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Woord vooraf, 

 

De Melse leden van onze vereniging zullen bij het in de bus krijgen van dit nummer van ons 

tijdschrift wellicht al het programma hebben ontvangen met betrekking tot de festiviteiten 

omtrent het 300-jarig bestaan van de ‘nieuwe’ Brusselsesteenweg die voor de 

geschiedenis van onze gemeente toch wel bijzonder veel betekende en nog betekent, alsook 

zegen doch ook kwel bracht voor haar bewoners. In voornoemde programmabrochure is van 

onze hand ook een aantal gegevens gepubliceerd met betrekking tot de geschiedenis van deze 

steenweg. Onze vereniging zette tevens haar schouders onder het project van het 

Gemeentelijk Museum dat de tentoonstelling ‘Families en hun woning langs de 

Brusselsesteenweg’ organiseert, die vanaf Erfgoeddag (zondag 18 april eerstkomend) open 

is voor het publiek. Een overzicht van het feestprogramma vindt u verderop in ons tijdschrift. 

Op 15 en 16 mei organiseert de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), afdeling 

Gent het jaarlijks nationaal congres te Gent met als hoofdthema ‘emigratie’. Familiekunde 

en heemkunde kunnen niet zonder elkaar, dat ondervindt elke vorser. Een warme oproep dus 

aan de lezer om een graantje mee te pikken van dit interessant initiatief (het programma vindt 

u eveneens verderop in voorliggend nummer). Trouwens u weet dat zowel de VVF afdeling 

Gent/Melle en onze heemkundige vereniging partners zijn in het Gemeentelijk Archief en 

Documentatiecentrum te Melle. 

Graag danken we hier eenieder die spontaan zijn/haar lidmaatschap of steunlidmaatschap 

voor 2004 heeft hernieuwd. De centen kunnen bijzonder goed gebruikt worden én om nog 

beter inhoudelijk werk te verrichten én om ons tijdschrift verder kwalitatief (ook qua 

vormgeving) te verbeteren. 

Wat de inhoud betreft bieden we u in dit nummer weerom wat variatie: een brok geschiedenis 

over de Kruisstraat, met een stukje over de scapulieren starten we een reeks over 

devotionalia uit de collectie van het Gemeentelijk Museum, het vervolg van Melle-Dries, een 

nieuw hoofdstuk in verband met doodsprentjes, een hommage aan ons lid Roger Notte en 

een eerste deel van het renteboek van de kerk van Gontrode daterend van 1548. 

Veel leesgenot! 

 

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

Internetadres : http://home.tiscali.be/ovenveld.melle
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DE KRUISSTRAAT EN KRUISDREEF 
- door August De Baets - 

E 
 

en tiental jaren geleden gaf wijlen schepen Hubert Lievens in het gemeentelijk informatieblad 
“Melina”1 enkele verklaringen van de straatnamen in Melle.  Hij had het onder meer ook over 
de Kruisstraat waarvan hij de betekenis toeschreef aan de kruising van twee wegen of 

samenkomst van vier straten die alzo een kruis vormden.  We zouden deze uitleg volledig kunnen 
onderschrijven ware het niet dat de Kruisstraat (buurtweg nr. 8) vroeger doorsneden werd door de 
Kruisdreef (buurtweg nr. 28) waarvan de oorsprong van de naam mogelijks elders moet gezocht 
worden.  De Kruisdreef begon aan het Hoeksken aan de herberg en smidse “De Sterre” genaamd.  Ze 
liep in westelijke richting tussen de eigendom van de familie de Potter en deze van de Adt Rijkendaele 
of het huidige Gemeenteplein recht door tot aan de Calvarieberg of Kruisweg alwaar men in de vasten 
ter bedevaart ging.  Waarom op deze plaats een calvarieberg met kruis werd opgericht hebben we nog 
niet kunnen achterhalen.  Tot nog toe hebben we geen enkel document gevonden waarin de 
Calvarieberg wordt vermeld.  Alleen op een paar oude figuratieve kaarten staat hij aangeduid2. 
Vanaf de Calvarie zwenkte de Kruisdreef in noordwestelijke richting af achter het hoverniershuis van 
het goed de Potter d’Indoye om in westelijke richting de Kruisstraat te dwarsen en verder door te 
lopen – hetgeen later Lindestraat werd genoemd – tot aan de dikke linde of Lindehoek. 
Bij de aanleg van de nieuwe Brusselsesteenweg in 1704 werd de Kruisdreef doorsneden ter hoogte van 
het goed de Potter d’Indoye.  Het deel tussen het Hoeksken – van de Wezenstraat tot aan de steenweg 
– werd een afzonderlijke straat en eerst Bessemstraatje en later Kapellestraat genoemd. 
In feite was de Kruisdreef een verbinding tussen de Oude Brusselseheirweg en de Gontrodeheirweg.  
Zij had een lengte van 2471 m en was 6 m breed. 
Wat betreft de Kruisstraat weten we dat ze begon aan het nu verdwenen vijvertje – aan het huidige hof 
van Raf Temmerman – in de Schauwegemstraat3.  Ze kruiste het begin van de Vossen- en het einde 
van de Kerkstraat en liep verder naar de Grote Elsdries.  Nabij de huidige Lindestraat – de vroegere 
Kruisdreef – maakte ze een grote bocht waar ze de genoemde dreef kruiste.  Zij was 2329 m lang en 
4m breed.  
Op 20 juli 1808 vroeg Henry François de Potter aan de Prefectuur van het Scheldedepartement4 om 
een verlegging van de Kruisstraat te bekomen.  De vraag werd ingewilligd en de weg werd 
rechtgetrokken en de oude bedding van de straat gesupprimeerd.  De Kruisdreef is sinds lang 
verdwenen.  Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) staat ze nog aangeduid als buurtweg nr. 4 en 
kruiste ze de spoorlijn Gent-Dendermonde via een spoorwegovergang. 
In 1897 ruilde de gemeente een stuk zaailand vóór het station met de weg nr. 4 of Kruisdreef die door 
het goed trok van de heer de Potter d’Indoye5 aldus verdween de Kruisdreef van de kaarten en van de 
gemeentelijke lijsten.  Of de Calvarieberg toen ook verdween weten we niet maar tot in de tweede 
helft van de 20ste eeuw ging de processie nog door de hof van het kasteel de Potter d’Indoye al volgde 
ze niet meer het vroegere tracé van de Kruisdreef. 
We hebben de indruk dat de Kruisdreef, vanuit de Kleine en Grote Elsdries en de Kruisdreef vanuit het 
dorp en de Lindehoek wegen waren die van de verschilldende wijken naar het kruis van de Calvarie 
leidden en dat we daar de oorsprong van hun naam dienen te zoeken. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Hubert Lievens: “Wat betekent mijn straat?”, Melina 17de jg nr. 3 oktober 1994 pag. 24. 
2 SA.G. Atlas ofte versaemelingen van Caerte figuratief voor de heeren gedeputeerden van de staeten van Vlaenderen door Ignace Balthesar 
Malfeson a° 1756. 
RA.G. Kaarten nr. 1416. 
3 A. De Baets: “De Schauwegemstraat – Kleine Elsdries.”  De Gonde jg. 31-2003 nr. 1 pag. 27. 
4 H. Verbist: “Geschiedenis van Melle” pag. 347. 
5 Ibidem, pag. 349. 
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De Kruisstraat in de periode van Wereldoorlog I. 

 

 
Kaart P.C. Popp ca. 1850 
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Figuratieve kaart Carolus Benthuys, 
Eigendommen Frans de Potter. 
(Archief de Potter d’Indoye) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SA.G. Atlas ofte versaemelingen van caerten figuratif voor de heeren gedeputeerden van de staeten van Vlaenderen door Sr Ignace Balthesar 
Malfeson A° 1756 – deel van de nieuwe Brusselsesteenweg. 

De tekenaar heeft zich grondig vergist bij de benaming van de straten.  Voor de Kruisdreef zet hij “de Comstraete” die volledig onbekend is 
in het archief van Melle en het deel dat later Kapellestraat wordt noemt hij “Pontstraete” daar waar deze laatste aan de Appelhoek ligt. 
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OUDE EN MERKWAARDIGE BIDPRENTJES - DEEL 8 
Beroeps- en ambtskledij en vrouwelijke religieuzen. 

- door Ginette Desmet - 

U 
 

niformen zijn de verplichte klederdracht eigen aan een groep die evenwel soms alleen bij een 
bepaalde gelegenheid wordt gedragen. Behalve militairen en politiemensen zijn er nog talrijke 
beroepsgroepen die een eigen, specifiek uniform gebruiken dat echter meestal in de loop der 

jaren wordt aangepast aan gewijzigde mode - en kledijtendensen. Zo draagt ook het 
spoorwegpersoneel nog altijd eigen dienstkledij waarvan het meest kenmerkende deel het hoofddeksel 
(de kepie) is. 
Op het bidprentje van hoofdwachter Bernardus Mohn staat hij afgebeeld met een kepie met erop het 
oud logo van de spoorwegen, een gevleugeld wiel (afb.1). Het huidige logo van de Belgische 
spoorwegen -een B midden een ovaal- is een ontwerp van Henri Van de Velde. Ook de vorm van de 
kepie is totaal veranderd evenals de kleur van de kledij . 
Hoewel er bij burgemeesters niet direct sprake is van ambtskledij is er toch een specifiek 
’kledingsstuk’ dat met hun functie is verbonden. Bij officiële plechtigheden wordt nog altijd de 
burgemeesterssjerp in de kleuren van de Belgische vlag rond het middel gedragen. Burgemeester 
August Danckaert van Bambrugge staat zo in een statige pose afgebeeld op zijn bidprentje. Om zijn 
middel draagt hij de burgemeesterssjerp met kwasten aan de uiteinden (afb.2). 
Bidprentjes waarop magistraten staan afgebeeld in hun ambtsgewaad komen zelden voor. Op het 
bidprentje van Robert Du Bois, raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent staat hij in buste afgebeeld 
(afb.3). 
Als naam voor het ambtsgewaad van rechters, advocaten en hoogleraren wordt het woord toga 
gebruikt. Dit was oorspronkelijk de naam van de mantel van de Romeinse burger, bestaande uit een 
ovale, dubbelgevouwen lap die om het lichaam werd gedrapeerd. Het typische hoofddeksel van 
magistraten en hoogleraren wordt baret genoemd, het vormt een herinnering aan de baret zoals hij in 
de 16de eeuw in de mode was. De moderne baret die nu  soms nog door een enkeling wordt  gedragen  
is in tegenstelling hiermee een plat hoofddeksel.  
Tot de verdere ambtskledij hoort ook een wit halsstuk de ‘bef’ een kledingstuk dat in de 17de en 18de 
eeuw tot de kledij van de sociaal hogere  klassen behoorde.  
Bij sommige gelegenheden zoals de opening van het academisch jaar, plechtige academische zittingen 
e.d.m. dragen ook universiteitsprofessoren nog altijd hun ambtsgewaad. Een litho-portret gemaakt 
door Florimond Van Loo beeldt François Donny af (afb.4). Deze professor scheikunde aan de Gentse 
universiteit staat eveneens afgebeeld in buste. Hij heeft een toga om de schouders waarop drie 
eretekens zijn opgespeld die in de tekst op de keerzijde niet worden vermeld. In 1872 begon François 
Donny samen met zijn broer Edmond met de uitbating van een brouwerij en frisdrankenbedrijf aan het 
Emmaüskasteeltje (een 16de eeuws kasteeltje) tussen de Hoveniersberg en de Sint-Pietersnieuwstraat 
te Gent. De gebroeders lieten op hun bedrijfsterrein twee reusachtige huizenhoge, bakstenen ijskelders 
opmetselen van respectievelijk 15 en 12 meter diepte en 1500m3 en 1000m3 inhoud. De putten 
raakten later in onbruik en het bedrijf hield op te bestaan. Een drietal jaren terug werd het hele 
complex grondig gerestaureerd en werden de unieke ijskelders als monument beschermd. 
De voorbije eeuwen zijn er honderden ordes en congregaties van vrouwelijke religieuzen in ons land 
actief geweest. De meeste ordes zijn gesticht in de middeleeuwen, kennen plechtige geloften en een 
strikte leefregel waarbij ze direct onder het pauselijk gezag vallen, plaatselijke bisschoppen hebben er 
niets in te brengen. Congregaties werden vooral in de 18de en 19de eeuw gesticht, hebben een minder 
strakke leefregel en vallen meestal onder het gezag van de bisschop hoewel er ook zijn die onder het 
gezag van de paus ressorteren. De religieuzen waren en zijn veelal actief in diverse sociale sectoren 
zoals onderwijs, ziekenzorg, missies e.d.m.. 
Ieder orde of congregatie had haar eigen specifieke kloosterkledij die echter veel nadelen bezat: 
hinderlijke kappen, onpraktische brede en lange mouwen. Vooral in de verpleging was die kledij erg 
hinderlijk. In het onderwijs daarentegen zagen de religieuzen er in hun kloosterkledij heel imposant uit 
wat dikwijls een pluspunt betekende om een wriemelende, ongedurige grote kindertroep in het gareel 
te krijgen . 
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In 1963 en ’64 drong kardinaal Suenens aan op aanpassing en modernisering waarop de meeste 
congregaties voor eenvoudige kledij kozen. 
Het oudste portretbidprentje van een vrouwelijke religieuze in de verzameling van het D.C. te Melle is 
dit van zuster Marie-Mathia overleden in 1901 te Gent in het Sint-Jozefgesticht (afb.5). Zij behoorde 
tot de congregatie van de Zusters van Liefde die in 1803 onder impuls van pastoor Petrus Jozef Triest 
te Lovendegem werd opgericht. Op 30 juli 1805 kwamen 6 zusters in de Molenaarsstraat te Gent aan 
in de verlaten gebouwen van de abdij Terhagen die werden uitgebouwd tot klooster en hospitaal. De 
congregatie kende een enorme groei en bloei. Zo werden reeds onder het beleid van moeder Placida 
(Maria Theresia Van der Gauwen °Etikhove 16-1-1769) -de eerste algemene overste van 1807 tot 
1844- niet minder dan 18 bijhuizen gesticht en groeide het aantal zusters aan tot 520. Nu zijn er 79 
bijhuizen verspreid over drie continenten. In 1991 telde de congregatie nog 1500 zusters waarvan 
ongeveer de helft de Belgische nationaliteit had. Thans omvat het moederhuis aan de Molenaarsstraat 
een ziekenhuis (Sint-Vincentius, nu gefusioneerd met de kliniek H.Familie tot A.Z. Sint- Lucas aan de 
Groenebriel te Gent), een kleuterschool, een lagere school, een verpleegstersschool,  service-flats en 
het R.V.T. Sint-Jozef, de home Zonneweelde voor chronische en langdurige zieken en een eigen 
museum en archief. 
De kleuren van de kledij van de zusters waren wit en zwart, deze stonden symbolisch voor genade en 
zuiverheid (wit ) en boete en versterving (zwart). 
Zuster Maria-Cecilia behoorde tot de orde der zusters Cisterciënzerinnen en overleed te Gent in de 
‘Haven van Maria’, nu nog altijd beter bekend als de ‘Refuge’ aan de Coupure Links (afb.6). In 1874 
namen hier zusters van het Bijlokehospitaal hun intrek in een vroegere fabriek die was aangekocht en 
omgevormd tot klooster en gesticht voor betalende zieken en kostgangers. Geneesheren en chirurgen 
verbonden aan de Bijloke lieten er bij voorkeur hun privé-patiënten opnemen. In 1982 werd de kliniek 
overgebracht naar de kliniek Maria Middelares te Sint Denijs -Westrem en de ‘Refuge’ werd 
omgevormd tot bejaardentehuis en service-flats. De orde is eeuwenoud, reeds vanaf 1228 werden in de 
Bijloke patiënten verzorgd door Cisterciënzerinnen  onder leiding van een abdis. Het complex groeide 
er gestaag uit en in 1864 werd er gestart met de bouw van een neogotisch complex als aanvulling van 
de middeleeuwse gebouwen zodat een enorm complex ontstond waarvan tot in 1982 delen in gebruik 
bleven voor ziekenzorg. De kledij -zoals gedeeltelijk zichtbaar op het bidprentje- werd aangenomen in 
1870: een wit habijt met daarop een zwart scapulier (bovenkleed) met een zwarte hoofddoek waarin 
twee plooien waren aangebracht. Tijdens religieuze diensten droegen de zusters er bovenop nog een 
grote, witte koormantel. 
Een congregatie actief in het onderwijs is die van de Zusters Maricolen (dienaressen van Maria ’Maria 
Colere’) uit Deinze gesticht in 1663 door begijn Anna Puttemans te Dendermonde en een pater 
karmeliet. Via een stichting te Gent (gesticht van de Rode Lijvekens -een meisjesweeshuis- waarvan 
de gebouwen heel onlangs volledig werden gesloopt) kwamen ze begin 1800 aan te Deinze. Slechts 
vanaf 1810 droegen ze altijd een hoofddoek, voordien deden ze die alleen aan bij het buitengaan. Als 
vereniging van geestelijke dochters legden de Maricolen slechts tijdelijke geloften af maar in 1855 
werden de statuten veranderd en werden er eeuwige geloften afgelegd zodat het een ware congregatie 
werd. 
Op het portretbidprentje van de ronduit, imposante zuster Marie-Gonzague is de kledij goed 
zichtbaar:een volledig zwarte kledij, een zwarte hoofddoek met een zwarte voorhoofdsband die een 
punt op het voorhoofd vormt, een witte guimpe (brede bef) op de borst en over de schouders met 
daaronder een groot borstkruis (afb.7). De congregatie telt verscheidene bijhuizen in zowat alle 
Vlaamse provincies. 
Een heel mooi portretbidprentje is dit van zuster Maria-Godfrieda (afb.8) van de missiezusters van 
Buggenhout (dochters van O.-L.-Vrouw van het H.Hart), de missies was het habijt wit en het scapulier 
en sluier blauw. Een stralende zuster Maria-Godfrieda een pauselijke congregatie in 1874 gesticht 
door Jules Chevalier te Issoudin (Fr.). In 1902 week de congregatie uit naar België. In België zelf 
droegen de zusters een zwart habijt en een zwart scapulier en sluier. In staat op het portretbidprentje 
afgebeeld met een  missie-habijt aan. Ze vertrok naar de missie in Coquilhatstad in het toenmalige 
Belgische Congo op 5 april 1932. Nog geen vier jaar later op 6 januari 1936 overleed ze er te Bolima. 
Heel typisch aan deze kledij was wel de witte in een hartvorm gesteven band rondom het hoofd. Onder 
de grote gesteven witte guimpe draagt de zuster nog een grote medaille met een afbeelding van O.-L.-
Vrouw van het H.Hart. 
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Afb.1. 
Bernardus Mohn 

echtgenoot van Germana Storm 
eerste hoofdwachter te Merelbeke 

°Oostende 8-6-1899 
+Ledeberg 22-7-1942 (verongelukt) 

 

Afb.2. 
August Danckaert 

weduwnaar van Maria De Vos 
burgemeester van Bambrugge 

°Bambrugge 25-9-1857 
+Bambrugge 20-1-1937 

  
Afb.3. 

Robert Du Bois 
echtgenoot van  Juliette Bouckaert 
raadsheer Hof van Beroep te Gent 

°Gent 9-6-1890 
+Gent 15-4-1952 

 
 

Afb.4. 
François Marie Louis Donny 

professor emeritus aan de Gentse Universiteit 
weduwnaar van Emma Colette Baertsoen 

°Oostende 31-1-1822 
+Gent 26-10-1896 
Franstalige tekst 
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Afb. 5. 
zuster Marie-Mathia (Elise Honorée Clemence Van Meldert) 

zuster van Liefde van Jezus en Maria 
°Gent 10-12 1835 

+Gent (Huis Sint-Jozef) 24-10-1901 
Franstalige tekst 

 

Afb.  6. 
zuster Maria-Cecilia (Edith Mestdagh) 

zuster Cistercienzerin 
°Gent 19 –3-1880 

+Gent (Refuge) 17-1-1908 
 

  
 

Afb.7. 
zuster Marie-Gonzague (Leonie Rosseeuw) 

zuster Maricolle 
°Gent 23-11-1883 

+Wetteren 5-4-1937 
 

Afb.8 
zuster Maria-Godfrieda (Clemencia Apolonia Godefroit) 

missiezuster van O.L.Vrouw van het H.Hart 
°Impe 8-5-1905 

+Bolima (Belgisch Congo) 6-1-1936 
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 Net als op de prentjes van de drie andere zusters wordt in de tekst eerst verwezen naar respectievelijk 
de datum van intrede, de kleding en de professie. De devotie voor Maria was heel groot, alle vier de 
zusters hebben bij het aannemen van hun kloosternaam de naam Marie/Maria als eerste deel van hun 
kloosternaam gebruikt  
Tot zover deze aflevering, volgende keer worden portretbidprentjes van mannelijke geestelijken wat 
nader belicht. 
 
*Verbetering: in het nummer 2003/4 is het deel m.b.t. ‘Mensen in uniform’ nr. 7 en niet 5! 
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► OVERZICHT PROGRAMMA STEENWEG 300 TE MELLE 
 
Informatie over de festiviteiten n.a.v. ‘STEENWEG 300’ bij: 
Paul Neirinck, voorzitter  Gemeentelijke Cultuurraad, Brusselsesteenweg 234, 9090 Melle 
  09.231.70.94 – 0475.30.26.80 – paul.neirinck@cmi.be
Gemeentelijk Museum Melle, Jan Olsen, Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle 
  09.252.26.47 – museum.melle@skynet.be
Cultuurdienst, Katrien De Bruycker, Gemeenteplein 1, 9090 Melle 
  09.272.66.15 –cultuurdienst@melle.be
 
vr. 2 april  Feestelijk openingsconcert met werk van Vivaldi en Bach  
 
zo. 4 april Plechtige opening van Steenweg 300  

11.30 uur: academische zitting met historische evocatie en receptie in de 
raadzaal van het gemeentehuis voorafgegaan door een historische optocht van 
het College naar het gemeentehuis (afspraak om 10 uur aan het college) 

  
17, 18,   'Ruzie om bijouke'  
23, 24 april door de toneelvereniging ‘Voor Elk wat Wils’ 
 
20, 30 april  Schoolconcerten met Herman en Rosita Dewit (’t Kliekske) 
en 7 mei  
  
30 april, 3e Melse handelsbeurs in de Tuinbouwschool, georganiseerd door VZW Kreatief 
1 en 2 mei Melle 
 
zo. 2 mei    K.T.A. Tuinbouwschool: Officiële opening van het Natuureducatief Centrum,  
 
7 – 8 mei  Steenwegfestival  
vr. 7 mei  De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in concert), 20 uur in de Gemeentelijke 

Sporthal, Pontstraat 
za. 8 mei Marino Punk in concert ,15 uur in de Gemeentelijke Sporthal, Pontstraat  
za. 8 mei The Mellvids in concert, 20 uur in de Gemeentelijke Sporthal, Pontstraat  
 
zo. 16 mei Dag van de steenweg 
 Plechtige hoogmis voor de bewoners van de steenweg en aangelanden 

Anton Walgrave, Singer-songwriter georganiseerd en aangeboden door Firma De 
Nys, Brusselsesteenweg 375  
Plechtig Lof in de gerestaureerde kapel, College van de Paters Jozefieten 
Geleid bezoek aan het etnografisch museum van het College van de Paters 
Jozefieten (aantal bezoekers beperkt, met voorinschrijving) 
Open deur in het Museum van de Brouwerij Huyghe 'Families en hun woning 
langs de Brusselsesteenweg' in het Gemeentelijk Museum 

 
vr. 11 juni The Ashels, 8 koppige Vlaamse folkband  

georganiseerd en aangeboden door Rodeo-Caravans, Brusselsesteenweg 43 
 
za. 12 juni To be or not to be(bop) band  
 georganiseerd en aangeboden door Garage Lancia, Collegebaan 123 
 
zo. 27 juni Opendeurdag K.T.A. Tuinbouwschool 
  Opendeurdag Hogeschool Gent Campus Melle 
 
zo. 27 juni Open bedrijvendag op de steenweg 
    
za. 10 juli Afsluitend volksbal  
 
zo. 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap
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ZONDAG 18 APRIL: ERFGOEDDAG 
EEN DUBBELTENTOONSTELLING 
 
'Families en hun woning langs de Brusselsesteenweg'  
georganiseerd door het Gemeentelijk Museum i.s.m. de Heemkundige Vereniging De Gonde 
plaats: Gemeentelijk Museum, Brusselsesteenweg 395 
open: van 10 uur tot 18 uur 
toegang gratis 
deze tentoonstelling blijft nog te bezichtigen tot 11 juli 
• elke donderdag van 9 uur tot 11.30 en van 13.30 tot 16.30 uur 
• op zondag 16 mei van 10 uur tot 18 uur 
 
‘Families te boek’ 
familiegeschiedenissen, kwartierstaten en stambomen in boekvorm uitgegeven, een keuze uit de 
collectie te Melle) 
georganiseerd door het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum i.s.m. de Vlaamse vereniging 
voor Familiekunde (VVF) Afdeling Melle. 
plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 
open: van 10 uur tot 18 uur 
toegang gratis 
 
Inlichting over deze dubbeltentoonstelling: 09 252 26 47, e-mail: museum.melle@skynet.be
 

30 APRIL TOT 7 MEI WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN. 
 
Groepstentoonstelling door Kunstgroep M 
plaats: Gemeentehuis Melle 
vrijdag 7 mei om 19 uur: opening door Burgemeester E. de Potter d’Indoye, met receptie nadien 
zaterdag 8 mei en zondag 9 mei: van 14 tot 19 uur 
 
Nuances van naakt e(n) engelen 
Dirk Deceuninck en Rudy Gabriel: Nuangel 
plaats: Tuinbouwschool Melle in het kasteeltje 
open:  30 april  van 20 tot 22 uur  
 1, 2 mei  van 15 tot 19 uur 
info: 09 252 43 52; e-mail dirk.deceuninck@pandora.be 
 
Tekenen en schilderen binnen de grens van de cirkel. “Mandala’s” 
plaats: Ann De Froy , Oude Brusselseweg 39 
open: 1 tot 9 mei van 14 tot 19 uur 
info: 09 232 13 45; e-mail awgrafiek@skynet.be  
 
16 MEI: KUNST IN DE KLAS 
Gemeenteschool Melle 
informatie volgt later 
 
Gegidste steenwegwandelingen voor groepen (max. 15 personen) in de periode van de festiviteiten 
voor Steenweg 300, afspraak te maken met Jan Olsen, Gemeentelijk Museum, 
09 252 26 47, e-mail: museum.melle@skynet.be  
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ROGER NOTTE, EEN LID VAN ONZE VERENIGING, 
TERECHT IN DE BLOEMETJES GEZET! 

- door Jan Olsen - 
 

p zondag 11 januari laatstleden werd uitgebreid 
feest gevierd in de schoot van de Koninklijke 
Harmonie Sint-Cecilia te Melle. Roger Notte 

werd er meer dan terecht in de bloemetjes gezet. Hij kan 
immers prat gaan op 65 jaar actief lidmaatschap van 
voornoemde vereniging. Binnen het verenigingsleven is 
zo’n periode wel heel uitzonderlijk. Wie doet het hem 
na? Roger Notte is tevens reeds jaren een trouw lid van 
onze heemkundige vereniging. 

 O

De Melse harmonie Sint-Cecilia mag zich sinds 1912 
‘koninklijk’ noemen en is de, naar wij weten, oudste 
nog bestaande en actieve vereniging in onze gemeente. 
Ontelbaar zijn de manifestaties in het Melse 
maatschappelijk en cultureel leven waaraan zij een 
feestelijk karakter gaf. Over haar geschiedenis 
publiceerden we een ruime bijdrage in ons tijdschrift De 
Gonde (18de jg. Nr. 2 –1990-, p.5 e.v.). Twee van haar 
oudste vlaggen prijken in het Gemeentelijk Museum. 
Roger zijn vader, Richard Notte (1888-1956) was er ook muzikant. Hij was huisschilder van 
beroep en huwde te Merelbeke in 1922 met Evelina Van Assche. Roger werd geboren in 1924 
en werd lid van de harmonie in 1938. Op 15 jarige leeftijd leerde hij noten lezen bij Achille 
Jacobs (1874-1941), koster te Melle en gemeentesecretaris te Gontrode. Hij leerde bij een 
andere muzikant altsaxofoon spelen, op een exemplaar daterend van 1897. Tot op vandaag 
bespeelt hij nog steeds met brio dit instrument. Indertijd werden de repetities georganiseerd in 
de zaal van de herberg ‘Sint-Cecilia’ heden de ‘Melle Rose Place’ aan het Dorpsplein. Leon 

Baeten (1889-1948) en zijn 
echtgenote Marie Theunens 
hielden deze samen open. 
Voorzitter van de harmonie was 
toen Leon Huyghe (1876-1951) 
die in 1906 de brouwerij aan de 
Appelhoek had overgenomen en 
het bedrijf haar huidige naam gaf. 
Mooie herinneringen heeft Roger 
Notte aan de vele muziekfestivals 
waaraan de harmonie ooit 
deelnam alsook aan het feest dat 
ter ere van hem werd 

georganiseerd naar aanleiding van zijn zestigjarig lidmaatschap. 
Vandaag is Jean De Laet voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en worden de 
repetities georganiseerd in het Brouwerijmuseum. Wie deze sympathieke vereniging op een of 
andere manier wil steunen kan contact opnemen met Roger Van Loo (09 252 21 38), die o.a. 
de verantwoordelijke is voor de externe relaties. 
Roger Notte wensen wij ook namens onze vereniging nog een dikke proficiat voor zijn niet 
aflatende inzet en zeggen meteen: ‘Doe zo verder!’.   
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DE BURGEMEESTER VAN MELLE-DRIES 
- door André Vervust - 

 
en misleidende titel, want Melle -Dries is immers geen gemeente. Maar 
toch was er zo iemand die men die naam gaf. 
Van den Hove Prosper Gustaaf, roepnaam Gust, was die man.  

Hij was geboren te Melle op 15 juli 1883 en was huisschilder van beroep. Hij 
huwde te Wetteren met Kennivé Maria Cordule, roepnaam Duleke, op 7 april 
1904. Zijn vrouw zag het levenslicht te Wetteren op 9 januari 1883 en was 
huishoudster. 

E 
Het was een vriendelijke man met een nogal fijn stemmetje. Klein van gestalte 
en rondbollig. Zijn echtgenote was zeer geliefd bij de buren. Het gezin had de 
enige radio in de straat en als die aanstond kwamen de buren luisteren. Dit was 
het geval tijdens de Ronde van Frankrijk en bij warm weder als men buiten 
kon zitten. Dan mocht men niet praten maar luisteren. De luidruchtige 
kinderen werden dan verderop de straat in gestuurd. 
Het gezin telde 5 kinderen. Ook deze waren zeer vriendelijk en behulpzaam. 
Gust werkte bij de firma Bier, een bloemisterij langs de Brusselsesteenweg, waar hij samen met zijn 
zoon, Maurice, het onderhoud deed van de serren zoals gebroken glas vervangen, het metalen gebinte 
van de serren verven.  Ook de glazen moesten tijdens de zomermaanden gewit worden en tijdens de 
winter terug afgewassen worden.  Men had immers nog geen automatische bescherming voor de 
planten tegen de zon.  Bij andere mensen ging hij nog wat schilderen tijdens rustige periodes op de 
bloemisterij en zo was het jaar om. 
Gust was ook de man die de feestelijkheden op Melle-Dries organiseerde, samen met enkele 
cafébazen. Hij beredderde alle spelen en zag er op toe dat alles correct  en op tijd verliep. Hij zorge 
ook voor de uitbetaling van de prijzen. 
Tijdens een van die avondevenementen kwam de burgemeester van Melle, ook eens zien wat er zoal 
gebeurde op Melle -Dries. Hij had gehoord hoe het er op Melle - Dries aan toeging, uit  gesprekken 
van het personneel op het gemeentehuis. Toen sprak  hij, waar het publiek bijstond “Ik ben 
burgemeester van Melle maar gij zijt burgemeester van den Dries” Dat sloeg in en men noemde hem 
enige tijd  burgemeester. 
Toen zijn woning onteigend werd, hij woonde in de Kleine Driestraat, en hij op een andere plaats ging 
wonen, deed hij de organisatie van de kermis niet meer. Hij liet alles over aan de plaatselijke cafés. 
Gustaaf overleed te Gent op 84-jarige leeftijd. Zijn echtgenote overleed te Melle toen ze 75 jaar was. 
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DEVOTIONALIA 
DEEL 1 - SCAPULIEREN 

- door Piet Selhorst - 

I 
 

n de late oudheid en vroege middeleeuwen, zullen de gewone man en vrouw hoogst waarschijnlijk 
ook wel christelijke symbolen verwerkt hebben in kleding en sieraden, maar daar is weinig met 
zekerheid over te zeggen. Dat veranderde in de latere middeleeuwen met de opkomst van de door de 

kerk goedgekeurde en gestimuleerde lekenvroomheid. Vooral de bedelorden propageerden het gebruik 
van religieuze accessoires in de door hen geleide geestelijke broeder en zusterschappen. Deze 
organisaties verlangden van hun leden deelname      aan een aantal liturgische diensten en devoties, 
ontleend aan monastieke gebruiken maar in bescheidener vorm, zoals het dragen van scapulieren en 
rozenkransen, onderdelen van de monastieke dracht. Het scapulier dat de monniken droegen, was een 
lap stof met een halsopening, die al over de schouders naar beneden hing (zie afb.1). In de late 
middeleeuwen werden de scapulieren veel verkleind en nog later zelfs tot twee symbolische lapjes stof 
verbonden door twee linten, voor leden van de geestelijke broederschappen. Het op de huid, rond de 
hals gedragen wollen scapulier was voortdurend voelbaar, zo herinnerde het de drager aan zijn of haar 
religieuze plichten (zie afb.3 ). 
In de 19de eeuw werd het religieus accessoire, in de vorm van scapulieren, rozenkransen, kruisjes en 
medailles massaal geproduceerd en gedragen. In die periode ontwikkelde zich een specifieke katholieke 
moraal en levensstijl met o.a. pelgrimtochten en bedevaarten. 
In 1838 schafte paus Gregorius XVI de verplichting af om voor het verkrijgen van een scapulier zich in 
te schrijven in een broederschap. Ze werden dan ook werkelijk  populair en volks. 
Wollen scapulieren versleten bij het dragen. Paus Pius X gaf in 1910 toestemming om in de plaats  van 
èèn of meerdere wollen scapulieren een scapuliermedaille te dragen, die dezelfde geestelijke waarde 
had, maar duurzamer, comfortabeler, toonbaarder en hygiënischer was. Wel moest men eerst een 
gewoon scapulier verkrijgen, daarna mocht dit pas vervangen worden door een medaille. De medaille 
moest door een priester gewijd worden, en wel door een priester van de orde die de bevoegdheid bezat 
het oorspronkelijk scapulier te wijden. Ook aan het uiterlijk van de medaille werden regels gesteld: aan 
de voorkant moest Jezus met het Heilig Hart zijn afgebeeld en aan de achterzijde Maria (zie afb.4). 
Soms kreeg men bij aankoop van een medaille een bidprentje erbij (zie afb.2). 
Vanaf de jaren 1960 is het gebruik van de negentiende eeuwse katholieke devotionalia snel verdwenen 
mede door de nieuwe openheid die het tweede Vaticaans Concilie bracht, niets werd nog gewijd en de 
katholieke devotionalia werden massaal afgeschaft. Maar niet iedereen volgde, sommige mensen 
dragen heden ten dage nog medailles ter bescherming van alles en nog wat. 
Uit de collectie van het gemeentelijk museum te Melle laat ik u één van de meest gedragen scapulieren 
en scapuliermedailles zien, namelijk die van O.L.V. van de Karmelberg, deze in wol werd ook het 
bruine scapulier genoemd. Volgens de geschiedenis heeft het bruine scapulier zijn ontstaan te danken 
aan de verschijning van Maria aan Simon Stock in 1251, die op pelgrimtocht was naar de berg Karmel ( 
waar de karmelietenorde ontstond tussen 1150-1210 ) gelegen in het noorden van Israël. Bij de 
verschijning gaf ze hem een bruine scapulier als onderpand voor het “zieleheil” en ter bescherming 
tegen het gevaar voor al wie het scapulier droeg . En zo werd het in de loop der tijden verder gedragen 
door het volk ter bescherming en redding bij gevaar en ook ter ere van Maria van de Karmelberg. 
Haar gedachtenis werd oorspronkelijk door de karmelieten gevierd. Vanaf 1726 komt deze gedachtenis 
ook in de Romeinse kalender voor. Deze feestdag valt op 16 juli. 
 
 
 
Giften van devotionalia, zoals medailles, prentjes enz… zijn altijd welkom in ons museum. 
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Afbeelding 1: de boodschap van Maria aan Simon Stock. 
 

Simon Stock (Simon Anglus) werd geboren in Aylesford 
(Kent) zijn bijnaam heeft hij te danken aan het feit dat hij als 
jongeman een kluizenaarsleven leidde in een holle boom. Hij 
werd in 1237 karmeliet en later ordegeneraal. In die functie 
stichte hij verschillende ordehuizen in Cambridge, Oxford, 
Parijs en Bologna. Hij werd meestal afgebeeld waarbij hij 
geknield het bruine scapulier van Maria in ontvangst neemt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afbeelding 2: bidprentje uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle. 
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afbeelding 3: bruine scapulier – O.L.V. van de Karmelberg  
(uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle), grootte 1/1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 4: scapuliermedailles – O.L.V. van de Karmelberg  
 (uit de collectie van het Gemeentelijk Museum), grootte 2/1.  

 
voorzijde
 
achterzijde
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HET RENTEBOEK VAN DE KERK VAN GONTRODE 
1548 – DEEL 1 

- door Noël Vanrolleghem - 
 
Het komt veelvuldig voor dat de leenhouder zijn gronden niet zelf uitbaat, maar deze door derden laat 
bewerken tegen een vaste, eeuwige en onveranderlijke vergoeding in geld of natura. Deze vergoeding, 
die aan de leenhouder telkenjare vaste opbrengsten garandeert, staat in de middeleeuwse bronnen als 
rente of chijns bekend en wordt genoteerd in een renteboek. Deze jaarlijkse vergoeding wordt op een 
vaste datum betaald bv. bamis (1 oktober) of kerstavond (24 december).  
Niemand kan met zekerheid het tijdstip bepalen wanneer deze vergoeding werd ingesteld. Sommigen 
menen dat zij overblijfselen zijn van ingestelde belastingen door de Romeinen en verder in stand 
werden gehouden door de Frankische vorsten. Anderen stelden dat ze door Keizer Karel De Grote 
werden ingesteld ten voordele van kerken en geestelijken. Nog anderen denken dat ze ontstaan zijn 
door de leengoederen en beschouwd kunnen worden als een oorspronkelijke pacht van deze gronden.  
Keizer Karel maakte de betaling verplichtend en bij bevel in ’t jaar 801 scheidde hij deze in drie delen: 
een deel voor de behoeftigen, een deel voor de kerk en een derde deel voor het onderhoud van de 
dienstdoende priesters. 1 
Onder de titel “Eigenaars en plaatsnamen in Gontrode ao 1508” verscheen in “De Gonde” in de 
jaargangen 1988 en 1989 van de hand van dhr A. De Baets de omgezette tekst van het renteboek van 
het jaar 1508. 
Wij willen hierbij de omgezette tekst van het renteboek van de kerk van Gontrode uit het jaar 1548 
publiceren. In 1664 werd het renteboek vernieuwd. Aan de hand van de gegevens in het renteboek 
1548 zou men de opeenvolgende eigenaars van diverse erven, hofsteden, landen, meersen, 
onderworpen aan de kerk van Gontrode, tussen 1548 en 1664 kunnen reconstrueren. Het is echter niet 
steeds evident dat men de juiste volgorde uit dit document kan afleiden. Het verdient dan ook 
aanbeveling de waarschijnlijke volgorde te toetsen aan o.m. gegevens uit parochieregisters, 
kerkrekeningen, enz. 
 
De omgezette tekst bestaat uit rechtstaande grotere letters voor hetgeen in het oorspronkelijk 
document in gotisch schrift in 1548 vermeld staat. De kleinere cursieve letters zijn de omzetting van 
hetgeen in de loop der navolgende jaren aangevuld werd. 
Aan de hand van een practisch voorbeeld kan de lezer de vermelde gegevens beter begrijpen. 
 
9 
abcdefghikl nu Pieter Janssens bij decrete 
mnopqrstvxy nu Joos Van Grimberghen 
89 Solvit Pieter nu Jan Vanden Driessche 
Janssens door nu Lieven Vanden Driessche 
Jan De Gijtere tot   
ende met 1667 Lieven Pien fs Lievins over Lievin Pien synen 
 vadere op een half bundere gheleghen inde stede  
 te cootele jeghen de linde, suudt den roode cautere  
 ende noordt de straete VI den. par 
 
De oorspronkelijke tekst vermeldt de aard van het bezit, de grootte, de ligging, de namen van de 
aanpalenden, de vroegere eigenaars en de verschuldigde rente aan de kerk. Concreet wil dit voor ons 
voorbeeld zeggen dat de eigenaar in 1548 Lieven Pien is (zoon van Lieven), dat voordien de eigenaar 
vader Lieven Pien was, dat de grootte een halve bundere was (= ongeveer 50 aren), gelegen te Cootele 
bij de bekende linde, ten zuiden van Rodecauter en ten noorden van de strate. De verschuldigde 
jaarlijkse rente aan de kerk bedroeg VI denieren (parisis). 

                                                           
1 “Calcken door de eeuwen heen (historische bijdragen getrokken uit de archieven der gemeente)”, Cyriel Dauwe, Kalken 1908. 
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De cursieve letteren links abc…betekenen dat in 1548 (= a), 1549 (= b), 1550 (= c), enz. de 
verschuldigde rente van zes denieren werden betaald door Lieven Pien. In 1589 betaalde (= solvit) 
Pieter Janssens deze rente en later betaalde Jan De Gijtere het verschuldigd bedrag tot in ’t jaar 1667. 
De opeenvolgende eigenaars van dit erf kunnen afgeleid worden uit de namen genoteerd rondom de 
oorspronkelijke tekst. De nieuwe eigenaars staan steeds het dichst bovenaan de gotische tekst. Voor 
ons voorbeeld was vader Lieven Pien de eerste eigenaar, opgevolgd door zijn zoon Lieven, daarna 
Lieven Vanden Driessche, vervolgens Jan Vanden Driessche, opgevolgd door Joos Van Grimberghen. 
Bij decrete (dus opgelegd door de overheid) werd dit erf in eigendom genomen door Pieter Janssens en 
op zijn beurt later beheerd door Jan De Gijtere.  
De eigendomsoverdrachten konden op verschillende manieren gebeuren : bij sucessie, bij huwelijk, bij 
koop en verkoop, bij decrete, bij vermangelinge (= ruilen). 
Er zijn vier erven (nr 16, 17, 18 en 19) vermeld waar de kerk dezelfde rechten als den heer van de 
heerlijkheid had bij verkoop van het goed (= wandelcoop) of bij het overlijden van de eigenaar (= 
sterfcoop). 
De familienamen en de toponiemen zijn geindexeerd en een verklarende woordenlijst zijn aan de 
omzettingen toegevoegd. 
 
 
 

 
Woordverklaring 

 
agreeren toestemmen, goedkeuren, aanvaarden 
aproberen toestaan, goedkeuren 
beck bek, scherpe hoek 
bernen branden 
beth beter, meer 
bunder in 't graafschap Aalst gelijk aan 4 dachwant of 1,2298 ha 
causa uxoris uit hoofde van het huwelijk 
cautsie=cautchie kalseide, bestrate weg 
cavelinghe verdelinge 
chijns rente, erfelijke landpacht 
coepen kopen 
competeren toebehoren aan, in bezit zijn van, rechtens toekomen 
consente toestemming 
dachmael dachwant, stuk zo groot als in een dag beploegd kan worden 
dachwant 100 roeden, in 't graafschap Aalst gelijk aan 0,3075 ha 
denier een twaalfde van een schellink 
dooghen ondergaan, moeten verlenen 
eesch eis 
expedieren voldoen 
geland(t) aanpalend, aangrenzend 
gelasen venster glazen venster 
gemet een derde van een bunder 
he(e)rwech heirweg, legerweg, breede weg 
hendende eindigend 
houwelijck huwelijk 
hoyr(ye) erfgenamen 
immemoriaal onheuglijk 
kerkmeester kerkvoogd, opziener over een kerk 
lauderen loven, prijzen 
lochtinck tuin, hof, moestuin 
loo bos, open plek in een bos 
lyscoucke lijnzaadkoek 
mangelen eigendom ruilen 
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meers(sche) weide, moerasland 
modeken graanmaat 
obool helft van een denier 
onderstokhouder veilingmeester 
par(issis) Parijse muntwaarde 
priesteraige pastorij 
prochiaen pastoor, inwoners van de parochie 
recompensie vergoeding 
repositoire rustaltaar 
rudder ridder 
sch(elling) een twintigste van een pond vlaams 
Sint Jans dach 24 juni, midzomer 
solvit voldaan, vereffend 
steede hofstede 
sterfcoop doodcoop, overgangsrecht bij overlijden 
supplecatie ootmoedig verzoek, verzoekschrift 
suppliant verzoeker, indiener 
teenen flassche tinnen fles 
verus ware 
vierendeel het vierde van een inhoudsmaat, = 2 pinten = 2 x 0,577 liter 
vut(en) uit 
wandelcoop recht te betalen wanneer een eigendom bij contract op een ander overgaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afbeelding van de oude kerk van Gontrode. 
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                                    TOPONIEMEN 
 

  1 De huidige Geraardsbergsesteenweg = cautchie = cautsie = herwech = heerwech. 
  2 De huidige Kalverhagestraat = meulem wech 
  3 Het begin van de huidige Kapellendries = hoollestraete = hoolstraete = hulle. 
  4 De huidige Meersstraat = meerschstraete 
  5 De huidige Potaarde straat = potaarde 
  6 De huidige Proefhoevestraat = boschstraat 
  7 De huidige Scheldeweg = Schelderode weghe. 
  8 Wat thans in de volksmond de “Schuine ree” heet was vroeger de omgang 
  9 De huidige Vinkeslag = meuelem straetken 
10 De huidige Watermolenstraat = molen straat 
11 De huidige Gondebeek tussen Landskauter en het Goed ten Abeele (Watermolenstraat) heette vroeger de 

molenbeek 
 

 aelmoesene. 7. 11. 13. 19. 20. 28. 36. 37. 39. 
.41. 49.50. 

 biesweede. 2. 
12 bosperre. 10. 
13 boucken. 11. 56. 
 boucken by den cruce. 37. 
 brouckvivere. (Melle) 8. 
14 brugghe. 12. 
 caerdevelde. (Melle) 5. 
  1 cautchie. 3*12. 
 cauter straetkin. 51. 
 clooster. 7.7*.8.35. 

cootel straetken. 1**.48. 
15 cootele. 1. 1**. 5. 5*. 6*. 8*. 9. 23. 31. 41. 
16 craeylooc. 52. 
 cruuce ten eecken. (Melle) 10*. 
 drabbaert. (Melle) 16. 
17 drincbosch. 28. 
 eecken. 7*. 
 ghendschen voetwech. (Melle) 16. 
18 ghinderomme. 13. 
19 goede ter lampten. 29. 
 heelichse gheest meersch. 56. 
  1 heerwech. 3*. 10*. 16.41.49. 
20 hof ten ackere. 1*. 
19 hof ter lampten. 14. 15. 
  3 hoolen weghe. 41. 
  3 hoolstraete. 36.39. 
  3 hulle. 25. 
 
 
 
De omkaderde nummers verwijzen naar de kaart, 
de andere nummers verwijzen naar de tekst. 
 
 
 
 
 
 
 

 kerchof van Gonteroden. 9*.46. 
21 kercken dreve. 9*. 40. 46. 
22 kercken van Gonteroden. 41.55. 
 kinderen bucht. 1**.5*. 
 lande ter lampten. 32. 
23 lexhuus velde. 21.26. 
24 linde. 9. 
24 lindevelt. 1**. 6*. 
25 loodriesch. 10. 21. 26. 28. 30. 31. 42. 44. 47. 

51. 53. 54. 58. 
  4 meerschstraete. 20. 22. 28. 47. 
26 meulem cautere. 1**. 2*. 18. 35. 55. 
  9 muelem straetkin. 9*. 
  2 muelen wech. 40. 
 nokerveldekin. 4. 
 nys lochtinck. 3. 
 pondtwech. 48. 
27 priesteraige. 47. 
 putte. 2*. 49. 
 quaetcoop. 35. 
  2 roode cautere. 9. 16. 19. 20. 21. 24. 31. 48. 
  7 schelderode weghe. 1**. 2. 50. 
 sheeren straete. 37. 
19 stede ter lampten. 27. 
29 strueden bosch. 7. 
 truedekin. 4. 
 vaerrenberch. (Melle) 8. 
 waelmeersch. (Melle) 52. 
 ydeleeren putte. 17. 
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Dit hier naervolghende es de erfvelicke rente ende erfachtichede toebehoorende der kercken van 
Gonteroden ende ooc vier poynten ende parceelen van erfven by speciaelen ghenompt daer de 
kercke op heft sterfcoop ende wandelcoop ghelyc den heere vanden lande. Desen bouck was 
vernieut int jaer ons heeren als men schreef duyst vyfhondert achtendeveertich als pastoor ende 
verus heere Jan Boelins als kercmeesters Joos Coolins ende Joos De Maerteleere gheaccoordeert 
ende gheaprobeert by de ghedeputeirde ende ghemeene vander prochye van Gonteroode voorseit 
ende djaer ende kerssavont achtendeveertich over deerste jaer van desen boucke was betaelt 
ghetheekent metter  
lettere a 
 

1 
abcdefghikl  nu de weduwe en d’hoirs joncker Alexander Vander Goes 
mnopqrstvxy   nu sieur Alexander 
bet 92 93 In den eersten de twee weesen van Huughes Du  vander Goest                              
94 25 45 Gardyn over Robbrecht Van Yeghem over Jan  pachter Gillis Van 
1668,1669 en Van Yeghem over Stevin Van Liekerke vut een Acker 
1670 dachwant lants gheleghen by cootele, zuudt den 
 pondtwech, west tcootelstraetkin ende noort den 
 kercken lande van Gonterode. IX sch par 
 

2 
Solvit tot ende  nu de weduwe Pieter Vanden Hende   

    met 1663  nu de weduwe van 
   abcdefghikl De selve hoyrie over de selve vut eenen halven Marten Verschueren  
    mnopqrstvxy bundere lants gheleghen anden beck beneden  pachteresse de    
    Schelderode weghe, oost ghelant Jan Van Ronse weduwe Adriaen   
 ende west de biesweede toebehoorende Francoys Vanschoorisse 

                  Vander Meerre  
  XII den. par            

3 
abcdefghikl               nu de weduwe ende d’hoirs joncker Alexander Vander Goes 
mnopqrstvxy Solvit    
tot ende met 1670     De selve hoyrie over de selve vut den Nys lochtinck 
 metten noordt hende commende ande straete III den. par 

4 
abcdefghikl  nu de weduwe ende d’hoirs joncker Alexander Vander Goes  
mnopqrstvxy   
Solvit 92 93 94  De selve hoyrie over de selve op truedekin nu  
95 1625 Solvit tot  gheheeten nokerveldekin ooc metten noordt hende 
ende met 1670 commende ande straete I den. par 

5 
abcdefghikl nu de weduwe ende d’hoirs joncker Alexander Vander Goes  
mnopqrstvxy   
bet 92 93 De selve hoyrie over de selve vuten caerdevelde te  
bet 94 25 45 Solvit cootele hendende west ende noordt an dhaude                                                          
tot ende met 1670 straete  III den. par 

6 
 Nu m(ijnhe)er Anthuenis De Baenst ruddere by  
 coope jeghens joncheere Stevin Andries heere van  

                            Meerre ende Godefroot Vanden Heede ghedaen  
                            als voochden vanden weesen van wylent Huughes  
                            Du Gardyn salegher memorien 
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7 
abcdefghikl M(ijnhe)er Lievin Vanden Hoole ruddere over nu toebehoorende  
mnopqrs 1619 Loodewyck synen vadere up strueden bosch, het clooster van 
1628 1638 1648 oost der straeten, west derfve vander aelmoesene Melle 
1658 1659 1660  van Sinte Baefs nu toebehorende et cloostere van  
 Melle II sch VI den. par 

8 
abcdefghikl Tselve cloostere van Melle over de selve  
mnopqrs persoonen up een stick landts gheheeten  
 vaerrenberch gheleghen boven den brouckvivere,  

 suudt streckende lancx der straten hendende up  
 den brouckvivere ende noordt tselve cloostere X den. par 

9 
abcdefghikl nu Pieter Janssens bij decrete 
mnopqrstvxy nu Joos Van Grimberghen 
89 Solvit Pieter nu Jan Vanden Driessche 
Janssens door nu Lieven Vanden Driessche 
Jan De Gijtere tot   
ende met 1667 Lieven Pien fs Lievins over Lievin Pien synen 
 vadere op een half bundere gheleghen inde stede  
 te cootele jeghen de linde, suudt den roode cautere  
 ende noordt de straete VI den. par 
 
 

10 
abcdefghikl nu Matthys De Bouver, nu de weduwe joncker Geeraert De Bruijne 
mnopqrstvxy    
Solvit tot ende met Jan Aechten by coope jeghens heere Lievin Steur op  
kerssavont 1659 een steede gheleghen metten oosthende anden 
 loodriesch ende west den bosperre III den. par 

11 
abcdefghikl  nu de weduwe ende hoirs Jan Vande Keere 
mnopqrstvxy nu Jan Van de Keere 
 Pauwel De Smale bij coope 
  
 Jan Van Grembergen up syn steede gheleghen ten  
 boucken, oost den herwech ende west der  
 aelmoesene erfve van Sinte Baefs X den. par 

12 
abcdefghikl  Nu jonckvrauwe Joanna Wauters 
mnopqrstvxy nu Guiliame Wauters 
  
 De hoyrs van Lauwereins Vander Straeten up een  
 half bundere meersch gheleghen ande cautsie by  
 der brugghe VIII den. par 

13 
abcdefghikl  Thof te Gonteroden gheheeten thof van  
mnopqrstvxy Ghinderomme toebehoorende daelmoesene van  
An 89 Solvit tot  Sinte Baefs 

    ende met 1663  VIII den. par 
14 

abcdefghikl  Item tselve hof ter lampten 
mnopqrstvxy 
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An 89 XCIX  I den. par 
15 

abcdefghikl  Item tselve hof noch een  
mnopqrstvxy  modekin rogghe 
An 89 

16 
abcdefghikl  nu Bavo De Fourneau 1631  
mnopqrstvxyz Cr 9 Nu Adriaen ende weesen van Jan Van Beneden by coope 1628 
abcdefg Nu Gheeraert De Curte by coope 
88.89.90.91.92.93 Nu Bertelmeux Vanden Driessche 
94.95.96.97.98 XCIX 
1608.1659 Nu Lauwereins Mathys by coope jeghens de hoyrye van 
Jan De Smet fs den Cauwaels up een half bundere landts gheleghen  
Lieven bij coope up roode cautere, oost den herwech, west den  
van d’hoirs ten ghendschen voetwech ende noort streckende lancx  
jaere 1660 en den drabbaert, hier af heft de kercke sterfcoop ende  
solvit Xen penninck wandelcoop ghelyck den heerre IIII den. par 
1663 

17 
abcdefghikl Nu de weese Joris Van Schorisse 
mnopqrstvxy Nu Marten Van Schoorisse by successie van Jan Vanden Hende 
Solvit tot ende met  
kerssavont 1593 De hoyrs van Jan Van Campen by coope jeghens  
Solvit Pieter De Willem Dellaert(?) up een half bundere landts  
Winne als vooght gheleghen up ydeleeren putte, oost Ryns bundere,  
over de weese Joos hier af heft de kercke sterfcoop ende wandelcoop  
Van Schoorisse tot ghelyc den heerre I den. par 
ende met 1659  
 Nu Adriaen De Winne by successie 

18 
abcdefghikl  Nu Lieven Van Ydeghem 
mnopqrstvxy   Nu Adriaen Van  
89.90.91.92.93 Willem De Serniere by coope jeghens Margriete Beneden by coope 
Solvit Lieven De Cauwaels up een half bundere landts gheleghen van Mathijs 
Smet causa uxoris up muelem cautere, oost de hoyrs van Jan Van Van Ydeghem een 
over syn derde Campen, west dlant van Anneken Arens, hier af dachwant en alf en 
deel tot ende met   heft de kercke sterfcoop ende wandelcoop ghelyc Sijmoen Boom een  
kerssavont 1659  den heerre alf dachwant 
1664 ende  
competeert hier oock dander deel bij coope van Lieven Cuijse XI den. par 
causa uxoris Maria Van Beneden solvit tot ende met 1664  

19 
abcdefghikl  Nu Lieven De Wilde by coope sijnen vadere ghedaen Nu Lieven Van  
mnopqrs Solvit Desen …De Clercq by coope van …….. Durme filius 
tot ende met 1593  Niclaijs, nu Maria 1663 De 
hoyrs van Willem Vander Beecken up een Van Spigele 
 dachwant landts up rooder cautere, oost der  bij coope van  
 aelmoesene erfve van Sinte Baefs, west tgroen  Lieven Van  Durme  
 weghelkin daer men gaet vanden driessche naer  
 Ghendt, hier af heft de kercke sterfcoop ende  
 wandelcoop ghelyc den heere V den. par 

20 
abcdefghikl  Nu Pieter Van Gansberghe bij coope van Gillis Decock  Nu Pieter Van   
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mnopqrstvxy 89 Den selven causa uxoris Anna Van Hende (1) Hende proprietaris 
   
 Jan Vander Eecken by coope jeghens Jan Symoens  
 up een bundere up roo ackere hendende suudt ande  
 meerschstraete, west daelmoesene erfve van  
 Sinte Baefs III sch. par 

21 
abcdefghikl  Nu de weduwe joncker Geeraert De Bruijne 
mnopqrstvxy 
Solvit tot ende met Jan Aechten ende Lievin  De Groote by coope jeghens  
kerssavont 1659 den prioir van Waerscoot vut lexhuus velde, suudt  
 den loodriesch ende noordt den roode cautere XII den. par 

22 
abcdefghikl  Nu Pieter De Winne over de weduwe ende hoirs Jooris Buijsse  
mnopqrstvxy nu Marten Van Schoorisse over d’een dachwant up de westzyde ende d’ander  
Anno 89, XCIX dachwant de weese van Jacob Van Driessche. Solvit Jan De Gijtere over d’hoirs 
Solvit Pieter De  Jooris Buysse tot ende met 1658 
Winne over d’helft 
tot ende met  Jan Symoes ende Willem De Serniere by coope  
kerssavont 1659 jeghens Symoen Cauwaele vut een half bundere  
 landts, oost ende west derfve van Sinte Baefs ende  
 suudt hendende ande meerschstraete VI den. par 

23 
abcdefghikl  Nu de weduwe ende hoirs joncker Alexander Vander Goes  
mnopqrstvxy  Arent Voet by decrete 
Solvit tot ende met 
1670 Meester Hellyn Van Stelant over Janne Vanden Hulle  
 up een dachwant landts by cootele, oost ende west de  
 erfve vanden hoyrs van Hughes Du Gardyn III den. par 

24 
abcdefghikl  De selve 
mnopqrstvxy  
Solvit tot ende met De selve over de selve up een dachwandt landts up  
1670 roode cautere, oost ghelandt Symoen Coolins ende  
 west Symoen Cauwaele VI den. par 

25 
abcdefghikl  De selve over de selve up een dachwant landts  
mnopqrstvxy gheleghen by der vierschaere ten hulle, oost ghelant  
 Joos De Maerteleere ende west Baven Vander  
 Houven met synen leene IIII den. par 

26 
abcdefghikl  Nu Gillis De Groote by successie van synen vadere  Nu Pieter Van mnopqrstvxy
  Durme causa uxoris 
Solvit 87.88.89.90. Lievin De Groote by coope jeghens Symoen Vanden nu Maeyken, Pieter  
1.2.3. Hende up een steede ande loodriesch, oost lexhuus  ende Francois Van 
Solvit tot ende met steede ende zuudt hendende anden selven driesch Durme fs Pieters 

  1658   
     
  II sch VI den. par 

27 
abcdefghikl Nu de selve 

                                                           
(1) Pieter Van Gansberghe fs Pauwels causa uxoris Janneken Vanden Hende (en niet Tanneken zoals op veel 
plaatsen vermeld werd) althans volgens de parochieregister van Gontrode. 
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mnopqrstvxy  
Solvit 87.88.89.90. De selve vuter selver stede ter lampten  
91.92.3  I den. par 
Solvit tot ende met   
1658 

28 
Nu Jan De Smet fs Nu Jan Nieuwenhuus by coope over de drie deelen van vieren  Nu Adriaen De 
Jans causa uxoris vande hofstede wylent Jan De Poortere Winne causa uxoris 
et solvit tot ende  
met kerssavont 1658 Willem De Serniere met de weduwe ende hoyrs van  
abcdefghikl  Jan De Poorter vut haerlieder steede ande loodriesch  
mnopqrstvxyz ghenaempt den drincbosch, oost de eerfve vander  
 aelmoesene van Sinte Baefs, west de dreve naer de  
 meerschstraete tendende metten noorthende anden  
 loodriesch Een pondt was 

29 
abcdefghikl  De selve vuten selven goede ter lampten 
mnopqrstvxy  I den. par 

30 
 Nu Pieter De Roeck ende Jan Van Beneden by coope van Lieven Van ……. Antoine De Coninck 

causa uxoris  
 
abcdefghikl De hoyrs van Gheerdt Huebins up een steede  
mnopqrstvxy ande loodriesch, oost Loowys De Poortere, west  
 Pieter Van Migheroode ende suudt hendende anden  
 selven driesch XII den. par 

31 
abcdefghikl  Nu de weduwe ende hoirs Geeraert De Bruijne Nu joncker Geeraert 
mnopqrs  De Bruyne 
Solvit 1653 Jan Aechten by coope jeghens den prioor van  pachter Pieter  
Solvit tot ende met Waerscoot up een dachwant landts up roode cautere,  Verstraeten 
kerssavont 1659 west et weghelkin daer men gaedt van loodriesch te  nu dhoirs ende  
 cootel waert ende oost de selve Jan Aechten weduwe 
   
  V sch. par 

32 
abcdefghikl  
mno De selve vuten selve lande ter lampten IIII den. par  

33 
abcdefghikl  Nu Lieven Van Ydeghem Nu Joos De mnopqrstvxyz 
 De Clercq t’derde Solvit d’hoirs Adriaen Van Ronse ter 
causen van Beatrise syn  ende Jan De Gijtere  
Michiel Van Ackere huusvrauwe over Jan Cauwaele vut eenen sticke  t’derde 
tot ende met 1658 landts gheleghen achter Pieters Van Migheroode  ende Jan Van  
Solvit Joos De steede ende noordt den wech daer men ryt van  Beneden t’derde  
Clercq tot ende met Gonteroden naer Botelaere  
kerssavont 1658 
Solvit Ydeghem 89  een modekin  
Solvit Jan De Gijtere  rogghe ende een 
over syn deel tot ende met kerssavont 1658 vat wyne  

 
Deel 2 verschijnt in het volgende nummer van de Gonde 
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LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING 
DE GONDE 2004 

(gegevens t.e.m. 15 maart 2004) 
 

STEUNENDE LEDEN 
 

 

AUMAN Luc Melle 
BEKAERT Georges Melle 
BRACKE Liliane Melle 
BRAECKMAN Henri Melle 
BRAECKMAN Roland Melle 
BUYLE Willy Laarne 
CHRISTIAENS-BUYLE Martine Melle 
CORNELIS Jean-Pierre Melle 
DE BACKER Oscar Melle 
DE BAETS August Melle 
DE BOEVER Johan Melle 
DE BOSSCHERE Koen Melle 
DE COSTER Luc Melle 
DE COSTER Marc Melle 
DE COSTER Paul Melle 
de Hemptinne Reginald Melle 
DE LANGHE-DE KEGEL Nand & Miet Oordegem 
DE MAESENEER Dirk Melle 
de Potter d'Indoye Edouard & Louise Melle 
DE RUYVER Luc Laarne (Kalken)
DE SCHAMPHELAERE Jozef Oosterzele 
DE SCHRYVER Xavier Destelbergen 
DE SMET Lucien Aalter 
DE SPIEGELEIRE Marie-Antoinette Melle 
DE VLOED Patrick Melle 
DE WINNE Lucien Gent 
DEPRE Paul Melle 
DESMET Ginette Gent 
DEWULF J.M. Gontrode 
ERVYNCK Gontran Gentbrugge 
FOUCQUAERT Fernand Wetteren 
FRANCOIS Herman Melle 
GOOSSENS Willy Wetteren 
GYSELINCK Antoine Melle 
HANSSENS Herman Gent 
IMPENS Eric Zaffelare 
LAMMENS Edmond Meise 
LEHOUCQ Nicole Heusden 
LEMMENS Daniël Melle 
MATTHIJS Koen Wetteren 
MOREELS Erik Gontrode 
NOTTE Roger Melle 
OLSEN Jan Melle 
OLSEN Lieve Melle 
PAEPEN Christiaan Melle 
PAUWELS Jozef Waarschoot 
PLATTEEUW Marc Melle 
RAES Egide Melle 
SCHEPENS Raoul Melle 
SIMILLION Johan Gontrode 
SMEDTS Marcel Melle 

STEURBAUT Philip Zottegem 
TEIRLINCK Armand Melle 
TEMMERMAN Raphaël Melle 
THOMAS François Melle 
TIMMERMAN Willy Melle 
VALENTIJN Jacques Melle 
VAN DE STEENE Roger Gent 
VAN DEN BERGHE Marcel Melle 
VAN DEN BERGHE Patrick Melle 
VAN DER STICHEL Freddy Gentbrugge 
VAN HEDDEGEM Gerard Melle 
VAN HEDEN Rolande Wetteren 
VAN HOVE Mario Melle 
VAN OOST Maurits Melle 
VAN SLYCKEN André Gontrode 
VAN STEENBERGE Victoria Melle 
VANROLLEGHEM Noël Gontrode 
VERVAET Julien Melle 
VITS Laura Melle 
WALDACK Felix Laarne - Kalken

 
LEDEN 

 
Naam Voornaam Gemeente 

ACKE Lucienne Gent 
ADRIAEN Mark Gentbrugge 
BEHAEGEL Gilbert Zwalm 
BLOCKEEL Antoon Melle 
BOURGOIGNIE Willy Melle 
BOVIJN Lucie Melle 
BRACKE Dirk Melle 
CARIJN-BOTERBERG J. Gent 
DAUW Marcel Melle 
DE BACKER Erwin Melle 
DE BOSSCHER Albert Zottegem 
DE BOSSCHERE Lucien Melle 
DE COSTER Greta Melle 
DE GEYTER Edgard Aalst 
DE LANGE Maria Oosterzele 
DE LONGIE Guido Melle 
DE MOERLOOSE Hendrik Melle 
DE MOL Daniël Wetteren 
DE MOOR Freddy Wenduine 
DE NYS Magda Melle 
DE PAUW Eric Gent 
DE PELSMAEKER Martin Melle 
DE ROEVE Claudine Melle 
DE SUTTER Julien Melle 
DE WAELE Juliaan Melle 
DE WITTE John Gent 
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Naam Voornaam Gemeente 
DE ZUTTER Andy Zottegem 
DESMET Willy Gent 
DEXIA Bank  Brussel 
DHAESE familie Melle 
DHAESE Herman Sint-Denijs-

Westrem 
DHONDT Romain Merelbeke 
D'HOYE Willy Melle 
DUQUET Frans Sint-Lievens-

Houtem 
GALLE Gerard Eupen 
GANSBEKE Willy Gent 
GETTEMANS Geert Melle 
GOEMAES Maurice Zwijnaarde 
GOESSENS Luc Gontrode 
GOESSENS Marc Wetteren 
GOOSSENS Roger Wetteren 
HAESEBEYT Freddy Bottelare 
HUYGHE Nand Melle 
J. Story - Scientia bvba  Gent 
JANSSENS-LANGEROCK Gh. Melle 
KELDERMAN-BAUWENS Viviane Gent 
KELLENS Julien Melle 
LEFEBRE Christiane Wezembeek-

Oppem 
LIEVENS Paul Zottegem 
MABILDE Yvette Melle 
MAGERMAN Pol Herzele 
MARTENS Jan Scheldewindeke 
MESSEMAN Michel Melle 
MORES Rosa Gent 
NAUDTS Marcel Melle 
PIENS Luc Melle 
QUINART  Melle 
RAMON Roger Sint-Amandsberg 
ROELANDT Gerard Oordegem 
SACKX Martin Sint-Amandsberg 
SCHIETTEKATTE Etienne Melle 
SIAENS François Melle 
SLOCK André Melle 
TEIRLINCK Lucien Melle 
THOEN Armand Tielt 
TIMPERMAN Roger Melle 
TUSSCHANS Jan Melle 
URMEL Marc Dikkelvenne 
VAN CAENEGHEM Pol Gent 
Van Cauwenberge-
Lippevelde 

Rita Melle 

VAN DE PUTTE Eric Melle 
VAN DE PUTTE Ghislain Oosterzele 
Van der Stede - De Vylder D. Melle 
VAN DRIESSCHE Luc Wieze 
VAN GREMBERGEN Antonia Melle 
VAN HECKE Jules Zottegem 
VAN KENHOVE Patrick Merelbeke - 

Bottelare 
VAN LIERDE Clara Gent 
VAN NIEUWENHOVE John Melle 
VAN OOST Marcel Melle 

Naam Voornaam Gemeente 
VAN ROEY Louis Tervuren 
VAN VOOREN Marc Gavere 
VANBETS Eduard Melle 
VINCQUEER Antoine Nieuwkerken-Waas
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Merksem 
VVF - afdeling Tielt   
WARMOES Leo Merelbeke 
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