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Woord vooraf,
De meesten onder onze leden hebben hun lidmaatschap voor het jaar 2002 reeds hernieuwd, wie dit
nog niet deed kan dit nog snel doen. We verheugen ons tevens over het feit dat ook dit jaar heel wat
lezers ons werk bijkomend wensten te waarderen met een steunlidmaatschap. Een speciaal woordje
van dank hiervoor!
Gezien de renovatiewerken aan en in het oud-gemeentehuis, waar het Gemeentelijk Museum Melle is
gehuisvest, volop aan de gang zijn, zal er slechts een bescheiden zomertentoonstelling worden
georganiseerd. Aan de hand van de in 1994 verworven schetsboekjes van de 19de eeuwse genreschilder
Theodoor Gerard willen we de herdenking van het overlijden 100 jaar terug (+ te Melle in 1902) van
deze bekende kunstenaar niet zomaar laten voorbijgaan. Theodoor Gerard werd in 1829 te Gent
geboren, werkte hoofdzakelijk in het Brusselse en bracht zijn laatste levensjaren door te Melle. Hij ligt
nog steeds begraven op het oud kerkhof naast de Sint-Martinuskerk. Werk van hem is aanwezig in
diverse musea van ons land, in de collectie van het Belgisch Koningshuis alsook in enkele
buitenlandse instellingen (o.a. in Australië). Een paar van zijn kinderen huwden met telgen uit Melse
families. Vandaag zijn nog verschillende families uit onze gemeente genealogisch verwant met deze
grote kunstschilder. In het volgend nummer van ons tijdschrift komen we uitgebreider terug op het
leven en werk van Theodoor Gerard.
Het Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld, een initiatief van onze heemkundige vereniging, viert
dit jaar haar 15-jarig bestaan. De werking ervan nam een aanvang naar aanleiding van het
archeologisch experiment met de bouw en het laten functioneren van een staande Romeinse
aardewerkoven in 1987. Deze activiteit kende toen een ruime weerklank in de nationale pers en in de
artistieke middens van Vlaanderen. Vandaag zijn nog steeds verschillende beeldhouwers en
ceramisten actief binnen dit voor Vlaanderen uniek initiatief. Op zondag 05 mei eerstkomend, in het
kader van de week van de amateuristische kunstbeoefening, wordt een opendeurdag georganiseerd.
Ook u, beste lezer, bent van harte welkom. Praktische gegevens vindt u verderop in voorliggend
tijdschrift.
Tevens komen in deze uitgave nog aan bod: een brok geschiedenis m.b.t. de Kalverhagestraat, een
vervolg in onze reeks over Melle-Dries, een bijdrage over de recent overleden kunstschilder Jan
Burssens, die een groot gedeelte van zijn jeugd te Melle doorbracht.... We wensen u dan ook bij deze
alvast veel leesgenot !

Jan Olsen
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Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde
- voorzitter

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

- ondervoorzitter

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

- secretaris

: Daniël Lemmens, Schauwegemstraat 9, 9090 Melle – 09.252.40.87

- penningmeester

: Jan Olsen, Brugstraat 11, 9090 Melle – 09.252.42.60

- conservator/archivaris

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

- bestuursleden

: - 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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LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE 2002
(gegevens t.e.m. 15 maart 2002)

STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 12,5 €)
- Bourgoignie Willy, Plataandreef 52, 9090 Melle
- Braeckman Henri, Merelbekestraat 89, 9090 Melle
- Braeckman Roland, Schauwegemstraat 55A, 9090 Melle
- Buyle Willy, Bergstraat 36, 9270 Laarne
- Christiaens-Buyle Martine, Caritasstraat 60, 9090 Melle
- De Backer Oscar, Tuinstraat 71, 9090 Melle
- De Baets August, Klinkerlaan 23, 9090 Melle
- De Boever Johan, Kloosterstraat 35, 9090 Melle
- De Clercq Gilbert, Gontrode Heirweg 78, 9090 Melle
- De Coster Luc, Zwaanhoeklos 10, 9090 Melle
- de Hemptinne Reginald, Kalverhagestraat 3, 9090 Melle
- De Laet Jean, Brusselsesteenweg 356, 9090 Melle
- De Langhe-De Kegel Nand & Miet, Ouden Heirweg 22, 9340 Oordegem
- De Maeseneer Dirk, Schauwegemstraat 116, 9090 Melle
- de Potter d'Indoye Edouard, Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle
- De Ruyver Luc, Watermolenstraat 22, 9090 Gontrode
- De Schamphelaere Jozef, Geraardsbergsesteenweg 176, 9860 Oosterzele
- De Vist Remi, Gemeenteplein 10, 9090 Melle
- De Vloed Patrick, Tuinstraat 28, 9090 Melle
- De Winne Lucien, Schoonmeersstraat 28, 9000 Gent
- Den Haese Paul, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle
- Den Haese Richard, Berkenlaan 21, 9840 De Pinte
- Depré Paul, Brusselsesteenweg 459, 9090 Melle
- Desmet Ginette, J. Van Crombrugghestraat 30, 9000 Gent
- Dewulf J.M., Kapellendries 58, 9090 Gontrode
- Ervynck Gontran, Henri Pirennelaan 58, 9050 Gentbrugge
- Foucquaert Fernand, Gentsesteenweg 13, 9230 Wetteren
- François Herman, Kerkstraat 17, 9090 Melle
- Gyselinck Antoine, Klinkerlaan 34, 9090 Melle
- Hanssens Herman, Krommenelleboog 27, 9000 Gent
- Lehoucq Nicole, Charles Lebonstraat 1, 9070 Heusden
- Mercelis Jozef, Bijlokestraat 22, 9070 Destelbergen
- Moreels Erik, Geraardsbergsesteenweg 162, 9090 Gontrode
- Neirinck Paul, Brusselsesteenweg 234, 9090 Melle
- Notte Roger, Wezenstraat 40, 9090 Melle
- Olsen Jan, Brugstraat 11, 9090 Melle
- Paepen Christiaan, Kloosterstraat 88, 9090 Melle
- Pauwels Jozef, Weststraat 71, 9950 Waarschoot
- Raes Egide, Vossenstraat 8, 9090 Melle
- Schepens Raoul, Brusselsesteenweg 270, 9090 Melle
- Simillion Johan, Kapellendries 65, 9090 Gontrode
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- Smedts Marcel, Beekstraat 89, 9090 Melle
- Steen Jacques, Eugeen Smitsstraat 76, 1030 Schaarbeek
- Steurbaut Philip, Langestraat 74, 9620 Zottegem
- Teirlinck Armand, Klinkerlaan 4, 9090 Melle
- Temmerman Raphaël, Schauwegemstraat 24, 9090 Melle
- Thienpont Andrea, Collegebaan 25, 9090 Melle
- Thomas François, Jezuïtenwegel 5, 9090 Melle
- Timmerman Willy, Brusselsesteenweg 226, 9090 Melle
- Valentijn Jacques, Tuinstraat 83, 9090 Melle
- Van De Steene Roger, Jozef Cantréstraat 4, 9000 Gent
- 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 Heden Rolande, Kwatrechtsesteenweg 93, 9230 Wetteren
- Vanhove Mario, Gontrodeheirweg 30, 9090 Melle
- Van Slycken André, Scheldeweg 5, 9090 Gontrode
- Van Steenberge Victoria, Pontstraat 52, 9090 Melle
- Van Vlaenderen Leen, Kloosterstraat 70, 9090 Melle
- Van Vlaenderen Leon, Scheldeweg 62, 9090 Gontrode
- Vanrolleghem Noël, Kapellendries 32, 9090 Gontrode
- Vervaet Julien, Geraardsbergsesteenweg 34, 9090 Melle
- Vervust André, Hof ten Dries 14, 9090 Melle
- Vervust Marie-Christine, Kruisstraat 27, 9090 Melle
- Vits André, Hof ter Beuken 24, 9090 Melle
- Vits Laura, Brusselsesteenweg 353, 9090 Melle

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 5 €)
- Aadriaen Mark, Oude Brusselse Weg 99, 9050 Gentbrugge
- Aelterman Marc, Driesstraat 15 9090 Melle
- Behaegel Gilbert, S. Van de Veldestraat 55, 9630 Zwalm
- Bekaert Georges, Kouterslag 4, 9090 Melle
- Blockeel Antoon, Molenweg 18, 9090 Melle
- Bovijn Lucie, Kloosterstraat 43, 9090 Melle
- Bral Jan Hugo, Brusselsesteenweg 463, 9090 Melle
- Bruyland Hilaire, Hof ten Dries 6, 9090 Melle
- Calle Petrus, Smetledestraat 55, 9230 Wetteren
- Carijn-Boterberg J., Visserij 179, 9000 Gent
- Clauw Roger, Rodestraat 124, 9620 Zottegem
- Dauw Christiaen, Wautersdreef 21, 9090 Melle
- Dauw Marcel, Doornlaan 2, 9090 Melle
- De Backer Erwin, Gemeenteplein 20, 9090 Melle
- De Bosscher Albert, Elenestraat 18, 9620 Zottegem
- De Bosschere Koen, Park ter Linden 3, 9090 Melle
- De Bosschere Lucien, Spoorlaan 48, 9090 Melle
- De Coster Greta, Collegebaan 2 H 7, 9090 Melle
- De Geyter-Claus Edgard, Gentsesteenweg 321, 9300 Aalst
- De Groote Gabriël, Kloosterstraat 48, 9090 Melle
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- De Lange Maria, Geraardsbergsesteenweg 1, 9860 Oosterzele
- De Longie Guido, Grote Elsdries 10, 9090 Melle
- De Meulemeester Walter, Pontstraat 40, 9090 Melle
- De Meulemeester Willy, Wellingstraat 180, 9070 Heusden
- De Moor Freddy, Herenstraat 1, 8420 Wenduine
- De Nys Magda, Vijverveldlaan 25, 9090 Melle
- De Pauw Eric, Blijde Inkomsstraat 57, 9000 Gent
- De Pelsmaeker Martin, Vlaschaard 13, 9090 Melle
- De Roeve Claudine, Kruisstraat 18, 9090 Melle
- De Schryver Xavier, Rozenstraat 5, 9070 Destelbergen
- 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
- De Waele Juliaan, Hof tenDries 4, 9090 Melle
- De Wilde Paul, Wautersdreef 15, 9090 Melle
- Deryckere Marleen, Oefenplein 29, 9090 Melle
- Dhondt Romain, Hundelgemsesteenweg 756, 9820 Merelbeke
- D’Hoye Willy, Brusselsesteenweg 65, 9090 Melle
- Duquet Frans, Mgr. Meulemanstraat 31, 9520 Sint-Lievens-Houtem
- Galle Gerard, Schilsweg 11, 4700 Eupen
- Gansbeke Willy, Rijsenbergstraat 4, 9000 Gent
- Gettemans Geert, Wezenstraat 13, 9090 Melle
- Huyghe Nand, Dageraadstraat 57, 9090 Melle
- Janssens-Langerock Gh., F. Spaestraat 38, 9090 Melle
- Kelderman-Bauwens Viviane, Koggestraat 15, 9000 Gent
- Kellens Julien, Palmstraat 29, 9090 Melle
- Kielemoes Gerard, Kruisstraat 7, 9090 Melle
- Kuipers M. G., Walstraat 4, 4551 ES Sas van Gent, Nederland
- Lefebre André, Hendrik Placestraat 45, 1702 Groot-Bijgaarden
- Lefebre Christiane, J.B. De Keyzerstraat 108, 1970 Wezembeek-Oppem
- Lievens Paul, Kloosterstraat 34, 9620 Zottegem
- Loir Yvonne, Klaverstraat 3, 9090 Melle
- Mabilde Yvette, Brusselsesteenweg 332, 9090 Melle
- Matthijs Koen, Keiberg 12, 9230 Wetteren
- Messeman Michel, Lindestraat 9, 9090 Melle
- Mores Rosa, Coupure Links 379, 9000 Gent
- Naudts Marcel, Lindestraat 58, 9090 Melle
- Olsen Lieve, Kalverhagestraat 35, 9090 Melle
- Pieters Marcel, Beukenlaan 21, 9160 Lokeren
- Ramon Roger, Ad. Baeyensstraat 52, 9040 Sint-Amandsberg
- Roelandt Gerard, Kapellenhoek 64, 9340 Oordegem
- Schiettekatte Etienne, Wezenstraat 7, 9090 Melle
- Sedeyn Antoine, Waterstraat 44, 9820 Merelbeke
- Siaens François, Palmstraat 4, 9090 Melle
- Slock André, Kalverhagestraat 14, 9090 Melle
- Teirlinck Lucien, Palmstraat 11, 9090 Melle
- Timperman Roger, Vijverwegel 43, 9090 Melle
- Triste Fred, Kwenenbosstraat 28, 9820 Merelbeke
- Tusschans Jan, Lindestraat 35, 9090 Melle
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- Urmel Marc, Populierenstraat 2, 9890 Dikkelvenne
- Van Cauwenberge-Lippevelde Rita, Gontrode Heirweg 173, 9090 Melle
- Van De Putte Eric, Merelbekestraat 77, 9090 Melle
- Van De Putte Ghislain, Dorp 20, 9860 Oosterzele
- Van Grembergen Antonia, Park ten Hovelaan 7, 9090 Melle
- Van Kenhove Patrick, Koningin Astridlaan 77, 9820 Merelbeke - Bottelare
- Van Lierde Clara, Ooievaarstraat 91, 9000 Gent
- Van Oost Marcel, Kruisstraat 58, 9090 Melle
- Van Roey Louis, Moorselstraat 151, 3080 Tervuren
- Van Vooren Marc, Molenstraat 26, 9890 Gavere
- Vervaet Luc, Geraardsbergsesteenweg 32, 9090 Melle
- Vincqueer Antoine, Uilestraat 76, 9100 Nieuwkerken-Waas
- Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem
- Vyncke Marc, Kloosterstraat 50, 9090 Melle
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DE KALVERHAGESTRAAT
- door August De Baets –

D

e Kalverhagestraat
–

destijds

Calverhaeghe of ‘s

Heerenstraete

genoemd

–

ontstond waarschijnlijk in de
vroege Middeleeuwen.
vormde,

vanaf

de

Zij
Oude

Brusselseheirweg te Kwatrecht
tot aan de Meulewijk, de grens
van de heerlijkheid Melle later
bekend als Cortrosine.

Deze

heerlijkheid behoorde aan de heren van Melle. Vandaar dat ze ook “’s Heerenstraete” werd genoemd
of de straat die aan de heer behoorde en als openbare weg werd beschouwd1. In het oosten werd de
heerlijkheid Melle door de Kalverhagestraat gescheiden van het goed ter Elst (kasteel van Kwatrecht)
en het goed ter Camere. Meer naar het zuiden toe liep de grens langs de “Quaetsaetvijver”, het
Geerbos en de bossen van het “goed ter Calverhaeghe” of Seminariegoed. In het zuidwesten maakte
de straat een lange bocht aan de grens met Gontrode en liep dan rechtdoor naar de Meulewijk tot aan
het goed ten Acker waar ze met een scherpe bocht terug rechtdoor liep alover Gontrode naar de
Geraardsbergsesteenweg. Daar eindigde de straat rechtover de Schelderodeweg (nu Scheldeweg).
De Kalverhagestraat of ’s Heerenstraete vormde aldus over een groot deel de grens van de
heerlijkheid van de heren van Melle. De benaming “’s Heerenstraete” vinden we o.a. terug in het
begin van de 16de eeuw in het leenboek van het Hof van Melle2 : “Jacop Deynaert hout een leen groot
omtrent neghene dachwant gheleghen in de prochie van Melle up den Destelacker commende metten
oostzijde an ’s heerenstraete”.

De Destelacker lag in de hoek gevormd door de Oude

Brusselseheirweg en de Kalverhagestraat.
Volgens J. Verdam3 betekent “haghe” niet alleen haag in de betekenis die we nu kennen maar
eveneens “bos van laag hout”. Aldus kan de naam Kalverhage afgeleid zijn van een bos van laag
kreupelhout waarin kalveren liepen. Dit kan hier wel van toepassing zijn gezien de bosrijke omgeving
in de voorgaande eeuwen.

1

A. De Vos e.a. , Meetjeslandse Toponiemen tot 1600, dl. III / 2 – Lovendegem pag. 30
RA.G. Fonds de Preudhomme d’Hailly, nr. 466
3
J. Verdam, Middelnederlands Woordenboek
2
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In de late middeleeuwen trof men in de Kalverhagestraat, nabij Kwatrecht, enkele hofsteden aan zoals
de Gillis Crapproenstede, de Roode Leeuw en de Groene Poorte4. In het landboek van 1751 troffen
we aldaar volgende bewoners aan5 :

nr. 682

Gillis Lombaert

nr. 684

Adriaen Schatteman

nr. 685

Anthone Van Bocxtael

nr. 690

Jan De Graeve, officier

nr. 699

Gillis Casteels, gehuwd met de weduwe Jan Schoot “aen de brughe” over de
Gondebeek.

nr. 700

De weduwe Adriaen Verstraeten

nr. 703

Jacobus Stalpaert

nr. 712

Joannes Lambrecht

nr. 713

Laureys Nevejanssens

nr. 714

Pieter van Aelbroeck, gehuwd met Adriaene Van Bever

nr. 733

Xaverius De Roo

nr. 735

Jacobus De Smet

nr. 739

Jan Van Hecke

nr. 740

Jan Speelman fs. Jan

nr. 742

Jacobus Van der Meulen (pachter goed ter Calverhaeghe).

(de nummers zijn deze uit het landboek – zie voetnoot 5).

Vóór de Franse Revolutie waren de aangelande eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud van de
wegen. Bij een straatschouwing van 1 juli 1765 in de Kalverhagestraat, uitgevoerd door de baljuw De
Pape, burgemeester Macharius Van Doorslaer en schepen Lieven De Wilde, blijkt dat de straat een
breedte diende te hebben van 20 voeten of 1 roede (= ca. 5m 50). De boorden waren beplant met
tronken die om de twee jaren moesten gesnoeid worden. De bedding van de straat was belegd met
grof hout6. Verzakkingen in de weg moesten met hetzelfde hout worden opgevuld. Langs beide
zijden van de weg liep een diepe gracht die regelmatig “geruymd” (= gekuist) en uitgediept moest
worden.
De aanpalende eigenaars werden, indien ze in gebreke werden bevonden, verwittigd in de kortst
mogelijke tijd de noodzakelijke herstellingen uit te voeren. De Kalverhagestraat heeft van oudsher
een nogal belangrijke rol gespeeld als verbindingsweg. De pachters van het goed ter Elst, het goed ter
Camere, het goed ter Calverhaghe en de verschillende hofsteden in deze straat gelegen, konden via
4

A. De Baets, “Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, deel II”
RA.G. Melle nr. 12 landboek a° 1751
6
P. Den Haese, Straatschouwing te Melle, De Gonde nr. 16-1983 pag. 330
5
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deze baan de “aert” of kaai
van

de

Schelde

te

Kwatrecht bereiken. Daar
werden

allerlei

landbouwprodukten
verscheept

en

voornamelijk hout uit de
naburige bossen7.
Uit verschillende verslagen
van het schepencollege van
Melle8,

blijkt

dat

de

Kalverhagestraat meermaals op de agenda stond, hetzij voor verbeterings- of herstellingswerken.
Op de wijk Meulem, aan de brug over de Gondebeek, werd de straat regelmatig geteisterd door
overstromingen,

een

probleem dat zich tot op
heden nog soms stelt.
Heden

is

de

Kalverhagestraat volledig
in

tarmac

gelegd

en

ondanks het feit dat het
bosareaal voor een groot
deel is verdwenen blijft
ze

nog

genoeg

aantrekkelijk
voor

landelijke wandeling.

7
8

A. De Baets, “Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, deel I” pag. 152
D.C.M., verslagen schepencollege.
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een

----------------------------------------------

dachwant

= oude oppervlaktemaat = 30a 74ca in het land van Aalst

20 voeten

= 1 roede

roede

= oude lengtemaat = 5m 54 in het land van Aalst

D.C.M.

= Documentatiecentrum Melle

RA.G.

= Rijksarchief Gent.
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KUNSTSCHILDER JAN BURSSENS OVERLEDEN
- door Jan Olsen –

O

p 11 januari laatstleden overleed de beeldend kunstenaar Jan Pieter
Elisabeth Burssens. De band die Jan Burssens ooit in zijn
jeugdjaren had met Melle is voor velen wellicht onbekend.

Vandaar deze bijdrage.
Jan Burssens werd geboren te Mechelen op 27 juni 1925. Zijn vader, Aimé (°
te Dendermonde op 01 september 1897), heeft zijn sporen verdiend aan de
Rijksuniversiteit te Gent. Hij was het die samen met Frans Olbrechts in 1958 er de studierichting
Afrikanistiek organiseerde. Aimé Burssens was er hoogleraar.
Hij huwde te Schaarbeek op 23 april 1924 met Gabriella Janssens (° te Mechelen op 14 oktober 1899
en overleden te Melle op 07 augustus 1948). Reeds een goed jaar na hun huwelijk, toen zoon Jan nog
maar enkele maanden oud was, kwam het gezin Burssens-Janssens te Melle in de Vossenstraat wonen.
Kort daarop verhuisden ze naar Gentbrugge en in mei van 1931 vestigde het gezin zich terug te Melle
langs de Brusselsesteenweg op de wijk Vogelhoek, deze
keer nu voor een langere periode.
In de eerste jaren van Wereldoorlog II volgde Jan
Burssens Grieks-Latijn aan het College van de Paters
Jozefieten, vooraf had hij nog school gelopen op de
‘aangenomen jongensschool’ op de wijk Vogelhoek, aan
de Tuinstraat (later werd deze als een afdeling
geïntegreerd in het Sint-Gregoriusinstituut) en op het
Koninklijk Atheneum te Gent. De studierichting op het
college lag hem blijkbaar niet zo goed want hoge cijfers
haalde hij niet. In 1943 wordt hij leerling aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent en
huurt hij een kamer in het Pand (in de volkse wijk het
Patershol) te Gent die hij inricht als atelier.
Al vlug leerde Jan Burssens collega’s uit het buitenland
kennen. Zo weten we dat in 1946 de schilders Corneille en
Appel (die later deel uitmaakten van de groep Cobra) een tijdlang te gast waren te Melle. Voor zijn
verdere artistieke carrière verwijzen wij naar de gespecialiseerde literatuur terzake. Enkel melden we
nog dat hij van jongsafaan nauw bevriend was met Hugo Claus, dat hij medeoprichter was van de
Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent en dat hij docent was aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent.
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In 1972 huwde Jan Burssens de kunstenares
Hilde ‘Boy’ Haerden. Vanaf 1975 weten we
hem in Merendree wonen.
Zoals reeds hoger vermeld overleed Jan
Burssens op 11 januari 2002, met hem verloren
we een groot kunstenaar.

Voor de opmaak van dit artikel hebben wij geput uit het Gemeentelijk Archief, uit diverse boeken en persartikels, waaronder zeker te
vermelden het tijdschrift ‘Het Land van Nevele’ van september 1997 (jaargang XXVIII, aflevering 3) waarin André Bollaert uit Poesele een
interessant artikel publiceerde onder de titel ‘Kunst in het Land van Nevele’ dat de figuur Jan Burssens uitgebreid belicht.
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KARNAVAL OP MELLE-DRIES
- door André Vervust –

N

a een zaterdagse voetbalmatch, ergens in 1986,
werd in het lokaal van de club er nog over
nagekaart. Toen vroeg iemand of de groep niet

eens naar het karnavalbal te Melle zou gaan. Dit bal werd
georganiseerd door de vereniging “Sport en Nering” en zou
een 14-tal dagen later plaatsvinden.
Bij rondvraag in het café waren er velen die dit eens wilden
meemaken en er werd dan ook besloten dan om in een zelfde
kostuum en in groep naar het bal te gaan.
Op het bal waren er prijzen te verdienen en de mensen van op de Dries kregen daar de eerste prijs als
beste verklede groep. Dit ging daarna gepaard met een duchtige vieren tot in de vroege uurtjes.
Omdat dit zo goed was meegevallen kwam later het idee om eens te proberen als een losse groep deel
te nemen aan de carnavalstoet te Merelbeke.
Men vroeg of dit mogelijk was en de Melse groep kreeg de toelating om in de stoet mee te lopen. Ze
kregen zelfs een klein startkapitaal om de lopende kosten te dekken. Er werden kostuums gehuurd en
men nam deel aan
deze

volkse

festiviteit.

Men

schilderde een oude
auto en de groep
kwam

op

als

“Clowns”. Dit had
zo een succes dat
men

voor

de

komende

jaren

eveneens

een

deelname overwoog.
Het

jaar

daarna

werden kostuums gehuurd bij de Aalsterse carnavalgroepen. Er kwamen nog meer personen in de
groep. Deze keer kwamen ze op met als thema “Kaarten”. Aan de stoet mocht deelgenomen doch
zonder dat er prijzen konden verdiend worden. De groep noemde zich “Melle-Dries Los”.
Het volgende jaar nam men als thema “De Marine” en er werd opnieuw een eigen wagen versierd. Het
jaar daarop verkleedde de groep zich als “Markiezen” en nog een jaar later startte men onder het
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thema “De Revue”. In
het jaar 1992 liepen
de mensen van de
Dries

als

“Hells

Angels” mee in de
stoet van Merelbeke.
In

1994

thema

was

het
“De

Kozakken” en in het
laatste jaar, met name
in 1995, was men
verkleed

als

“Nonnen”.
De groep was ondertussen uitgebreid tot ongeveer een 80-tal leden en men zocht verder naar nog meer
een eigen imago en uitstraling van de groep.
Inmiddels was men als volwaardige Merelbeekse groep aangenomen, omdat ondertussen de meeste
leden op Merelbeke-Flora woonden. Het lokaal bleef echter op Melle-Dries in café “De Sportman “.
In plaats van de kostums nog te huren ging men die nu zelf maken. Stoffen werden aangekocht en
naaisters aangesteld. Ze sneden en stikten de klederen naar elke deelnemer zijn maat. Dat vroeg veel
tijd en men moest vroeg met de werkzaamheden beginnen. Er werden dan ook weerom
carnavalwagens van groepen uit Aalst gehuurd, deze hadden een lengte hadden van 25 à 30 meter. De
muziek, bekende carnavalslagers werden op band opgenomen. We denken hier aan “Er staat een
paard in de gang”, “Ik heb preitjes op mijn dijtjes” en vele andere. Deze liederen moesten wel kaderen
in de aard van de danspasjes die de groep voor een jury moest uitvoeren.
De carnavalsdag begon vroeg in de morgen, om 6u30, dit met het schminken van de dames en heren
deelnemers. Het schminken nam zo een halfuur per persoon in beslag en er moest constant onder druk
gewerkt worden om tegen 13.00 à 14.00 uur de klus geklaard te krijgen. Vóór het vertrek werd
iedereen nog eens gecontroleerd of de schmink nog goed was en om zo nodig bij te werken waar
nodig. Ondertussen waren enkele leden van de groep de carnavalwagen gaan ophalen in Aalst en
brachten die, onder begeleiding van de plaatselijk politie, tot aan het lokaal. De luidsprekers werden
nog eens op volle sterkte aangezet om te zien of ze wel goed genoeg functioneerden.
Daarna werd weerom onder politiebegeleiding vertrokken, nu naar de startplaats op Merelbeke-Flora.
De groep had een behoorlijk groot succes en de toeschouwers spraken vol lof over de bezetting.
Ieder jaar werkte men, zoals reeds gezegd, een ander thema uit en moest men andere kostuums maken.
Dit alles ging gepaard met een budget van om en rond de 300.000 BEF. Dit geld kwam van de
ledenbijdrage en eventuele kaartenverkoop als sponsering.
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Men heeft zo meerdere eerste prijzen in de wacht gesleept en ook eens de wisselbeker van het
carnavalgebeuren te Merelbeke gewonnen.
De groep nam ook deel aan de kermis op Melle-Dries. Ter gelegenheid van de valiezenkoers (zie een
vorig nummer van ‘De Gonde’) en trokken ze in hun carnavalkostuum door de straten van de wijk.
Zo’n 12 tal jaar deed de groep mee aan het carnaval. Er kwam een einde aan doordat het café en lokaal
“De Sportman” haar deuren sloot.
Vele nieuwe bewoners in onze gemeente hebben deze tijd en het gebeuren toen niet gekend. Zo kwam
weer een einde aan de activiteiten op de wijk Melle-Dries en kunnen we enkel ons geheugen opfrissen
aan de nog bestaande foto’s die over deze carnavaltijd bestaan.
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PEER DE LOON – een vervolg
- door Gontran Ervynck –

E

nkele jaren geleden beschreef August De Baets in dit tijdschrift in welke omstandigheden
Jan van Beneden, een paardeknecht op de Elsdries, op 6 September 1658 dood geschoten
werd door een paar soldaten die te Melle ingekwartierd lagen [1]. Een van beide genaamd

Peer de Loon was te Melle goed gekend, van de andere wordt de naam niet vernoemd. Het verhaal
leert ons ook dat de twee daders door enkele landslieden gevangen genomen werden en naar Gent
gebracht, wellicht met de bedoeling ze voor het militair gerecht te brengen.

Men weet dat onder het Ancien Regime de rechters niet mals waren in gevallen van moord of
doodslag en men kan zich afvragen welk lot de daders beschoren was. Dit is niet bekend maar soms
geeft de toevallige vondst van een archiefstuk een gedeeltelijk antwoord op dergelijke open vragen. In
[2, blz. 123] vindt men een in het Frans gesteld verzoekschrift van een militair, gericht aan de
Auditeur-generaal te Brussel dat begint met “Remonstre tres humblement Pierre de Loon Cornette
Reforme qui fut de la Compagnie du Sieur Maître de Camp Dennetieres qu’ayant obtenu en ce
Tribunal sentence le 30e mars 1669 a charge du Sieur Baron de Rodes ... ” Om een niet genoemde
reden waren, bij vonnis van 30 Maart 1669, de baron van het Land van Rode en burgemeester en
schepenen van Melle veroordeeld tot het terugbetalen van 72 gulden aan deze Pierre de Loon en hij
beklaagt zich in December 1673 dit bedrag nog altijd niet ontvangen te hebben.

Gezien de omstandigheden is het aannemelijk deze Pierre de Loon te identificeren met een van de
daders van de doodslag in 1658. Over de reden van het vonnis weten we niets, maar de aanhef van het
verzoekschrift is interessant. Pierre de Loon noemt zich Cornette ... de la compagnie. De “cornette”
was de officier die bij een compagnie ruiterij het vaandel droeg [3, blz. 308]. Dit was uiteraard een
erepost zodat we mogen besluiten dat minstens één der daders van de doodslag in 1658 het er goed
afgebracht heeft en dat deze gebeurtenis hem niet gehinderd heeft in zijn militaire loopbaan.

Referenties
[1] A. De Baets, Moord op de Elsdries in het jaar 1658, De Gonde, 20ste jg. nr. 3/4 (1992) blzn. 3-8.
[2] R.A.Gent, Fonds Melle Nr. 96; kopie in DC Melle onder Nr. ARC3.
[3] Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam, Uitg. Martinus Nijhoff (1932).
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KUNST- EN VORMINGSCENTRUM HET OVENVELD
OPENDEURDAG
zondag 05 mei 2002 van 10.00 tot 18.00 uur

Bijkomende inlichtingen in verband met de opendeurdag alsmede in verband met de actuele
werking van het Ovenveld kunt u vinden op de prachtige website terzake, u surft dan naar
volgend adres : www.ovenveld.melle.yucom.be
Traditiegetrouw
Kunst-

en

organiseert

Vormingscentrum

het
het

Ovenveld een opendeurdag tijdens de
week

van

de

Amateuristische

Kunstbeoefening. Dit jaar wordt u als
publiek extra verwend. Behoudens de
verscheidene demonstraties op het
vlak van artistieke en ambachtelijke
disciplines,
pottendraaien,

zoals

beeldhouwen,
papierscheppen,

wolspinnen, etsen etc. …, wordt ook
Archeoloog Johan Rommelaere aan de uit klei opgebouwde reconstructie van een

de replica van een staande Romeinse

staande Romeinse aardewerkoven te Melle.

aardewerkoven met hout gestookt.
Velen onder onze leden zullen zich het experiment met een dergelijke aardewerkoven in juli 1987 (15
jaar terug) aan de Sint-Martinuskerk te Melle zeker nog herinneren. We mochten toen bogen op een
zeer ruime publieke belangstelling,
ook vanuit de hoek van al wie op dat
moment

enige

Vlaanderen

op

naam
het

had
vlak

in
van

ceramiek.

Op initiatief van het Gemeentelijk
Museum en onze heemkundige
vereniging

werd

wetenschappelijk

dit

onderbouwd

project, denken we maar aan de
archeoloog Johan Rommelaere en
de

internationaal

Veel volk op ons experimenteel initiatief in 1987.

vermaarde

- 17 -

ceramist Tjok Dessauvage, uitgevoerd met de enthousiaste medewerking van de Vrije
Akademie Gent vzw.
Naar aanleiding van dit experiment werd kort daarop gestart met de werking van het
Ovenveld. In 1988 werd op het terrein aan de huidige Ovenveldstraat een replica van een
dergelijke

staande

aardewerkoven

in

Romeinse
baksteen

gemetseld. Op de opendeurdag
kan

u

kennismaken

met

de

werking van deze met hout
gestookte oven. Tevens krijgt u de
gelegenheid om de in 1987 door
Chris Boterberg geproduceerde
videoreportage

over

voormeld

experiment te bekijken.
Zicht op de replica van de staande Romeinse aardewerkoven op het Ovenveld.

Ook u, beste lezer en lid, bent van
harte welkom op zondag 05 mei
eerstkomend !
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VAGEBONDEN TE MELLE IN 1670
- door Gontran Ervynck –

D

e ganse 17e eeuw was een tijd van oorlog voor de Spaanse Nederlanden en de bevolking
kon niet ontsnappen aan de eraan verbonden ongemakken. Landloperij is een ervan en ook
Melle kreeg het bezoek van vagebonden die langs de wegen om aalmoezen vroegen en

desnoods bereid waren een "courtoisie" met geweld af te persen onder bedreiging van wapens.
Onderstaand dokument, waarvan de tekst voor zichzelf spreekt, geeft een verslag van dergelijke feiten
die voorgevallen zijn te Melle in de zomer van 1670.
(Volledige tekst van het dokument:)

Omme dies wille dat ghy Jan Billet fs. . . . (blanco) audt 60 jaeren, geboren binnen, den lande
van Artois, Frans Telly fs. . .. (blanco) audt 40 jaeren geboren by Landrechie ende Frans Lopez
fs. Frans, audt 28 jaeren, geboren binnen de Stadt van Diest in Brabant, emmers hoe ghylieden
zoudt moghen genaempt wesen, Ul(lieden) hebt vervoordert van tzedert eenige Jaeren
herrewaerts, gesaemderhandt int particulier ofte met andere compaignie, achter den lande te
loopen, daeghelicx aldaer frequenterende de heerbaenen, als andere omliggende wegen ende
dat zoo ontrent de Steden van Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brugge ende Ghendt onder het
dexsel van Broodt, ofte almoesen van de Lieden aldaer passerende, ofte repasser(ende) te
heesschen (= eisen), waerinne ghy zoo hebt ghecontinueert tot op den 22sten deser maent July,
wesende dycendach. alswanneer ghylie(den) voorschreven synde met rapieren9
ghesaemderhandt U van tsmergens tot in den avondt hebt ghevonden binnen de prochie van
Melle op den Bruselschen heerewech ontrent de herbergen van het Swaentjen, Ste Hubrecht,
Gauden Appel, als t'Cloister van het voorn(oemde) Melle, metg(aeders} de vracht ende andere
waeghens, beneffens de passagiers, zoo te voete, als te peerde aldaer commende,
aenghesproken, ende van hemlieden versocht eene courtoisie, Wiesangaende ghy des anderen
daegs (als vernacht hebbende in de voorn(oemde) herberge van Ste Huybrecht) van de
officieren der zelver prochie gheapprehendeert (= gearresteerd) syt gheworden ende wanof
gebleken is by U(lieden) confessien (= bekentenissen),
Soo ist dat mannen van leene van (den) hove van Melle ende Ghentbrugge, Baronnie van Rodes,
binnen den Lande van Aelst, ghehoirdt hebbende den criminelen heesch (= eis) by den bailliu
daerover t 'uwen laste gemaect, Recht doende, bannen U(lieden) alle drye, buyten den lande
ende graefschepe van Vlaenderen den tyt van acht Jaeren, te ruymen (= verlaten) de
voorn(oemde) baronnie van Rodes, binnen 24 hueren, ende de provincie van Vlaenderen. binnen
derden daeghe naer daete deser, Interdicerende U(lieden) middelertyt daerinne te commen, op
peyne van lyfstraffe ende condemneren U(lieden) voorts in de Costen ende misen van Justitie (=
de gerechtskosten), ter tauxatie vanden voorseyden hove
(gedateerd) den xxx July 1670

BRON
Een kopie van het dokument bevindt zich in het DC Melle, boekdeel ARC3 (Wettelijke Passeringen van Melle en Gentbrugge, Deel I), blzn.
202bis en 203. Het oorspronkelijk archiefstuk bevindt zich in het RAG, Fonds Melle, Nr.96.

9

Een rapier is een lange puntige degen.
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