open zoals voorheen. Verderop in
voorliggend nummer van ons tijdschrift zult u lezen dat dit initiatief in het jaar 2001 meer dan 3.000
bezoekende vorsers mocht verwelkomen. Een behoorlijk percentage meer dan vorig jaar. De
jaarlijkse stijging van het bezoekersaantal aan voornoemd centrum, waarin onze vereniging aktief
participeert, is sinds de oprichting ervan in 1984 een constante. Ontegensprekelijk draagt dit centrum
mede bij tot een positieve uitstraling van onze gemeente Melle. In vergelijking met andere
gelijkaardige instellingen moeten we niet blozen.
Voor de boekenliefhebbers onder onze leden kondigen wij nu al de komende geschiedkundige
boekenbeurs in de Sint-Pietersabdij te Gent aan (februari 2002, zie verder).
Ook dit nummer van ‘De Gonde’ biedt u heel wat interessante bijdragen in verband met de
geschiedenis van onze gemeente. We wensen u dan ook veel leesgenot !

Jan Olsen

-1-

Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde
- voorzitter

: Paul Den Haese, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle – 09.252.17.65

- ondervoorzitter

: - Ginette Desmet, J.Van Crombrugghestraat 30, 9000 Gent – 09.223.97.87
- Oscar De Backer, Tuinstraat 71, 9090 Melle – 09.230.27.28

- secretaris

: Daniël Lemmens, Schauwegemstraat 9, 9090 Melle – 09.252.40.87

- penningmeester

: Jan Olsen, Brugstraat 11, 9090 Melle – 09.252.42.60

- conservator/archivaris

: August De Baets, Klinkerlaan 23, 9090 Melle – 09.252.19.20

- bestuursleden

: - Louise de Potter d'Indoye-van de Werve de Schilde
Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle – 09.252.40.20
- Luc De Ruyver, Watermolenstraat 22, 9090 Gontrode – 09.252.33.98
- Marcel Smedts, Beekstraat 89, 9090 Melle – 09.252.29.70
- Ferdinand Steurbaut, Bosstraat 29A, 9340 Lede – 053.80.11.16
- Philip Steurbaut, Langestraat 74, 9620 Zottegem – 09.360.76.52
- Gerard Van Heddegem, Vossenstraat 86, 9090 Melle – 09.252.23.39
- André Vervust, Hof ten Dries 14, 9090 Melle – 09.252.32.07

Ruiladres

:

Gemeentelijk Museum
Brusselsesteenweg 395
9090

Melle

e-mail : museum.melle@skynet.be

Lid worden van de Heemkundige Vereniging De Gonde kan :
door storting van minimum 5 € (gewoon lid)
door storting van minimum 12,5 € (steunend lid)
op bankrekeningnummer :
van de

448-3586321-38
Heemkundige Vereniging De Gonde
p/a Brugstraat 11
9090

Melle

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

Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld :
Ovenveldstraat, 9090 Melle.
Internetadres : www.geocities.com/het_ovenveld
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DE GONTRODE HEIRWEG
(Rodtschen heirwech)
- door August De Baets -

D

e Gontrodeheirweg, vroeger
“Rodtschen heirwech” genaamd, was
een belangrijke verbindingsweg

tussen Melle en Gent die dwars door het
zuidwesten van onze gemeente loopt. Vanaf de
Sint-Lievenspoort te Gent vertrok een weg die,
ter hoogte van de Botermarkt te Ledeberg, zich
in twee richtingen splitste : de
Hundelgemsesteenweg voor de richting

Bloemisterijen langs de Gontrode Heirweg (links : Merelbeke, rechts :
Melle). Oude zichtkaart daterend van tussen de twee wereldoorlogen.

Oudenaarde en de Gontrodeheirweg voor de
richting Melle-Gontrode alwaar hij aansloot bij
de steenweg naar Geraardsbergen.
Melle bezat dus in feite twee belangrijke
doorgangswegen : in het noordoostelijk gedeelte
de Brusselseheirweg of de baan van Gent naar
Brussel en in het zuidwestelijk deel de baan van
Gent naar Geraardsbergen en het Waalse
achterland.

Beide

wegen

waren

ontegensprekelijk van groot economisch maar
helaas al te dikwijls ook van militair belang.

De “Rotschen heirwech” verbond Gent met Melle en startte aan de
Botermarkt te Ledeberg. Rechtdoor op de foto naar Melle. Rechts
begint de Hundelgemsesteenweg.

De Gontrodeheirweg is ongetwijfeld een van de oudste wegen van onze streek. We vermoeden dat hij
ontstaan is tijdens het Neolithicum toen de eerste landbouwers zich ca. 5000 – 4500 v. Chr. in onze
gewesten kwamen vestigen.
Over een groot deel van Melle en Gentbrugge vinden we, langs het tracé van de Gontrodeheirweg,
talrijke toponiemen die erop wijzen dat er destijds uitgestrekte heidevelden naast deze weg lagen. In
de 18de eeuw waren de heidevelden nog niet allemaal verdwenen.
De eerste landbouwers die zich hier vestigden rooiden de bossen voor akkerbouw. Bij gebrek aan
bemesting en wegens hun primitieve middelen om de bodem te bewerken moesten ze steeds opnieuw
bossen rooien en de uitgeputte akkers verlaten. Deze ontaardden tot arme heidegrond.
In Melle begint een reeks van heidetoponiemen ter hoogte van het kruispunt Caritasstraat en de
Gontrodeheirweg. In de 17de eeuw treffen we in de “Hoogstraete”, nu Caritasstraat, nog volgende
toponiemen aan : Heidestraat, Sint-Amandsheye, d’Heye, de Heyvelden, de Fonteineheye en de
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= Gontrode Heirweg

Detail uit een kaart van het ‘Land
van Aalst’, zie “Verheerlijkt
Vlaandre” van Anthoni Sanderus
(1735).

Callekensheye1. Naar de grote Elsdries toe had men de Begijnheide en aan de Varingstraat begon de
Heywyck. Deze spreidde zich uit over een klein deel van Melle en grotendeels op Merelbeke. Het
kasteel De Varens noemde in de late middeleeuwen nog het goed ter Heiden. Een goed van dezelfde
naam trof men ook aan in Merelbeke op het einde van de Van Laethemstraat.

Vanaf de Van

Laethemstraat vormde de Gontrodeheirweg de grens met Merelbeke. De Heywijk strekte zich uit tot
aan de Snoek, kruispunt van de heirweg met “d’Heyestraet”, nu Fraterstraat. In de hoek gevormd door

Kruispunt “de Snoek”, de fotograaf stond op de Gontrode Heirweg en
keek richting Gentbrugge. Links ligt Merelbeke, rechts de huidige
Merelbekestraat te Melle richting spoorweg.

Zelfde situatie aan “de Snoek” anno 2001

deze wegen lag de “verbrande Heyde”. Verder, op het grondgebied van Gentbrugge, bevond zich een
ander imposant heidegebied. Het omvatte voornamelijk een blok gelegen tussen de Brusselseheirweg,
de Steenbeke – grens van Melle en Gentbrugge – de Gontrodeheirweg en de de Nayerdreef.
De Zwartierstraat, nu Peter Benoitlaan, liep dwars door deze heide en verbond de Brusselsesteenweg
met de Gontrodeheirweg en Hundelgemsesteenweg2.
De “Heystraete”, later J. de Saint-Genoisstraat, verbond eveneens de Brusselseheirweg met de
Gontrodestraat maar dan in het midden met een zwenking naar het noorden.

Ze werd later

rechtgetrokken maar het deel dat noordwaarts zwenkte bleef Heidestraat noemen.
In de 19de eeuw herinnerden nog enkele toponiemen aan deze oude heide o.a. de Heyveldekens, den
Heyenacker en Maeger Heide.
Vóór de komst van de eerste landbouwers moet Melle nog een uitgestrekt bos zijn geweest. Vanaf de
bronstijd (2000 – 650 v. Chr.) waren onze streken al grotendeels begroeid met heide die in de IJzertijd
(650 – 50 v. Chr.) nog verder werden uitgebreid.
De grens tussen Melle en Merelbeke werd over een groot gedeelte gevormd door de Gontrodeheirweg.
Ze bevond zich in het midden van de weg hetgeen, vooral in de 19de een 20ste eeuw, heel wat
discussies omtrent het onderhoud en de nutsvoorzieningen zou veroorzaken.
Een zelfde situatie, op veel kleinere schaal, deed zich voor tussen Gentbrugge en Ledeberg in de
Gontrodestraat, nu Jozef Vervaenestraat.

1
2

RA.G. Melle nr. 10, landboek a° 1654
O. Van Wittenberghe en G. Waeytens, Gentbrugge in het midden van de 19de eeuw, Land van Rode jb. 1969 pag. 52
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De Gontrode Heirweg ter hoogte van de brug over de Ringvaart,
links Merelbeke, rechts Melle.

Op Ledeberg ter hoogte van de wijk Moscou noemt de vroegere
Gontrodestraat vandaag de Jozef Vervaenestraat.

Op het einde van de Gentbrugse Gontrodestraat liggen de
ateliers van de N.M.B.S.;

Links van de huidige Gontrodestraat (Gent richting Melle), op Gentbrugge de Tuinwijk
‘ter Heide’.
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Op Gentbrugge werd een deel van de Gontrodestraat onderbroken en ingenomen door de N.M.B.S.
voor de stelplaats van locomotieven. Het ingenomen deel van de Gontrodestraat werd vervangen door
een omleiding, de huidige Mellestraat.
De “Rodtschen heirwech” speelde ook een rol in verband met de legende
van de H. Livinus en de bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem. Volgens die
legende zou deze heilige tijdens zijn tocht naar Sint-Lievens-Houtem de
heirweg gevolgd hebben en liet hij zijn paard drinken uit de vijver gelegen
naast de herberg “De Dikke Linde”.
Lievensvijver” genoemd.

Deze vijver werd later “Sint-

Jaarlijks vertrokken de Gentse monniken en

bedevaarders langs de Gontrodeheirweg naar Sint-Lievens-Houtem en
hielden halt aan de Dikke Linde waar ze hun dorst konden lessen3.
De Gontrodeheirweg zou in de 17de eeuw nog druk gebruikt worden door
het verkeer dat, uit het zuiden van het land, richting Gent ging. In de 18de
eeuw kwam aan deze toestand geleidelijk een einde. De aanleg van de nieuwe Brusselsesteenweg was
hiervan de oorzaak. De Geraardsbergsesteenweg, vanaf Gontrode verbonden met de nieuwe steenweg
door de “Saelinckstraete”, was maar een kleine omweg om via de nieuwe kasseiweg naar Gent te
reizen. Dit was voor voermannen en reizigers heel was comfortabeler.
Een eeuw later zou de Gontrodeheirweg weer aan belang winnen. Het ontstaan van nieuwe wijken
rond Merelbeke station en het arsenaal te Gentbrugge, de uitbreiding van de bevolking rond de
industriestad Gent waren oorzaak dat de Gontrodeheirweg opnieuw een rol ging spelen als
verbindingsweg.
Tot aan de Franse Revolutie behoorde het onderhoud van de gemeentewegen aan de aanpalende
grondeigenaars. Baljuw, burgemeester en schepenen deden op bepaalde tijdstippen een rondgang door
de gemeente om zich over de staat van de wegenis en afvoergrachten te vergewissen4. De wegen

De Lindenhoek, links de vroegere ‘Hoogstraete’, heden Caritasstraat,
rechts de Lindenstraat (foto daterend van vóór 1920). Op deze foto
bemerken we eveneens de Barabolmolen, een houten staakmolen die
gelegen was langs de Gontrode Heirweg.

3
4

Lindenhoek, zelfde situatie, foto daterend van 2001.

H. Verbist, Geschiedenis van Melle, pag. 207
P. Den Haese, Straatschouwing te Melle en Gontrode, De Gonde nr. 16, nov. 1983
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= Detail uit de kaart van Ferraris (± 1778), begin van de Gontrode Heirweg te Ledeberg.
-8-

waren belegd met “grof hout” bedekt met aarde. Dit was ook het geval voor de Gontrodeheirweg. In
de aanvang van de 19de eeuw zou men gebruik beginnen maken van grint en asse voor buurtwegen met
groot verkeer. Ook de Gontrodeheirweg werd belegd met grint uit de steengroeven van Lessen.
Kort vóór de oorlog ’14-’18 werd het deel van de Lindestraat naar het Lammeken voor de eerste maal
gekasseid5.
Het zou aanslepen tot 1937 eer men het deel vanaf de Merelbekestraat (Snoek) tot aan de Van
Laethemstraat zou kasseiden. De breedte van de weg werd van 3 meter op 5 meter gebracht6.
Zoals gezegd lag de grens tussen Merelbeke en Melle in het midden van de baan. De beslissingen
over de werken of herstellingskosten aan de weg dienden in overleg door beide gemeenten genomen te
worden. De prioriteiten en de financiën van beide besturen waren niet altijd dezelfde. Het duurde
soms jaren vooraleer een akkoord tot stand kwam.
Het was pas in 1959 dat de Gontrodeheirweg over heel de lengte werd bekleed met tarmac7.
Een paar jaar geleden werd, ter hoogte van de nieuwe sociale woningbouw (tussen de Vossenstraat en
de Oude Geraardsbergsesteenweg) een bocht rechtgetrokken.
In 1922 werd voor de eerste maal voorgesteld om de baan te verlichten8. Merelbeke lag dwars en in
1925 werd door Melle nogmaals op een beslissing aangedrongen. Uiteindelijk, op het einde van het
jaar 1927, kwamen beide gemeentebesturen akkoord en het jaar daarop kreeg de Gontrodeheirweg zijn
eerste openbare verlichting9. Er werd besloten twee gaslampen te plaatsen aan het kruispunt de Snoek,
de grens met Gentbrugge en verderop een elektrische verlichting in de richting van de Lindenhoek tot

Komende van het kruispunt ‘de Snoek’ richting Melle / Lindenhoek is de linkerzijde grondgebied Melle,
rechts begint Merelbeke (1ste helft 20ste eeuw).

5

D.C.M. Verslag Schepencollege 06.01.1912
D.C.M. Verslag Schepencollege 11.01.1936 en 06.02.1937
7
ibid. 30.01.1959
8
ibid. 29.11.1922
9
ibid. 23.03.1927 en 17.02.1928
6
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= Detail uit een actueel stratenplan met
aanduiding van het vroegere tracé van de
Gontrode Heirweg tussen de Botermarkt
(Ledeberg) en de Lindenhoek (Melle).

de spoorwegbrug aan de Van Laethemstraat.
Met de aanleg van de ambachtelijke zone en de sociale woonwijk aan het Lammeken en de
woningbouw aan Park ten Hove is de Gontrodeheirweg opnieuw een drukke verkeersweg geworden.

De recente inrichting van een ambachtelijke zone langs de Gontrode Heirweg alsmede
verkavelingen voor woningbouw zorgen voor een hernieuwde drukte op deze van oudsher
belangrijke verkeersweg.

LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE 2001
(aanvullende lijst met gegevens t.e.m. 15 december 2001)

1) LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 200 BEF (4,96 €) TOT 500 BEF (12,39 €))
- Bracke Remi, Brugstraat 14, 9090 Melle
- Kelderman-Bauwens Viviane, Koggestraat 15, 9000 Gent
- Van Bockstaele Lucien, Schauwegemstraat 33, 9090 Melle
- Van Herreweghe Hubert, Brugstraat 9, 9090 Melle
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Vraag aan de lezer
In het verslagboek van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Melle lazen we
naar aanleiding van de zitting van 19 juni 1930 onder het agendapunt ‘Oorlogstrofeën-Onderhoud’ dat
er besloten werd de kanons, staande voor het gemeentehuis (heden het oud-gemeentehuis /
Gemeentelijk Museum) te laten herschilderen. Heeft iemand nog weet van deze kanons, heeft iemand
nog fotomateriaal ? Waar zijn deze kanons uiteindelijk naartoe gegaan en wanneer verdwenen ze ?
Allemaal vragen, waar u beste lezer, ons misschien een eindje op weg kan helpen naar een
antwoord toe. Alvast onze dank bij voorbaat.

Erratum
Ons lid Gerard Galle uit Eupen, oud-Mellenaar, schreef ons een brief in verband met ons artikel
over de Brusselsesteenweg / Brusselse heirweg. In dit artikel schreven we dat op de hoek van de
Kerkstraat en de nieuwe Brusselsesteenweg een herberg gebouwd werd genaamd ‘den Hertog’.
Hij doet ons opmerken dat hij sinds zijn kinderjaren geweten heeft dat deze herberg ‘den Hert’
noemde en uitgebaat werd door Camiel Caekebeke. De benaming ‘den Hertog’ is inderdaad een
vergissing van onzentwege.
In 1654 werd reeds een herberg ‘den Bonten Hert’ vermeld. Ze stond op de Dorpplaats, naast de
pastorij en behoorde aan Olivier Van Hauwe (RA.G. Melle nr. 10 fo.4). Ze wordt niet meer vermeld in
1687. Er is dan op deze plek alleen nog sprake van een vervallen hofstede, eigendom van een zekere
Jan Baptist Raverick (RA.G. Melle nr. 11 fo. 3).
De herberg ‘den Hert’ werd gebouwd tijdens de aanleg van de nieuwe steenweg in 1704. In 1751 was
ze eigendom van Lieven Drieghe. Tijdens de laatste wereldoorlog werd ze vernield maar nadien
heropgebouwd en verkreeg de naam Sint-Cecilia. Zoals Gerard Galle ons ook schrijft was ‘den Hert’
na de oorlog 1914-’18 het lokaal van de opgeëisten en de oudstrijders. We danken hierbij ons lid dat
hij ons opmerkzaam maakte over deze vergissing.
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PIETER DE VIGNE - QUYO
- door Jan Olsen -

I

n ons tijdschrift (De Gonde, 19de jaargang / 1991 nr. 2 p.
57) vermeldden we reeds dat na de eerste, op financieel
vlak dan, moeilijke jaren na de bouw van de nieuwe Sint-

Martinuskerk te Melle, in 1865 een eerste nieuwe sculptuur
werd aangekocht. In het Liber Memorialis staat het beschreven,
een vergulde uit hout gesneden beeldengroep voorstellende
de Heilige Martinus (afmetingen : h=95cm en b=55cm), het
kunstwerk is vandaag nog steeds te bewonderen in onze
parochiekerk. Dit mooie beeld werd gerealiseerd door de
Gentse beeldhouwer Pieter De Vigne. Hij werd geboren te
Gent op 29 juli 1812 als zoon van de decoratieschilder Ignace
De Vigne (1767-1840) en huwde te Gent op 25 mei 1842 met
Malvina Quyo. Om hem enigszins ten opzichte van zijn
(misschien wel beroemdere) zoon , eveneens beeldhouwer, Paul1

Beeld St.-Martinus gemaakt door Pieter De
Vigne - Quyo

te onderscheiden, werd hem vaak de familienaam van zijn vrouw toegevoegd, zo kennen we hem het
best onder de naam van
Pieter De Vigne-Quyo.
Zijn grootvader, Antoine
De Vigne was afkomstig
uit

Alquines

(=Alken,

Frans-Vlaanderen,
departement

Pas-de-

Calais) , deze was te Gent
gehuwd

met

Jeanne
had

Marie

Verheggen
voorouders

(zij
in

Moortzele) . Een oudere
broer van Pieter was de
bekende
Geboorteakte van Pieter De Vigne

1

historie-

en

genreschilder, met name

Over zijn zoon, de beeldhouwer Paul De Vigne, verscheen een uitgebreide bijdrage in het uit twee boekdelen bestaande werk ‘De 19de

eeuwse Belgische beeldhouwkunst’, uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het najaar van 1990 te Brussel
georganiseerd door de toenmalige Generale Bank onder de leiding van Jacques Van Lennep.
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Felix De Vigne (1806-1862), hij fungeerde tevens een tijd als leraar aan zowel de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Gent als aan het Gentse Atheneum. Een achter-achterkleinzoon van
deze laatste, Jean-Pierre Herman (°Antwerpen 1930) is een verwoed genealoog. Naar aanleiding van
een van zijn bezoeken aan het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle schonk hij ons
een bundel documentatie onder de titel ‘Album de la famille De Vigne, le nouvel arbre d’Antoine’.
Van dit interessant familiekundig werk maakten wij gretig gebruik om voorliggend artikel mede op te
bouwen. Terug nu naar onze Pieter De Vigne. Naar we lazen in de ‘Dictionnaire critique et
documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays’
van E. Bénézit (Paris / 1924) was hij een leerling van een zekere Jan Robert Calloigne (deze Brugse
beeldhouwer werd geboren in 1775 en studeerde aan de tekenschool van zijn geboortestad en aan de
kunstacademie te Gent, vanaf 1814 was hij stadsarchitect te Brugge, doch is vooral bekend als
beeldhouwer). In 1837 zou Pieter, zoals vele tijdgenoten, een studiereis hebben ondernomen naar
Rome. Na zijn terugkomst vestigde hij zich dan definitief te Gent waar hij o.a. een tijd fungeerde als
leraar en later ook als directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Tevens was hij
een tijd als lesgever verbonden aan de Nijverheidschool van Gent. Op 14 september 1863 werd van
zijn hand en in aanwezigheid van koning Leopold I op de Gentse Vrijdagmarkt een bronzen beeld

Portret Malvina Quyo
(collectie J.P. Herman)

Portret Pieter De Vigne – Quyo
(collectie J.P. Herman)

van Jacob van Artevelde met veel luister onthuld. Voor deze gelegenheid componeerde F.A.
Gevaert de Artevelde-cantate (‘Wie herbracht hier de rust…’), hij was eveneens een tijd werkzaam
als leraar aan het College van de Paters Jozefieten te Melle. Naar aanleiding van de plaatsing van dit
laatste monument werd Pierre De Vigne geridderd. Zijn echtgenote, Malvina Quyo (geboren te Gent
op 08 februari 1819 en er overleden in de Keizer Karelstraat toen ze er na de dood van haar man
inwoonde bij haar dochter en schoonzoon, de advocaat Jules De Vigne, die op politiek vlak zich
verdienstelijk heeft gemaakt als liberaal volksvertegenwoordiger, schepen en voorzitter van het
toenmalig Bureel van Weldadigheid

van de stad Gent) was de dochter van Josephus Quyo
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(afkomstig van de kuststreek in de omgeving van Oostende) en van Francisca Cnockaert. Het gezin
van Pierre De Vigne had vier kinderen : Paul (die beeldhouwer werd en zich mettertijd in het
Brusselse vestigde), Louise ( die huwde met de beeldhouwer / directeur van de Leuvense
kunstacademie, Gerard Vander Linden), Malvina (kunstschilder, vooral van taferelen met bloemen,
over haar verscheen een bijdrage van ondergetekende in het tijdschrift van onze zustervereniging
‘Het Land van Rode’) en tenslotte Emma (eveneens kunstschilder, vooral gerenommeerd als
portrettiste, was gehuwd met haar volle neef, Jules Octave De Vigne2. Het gezin betrok een woning te
Gent in de Twaalfkamerstraat.
Wanneer we de gehele genealogie van de familie De Vigne en aanverwanten bekijken ontdekken we
ongelofelijk veel telgen met de meest uiteenlopende artistieke kwaliteiten, van schilderkunst over
beeldhouwkunst en muziek.
Pieter De Vigne-Quyo overleed te Gent op 31 januari 1877, in de ouderdom van 64 (en niet 63, zoals
op zijn doodsbrief vermeld) jaar, na een lange en pijnlijke ziekte. Hij werd op 02 februari begraven op
het Campo Santo te Sint-Amandsberg.

Grafmonument Pieter De Vigne - Quyo

Doodsbrief Pieter De Vigne - Quyo

2

Jules Octave De Vigne (°Gent 19 november 1844 en + Gent 27 december 1908) was de broer van Elodie De Vigne (°Gent 01 juli 1836 en
+ Parijs 30 juli 1909) die in 1858 gehuwd was met de beroemde Franse landschapsschilder Jules Adolphe Breton (°Courrières, FransVlaanderen, 01 mei 1827 en + Parijs 05 juli 1905). Hij was leerling geweest van Félix De Vigne, de vader van Elodie. De dochter van J.
Breton schilderde ook en werk van haar was te zien in de tentoonstelling over vrouwelijke kunstenaars in het Museum voor Schone Kunsten
te Gent (voorjaar 1996).
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Marie Albertine Van Troostenberghe

Ignace De Vigne

° Gent 08 februari 1819
+ Gent 06 september 1896

Louise De Vigne
° Gent 18 juni 1844
+ Leuven 15 september 1911
X
27 mei 1867
met Gerard Vander Linden
° Antwerpen 08 februari 1830
+ Leuven 06 juni 1911

Paul De Vigne
° Gent 26 april 1843
+ Schaarbeek 13 februari 1901
X Brussel 21 mei 1890
Met Aline Pauline Denaeyere*
° Gent 19 november 1850
+ Sint-Joost-ten-Node 31 oktober 1923

voor uitgebreide genealogische gegevens m.b.t. de familie “De Vigne” verwijzen
we naar het boek van Jean-Pierre Herman, wiens betovergrootvader een neef was
van Pierre De Vigne, “Album de la famille De Vigne, le nouvel arbre d’Antoine”
(ter inzage in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle).

weduwe van de beeldhouwer
Gustaaf Xavier Coppieters
° Ieper 27 april 1840
+ Schaarbeek 17 oktober 1885

Malvina Françoise Caroline Quyo

Pierre De Vigne (- Quyo)
X
(beeldhouwer)
Gent 25 mei 1842
° Gent 29 juli 1812
+ Gent 31 januari 1877

*

° Brugge 30 januari 1779
+ Gent 17 april 1859

° Gent 30 juli 1767
+ Gent 24 november 1840

X
Brugge 16 april 1804

° Gent 03 april 1725
+ Gent 02 april 1796

Maria Joanna Verhegge(n)

X
Gent 08 juni 1754
° Alquines (F) 08 april 1722
+ Gent 01 november 1795

Antoine De Vigne

Malvina Marie De Vigne
° Gent 06 december 1846
+ Oosterzele 21 augustus 1876

Emma De Vigne
° Gent 30 januari 1850
+ Gent 03 juni 1898
X Gent 28 juni 1892
met Jules Octave De Vigne (haar neef)
° Gent 19 november 1844
+ Gent 27 december 1908

Genealogische
schets

BOOGSCHIETEN OP MELLE-DRIES
- door André Vervust -

O

p Melle-Dries waren er twee verenigingen voor boogschutters actief. In beide gevallen
werd geschoten op de liggende wip.
“Het schuttershof” had zijn lokaal in de Driesstraat bij Raymond Neveians en later bij

Marcel Rigaux.
“Hand in hand” was gevestigd in café de Kerre in de Driesstraat en is na het verdwijnen van dit café
overgegaan naar het Brouwershuis aan de Appelhoek te Melle.
Het beschrijf had steeds een gratis bedrag dat ongewijzigd bleef ongeacht het aantal schutters. De
inleg was de laatste jaren 105 franken. De prijs per vogel werd bepaald door het aantal ingeschreven
schutters. Soms werden er, bij veel schutters, in de loop van de schieting enkele vogels bij geplaatst.
Op de wip of “de sprange” stond een hoogvogel, waarde 500 fr., twee zijvogels, waarde 250 fr., op de
eerste rij 4 + 4 vogels, op de tweede rij 5 + 5 vogels, en op de onderste rij 6 + 6 vogels. De hoeken van
de drie rijen vogels hadden een ietwat grotere waarde. De wip stond ongeveer een 30 à 40 meter van
de beginlijn.
Bij een koningsschieting plaatste men op de plaats van de hoogvogel een kleine vogel waarvan het
houtje verkleind was. In zekere gevallen kon men ook een speciaal pluimpje gebruiken. Men moest
dus heel juist op het houtje terechtkomen om dit pluimpje van de spil te schieten. Men maakte het op
die manier de schutters niet gemakkelijk. De koningsvogel werd dus nooit op de plaats van de hoge
gezet, om hem bij het schieten niet te beschadigen. Wie zich driemaal tot koning kon schieten werd
keizer van de maatschappij.
De koning mocht dan poseren met de koningsvogel en zijn
boog en pijl om dan met deze foto in de rij te komen met zijn
voorgangers.
De wip bestond uit een tussenstuk waar, op het einde de
hoofdvogel stond. Dan waren er drie dwarsbalken voor de
kleine vogels. Vooraan was de voet afgeschermd met dik
materiaal. De middenbalk en de zijbalken, die van hout waren,
werden beveiligd met de rubber van oude fietsbanden of
autobanden. Achter de wip was een groot doek van dik
materiaal om de pijlen op te vangen. De wip had een kleine
hellingshoek om de achterliggende vogels te kunnen
afschieten.
De gewone boog had een trekkracht van 14, 16 of 18 kg. Hoe
groter de trekkracht hoe rechtlijniger de pijl vooruit vloog. Men droeg aan de voorarm een lederen
omhulsel, de zogenaamde schietlap, om de arm te beschermen tegen de slag van de pees van de boog.
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Later kwamen er bogen met stabilatoren om het evenwicht van
de boog beter in de hand te houden. Ook plaatste men er een
vizier op om een beter mikpunt te hebben naar de plaats waar
men wilde schieten.
Nog later kwamen de zogenaamde katrolbogen aan bod. Die
konden met een grotere kracht de pijl wegschieten en de
trekkracht die de schutter moest uitoefenen was veel minder.
De gewone boog werd steeds ontspannen meegebracht naar de
schieting en ter plaatse opgespannen. Hij werd in een omhulsel
mee gebracht.
De pijlen werden in de beginfase uit hout gemaakt en hadden een
benen top (de bout) op het einde. Die waren betrekkelijk zwaar.
Daarna kwamen de lichtere en dunnere pijlen op de markt die
beter een rechtlijnige baan konden volgen. De mik was ook
gemaakt uit been of later plastiek. De drie pluimpjes aan de pijl
werden zo geplaatst dat, bij het wegschieten van de pijl, ze geen invloed hadden op de richting van de
pijl.
Om de pijlen te beschermen droeg men deze mee in een pijlenkoker.
De schutters waren verdeeld in pelotons volgens de vereniging waar ze aangesloten waren.
Gelegenheidsschutters konden zich ook groeperen en kozen dan een lukrake naam.
Er was een roeper aanwezig, meestal zelf eveneens een schutter, die de overige schutters opriep om
zich klaar te houden om op hun beurt te schieten. Indien er veel schutters waren kon men wel eens in
een andere herberg een pintje gaan drinken, maar men moest steeds opletten om op tijd te komen om
te schieten.
Wanneer alle vogels afgeschoten waren eindigde de schieting. Wanneer na de reglementaire wedstrijd
er nog vogels op de wip stonden konden deze verloot worden onder de deelnemers.

Liggende wip, zijaanzicht
Liggende wip, vooraanzicht
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GEMEENTELIJK ARCHIEF EN
DOCUMENTATIECENTRUM MELLE
Het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle, waarin onze heemkundige
vereniging en de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) afdeling Melle/Gent fungeren als
aktieve partners kan voor het jaar 2001 weer bogen op een succesvolle werking. Op dinsdag 27
november laatstleden mochten we de heer Herman Buyle uit Aalst als 3.000ste bezoeker voor het jaar
2001 verwelkomen. Ongemerkt lieten we dit niet voorbijgaan. De man mocht uit de handen van onze
archivaris als geschenk o.a. een exemplaar van het boek « Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, de
kleine hofsteden en hun bewoners » ontvangen. Sinds de oprichting van het documentatiecentrum in
1984 zien we telkenjare het bezoekersaantal gestadig toenemen. Vele Mellenaars, waaronder heel wat
studenten en scholieren, vonden reeds hun weg naar ons centrum. Het tevreden gevoel van de
honderden bezoekers van ook buiten onze gemeente aan onze instelling bevestigt dagelijks dat de
werking van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum mede bijdraagt tot een positieve
uitstraling van onze gemeente Melle.

De heer H. Buyle wordt als 3.000ste bezoeker verwelkomd in het documentatiecentrum (foto : Piet Selhorst).
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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: 12,39 € / exemplaar.
U kan het boek ook toegestuurd krijgen door overschrijving van
15,37 € (verzendingskosten inbegrepen) op het rekeningnummer
van de :

Heemkundige Vereniging De Gonde / Melle :
448-3586321-38
EEN BOEK DAT NIET MAG ONTBREKEN IN UW PERSOONLIJKE BIBLIOTHEEK !
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