
 
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

DE GONDE 
jaargang 30 - 2002 nr. 3                             driemaandelijkse uitgave                              ISSN 0770-0393 

“uitgegeven in samenwerking met het Gemeentelijk Museum Melle” 

 

België-Belgique 
P.B. 

9090 MELLE 1 
3/6013 

— verantw. uitgever : A. De Baets - Klinkerlaan 23 - 9090 Melle — 
kantoor 1 Gemeenteplein 13 9090 Melle 

Voetbal op Melle-Dries, 
F.C. Rigaux Boys. 



Woord vooraf, 

 

De voorbije maanden is er door onze vereniging hard gewerkt geworden. Er was de medewerking aan 

de succesvolle zomertentoonstelling rond het leven en werk van de 19de eeuwse genreschilder 

Théodore Gerard (°Gent 1829 - +Melle 1902), zie ook het vorig nummer van ‘De Gonde’, en de 

samenwerking met 

betrekking tot de 

organisatie van Open 

Monumentendag 2002 te 

Melle op zondag 08 

september waarbij de 

symbolen (o.a. de 

attributen horende bij de 

heiligenbeelden) aanwezig 

in de Sint-Martinuskerk 

uitvoerig werden 

toegelicht, ook voor dit 

initiatief was de publieke 

belangstelling meer dan behoorlijk. Bovendien werden door enkele bestuursleden in alle stilte een 

aantal boeiende artikels samengesteld. Het is een open deur intrappen als we zeggen dat dit heel wat 

voorbereidend studiewerk vergt. Het resultaat vindt u, beste lezer, in voorliggend nummer van ons 

tijdschrift. 

Dat de collectie van het Gemeentelijk Museum te Melle mede groeit dankzij vele schenkingen van 

leden van onze heemkundige vereniging alsook van de modale burger uit onze gemeente mag hier 

toch nog eens vermeld worden. Onlangs nog mochten we heel wat objecten uit het gewezen 

dokterskabinet (te dateren in de jaren 1950) van Dr. D. Piens uit Lierde in ontvangst nemen. 

Nu de renovatiewerken aan het oud-gemeentehuis verweg beëindigd zijn kan de fase van de 

herinrichting van het Gemeentelijk Museum een aanvang nemen. Ook onze vereniging zal daar de 

nodige energie in steken. We hopen in de zomer van volgend jaar reeds een gedeelte van het 

vernieuwd museum voor het publiek te kunnen openstellen. 

Wie internet, het nieuwe elektronisch informatie- en communicatiemedium bij uitstek, bezigt kan 

voor het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum alsmede voor onze 

heemkundige vereniging terecht op onze proeve van website. U surft maar naar : 

www.users.skynet.be/museum.melle 

Alvast veel leesgenot! 

 

Jan Olsen   

Ons medelid Nicole Lehoucq wist als een uitstekende gids op de Open Monumentendag heel wat 
bezoekers te boeien.
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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 :  448-3586321-38 

                               van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

 p/a Brugstraat 11 

 9090         Melle 

 

Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift "De Gonde", boordevol informatie over de 

geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode. 
 

Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld : 
Ovenveldstraat, 9090 Melle. 

Internetadres : www.ovenveld.melle.yucom.be 
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DE VELDTOCHT VAN PRINS FREDERIK-WILLEM 
VAN ORANJE-NASSAU DOOR HET LAND VAN RODE 

A° 1645 
- door August De Baets - 

 

Onlangs viel ons een boekje in handen getiteld 

“Schrick van Vlaenderen en Brabandt, etc. 

aanghedaen door sijn hoogheidt Fredrick 

Hendrick, Prince van Orangien met den 

optocht, belegheringhe en innamen van de 

stercke stadt Hulst”. 

Het betreft een heruitgave door de 

Geschiedkundige Uitgeverij vzw te Gent.  De 

eerste uitgave werd “tot middelburgh ghedruckt 

bij Anthony de Later, ordinaris stadtsdrucker 

woonende op de Groote Marckt inde Bonte 

Koe – 1645”. 

Het is het verhaal, in dagboekvorm, van een 

anonieme predikant die het leger van Prins 

Frederick Hendrik van Oranje-Nassau vergezelde 

op zijn tocht door het land van Rode en het land 

van Waas naar de stad Hulst.  Het dagboek vangt 

aan op 26 september 1645 in Oost-Eeklo en 

eindigt op 5 november 1645 bij de verovering van Hulst. 

De gebeurtenissen speelden zich af tijdens de 80-jarige oorlog toen 

Richelieu, de invloedrijke raadgever van de Franse koning Lodewijk 

XIV, een verbond sloot met de Hollanders om de Spanjaarden uit de 

zuidelijke provincies te verdrijven.  De Franse legers waren reeds 

diep in Vlaanderen doorgedrongen en de Hollanders hadden Sas van 

Gent en Zelzate veroverd.  Het was de bedoeling dat de beide legers 

elkander in de nabijheid van Gent zouden ontmoeten. 

Vanuit Sas van Gent rukte, op 5 juli 1645, Prins Frederick-Hendrik 

met een leger van 13000 man op door het Meetjesland en vestigde 

zijn hoofdkwartier in Oost-Eeklo1.  Zij bleven er ongeveer een drietal 

                                                 
1 F. De Potter – J. Broeckaert : Geschiedenis van de gemeenten der Provincie van Oost-Vlaanderen, Arr. Eeklo Dl. III, Zelzate, pag. 12. 

Uit : Grote Nederlandse Larousse 
Encyclopedie ( deel 10, pag. 8). 
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maanden.  Het is van daaruit dat het verhaal van onze onbekende predikant begint, op de vooravond 

van het vertrek van de troepen naar Mariakerke. 

De Middelnederlandse tekst van het boekje, in Gotische drukletters, is voor de leek moeilijk leesbaar.  

Bovendien is de zinsbouw ingewikkeld en soms verwarrend.  Wij hebben zijn verhaal hier in een vrije 

omzetting weergegeven en getracht de oorspronkelijke zinsbouw zoveel mogelijk te behouden al zal 

die voor de lezer nog wat ouderwets klinken.  Voor sommige Middelnederlandse woorden die sinds 

lang uit ons taalgebruik zijn verdwenen, of niet meer dezelfde betekenis hebben, gebruikten we 

passende synoniemen.  Ziehier het verhaal : 

 

dinsdag 26 september 1645 

 

 Alzo de 26 september 1645 een ruiter was gekomen aan zijn Hoogheid op welke volgde een tweede 

ruiter tot den vierden ruiter toe rapporterende dat het Franse leger was gekomen tot bij de Leie.  

Daarop heeft zijn Hoogheid, na rijpe deliberatie order gegeven aan de heer van Beverweert dat zijn 

Edele met 400 ruiters zou reizen naar het Franse leger, hetwelk geschied is; ja dat zijn Edele 

passerende de rivier van de Leie daar gearriveerd is te middernacht en heeft gerencontreerd 

maarschalk Gassion met vier regimenten ruiters. 

Zijn Edele heeft met de voorgemelde maarschalk omtrent drie uren bezig geweest en is zijn Edele 

wederom in ’t leger tot Oost-Eeklo gekomen ’s morgens te zeven uren en heeft zijn Hoogheid van 

alles rapport gedaan en die dag order gegeven ’s anderdaags de 28e dito met het krieken van de dag te 

vertrekken en op te breken en gelast dat elk soldaat hem zou voorzien voor vijf dagen mondvoorraad. 

 

donderdag 28 september 1645 

 

De 28e dito ’s morgens vroeg is, in regenachtig weder, het geheele leger opgebroken en vertrokken 

naar de Leie.  De wagens zijn door een zeer plezanten weg gepasseert door Sleidinge.  Zijn Hoogheid 

met de cavalerie, infanterie en artillerie is gemarcheert door Evergem.  De boeren waren onderweg 

met hun beesten en andere goederen meest in de kerken en kerkhoven gevlucht.  Men zag ze in grote 

menigte met vrouwen en kinderen in de regen staan.  Omtrent de Lieve en de Leie, waar het land laag 

was en veel wegen waren, zijn de wegen geheel onder water geweest.  Zodat men grote moeite zo met 

de artillerie als met de wagens gehad heeft.  Men heeft nieuwe wegen over het land moeten maken, 

men heeft veel bomen moet afkappen om over de sloten of kuilen wegen te maken.  Dit is oorzaak 

geweest dat de achterhoede maar eerst is gekomen op de aangeduide plaats te middernacht waar de 

voorhoede daar al was te twee of drie uren na de middag.  De plaats waar ’t leger gekomen is wordt 

genaamd Mariakerke, zijnde een deel van Mariakerke over de Leie, maar alzo de Leie is gegraven 
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door Mariakerke, zo is het een deel van het dorp gesepareerd door het andere2.  Wij waren toen zo 

dicht bij Gent dat men aan de wijzers van de torens kon zien hoe laat het was en alhoewel het leger 

onder het vuurbereik van Gent lag zo is nochtans zeer weinig naar ons leger geschoten, maar alzo 

enige nieuwsgierige en onversaagde mensen dicht onder de wallen van de stad liepen, zo hebben zij 

enige stukken op hen gelost doch geen bijzondere schade gedaan. 

Deze plaats was zeer aangenaam met een menigte van grote hoge opgaande bomen in goede orde 

gezet.  De meeste inwoners waren ook van daar met hun beesten naar Gent gevlucht onafgezien zij aan 

de hoogmogende Heren Staten-Generaal contributie geven en geen nood hadden. 

Hier hebben wij de eerste nacht, nadat de kwartieren zijn afgestoken, geweest en gelogeerd.  Zodra wij 

in deze plaats gekomen zijn, zo hebben wij met onze ogen gezien op het fort van Mariakerke, de 

vijand haastig vluchten, zij liepen als hazen of herten zo ras als zij konden naar Gent, zo dat zij van de 

onzen wierden bejouwd.  Wij begrepen daarna dat enige Franse ruiters hen opgejaagd hadden, die 

nochtans met hun paarden en met laarzen en sporen moeilijk over hun wallen zouden kunnen springen 

hebben.  Van die tijd af merkten wij wel dat een grote schrik in onze vijand was. 

Zijn Hoogheid in deze plaats gekomen zijnde is met veel prinsen en graven en andere voortreffelijke 

edelen de weg naar Gent opgereden tot omtrent de molen.  Daar hebben enige op de molen en andere 

in hoge bomen geklommen om de stad van Gent te bezien en de vijand nevens de Leie zien lopen en 

vluchten.  Zo haast zijn Hoogheid terug in zijn logement is gekomen zijn daar aangekomen de heren 

maarschalken Gassion en Rantsou met tweehonderd paarden.  Maarschalk Gassion droeg zijn 

gekwetste arm in een “escharpe”.  Beide deze maarschalken hebben zijn Hoogheid gesalueerd en in 

zijn kamer een merkelijke tijd doorgebracht en besloten hun respectieve krijgsmachten na drie dagen 

door Gods hulp bijeen te brengen op zodanige plaats die daar afgesproken is geweest.  Omtrent de 

avond zijn zij terug naar hun hoofdkwartier vertrokken dat toen tussen Brugge en Gent lag. 

Dezelfde nacht zijn twee pontbruggen, de ene van vijf en de andere van zeven ponten over de Leie 

gelegd door de majoor van de garde, zonder enige tegenstand van de vijand, alzo het schansken van 

Mariakerke door vijftig musketiers van de garde was bezet. 

 

vrijdag 29 september 1645 

 

De 29e dito ’s morgens heel vroeg is van zijn Hoogheid order gegeven om over de Leie te marcheren.  

De cavalerie is vergaderd op de noordkant van de Leie tussen de gelegde pontbruggen en Gent en 

alhoewel de ruiters zeer dicht bij malkander stonden in het zicht van die van Gent, zo is evenwel op 

hun niet geschoten.  Aan de andere zijde van de Leie zagen wij dicht onder Gent enige ruiters 

aankomen, tegen welke een van onze ruiters inreed om een bravoure te doen of hun mee te lokken 

maar de vijand bleef binnen zijn limieten.  Op dezelfde tijd is de garde over de Leie gemarcheerd naar 

Lovendegem om de forten die aan de Leie lagen in te nemen maar ze vonden die verlaten van de 
                                                 
2 Leie betekent in het Middelnederlands ook vaart.  Hier wordt waarschijnlijk de Brugse vaart bedoeld. 
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vijand die onze komst niet durfden afwachten.  Omtrent 9 uren is zijn Hoogheid met de voorhoede van 

de cavalerie over de brugge gepasseerd.  Alhoewel die van Gent de wagens en mensen die over de 

brugge passeerden konden tellen en beschieten zo is nochtans geen enkel schot gelost. 

Die van Gent hielden hun poorten zo gesloten dat zijn hun eigen volk, zoals enige ons te verstaan 

gaven, niet wilden binnenlaten.  Zijn Hoogheid komende voor Lovendegem bevond dat de brug die 

over de Leie lag van de Lotharingers was afgebrand, doch door de boeren op commando van 

maarschalk Gassion gedeeltelijk was hersteld, zodanig dat enige te paard en te voet daar over konden 

passeren maar dit was niet voldoende breed genoeg voor de wagens. 

Zijn Hoogheid zelf en veel anderen zijn, wegens de smalte en gladheid en de sterke wind van hun 

paarden gegaan.  De cavalerie en infanterie marcheerden ook over de brug maar de achterhoede van de 

cavalerie bleef over de Leie met al de wagens.  Ondertussen heeft zijn Hoogheid ten spoedigste de 

timmerlieden van ’t leger de brug doen herstellen.  Terwijl de brug gemaakt werd kon geen van de 

wagens, die de victualiën bij hadden bij ’t leger te Lovendegem komen zodat al diegenen die hun 

knapzak niet bij zich hadden genoodzaakt zijn geweest vastendag te houden tot ’s anderendaags.  

Dezelfde dag zijn al de gepreste Vlaamse wagens van ’t Sas van Gent met brood in ’t leger gekomen. 

 

zaterdag 30 september 1645 

 

De 30e dito zijn alle bagagiewagens weggezonden naar ’t Sas en hebben geen wagens met het leger 

mogen vertrekken van bij elk regiment een en weinig “soetelaars”3 en is aan de soetelaars verbod 

gedaan geen bier in de tocht mede te nemen. 

Te Lovendegem waren wij in ene zeer vermakelijke plaats. 

                                                 
3 Soetelaer : marketenter = persoon die het leger vergezelde met eetwaren. 

A. Sanderus : kasteel van Lovendegem 
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De heer van Lovendegem, die voorschepen is van Gent, heeft daar een groot heerlijk huis of slot met 

een zeer magnifieken hof of tuin met schone hagen, groeiende pyramiden, uitnemende portalen, gehele 

manspersonen4, alles uitermate wel en net gemaakt.  Daar staat ook een plat van palm (?) een 

manslengte hoog op welk staat een paard met een koning daarop, hebbende een kroon op zijn hoofd en 

een scepter in zijn hand.  Aan dit huis staat een uitnemende schone dreef van hoge opgaande bomen en 

is doorgaans vier bomen breed, op veel plaatsen van meer bomen en omtrent het huis is ze dertig 

bomen breed en is omtrent tweehonderd en vijftig bomen lang.  Elke boom staat een roede lang van de 

andere.  Deze dreef heeft ook vier armen, enige streckende naar ’t dorp van Lovendegem (waar zijn 

Hoogheid, zijn Hoogheid prins Willem en andere groten hebben gelogeerd) in de vorm van een 

triangel, enige andere armen op een kruisweg, strekkende rechtuit zijnde zeer lang en breed.  Eenieder 

was verwonderd over die schone dreef, welke ook een deel van ’t leger gediend heeft tot een 

schuilplaats om hem in zo grote storm, tempeest en regen te beschutten voor de grillen van de lucht.  

De soldaten hebben hier ook gevonden stro in overvloed om hutten te maken en hout genoeg om zich 

te drogen te verwarmen.  Alzo enige met hun bijltjes begonnen te houwen en kerven aan de bomen 

van de voormelde dreef is orde en wacht gesteld teneinde die dreef en de hof niet werd beschadigd. 

Vermits het gedurende deze tijd zeer regende en waaide en zeer koud weder was, zo hebben sommige 

in de huizen bij de brug zeer grote vuren gemaakt om zich te verwarmen en zijn bij ongeluk hierdoor 

enige huizen aan de Leie verbrand ’t welk zijn Hoogheid zeer kwalijk genomen heeft.  Hij heeft 

daarom in alle regimenten door de trommelslag doen publiceren dat, op straffe van opgehangen te 

worden, niemand zal vervoorderen, komende in ’s vijands land, de huizen te breken of te verbranden. 

 

zondag 1 october 1645 

 

De 1e october zijn wij, met het geheel gros van ’t leger van Lovendegem over de brug van de 

gemaakte Leie, met een stille trommel Vlaanderen in gemarcheerd.  Nevens de weg die de wagens 

ingingen wierd nog een weg door de pioniers gemaakt om met het leger beter te avanceren.  De eerste 

plaats waar wij zijn aangekomen is een dorp genaamd Merendree.  In de kerk lag al het gevluchte 

goed van de landslieden.  Deze kerk, die om goede consideratie sauve-garde had van zijn Hoogheid, 

werd niet geplunderd. 

In de kerk vonden wij een dode naakte vrouw liggen waarvan men zegde van honger gestorven te zijn.  

De boeren van dit dorp waren gevlucht.  Stro vond met hier in overvloed.  Vandaar zijn wij 

gemarcheerd naar Sint-Jans-Leerne, door een fabelachtig land.  Onderweg hoorden zij zeer sterk met 

grof kanon schieten en begrepen daarna dat het Franse leger voor Deinze was gekomen, volgens de 

toezeggingen van de maarschalken Gassion en Rantsou aan zijn Hoogheid gedaan. 

                                                 
4 vermoedelijk beeldhouwwerken? 
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Op deze tijd regende en waaide het zeer zodat het zeer moeilijk is geweest voor de infanterie om te 

marcheren.  Onderwege passeerden wij een kapelleken aan welke we lazen deze woorden : 

  Alle die hier gaen voorbij 

  Die lesen een AVE MARY 

Na de middag zijn wij met het geheel leger gearriveerd tot Sint Jans Leerne.  Zijn Hoogheid daar 

gekomen zijnde is met een redelijke suite eens gereden naar Deinze en heeft bevonden dat het 

stedeken Deinze van de Fransen was ingenomen en heeft aldaar met de veldoversten van dat leger 

beraadslaagd over het gebruik van beide krijgsmachten en besloten ’s anderdaags vóór zonsopgang de 

rivier van de Leie te passeren, nemende de Fransen de mars naar de Hurne5 en zijn Hoogheid naar het 

dorp van Zevergem. 

Zeer dicht bij Sint-Jans-Leerne hebben wij bezichtigd een zeer treffelijk magnifiek huis of slot.  

Rondom hetzelve was een brede watergracht.  Op dit zelfde slot lagen twee stukken geschut.  Het huis 

was uitermate kostelijk, met vijf torens en daar waren zoveel kamers en vertrekken dat men erin 

verdwaalde.  In dit slot en huis vond met allerhande huisraad in overvloed.  Dit huis werd geplunderd 

met de kapel die daarin was, voorzien van menigerlei beelden en fraaigheden.  Men bevond dat in dit 

huis nog enige spijs aan het vuur lag om te koken waarop wij oordeelden dat zij van de komst van dit 

leger niet hadden geweten. 

                                                 
5 Hurne = heuvel – vermoedelijk de gemeente Heurne (bij Oudenaarde) 

A. Sanderus : kasteel van Ooidonk 
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Dit huis behoort toe de heer La Faille en is genaamd Ooidonk.  Hier heeft men nog gevonden de 

kinderen van La Faille met een kamermeisje.  Zijn Hoogheid toonde alleszins dat hij een genadig heer 

is en heeft met een karos binnen Gent laten voeren hetwelk de inwoners van Gent zeer wel hebben 

opgenomen en de goedertierenheid van de prins hebben geapprecieerd.  Dit huys Ooidonk zou zeer 

geschonden zijn geweest ware het niet dat de gecommiteerden van de hoogmogende Heren Staten-

generaal die daar gelogeerd waren dit hadden verhinderd door hun autoriteit en macht.  Aan Ooidonk 

is gelegen een zeer groot bos waar de Lotharingers zich verborgen hadden en enige van onze soldaten 

daarin lopende van de zelve gekwetst of gedood werden. 

 

maandag 2 october 1645 

 

De 2e dito zijn wij ’s morgens vroeg als het nog donker was met het leger in zeer slecht weder 

vertrokken en zijn gepasseerd de rechte Leie over een pontbrug die we gelegd hadden en zijn 

gemarcheerd door een bergachtig bos waar een weg en ruime baan scheen doorgegraven te zijn.  Men 

meent dat enige van onze soldaten te diep in dat bos, en de bossen daaraan, inlopende van de 

Lotharingers zijn neergeslagen geworden.  

Dat bergachtig bos gepasserd zijnde marcheerden wij meest nevens bossen naar Zevergem en daar het 

Franse leger omtrent een half uur naast ons marcheerde, zo kwamen veel Franse edellieden de mars 

van ons leger bezichtigen.  Onderweg werden de huizen geplunderd.  De een kwam met een paard, de 

ander met een koe en varken, anderen met hoenderen en duiven, andere met ketels, schotels en met 

ander gereedschap.  Omtrent de middag zijn wij tot Zevergem gearriveerd en alzo de kleine Schelde 

daar nabij was is zijn Excellentie van Brederode daarover gepasseerd met de voorhoede. 

Een edelman over de Schelde was met zijn goed gevlucht in een pleite6 om haastig naar Gent te varen, 

maar die pleite is nog van de onzen aangeslagen geworden en heeft ons gediend tot een nuttige en 

gerede brug om in ’t land van Aalst, zonder enig tijdverlies, te trekken zijnde de Leie breed de lengte 

van een pleite.  Deze pleitbrug gelegd zijnde, zijn vele van onze volontairen, ruiters en ander volk 

landwaarts ingegaan. 

Dit land wordt genaamd het Land van Aalst.  Hier is het volk van de komst van ons niet wetende, 

helemaal overvallen en overrompeld geworden.  Enige van onze ruiters zijn in dit land in enige 

herbergen gekomen en hebben met de boeren zitten drinken en gevraagd of zij van geen krijgsvolk 

gehoord hadden en zij hebben geantwoord dat zij hadden gehoord van enige Lotharingers en van ’t 

Franse leger dat te Deinze was maar wisten van ’t leger van de prins van Oranje niets af.  Enige van de 

onzen zijn nog gekomen in een boerenhuis en hebben daar gevonden een groot aangestoken vuur 

alwaar veel potten en pannen over het vuur stonden en over het vuur hingen.  Daar nevens waren veel 

vlees, hoenderen en duiven etc., veel kolen, peen, knollen en een grote pot met voorgedane erwten, 

                                                 
6 Pleite = platgeboomde schuit 
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zijnde de gemene bruiloftskost voor de landslieden.  Ze vonden daar ook veel goed zwaar bier en 

verstonden dat men daar bruiloft hield en dat de bruidegom, bruid en bruidsspeelnoten het ontlopen 

waren, zo dat hier gekomen zijn veel hongerige ongenode bruiloftsgasten die de waard verdreven en 

het gesproken een die zelf van het bruiloftskost gegeten had.  In dit land zijn tussen de onze en 

Lotharingers en Fransen enige schermutselingen geweest en terwijl zij elkander niet kenden zo riepen 

zijn gemeenlijk “Qu’il vive” als de onzen riepen “Vive le Prince d’Orange” en de Fransen “Vive le 

mareschal Gassion”, zo schoten de Lotharingers daarop en als de Lotharingers riepen “Vive le Duc 

de Loraine” of “Vive le Baron Beck”, zo chargeerden de Fransen en de onze op hen en door deze 

wijze onderkenden zij vrienden van vijanden.  Op deze dag werden zoveel gevangenen tot Zevergem 

gebracht dat de substituut van de provoost-generaal zich beklaagde geen sloten meer te hebben om de 

gevangenen op te sluiten. 

De kerk werd ook door de soldaten geplunderd.  Ik heb in de kerk verschillende schilderijen gezien 

onder andere met grote letters geschreven : 

  MARIA, der sondaren toevlucht 

Na de middag is ook de heer maarschalk Gassion met een grote suite van edellieden tot Zevergem 

gekomen en heeft wederom een merkelijke tijd met zijne Hoogheid geconfereerd. 

 

dinsdag 3 october 1645 

 

De 3e dito is zijn Hoogheid ’s nachts te een uur over de Schelde gemarcheerd bij een schone 

maneschijn nevens de pleitbrug waar nog een pontbrug over de rivier was gelegd.  Wij zijn gepasseerd 

door enige schone weilanden omtrent de Schelde, daarna door een dorp genaamd Schelderode, 

gelegen op een zeer hoge verhevene plaats als een berg vol bomen en struiken.  Op het kerkhof van dit 

dorp vonden wij in het midden van de nacht zo veel vrouwen en kinderen van dit dorp en omliggende 

land dat men ze niet tellen kon.  Deze vrouwen en kinderen schreiden zeer bitter.  Het was een droevig 

spektakel om te aanschouwen en dat verdrietig gekerm te horen.  Men verzocht hun dat zij in de kerk 

zouden gaan alhoewel die kerk bijna te klein was voor al die vrouwen en kinderen, maar die vrouwen 

kon men niet bewegen in de kerk te gaan, zij vreesden (zoals ze zeiden) dat de Fransen zouden komen 

en de kerk, wat men hun verkeerdelijk had gezegd, zouden in brand steken.  Men kon hun echter niet 

overtuigen tot wanneer ik, met zoveel vriendelijke woorden als ik kon gebruiken, heb voorgehouden 

de genade en barmhartigheid van onzen Prins, zijn goede inborst en gewone mededogen, mitsgaders 

het woord dat ik had van de heer van Beverweert, majoor-generaal van ’t leger dat namelijk men met 

de gevangenen zeer omzichtig zou handelen en dat de vrouwen niet het minste leed zou geschieden, 

dat men haar met een trompetter of tamboer zou naar Gent zenden.  Zo begrijpende dat ik predikant 

was bij de heer van Beverweert en mij gelovende zijn zij als lammeren naar de kerk gegaan en heb 

gebeden om bescherming en zorg te dragen dat niemand in de kerk zou komen of dat zij door enige 

onfatsoenlijke woorden of daden bejegend worden waardoor enige blamage over ons leger zou mogen 
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komen.  Ik kan niet uitspreken hoe die vrouwen mij toen gesmeekt en omringd hebben, mijn handen 

gekust en met tranen nat gemaakt.  Mijn hart brak en de tranen braken mij uit van ’t verdriet te zien en 

het droevig geschrei van die onschuldige vrouwen en jonge kinderen te horen. 

Ondertussen is zijne Hoogheid buiten het dorp omtrent de molen een lange tijd blijven stilstaan tot de 

cavalerie bijeengekomen is en is vóór de dageraad voort gemarcheerd naar Melle.  En alzo het omtrent 

de dageraad zeer begon te regenen en de wegen rond Schelderode zeer diep waren en gebrekkig, zo 

heeft men moeilijk het geschut door de wegen kunnen voeren alzo dat de infanterie met het geschut 

traag is aangekomen en zijn voorts met eenen stillen trommel gemarcheerd door ’t land van Aalst, 

door zaailanden, zijnde een fabelachtig land.  Weinig sloten of bulben7 waren in onze weg. 

Aan de rechterhand konden wij van verre wijd en breed het land zien.  Daar zagen wij bergen8 en 

dalen vol schoon geboomte en dachten wij Frankrijk of Engeland te zien zoals wij de Fransen en 

Engelsen zelf hoorden spreken. 

Op de weg van onze mars stonden veel kostelijk gemaakte kruisbeelden.  Op een ervan stond : 

  “Klopt, soeckt, bidt met ootmoedt 

  soo ontfanght ghy alle goedt” 

Op een ander kruisbeeld nevens een nieuwe dreef stond : 

  “Die ’t huwelyck wel beleeft 

  God sulcke een vrucht hem gheeft” 

Omtrent 7 à 8 uren zijn zijn Hoogheid, de gecommiteerde van de hoogmogende heren de Staten 

generaal (welke gewoonlijk nevens zijn Hoogheid zijn geweest in front van ons leger) met de 

avantgarde gearriveerd op de Schelde, in een dorp genaamd Melle en een klooster.  De rivier op de 

kant van ’t land van Waas was bezet, gelijk wij van enige gevangenen hebben gehoord, met 8 à 900 

ruiters onder de overste Beck en enig voetvolk welke de komst van ons leger gewaar wordende hebben 

uit enige loopgraven of tranchementen die zij haastig gemaakt hebben, met musketten beginnen 

schieten en daarna met een stuk geschut, doch hebben geen schade daar mede gedaan. 

Ons leger, zijn nu bij de vijand gekomen, zo heeft zijn Hoogheid zeer waakzaam geweest en zelfs als 

een oud ervaren voorzichtig krijgsman en veldoverste op alles wat hier nu te verrichten was zeer goed 

op orde gesteld. 

Eerst hebben de pionniers op de kant van de rivier die aan de zijde van ons leger hoog was, en 

voordeliger als de andere, een loopgraaf gemaakt9. 

Nadat de vuurroeren10 enige salvo’s op de vijand hadden gericht zo heeft zijn Hoogheid het bevel 

gegeven aan de kolonel met zijn regiment van de garde, om de vijand hevig te beschieten gelijk ook de 

vijand op ons.  Terwijl men dus aan weerszijde schoot zo zagen wij een wel uitgerust ruiter (men 

                                                 
7 Bulben : we hebben dit woord niet gevonden in het Middelnederlands woordenboek.  Mogelijks is het een synoniem van kuilen. 
8 De term “bergen” moeten we hier wel met een korreltje zout nemen.  In het Vlaamse land was een heuvel al een berg en zeker voor een 
Hollander. 
9 De rechteroever van de Schelde ligt heden nog altijd hoger dan de linkeroever. 
10 vuurroeren = geweren 



 - 12 -

meent dat het de overste Beck is geweest) die zijn volk, die voortdurend de schrik in ’t lijf hadden, 

steeds aanmoedigde en belette dat zij niet weken.  Onze soldaten legden menigmaal aan om hem van 

zijn paard te schieten.  Naderhand wierd gezegd dat hij gekwetst was geweest.  De heer van 

Beverweert had enig volk verborgen gehouden aan de rivier en daarna, als de vijand zich wat bloot 

gaf, hebben zij onverwacht verschrikkelijk op hen geschoten, hetgeen hun helemaal de moed ontnam. 

De onzen hebben zich zeer gehaast om het kanon (dat op de slechte wegen zo vlug niet kon 

aangevoerd worden) te plaatsen waardoor men de pontbruggen over de rivier zou gelegd hebben “zijn 

dan met alle haast als men daer mede begonde te donderen (=schieten) soo dede den vijandt het 

hase-vel aan en liepen alle snellyck wech”11 

Terwijl men aan weerszijden dapper schoot zo is ons volk zo vurig geweest om over de rivier te 

komen dat zij niet konden wachten tot dat de brug gelegd was.  Enige sprongen in het water en 

zwommen daar over.  Anderen voeren met een klein schuitje voortdurend daar over zodanig dat er 

zeer veel volk zonder brug over de rivier is gekomen.  Van een naakte man wordt verhaald dat hij met 

een rapier in de hand overzwom en een gewapende Spanjaard heeft aangevallen en gevangen 

genomen.  Een ander naakte lopende naar de vijand bevond dat zij allen gevlucht waren.  Hij nam een 

trommel en zwom ermede terug over de rivier en is moedernaakt bij zijn Hoogheid, staande aan de 

rivier, gekomen zeggende dat alle vijanden weggelopen waren en legde de trommel voor zijn 

Hoogheid dewelke beloofde hem een verering te geven. 

Terwijl zijn Hoogheid (van Beverweert) met zijn Hoogheid Prins Willem, de maarschalk de heer van 

Brederode, graaf Hendrik van Friesland, Hendrik van Nassau, de graaf van Hoorn en andere 

aanzienlijke vorsten en heren aan de rivier stonden en onzeker waren of de vijand al of niet geweken 

was om een corps te maken en zijn volk dat hier en daar aan de Schelde lag opnieuw te verzamelen en 

de verlaten plaats terug in te nemen om onze overtocht te verhinderen, heeft men aan de heer ingenieur 

Persevael order gegeven aan de ander zijde van de rivier zich te versterken en prompt een versterking 

te maken, in zulke vorm zoals zijn hoogheid hem heeft (makende een patroon met een stok in d’aarde) 

voorgeschreven. 

De heer van Beverweert is dadelijk met de ingenieur Persevael met een schuitje over de rivier gevaren 

met veel pioniers om ten spoedigste dat werk uit te voeren. Men oordeelde dat de vijand al zijn 

krachten kon verzamelen en alzo terugkomen om zijn verlaten stellingen terug in te nemen.  Terwijl 

men daarover in grote onzekerheid verkeerde zag men plotseling over enige struiken en hagen 

verschillende ruiters springen wier aantal een deel van de campagne kon beïnvloeden.  Zij toonden 

zich zeer moedig en door die plotse inval van die ruiters kwam een grote opschudding onder ons.  Wij 

dachten dat de vijand aankwam met al zijn kracht om de verlaten plaatsen terug in te nemen.  Ons 

kanon werd dadelijk ingesteld om te vuren en men hield de brandende lont reeds in de hand.  De 

schutters aan de andere zijde van de rivier, die met het schuitjen overgevaren waren trokken zich terug 

                                                 
11 We hebben hier de originele tekst laten staan omwille van de uitdrukking “het hazevel aandoen” in vergelijking met de gebruikelijke 
uitspraak “het hazepad kiezen”. 



 - 13 -

in de gemaakte loopgraven en in de struiken en gaven dapper vuur op de ruiters.  Toen staken enige 

ruiters de hoed op en riepen “Nous sommes de l’armée du maréchal Gassion”12. 

Dadelijk hield ons schieten op.  Wij hieten hun welkom en de oorlog veranderde in blijdschap.  Wij 

excuseerden ons dat wij op hun gevuurd hadden en hadden wel gewild dat zij een trompetter vooruit 

hadden gezonden.  Er was een grote droefheid onder allen dat in het vuren een kolonel van de Fransen 

zwaar gekwetst was, die de reputatie had van een van de moedigste soldaten van het Franse leger te 

zijn.  Men gaf dadelijk order aan een goed chirurgijn naar de kwetsuur te zien.  Zoals op staande voet 

geschied is en is zijn Edele gebracht naar ’t logement van zijn hoogheid.  Men bevond dat zijn been 

niet geheel was gebroken maar “de pijpe” (=het scheenbeen) aan de ene zijde stukgeschoten en 

vermorzeld was en hebben gezien dat de chirurgijn aan weerszijden aan het gezonde vlees snijdende 

verscheidene stukskens van de pijpe en de musketkogel die daar in was uitgehaald heeft.  En alzo zijn 

Edele een extreme pijn lijdende zeer lamenteerde en God aanriep, hebben zijn Edele met goedvinden 

van D. Goethals, predikant bij zijn hoogheid in deze wijze in ’t Frans aangesproken dat zijn Edele toch 

wilde geduld hebben.  Zijn ogen nu niet op mensen maar op God wilde slaan, zonder wiens wil niet 

een haar van ons hoofd kon vallen, dat God zo wonderlijk alles stuurt door zijn providentie 

(=vooruitzienigheid), dat die God lief heeft, alle dingen helpt tot goed, dat zijn Edele nu zijn ogen niet 

moest slaan op die instrumenten die onschuldig en onwetende dat gedaan hadden, maar op God de 

Heer die naar zijn rechtvaardig oordeel ons om onze zonden thuis bezocht, etc..  Als ik zijn Edele deze 

en dergelijke woorden om hem te troosten voorhield op zodanige vriendelijke wijze als ik kon zo sloeg 

zijn Edele zijn ogen op mij en zei “Estes-vous le moine de monsieur d’Estrada?”13.  Diegenen die bij 

zijn Edele waren antwoorden hem dat ik de predikant was bij de heer van Beverweert, zo keerde zijn 

Edele zich tot mij zeggende “Je vous prie ne parlez pas a moy”14. 

Verbonden zijnde heeft men zijn Edele gelegd in de karos van de graaf van Selm en is aldus met ons 

leger gevoerd naar ’t land van Waas.  Alzo daags te voren was geplunderd een adelijk huis 

toebehorende de heer La Rivière en verloren had, gelijk gezegd werd, wel twintigduizend gulden aan 

contanten en een ton goud aan meubelen en zijn huisvrouw en kinderen gevangen zijn genomen.  Zo 

heeft zijne hoogheid dezelfde (de karos) naar Gent laten voeren ’t Volk van Gent hebben met grote 

menigte, om de eer te hebben die aante raken, naar de karos gelopen, hetwelk de Spanjaarden kwalijk 

namen, het daarvan hebben weggeslagen welke zake, zo is mij dat voor waarachtig gerapporteerd en 

dese twee dingen niet één zake zijn, ook gezegd wordt geschied te zijn tot Ooidonk met de kinderen 

van de heer la Faille15. 

Ondertussen zo is over de Schelde de pontbrugge gelegd en is geleidelijk ons gehele leger daarover 

gemarcheerd.  Eerst zijn hoogheid met zijn gewone suite, daarna zijn gevolg zo te paard als met de 

karos en de gecommitteerden van hun hoogmogende. 
                                                 
12 Vertaling : Wij zijn van het leger van maarschalk Gassion. 
13 Vertaling : Bent u de geestelijke van mijnheer d’Estrada? 
14 ibid : Ik bid u spreek niet tot mij. 
15 dit deel van de tekst is wegens de zinsbouw nogal onbegrijpelijk en moeilijk om te zetten. 
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Zijn hoogheid over de Schelde gepasseerd zijnde zo is daar gekomen de maarschalk Gassion, welke 

met veel edelen en suite van ruiters gekomen is uit het land van Waas, zijnde omtrent een uur van daar 

met een schuit over de Schelde gekomen.  Zijn hoogheid heeft met de heer maarschalk, niet ver van de 

oever van de Schelde lang gesproken en daarna met alle behoorlijke ceremonieën zijn afscheid 

genomen.  De maarschalk is met zijn suite de voorgemelde heer die zo gekwetst was gaan bezoeken. 

Wij, over de Schelde gekomen zijnde hebben het stuk geschut, waarmede de vijand geschoten had, 

bekomen, zijnde de paarden die het geschut gebracht hadden doodgeschoten.  We hebben daar nog 

gevonden vier à vijf doden en nog een die dodelijk gekwetst was. 

De mars, over de brug die over de Schelde gelegd was, heeft zeer lang geduurd.  Vermits de oever aan 

de zijde van Melle zeer hoog was heeft de pontbrug zeer laag in ’t water gelegen.  Vooral als het laag 

water was want alhoewel in de Schelde, omtrent Melle en bij Gent, niet zoveel ebbe en vloed is gelijk 

in de monding, toch als het water met de vloed die van de zee komt opstuwt omtrent Antwerpen, zo is 

het water in de Schelde naar Gent toe hoger en wederom lager als de ebbe omtrent Antwerpen sterk op 

gaat of laag water is. 

Dit heeft de mars van ons leger zeer bemoeilijkt en vertraagd en hebben, om de steilte van de oever tot 

de brug, de wagens om schade te verhoeden naar malkander moeten wachten evenals nog veel Fransen 

van de gekwalificeerden van het leger van maarschalk Gassion die in het land van Waas waren gelijk 

wij, die bij grote getalle omtrent de avond te acht uur tussen Laarne en Destelbergen-kapel, voor ons 

zien passeren hebben.  Zo heeft men de brug op de Schelde niet durven opnemen maar ze is blijven 

liggen tussen het klooster en Melle. 

Melle is een klein dorp, waar zeer weinig huizen zijn gelijk alle dorpen zijn geweest door welke en 

nevens welke wij van Mariakerke af gepasseert waren. 

Wij hebben soms enige gevangenen gevraagd welke de redenen waren dat in dit florissant land, dat 

gedurende onze oorlog in rust is geweest en daarenboven plezant en vruchtbaar, zoveel kleine dorpen 

zijn.  Ze hebben ons gemeenlijk geantwoord dat daarom te meer kleine dorpen zijn omdat er meer 

pastoors zouden zijn.  Het leger is omtrent de middag dat schoon en gewenste land van Waas in 

gemarcheerd. 

 

_____________________ 

 

De rest van dit dagboek handelt dan over de invasie in het land van Waas en hebben we hier niet 

weerhouden.  De tocht werd van Melle naar Laarne en vandaar naar Destelbergen en Beervelde 

voortgezet naar Lokeren en Stekene tot Hulst.  Deze laatste stad werd belegerd en uiteindelijk op 5 

november 1645 op de Spanjaarden veroverd. 
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Nabeschouwingen 

 

- Frederik Hendrik, prins van Oranje-Nassau (° Delft 1584 - + ’s Gravenhage 1647), zoon van Willem 

I van Oranje en diens vierde vrouw Louise de Coligny, stond bekend als een verstandig staatsman en 

behendig krijgsman.  Hij behaalde verschillende militaire successen op de Spanjaarden waarvan de 

verovering van Hulst een der sluitstukken was. 

- Het is opmerkelijk dat aan deze episode van de 80-jarige oorlog door de geschiedschrijvers weinig 

aandacht is geschonken.  Frans De Potter vermeldt het feit in de “Geschiedenis van Schelderode” 

maar laat de tocht “langs Melle naar Schelderode” gaan t.t.z. in omgekeerde richting.  Anderzijds 

bevestigt hij het verhaal van de schreiende vrouwen en kinderen in de kerk en op het kerkhof van 

Schelderode16. 

- H. Verbist in zijn “Geschiedenis van Melle” maakt geen melding van het gevecht en de oversteek 

van de Schelde door de Hollanders en de Fransen in 1645. 

- Dat de schrik er bij de bevolking zeer diep in zat voor de troepen bewijst het feit dat veel inwoners 

van Melle en Merelbeke naar Gent waren gevlucht.  Uit de parochieregisters van beide gemeenten 

blijkt dat velen in die periode te Gent stierven aan ziekte en ontbering en aldaar werden begraven17. 

- Het gevecht zelf moet zich afgespeeld hebben ter hoogte van de huidige Pontstraat waar toendertijd 

de veerpont lag en te Heusden op de plaats genaamd Zevengemeten.  De Fransen lagen hogerop 

achter het klooster van de Augustijnen in de Ham.  Een deel van hun ruiterij was erin geslaagd 

aldaar de Schelde over te steken zodat ze de Spanjaarden in de flank konden aanvallen. 

 De Hollanders waren hiervan niet op de hoogte en vandaar dat ze dachten dat het Spaanse ruiters 

waren.  Gelukkig had dit gebrek aan communicatie geen ernstige gevolgen behalve voor die ene 

Franse officier. 

- De predikant bij de heer van Beverweert had ook oog voor het natuurschoon.  We vermoeden, en het 

is quasi zeker, dat de tocht van Schelderode naar Melle langs Lemberge en vandaar langs de 

Schelderodeweg naar de Geraardsbergsesteenweg ging.  Vanop de Schelderodeweg had men langs 

de rechterzijde, zoals hij schrijft, een prachtig zicht over de Rokouter, de landerijen, de bossen en de 

heuvels van Gontrode en Landskouter.  De vergelijking met Frankrijk en Engeland moeten we met 

een lepeltje zout nemen maar voor een Hollander uit het vlakke land, moet het wel een bijzonder 

panorama zijn geweest. 

 Een merkwaardig feit is de vermelding dat er langs de weg talrijke kruisen stonden.  Waren het 

gedenktekens van bepaalde gebeurtenissen of tekens van devotie? 

- Naast de rooftochten van de soldaten veroorzaakten de troepenbewegingen ook veel schade aan de 

graslanden en landbouwgewassen. 

                                                 
16 F. De Potter – J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen, Schelderode, pag. 20 
17 D.C.M. Parochieregisters Melle en Merelbeke – overlijdens 1645-1646 
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 Een echo hiervan vinden we nog terug in de archieven van de kerken van Gontrode en Melle.  Zo 

lezen we in het ontvangstenboek van de landpachten voor het jaar 1645 van de kerk van Gontrode 

dat het derde deel van de pacht van genoemd jaar werd kwijtgescholden “mits het overcomen van 

de hollanders ende franchoysen”18.  In Melle werd de helft van de landpacht kwijtgescholden “uut 

consideratie van de schade in de vruchten ghedaen door den legher van de hollanders”19. 

 

Besluit 

 

Het is twijfelachtig of Frederik-Willem de bedoeling zou gehad hebben Gent of mogelijks Antwerpen 

te veroveren.  Van bij de aanvang van de veldtocht, eerst door het Meetjesland en later door het land 

van Rode, wijst erop dat hij via een omtrekkende beweging de stad Hulst wilde bereiken en innemen.  

Aldus kreeg hij heel Zeeuws Vlaanderen in bezit en verkreeg hij de heerschappij over de 

Scheldemonding.  De machtige Hollandse koopliedenstand, vooral van Amsterdam en Rotterdam, 

vreesde de concurrentie van Antwerpen.  De Hollanders hadden evenmin interesse voor een 

hereniging met de zuidelijke provincies die katholiek waren.  De Fransen op hun beurt hadden alleen 

belangstelling voor het graafschap Vlaanderen en om de Spanjaarden daaruit te verjagen. 

Door zijn omtrekkende beweging kon Frederik-Willem de Spaanse bolwerken langs de noordergrens 

vermijden en aldus, met de hulp van de Fransen, bijna zonder slag te leveren de stad Hulst benaderen. 

Alleen in Melle botste hij op een noemenswaardige tegenstand.  De overwinning op de Spanjaarden en 

het vestigen van een bruggenhoofd aan de overkant van de Schelde maakte de weg vrij om, via het 

land van Waas door te stoten naar Hulst. 

Op deze wijze kwam een definitieve grensscheiding tot stand tussen België en Nederland. 

 

                                                 
18 R.A.G. Gontrode-kerk nr. 15 fo. 30 
19 ibid Melle-kerk bundel 53 
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OUDE EN BIJZONDERE DOODSPRENTJES 
DEEL II 

- door Ginette Desmet - 
 

Knekelprentjes en kerkhofprentjes. 

 

De uitbeelding van rauwe doodssymboliek was sedert eeuwen in West-Europa ingeburgerd. De 

dodelijke epidemieën die sedert de 14de eeuw geregeld West-Europa teisterden vormden waarschijnlijk 

de voedingsbodem voor voorstellingen van ‘dodendansen’ en een op doodssymboliek geïnspireerde 

iconografie met een vermanend karakter. 

Knekelprentjes, gebruikt als bidprentjes waren al in de 18de eeuw in gebruik.  Hoewel ze niet zo vaak 

voorkwamen heeft dit genre in de 19de eeuw een bloeiende uitloper gekend in het kerkhofprentje 

waarvan de thematiek tot ver in de 20ste eeuw in gebruik bleef. 

Rond 1830 was de voorraad Antwerpse devotie- en heiligenprentjes nagenoeg opgebruikt en waren de 

nog bestaande etsplaten totaal versleten en onbruikbaar geworden.  Een massa goedkope Franse 

prentjes – vooral afkomstig uit de Parijse wijk Saint-Sulpice - werd ingevoerd.  In Vlaanderen waren 

er toen maar enkele uitgevers die een eigen productie hadden zoals bv. Daveluy te Brugge alsook de 

firma Hemelsoet te Gent. 

De meeste Vlaamse drukkers vergenoegden zich ermee om enkel de tekst op de blanco keerzijde van 

de ingevoerde prentjes te drukken, hoewel er ook verscheidene waren die rond het prentje een 

bijkomende versieringslijst drukten. 

 

Knekelprentjes 

 

Een van de oudste knekelprentjes uit de verzameling van het Gemeentelijk Archief & 

Documentatiecentrum Melle is een Parijs exemplaar.  Of het als bidprentje of gewoon als 

devotieprentje werd gebruikt is niet erg duidelijk. De keerzijde is handgeschreven.Alleen duidelijk 

leesbaar is een naam en datum (afb. 1). 

Onder de gekruiste beenderen is een viooltje afgebeeld (Frans: pensée) als symbool van de trouw der 

levenden die aan de dode zullen blijven denken. De in een lichtbundel gevatte rozenkrans boven de 

schedel is een symbool voor de liefde tussen levenden en doden.  

Een tweede prentje (afb.2) maakt het nog bonter.  Een grafmotief onder het alziend oog Gods wordt 

sierlijk ‘opgefleurd’ door een omlijsting van mini-doodshoofdjes en knekeltjes, terwijl als toetje 

onderaan de prent nog een stichtelijke overdenking wordt meegegeven.  

Deze versieringsdrang met knekelmotieven zien we ook op de volgende twee prentjes (afb.3 en 4) 

allebei ingevoerde producten in de typische Saint-Sulpicestijl.  Bij het exemplaar met de afbeelding 
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van het Christuskind drukte de Antwerpse drukker J.B. De Beer behalve de tekst op de keerzijde, ook 

de rand op de beeldzijde.  Ondanks de macabere symboliek is het toch een fraaie rand: behalve de 

klassieke doodskoppen en knoken, prijkt er ook een zandloper als symbool van de vergankelijkheid 

van het leven naast een kruis met treurende zittende engelen.  Alles is verweven met een sierlijk 

rankenmotief met lelies  en druiventrossen. 

De Gentse drukkerij van de wed. J. Rousseau-Warie  zorgde voor het drukken van de tekst en de rand 

van de beeldzijde van een ander Parijs’ importproduct.  De voorstelling van de bespotte Christus met 

de doornenkroon en de rietstengel (als scepter) is opgesmukt met een drapering met schedel-

knekelmotief en palmtakken. 

Een naar hedendaagse begrippen eerder morbide voorstelling is (weeral !) een Frans importprentje 

door drukker J.B.D. Hemelsoet te Gent voorzien van een tekst en een omlijsting aan de beeldzijde 

(afb. 5).  Dit bidprentje voor een op 19-jarige leeftijd overleden meisje staat werkelijk bol van de 

doodssymboliek! Behalve de klassieke schedel zie je de zandloper (verglijden van de tijd), de zeis 

(afsnijden van de levensdraad), tegen de muur een pelgrimsstaf met fles (de mens is maar een 

tijdelijke voorbijganger op deze wereld), een opengeslagen boek (kan meerdere betekenissen hebben: 

levensboek,gebedenboek of geloofssymbool).  De boodschap is in ieder geval duidelijk; de blik van 

het meisje is gericht op een Mariabeeldje met een  uitnodigend gebaar: na dit leven wenkt het hemelse 

geluk als verdiende beloning! De thematiek van dit prentje is heel bewust gekozen en verwijst 

duidelijk naar de jonge overledene.  In tegenstelling met de vorige prentjes is afgeweken van de 

stereotiepe Bijbel- en evangelieteksten: de laatste woorden van het meisje worden aangehaald en als 

troost voor de naaste familie is er een gedichtje afgedrukt (afb.6).  Het gebruik van versjes was en is 

veel voorkomend op doodsprentjes van kinderen en jonge mensen.  Merkwaardig is de vermelding -

onderaan de tekst – van de lijkdienst, zowat anderhalve maand na het feitelijke overlijden! Soms 

gebeurde het dat de familie een intieme begrafenis verkoos en slechts later een plechtige lijkdienst liet 

uitvoeren.  De reden van zo’n uitgestelde lijkdienst is nooit uit de tekst te achterhalen. 

 

Kerkhofprentjes 

 

Van knekel- naar kerkhofprent is maar een kleine stap.  Het schedel/knekelmotief wordt ook afgebeeld 

onder een kruisbeeld, een grafkruis of een graftombe.  De voorbeelden hiervan zijn legio, de knekels 

verdwijnen in de loop van de 19de eeuw, wat overblijft zijn allerhande kerkhofscènes.  De 

merkwaardigste prentjes die deze ontwikkeling demonstreren passeren hier even de revue (afb.nrs7 

t/m 16).  Het bidprentje van Polydoor De Moor + te Gontrode op 6 mei 1876 is herkomstig uit de 

drukkerij van E.Vastemans te Melle die gevestigd was in de Kerkstraat.  De voorstelling is een der 

oudst bekende kerkhofprentjes, het is reeds bekend op een prentje uit 1810.  Het illustreert treffend 

hoe lang sommige clichés werden herdrukt. Zijn de knekels eerst nog manifest aanwezig op de 
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Knekelprentje.  Handgeschreven tekst op de keerzijde: 
Hydulphe Fontaine.  Le 18 avril 1833. 

(afbeelding 1) 

Bidprentje voor Marie J.R. Pilaer, wed. van Nicolas 
F. Beeckmans.  + Antwerpen 30-3-1830, oud 80j. en 9 

maanden.  Franstalige tekst. 
(afbeelding 2) 

Bidprentje voor François A.H. Van De Zanden.   
+ Antwerpen 6-6-1853.  Oud 40 jaar en 9 maanden.  

Franstalige tekst. 
(afbeelding 3) 

Bidprentje voor Maria De Walsche, wed. van Andreas 
Lippens.  + Evergem 4-10-1868, oud 81 jaar. 

(afbeelding 4) 
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Beeldzijde bidprentje voor Maria Angelina Landuyt. 
(afbeelding 5) 

Keerzijde van dit bidprentje. 
(afbeelding 6) 

Bidprentje voor Polydoor De Moor.  °Gontrode 8-7-1853.  
+ Gontrode 6-5-1876. 

(afbeelding 7) 

Bidprentje voor Amelia De Muynck.  °Oost-Eeklo, + Evergem 
20-3-1867.  Oud 19 jaar.  Druk. J.B.D. Hemelsoet, Gent. 

(afbeelding 8) 



 - 21 -

Bidprentje voor Anna Christina Cocquyt.  Wed. van Basilius De 
Vreese.  °Zevergem, + Gontrode 30-1-1868.  Oud 80 jaar. 

(afbeelding 9) 

Bidprentje voor Philippus Ludovicus J.I. Baron Van de Werve 
en Van Schilde.  Oud lid van den edelen staet van het 

hertogdom van Brabant.  + Antwerpen 23-4-1834.  Oud 85j. 
en 6 maanden.  Nederlandstalige tekst. 

(afbeelding 10) 

Bidprentje gedrukt op zijde voor François Joseph. 
Simons Van Eupen.  + Antwerpen 22-5-1844.  Oud 77 

jaar, 7 maanden en 13 dagen.  Franstalige tekst. 
(afbeelding 11) 

Bidprentje voor Desiderius Michiels °St. Amand-Oostakker 
(St.Amandsberg werd maar in 1872 afgescheiden van Oostakker 
en werd toen een zelfstandige parochie).  + 13-3-1864.  Oud 25 

jaar.  Druk J.B.D. Hemelsoet te Gent. 
(afbeelding 12) 



 - 22 -

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotobidprentje voor Caroline J.C.L. Jacobs, echtgenote van Jean Everaerts.   
+ Antwerpen 19-2-1862.  Oud 36 jaar en 19 dagen. 

Afbeelding van de St. Benedictuskerk te Mortsel. 
(afbeelding 13) 

Idem.  Foto van de graftombe waaronder ze vermoedelijk 
werd bijgezet. 

(afbeelding 14) 

Bidprentje voor Julius Josephus Antonius De Knuyt.   
+ Oudenburg 12-1-1840.  Oud 20 jaar en 8 maanden.  

Lith. Daveluy te Brugge. 
(afbeelding 15)

Bidprentje voor Maria De Smet, echtgenote van Joannes 
Franciscus Haelterman.  °Aspelare 28-6-1833.  

+ Appelterre 13-7-1863.  Steendruk: A. Avoux-Mulkers, 
Ninove. 

(afbeelding 16) 
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kerkhofprentjes (afb.8 t/m 11), gaandeweg verdwijnen ze toch.  Wat blijft zijn de grafmonumenten en 

allerlei bijhorende symbolen (afb.12,15 en 16).  

Uiterst zeldzaam is het op zijde (!) gedrukte prentje van François J.Simons Van Eupen overleden te 

Antwerpen op 22 mei 1844.(afb.11). De voorstelling – een grafkruis met lijkwade en een 

memoriesteen met knekelmotief en brandende lamp is een ontwerp van H.F.Ropoll een steendrukker 

van Duitse afkomst die te Antwerpen een bescheiden ambachtelijke werkplaats had.   

Eveneens heel zeldzaam zijn twee fotoprentjes  uit 1862 ter nagedachtenis van Caroline J.C.L.Jacobs. 

Het ene toont de St.Benedictuskerk te Mortsel, het andere toont de graftombe waaronder Caroline 

Jacobs vermoedelijk werd bijgezet.(afb.13 en 14).  Deze prentjes zijn een uitgave van de Antwerpse 

producent J.B.J Vandennest die zijn bedrijfje begon in 1833 maar zich vanaf 1863 liet registreren als 

‘graveerder –photograaf’.  Het afbeelden van kerken op doodsprentjes was typerend voor Antwerpse 

uitgevers/drukkers.  Dit thema kwam in Vlaanderen zelf nagenoeg nooit voor. 

Het bidprentje voor J.De Knuyt is een ontwerp van de Brugse drukker Daveluy (afb. 15). Het is vooral 

interessant door de rijke symboliek die er op voorkomt.  Behalve de gevleugelde zandloper (de tijd 

vliegt snel, het leven is vluchtig) is er het kruis en het anker (het geloof is de enige hoop, op het 

hiernamaals) en twee slangen (de slang staat symbool voor de dood want door haar beet de mens in het 

paradijs in de appel en werd hij sterfelijk).  Achter de tombe staat een treurwilg als treursymbool voor 

het afscheid) en op de tombe zelf is nauwelijks merkbaar een vlinder afgebeeld, een zeldzaam 

symbool voor de verrijzenis (de dood is de slaap waardoor de ziel ten hemel stijgt, net zoals een rups 

verandert in een vlinder).  Merkwaardig is – qua afgebeelde thematiek - het bidprentje voor Maria De 

Smet (afb. 16).  De treurende figuren bij het graf zijn een vrouw en kind; een afbeelding die toch beter 

zou passen bij het bidprentje van een man en vader! 

 

Tot zover dit beknopte overzicht van knekel –en kerkhofprentjes.  In een een volgend artikel komen de 

aflaatprentjes aan bod. Hoewel ze numeriek tot de meest verspreide soort behoorden is de 

verscheidenheid van de afbeeldingen hier eerder beperkt. 

 



 - 24 -

AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE 
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

DE GONDE 2002 
(gegevens t.e.m. 31 augustus 2002) 

 
 

STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 12,5 €) 
 
- GOOSSENS Willy, Herdershoekstraat 13, 9230 Wetteren 
- MATTHIJS Luc, Oud Strijderslaan 105 bus B, 1140 Evere 
 
 

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 5 €) 
 
- DE BACKER Peter, Ottergemsesteenweg 3, 9000 Gent 
- GEMEENTE MERELBEKE (P.O.B.), 9820 Merelbeke 
- KEVERIJN Diane, Dageraadstraat 13, 9090 Melle 
- VANBETS Eduard, Beekstraat 21, 9090 Melle 
- WARMOES Leo, Bergstraat 30, 9820 Merelbeke 
 
 
 

 

Melle, halfweg de 20ste eeuw, Brusselsesteenweg, voorbij de Appelhoek richting Aalst, toen de tram nog door onze 
gemeente reed en er nog quasi geen autoverkeer was. 
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HULPMIDDELEN UIT DE 17de EEUWSE 
HUISAPOTHEEK 

- door Gerard Van Heddegem - 
 

Uit het “HANTBOUCK 1628 van Jacques FERMONT, costere van Wettere” (RAG – 191 

Familiefonds, nr. 7.200). 

 

 
 

REMEDIE TEGHEN DE PESTE 

Eerst als men ghevoelt dat de pestelentie ievers ten hoofde treckt zal men terstont nemen eenen hant 

vol heeffraumarcke ende die roosten in eene panne met witte botere ende datte daer bij gheleijt.  Is 

seer goet om te hauden staene ende noch meer te hoofde te trecken. 

 

pestelentie = pestilentie : -cie, -cy: pest, pestziekte, besmettelijke ziekte 

 (in de ‘Rekenijnghen’ van Brugge wordt de ziekte pestelentie genoemd). 

ievers = ergens, bij één of andere gelegenheid. 

heeffraumarcke = joffrauwmaerc, juffrouwmerk 

  marke, maerke, merke: znw. voor ‘merk’, een schermbloemige plant die ook 

watereppe of waterpeterselie wordt genoemd (selder heet in sommige dialecten nog 

‘eppe’).  (Verdam) 

 

PEST 

Als we thans even kunnen gniffelen met de pestremedie van onze voorouders, is het dank zij een 

verdere ontwikkelingsgang van enkele eeuwen, waarbij o.m. de ontdekking van de pestbacil – door 

Yersin en Kitasato in 1894 – en de afdoende medicatie als sulfamiden en bepaalde antibiotica en 

tenslotte ook nog de vooruitgang van de hygiëne. 
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In de Middeleeuwen ging het evenwel om een sterk verbreide besmettelijke ziekte waartegen zo goed 

als geen afdoende middelen bestonden.  Ze veroorzaakte toen ontzettende epidemieën. 

In Europa is de ziekte voor het eerst massaal opgetreden in de 13de en de 14de eeuw; in onze gewesten 

opnieuw in 1348. 

Bij de epidemieën van 1350-1400 is vermoedelijk 30 tot 40% van de totale Europese bevolking 

omgekomen, hetzij tenminste 25 miljoen mensen.  Het heeft twee eeuwen geduurd voordat onze 

gewesten de ontreddering veroorzaakt door de bevolkingsachteruitgang en, om de kwaal te ontwijken, 

de migratie van van grote bevolkingsgroepen te boven is gekomen.  Dit leidde dan ook mede tot de 

stagnatie van de ontwikkeling in de 14de en 15de eeuw. 

Begin de 18de eeuw waren er wel nog enkele ernstige uitbraken in Zuid-Europa maar sedert het einde 

van de eeuw komt ze in Europa nog zelden voor, ook nog weinig in het Oosten waarvan ze afkomstig 

is.  Een laatste pandemie verspreidde zich toch nog in 1894 vanuit China over Europa en bereikte in 

1900 de Verenigde Staten. 

De pest werd veroorzaakt door een bacil, door rattenvlooien op de mens overgebracht.  Ze is 

gekenmerkt door hoge koorts en treedt meestal op als builenpest, ook bubonenpest genoemd (Fr. 

‘bubon’ = zweer, ontsteking), longpest, huidpest, enz…. 
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Om een salve te maecken die wonderlijcke 

goet is omme den aerworm te ghenesen 

mijdtsgaeders alle seerijcheijt van zeere 

hoofden gheprobeert ende seer goet bevonden 

boven maten 

 

neemt drij lepels celijadoone sap ofte vergauw sap 

met drij lepels ghesmolten schapenroet ende drij 

lepels bruijn botere met ses lepels 

schapsterre ende voor eenen halfven stuijver 

ginneberre poer daer in ende datte tsaemen int 

vier ghestelt in een eerden panneken tot dat 

gheheel waerm is ende dan tsaemen gheroert 

ende is volmaeckt ende boven alle salven goet 

 bevonden 

 

 

aerworm   = vermoedelijk ‘aarsworm’ (endeldarmworm, spoelworm) of 

    ‘aarsmade’ (aarsontsteking). 

celijadoone ofte vergauwsap = celidonie, cele-, -done, -donie 

    ‘stinkende gouwe’ 

    vergauwe, gouwe; Kiliaan: vergoude 

    “’t sap van de vergauwe bijt” 

schapsterre   = schaepsterre: schaapssmeer 

  terre, ter, tar(re); t(h)eer : 1. teer 

   2. vuil, smeer 

  Het zou kunnen maar het is onwaarschijnlijk dat het hier een 

assimilatie betreft van ‘schaepstert’, wat naast de staart van 

een schaap, ook de naam is van het plantje ‘muizenstaart’ 

(myosorus minimus). 

ginneberre  = gingebare, ginc-, -baer, -ber, -beer, -berre: ‘gember’ 
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 OM EENEN MEIJDRANCK TE MAECKEN 

 

nemt grijsoorije suckereije blaeren ende 

schaepsurckele buglosse bornaigo coffelie 

gautblomcruijt Onse L Vrauwe sponne ofte 

Jerusalem tsaemen ghesoon in eenen stoop botermelck 

ende eenen pot soete melck is seer ghesont ghedroncken 

 

grijsoorije = (?) Wellicht wordt bedoeld ‘grisecom’, een geneeskrachtige plant, ook ‘aardrook’ 

of ‘duivekervel’ genoemd. 

  Bij Kiliaan: grijsecom, grijsecond 

  ‘Grisecom suvert den lichame van allen vortten humoren ende vortten bloede” 

  (Middelned. Woordenboek Verwijs-Verdam) 

buglosse = buglossa: vulga borago, barrago 

bornaigo = bernagie 

  Bij Kiliaan: boragie, brunnagie, buglossa, borago, borrago (buggle is een plant die 

ook Sint-Laurenskruid wordt genoemd – Fr. Bugle). 

coffelie = znw. vr (?) // Onder dese boume wassen vele goeder cruden: rode rosen ende 

witte, mente, coffelie ende greinen, Livre de Mest. 10 

  In de Franse tekst staat “mente, confire de graine”. 

  De betekenis van het woord is in geen van beide talen duidelijk. 

  De naam van een bloem kan er moeilijk in gezocht worden en toch schijnt deze 

bedoeld te zijn. (Verwijs-Verdam) 

spon, sponne; vrauwensponne, vrauwenspunne (Geneesk. Handb.) 

vrouwenspon = moedermelk, vrouwenmelk 
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  “Neemt rooswater ende … vrauwensponne ende doet al te gader en roert om”. 

  (Verwijs-Verdam) 

  Met ‘Onse Lieve Vrauwesponne’ wordt ons inziens bedoeld het 

‘lievevrouwenbedstro’, de volksbenaming voor het welriekend ruwkruid ‘asperula 

odorata’; het wordt ook ‘kwenkel’ of ‘wilde tijm’ en ‘walstro’ genoemd. 

  In schaduwrijke bossen en als tuinplant. 

  Nu nog wordt in de streek van Aarlen de ‘maitrank’ gemaakt op basis van witte 

wijn en gedroogde Onze-Lievevrouwenbedstro.  Een verfrissend aperitief dat, 

gewoonlijk met een schijfje appelsien erin, vlotjes binnenloopt. 

ghesoon = komt van ‘zieden’ (zood, heeft hezoden) : laten koken. 

 

Volgens zijn persoonlijk handboek, begonnen in 1628 of het vijfendertigste jaar van zijn ouderdom, is 

Jacques Fermont geboren “te deerlijcke eene mijle vande stede van Corterijcke”, in december 1593. 

Zijn vader was “Pieter Fermont ende was greffier der prochie van deerlijcke ende andere 

eerlijckheden”.  Zijn moeder Suzanne Snouckx was van “Selzaten bij tgentsche Sas”.  Hij is eerst 

“costere gheworden binnen de prochie van heeghem int jaer 1614 talderheylighen… tot den xvij 

maerte 1617”. (Heeghem = Eegem bij Kortrijk). 

Hij was “ghetraut met Lowijse Raes fa. prs… binnen de zelve prochie van Wettere den septembre 

1619 Pntie van Servaes Triest greffier ende Servaes Stijen”. 

 

Volgens het parochieregister van Wetteren : 

“Op den 5de septembre 1619 zijn ondertrauw gedaen Jaques fermont met Lowijseken Raes ter 

presentie van pieter blanchar ende Jaques Verschelde”. 

Jacques Fermont is te Wetteren overleden 22 augustus 1670, hij was er 54 jaar koster geweest.  Zijn 

vrouw Ludovica Raes was reeds overleden 15 januari 1665. 

 

Uit hun huwelijk zijn vijf kinderen geboren.  Ze worden in het handboek vermeld met naam, geboorte- 

en doorpdatum, peter en meter (ook soms de tweede peter en meter) met hun giften “ten 

renteghelden”.  Men vindt ze ook in de parochieregisters van Wetteren.  Het eerstgeboren kind 

(Margriete 27 juli 1621) is reeds een drietal dagen na de geboorte overleden en werd begraven in het 

“Ste Gheertruyen coor binnen de keercke van Wettere”. 
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VOETBAL OP MELLE-DRIES 
- door André Vervust - 

 

Tijdens de oorlogsjaren (W.O. II)  werd er al gevoetbald op de wijk. Zij het maar voor 

korte tijd. Reden daartoe was, het niet kunnen gebruiken van het terrein van Cercle 

Melle en die ploeg moest noodgedwongen een ander terrein zoeken. Men vond het op 

de weide van de landbouwer Van Vlaenderen in de Kleine Driesstraat. 

De jeugd voetbalde steeds op het driehoekig terrein boven op de berg van Melle -Dries. 

Soms voetbalde men ook wel op de weide van Van Vlaenderen, maar dit werd met lede 

ogen aanzien en veelal werden de kinderen dan verjaagd.  In 1969 besloot men, in het 

café van Marcel Rigaux en Jenny Kestelijn beter gekend als “Lotte” , om te voetballen. Men startte 

met een ploeg die hoofdzakelijk bestond uit wat oudere mannen die vroeger wel of niet gevoetbald 

hadden.  Als spelers had men Eric Claus, Eric Piens , François Petereyns, Antoine Cnudde, Denis 

Dhaene,  Edgard Volckaert en anderen.  René Piens werd de voorzitter van de ploeg. 

Men startte in een verbond van caféploegen.  Er werd slechts af en toe gevoetbald en veelal op 

verplaatsing omdat men geen eigen terrein had. Later speelde men in het verbond van het Vrij Gentse. 

Deze periode duurde evenwel niet zeer lang. 

In 1971 werd er een tornooi georganiseerd met als inzet de beker van de gemeente Melle. Acht 

ploegen namen er aan deel. Daaruit kwam het Liefhebbers en Veteranen Verbond van Melle tot stand 

en men speelde mettertijd met 18 ploegen. 

De ploeg van Melle-Dries kreeg de naam “F.C. Rigaux - Boys” naar de uitbater van het café van 

Marcel Rigaux. Ze namen de kleuren groen-zwart aan. Marcel Rigaux maakte een vlag en van die vlag 

was de kleur groen en de boorden en letters zwart. Vermoedelijk kwam dit omdat hij zo een stuk stof 

Staand vlnr : A. Van Kauter, J. Van Damme, F. Petereyns, Edgard Volckaert, B. Van Coppenolle, Denis D’Haene, 
De Nutte, Remy…, Eric Claus, René Piens. 

Zittend vlnr. : Antoine Cnudde, P. Van Parys, Sioncke, De Boever, Eric Piens, ..?.., ..?… 
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in huis had. Men sloot ook aan bij het verbond van Melle. Men bleef er spelen tot aan het einde van het 

bestaan van de ploeg. 

Men moest een terrein hebben en dat werd gevonden op een partij weideland gelegen tussen de 

Kruisstraat en Hof ten Dries met 

ingang langs de Lindestraat via de 

daargelegen voetweg. 

Het terrein werd opgekuist, 

gemaaid, opgemeten en de nodige 

plaatsen afgebakend voor de doelen 

en hoeken van het terrein. De 

kleedkamers waren in het café , 

waar ook hun lokaal was, en van 

daaruit kwam men naar het terrein. 

Tijdens de kermis op Melle-Dries 

was er, door de ploeg georganiseerd, 

een tornooi met 16 ploegen.  In het 

niet meer gebruikte werkhuis, dat 

paalde aan het terrein, hield men op 

dit tornooi de kantine open. De 

kleedkamers bracht men onder in 

tenten. Er was steeds veel volk op 

dit tornooi, dat plaats had van vrijdagavond tot zondagavond. Op zondag speelde men de finale en 

werden de bekers uitgereikt.  

Iets later werden een kantine en kleedkamers gebouwd op het terrein zelf wat de verplaatsing van en 

naar het café overbodig maakte. 

Later ging het minder goed met de ploeg en werd, ook door de overname van het café, de naam van de 

ploeg omgevormd tot “Sportman”. Inmiddels is ook die ploeg niet meer actief. 

Vermelden we tevens nog dat de ploeg “F.C. Mornie” eveneens zijn lokaal had in hetzelfde café, en 

ook op hetzelfde terrein speelde. “F.C. Mornie” was een ploeg bestaande uit 

personen die bij de firma Mornie-Hoebeke tewerkgesteld waren. Ook die ploeg is 

niet meer actief. 

Heden spelen er andere ploegen op het terrein van besproken clubs. 
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