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Woord vooraf

Met het initiatief ‘STEENWEG 300’, waarbij de aanleg in 1704 van de nieuwe
Brusselsesteenweg met verschillende activiteiten werd herdacht, heeft Melle positief kunnen
scoren. Onze vereniging heeft aan dit project ook haar enthousiaste medewerking verleend.
Het maandenlang lopend programma werd ingezet met een prachtig concert in de SintMartinuskerk, een ‘historische’ stoet en een academische zitting in de raadzaal van het Melse
gemeentehuis (zondag 4 april). Daar gaf Prof. Dr. Pieter De Meyere (Universiteit Gent) een
passende uiteenzetting, die we hier verderop in ons tijdschrift mochten afdrukken.

De

tentoonstelling ‘Families en hun woning langs de Brusselsesteenweg’ kende op de
Erfgoeddag (zondag 18 april) en op zondag 16 mei (de dag waarop de steenweg voor een
gedeelte verkeersvrij was gemaakt voor een heus volksfeest) een overrompelend succes. Deze
expositie is nog te bezichtigen tot 11 juli e.k..
Op Open Monumentendag (zondagnamiddag 12 september 2004) wordt met de
medewerking van het Gemeentelijk Museum in het kader van het intergemeentelijk cultureel
samenwerkingsverband ‘Vijf voor Vijf’ een gegidste wandeling gepland langs een aantal
mooie stukjes natuur en landschap te Melle en haar deelgemeente Gontrode.
In november brengen we met een tentoonstelling in het Gemeentelijk Museum de
Wereldoorlogen I en II onder de aandacht van het publiek. Het zal dan 90 jaar geleden zijn
dat er ook te Melle fel gevochten werd tegen de invallende Duitse troepen (september en
oktober 1914), 70 jaar dat het monument ter ere van de Franse Vlootfusiliers plechtig werd
onthuld (1934) en 60 jaar dat Melle werd bevrijd van het verschrikkelijke naziregime
(september 1944). Ook herdenken we dan de vele burgerslachtoffers te Melle-Vogelhoek die
stierven ten gevolge van de bombardementen op de spoorweginstallatie in de omgeving van
Merelbeke-station in april en mei 1944. Speciale aandacht zal ook gegeven worden aan de
Melse oudstrijdersverenigingen.
Verder vindt u in voorliggend nummer van ons tijdschrift een bijdrage over de
Klophekwegel, een vervolg op de reeks met betrekking tot oude bidprentjes, een tweede
deel in verband met de devotionalia in de collectie van het Gemeentelijk Museum en het
tweede deel van het renteboek van de kerk van Gontrode anno 1548.
Tot slot wensen we u een aangename en zonnige zomertijd!
Jan Olsen
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KLOPEKKENWEGEL EN KLOPEKKENLOS
- door August De Baets -

A

anvankelijk kwam de naam van deze wegel ons nogal vreemd over. De klopekkenwegel
bestond destijds in Gontrode en een Klopekkenlos in Melle. Wat was de betekenis van
Klopekken? In de Middelnederlandse woordenboeken zoals bij Verdam en Stalpaert kwam

het woord als dusdanig niet voor. Uiteindelijk vonden we het in het Gents Woordenboek van L.
Lievevrouw-Coopman:
Klophek of Klopek-barieren, dray boomen, clopheckens.
In feite is het Gents dialect voor klaphekken. In de Dictionnaire de l’ancien Français1 vinden we:

claper = frapper avec bruit (slaan met lawaai), klanknabootsend mogelijks van Germaanse oorsprong
klaphek = een vanzelf toeklappend, vanzelf dichtslaand hek, een slaghek.
Bij Van Dale2 staat dat een klaphek enigszins schuin gesteld wordt, een scharnierend hek dat door
eigen zwaarte dichtvalt. Het bestond gewoonlijk uit een vast gedeelte en een beweegbaar stuk dat
heen en weer kon worden bewogen. Het werd gewoonlijk gebruikt als afscheiding tussen twee
weiden.
Sommige wegen liepen destijds dwars door de weiden van verschillende eigenaars en dienden
afgesloten te worden opdat het vee op eigen terrein zou blijven. Met gewone hekkens bestond het
gevaar dat onoplettende weggebruikers zouden vergeten het hek te sluiten. Met klaphekkens kon dit
niet gebeuren want ze vielen met een klap of klop vanzelf dicht.
In Gontrode was de Klopekwegel een voetwegel van 1 m breed en verbond hij de Driesstraat met de
Meersstraat waar het klaphekken stond. De wegel had een lengte van 324 meter.
Het hekken moest beletten dat het vee van de Driesbewoners via de Meersstraat in het dorp
terechtkwam. Het dorp zelf was aan de noordwestzijde afgeschermd door een brede haag. De
klopekwegel betekende voor de Driesbewoners een kortere weg om naar de kerk en het dorp te gaan.

In Melle was de Klopeklos van een heel andere aard. Hij begon aan de Kalverhagestraat in de wijk
Meulem en volgde de strook bossen langs de Gondebeek die hij begrensde langs de noordwestzijde.
De zuidoostzijde van de weg vormde de grens van de verkavelingen. De los had een breedte van 3 m
en lengte van 374 m. Hij vormde aldus een toegangsweg naar de vernoemde kavels. Het klaphekken
stond aan de verbinding met de Kalverhagestraat aan het goed ten Acker. De los eindigde aan de
Geraardsbergsesteenweg naast de vroegere watermolen. De bewoners van de Kalverhage en wijk
Meulem gebruikten hem waarschijnlijk ook als kortere weg naar de kerk of het dorp van Melle.
Zowel de Klopekwegel te Gontrode als de Klopeklos zijn verdwenen. Alleen van de laatste kan men
nog een klein restant zien aan de Geraardsbergsesteenweg nabij de spoorwegviaduct.
1
2

A. J. Greimes, Dictionnaire de l’ancien Français, p. 117
Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
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goed ten Acker

Detail uit de Atlas van de Buurtwegen m.b.t. de gemeente Gontrode circa anno 1840.
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OUDE EN MERKWAARDIGE BIDPRENTJES:
PORTRETBIDPRENTJES VAN MANNELIJKE
GEESTELIJKEN – DEEL 9
- door Ginette Desmet Het is wel opvallend dat portretbidprentjes van mannelijke religieuzen veel frequenter voorkomen dan
portretbidprentjes van vrouwelijke religieuzen . Voor een deel is dit te verklaren doordat vrouwelijke
religieuzen tot een kloosterorde behoren en het de orde is die bepaald welke prentjes worden
verspreid. Portretbidprentjes worden meestal misschien net iets té werelds geacht voor kloosterlingen.
Het frequentst zijn wel de portretbidprentjes van seculiere geestelijken zoals bisschoppen, pastoors en
onderpastoors. De katholieke kerk kent een heel strikte, uitgebreide hiërarchie en eraan gekoppelde
titulatuur maar de prentjes worden hier volgens ouderdom gerangschikt, terwijl er tevens voor werd
gekozen om de hoogste geestelijkheid zoals pausen, kardinalen en bisschoppen (een vicaris-generaal
uitgezonderd) niet aan bod te laten komen.
Het oudste portretbidprentje van een mannelijke geestelijke in de verzameling van het Gemeentelijk
Archief & Documentatiecentrum is dit van Bernardus Six (afb. 1), voorzien van een lithografie uit
het Gentse atelier van J.B.D. Hemelsoet.
Bernard Six staat afgebeeld met een monnikspij: hij was een augustijnenpater die de bewogen jaren
van de Franse overheersing en de daarmee gaande vervolging van de geestelijkheid heeft meegemaakt.
Hij was de enige augustijn van de gesupprimeerde augustijnenkloosters in Vlaanderen die na de
Franse Periode weer het habijt aannam. Bernardus Six die in 1793 als novice binnentrad bij de
augustijnen te Mechelen werd er gewijd op 1 mei 1796. Tijdens de Franse periode werd hij op 21
januari 1797 uit het klooster te Roeselare gejaagd waar hij les gaf. Tijdens de Boerenkrijg was hij in
West-Vlaandern een van de leiders van het verzet tegen de Fransen . Op 1 september 1839 trad hij in
het Gentse augustijnenklooster, het enige dat deze woelige periode had overleefd en werd er leraar
theologie voor de novicen. Hij overleed er op 4 augustus 1867 op de gezegende leeftijd van meer dan
96 jaar .
Het volgende prentje is dit van de jezuïet Pieter Jan De Smet, missionaris te Noord-Amerika (afb. 2).
Pieter Jan De Smet ging in 1821 naar Noord Amerika waar hij de pionier werd van de missie onder de
indianen in het gebied van de Rocky Mountains. Meermaals trad hij op als vredesbemiddelaar tussen
de regering en de indianen van wie hij de bijnaam ‘de grote zwartrok’ kreeg. Met
bewonderenswaardige energie probeerde hij het lot van de indianen in dit gebied te behartigen. In het
plaatsje Daniel (Wyoming) celebreerde hij op 5 juli 1840 aan een geïmproviseerd altaar, op een hoogte
boven een mooi meanderend riviertje, de eerste katholieke mis in Wyoming. Aanvankelijk had hij de
ambitie om de indianen te bekeren zonder hun cultuur grondig te veranderen. Later ijverde hij voor
een groot indianenrijk, een uitgestrekt gebied waarin de verschillende stammen vreedzaam zouden
kunnen samenleven. Zijn plannen mislukten door de ongelimiteerde toestroom van alsmaar nieuwe
golven van voornamelijk Europese migranten, gelukzoekers en avonturiers die de autochtone indianen
van hun jachtgebieden verdreven en hun cultuur vernielden. Hij schreef:
“Als de arme en ongelukkige bewoners van de indiaanse gebieden met meer billijkheid zouden worden
behandeld zouden ze weinig last geven. Maar ze zijn nauwelijks op hun nieuwe territorium
gearriveerd of ze worden opnieuw gedwongen te verhuizen en opnieuw, met elke verhuizing vinden ze
hun terreinen beperkter en hun jacht- of vismogelijkheden schaarser.(. . . ) Zij worden wilden
genoemd maar we mogen boudweg stellen dat in onze grote steden en elders duizenden blanken deze
aanduiding meer verdienen.”
Hij stierf op 23 mei 1873, in St.Louis op 72 -jarige leeftijd. Zijn missie was grotendeels mislukt maar
hijzelf was een beroemdheid geworden. ‘Niet alleen de christenen maar ook de heidenen weenden’,
aldus een collega-jezuïet.
Een andere geestelijke, actief in de nieuwe wereld, was abbé (eerwaarde) Charles Etienne Brasseur
de Bourbourg (afb. 3).
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Deze werd in 1815 geboren te Bourbourg (F) (ca. 10 km ten zuidoosten van Gravelines) als zoon van
oliefabrikant Charles François J. Brasseur en Julie Pélagie Joos. In 1838 kwam hij samen met zijn
ouders, zijn broers en zuster naar Gent. Hij studeerde theologie in het seminarie en bleef hier tot 1845.
Hij ontwikkelde zich tot ‘un grand américaniste flamand’. Hij schreef talrijke, zeer gespecialiseerde
werken over de geschiedenis, taal en etnografie van Mexico en Guatemala. Hij bestudeerde de
inheemse talen, schreef o.a. een grammatica van de Quichétaal uit Centraal Amerika en ondernam
talrijke reizen en trektochten in dit gebied. Na zijn overlijden liet hij zijn goederen na aan zijn zuster
Mathilde weduwe van Franciscus De Bruyne , en haar kinderen Alfred en Jules die in Gent woonden.
Charles Etienne was ridder van het Franse Legion d’Honneur
Typerend voor bidprentjes van geestelijken is dat op de keerzijde bijna altijd de hele loopbaan van de
overledene wordt vermeld. Zo ook op het bidprentje van Carolus Henricus Van Besien (afb. 4).
Volgens deze tekst was hij achtereenvolgens coadjutor (hulppastoor) te Kallo, onderpastoor en
directeur van het hospitaal te Temse, pastoor te Mater en te Melle waar hij door ziekelijkheid in
februari 1888 zijn ontslag gaf. Hij overleed trouwens in onze gemeente het jaar nadien op 29 augustus.
Het portretje is een mooie litho van Florimond van Loo maar het prentje zelf werd eigenaardig genoeg
gedrukt te Aalter bij Henri Faut-Van de Walle.
Een van de bekendste missiecongregaties is de nog altijd actieve congregatie van de missionarissen
van Scheut, in 1862 gesticht te Scheut (Anderlecht) door de Vlaamse priester Th. Verbist (1823-1868).
Het oorspronkelijke doel was de missionering van China, later gevolgd door o.m. Congo, Kameroen,
de Filippijnen, Japan en Indonesië. Het prentje van pater Jules Van Trimpont toont hem als Scheutist
met typische baard en wit habijt (afb. 5). De periode van zijn missionering in Congo was van korte
duur. Vertrokken uit Vlaanderen op 30 april 1901, overleed hij reeds te Boma op 28 september 1903.
De mortaliteit onder missiepaters en -zusters lag tijdens die periode vrij hoog: het tropische klimaat en
de vele tropische ziektes waartegen nog weinig verhaal bestond maakten veel slachtoffers. De tekst op
het prentje heeft een heel persoonlijke toets: het zijn religieus geïnspireerde tekstfragmenten uit zijn
brieven gericht aan zijn vader en familie.
Hendrik Richard Claeys: ere-kanunnik van St. Baafs te Gent was letterlijk en figuurlijk een
gewichtig personage (afb. 6). Een kanunnik is een rooms-katholieke, seculiere geestelijke die deel
uitmaakt van een kathedraal of collegiaal kapittel maar er zijn ook kanunniken (of koorheren) die
leden zijn van een bepaalde kloosterorde (bv. Norbertijnen, kruisheren). Deze worden dan reguliere
geestelijken genoemd. Ook op dit prentje staat de loopbaan van de overledene vermeld. Priester
gewijd op 19 december 1863 gaf hij achtereenvolgens les in het college van Oudenaarde en het Klein
Seminarie van St.-Niklaas. Hij werd pastoor te Oostakker en later van de St.-Niklaasparochie te Gent,
werd doctor ‘honoris causa’ van de Leuvense universiteit en bekleedde nog bestuursfuncties in de
Koninklijke Vlaamse Academie en in het Davidsfonds. Het prentje werd gedrukt bij Alfons Siffer –
drukker/boekhandelaar- op het St.-Baafsplein te Gent. In 1934 werd zijn bedrijf omgevormd tot de nog
bestaande, bekende boekhandel De Standaard. A. Siffer was tevens geruime tijd gemeenteraadslid,
schepen en eerste schepen van Gent en van 1909 tot 1911 ook waarnemend burgemeester van deze
stad.
Een prentje uit 1925 is reeds een echt tijdsdocument (afb. 7) Pastoor Karel Lodewijk Van
Hauwermeir staat afgebeeld in priesterkledij die nu tot de Vlaamse folklore behoort.
Rond 1801 namen de pastoors in West-Europa de Italiaanse priesterkledij over, zij het soms met kleine
plaatselijke verschillen. De zwarte soutane waarbij een sjerp rond het middel behoorde reikte tot aan
de voeten en werd vooraan gesloten met een oneindige rij knoopjes. Deze kledij verdween in de loop
van de jaren ’60 van de twintigste eeuw. Het wit gesteven recht kraagje rond de hals en nek is het
enige dat nu soms nog (maar lang niet altijd) door pastoors gedragen wordt. Karel Lodewijk Van
Hauwermeir werd priester in 1882, onderpastoor te Tielrode in 1882, te Melle in 1886 en in de
parochie H.Kerst te Gent in 1895. Hij was pastoor te Wetteren-ten-Ede van 1905 tot 1923 waarna hij
op rust kwam te Melle om in 1925 te Gentbrugge te overlijden.
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Afb. 2.
Pierre Jean De Smet
jezuïet – missionaris in Noord-Amerika
° Dendermonde 31-1-1801
+ Saint-Louis (Missouri) 23-5-1873
Franstalige tekst

Afb. 1
Bernardus Six
pater augustijn
° Moorsele 19-12-1771.
+ Gent Augustijnenklooster 1- 8-1867.

Afb. 3.
Charles Etienne Brasseur de Bourbourg
+ Nice 8-1-1874 oud 59 jaar en 4 maanden
Franstalige tekst.

Afb.4
Carolus Henricus Van Besien
pastoor
° Tielt 10-8-1821
+Melle 29-8-1889
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Afb.6
Hendrik Richard Claeys.
ere-kanunnik
°Zomergem 7-12-1838
+Gent 17-11-1910

Afb.5.
Jules Van Trimpont.
scheutist
°Geraardsbergen 2-4-1869
+Boma 28-9-1903

Afb.7
Karel Lodewijk Van Hauwermeir
pastoor
°Massemen-Westrem 5-2-1858
+Gentbrugge 27-7-1925

Afb.8
Maurits Maria de Baets
vicaris-generaal
°Gent 17-4-1863
+Gent 19-9-1931
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Tenslotte een prentje van ‘monseigneur’ Maurits Maria De Baets die geen bisschop was maar als
vicaris-generaal kon optreden als plaatsvervanger van de bisschop (afb. 8). Daarnaast droeg hij ook de
titel van huisprelaat van de Paus en ook deze titel gaf hem het recht om als ‘monseigneur’
aangesproken te worden. De prelaten bezitten een bijzondere bestuursmacht binnen de hiërarchie van
de Roomse kerk. De ingewikkelde hiërarchische structuur van prelaten, huisprelaten, ere-prelaten,
pauselijke kapelaans en huiskapelaans (nog eens onderverdeeld in verscheidene klassen) werd sedert
1968 vereenvoudigd. Maurits Maria De Baets was het voorbeeld van een man die een schitterende
religieuze loopbaan had uitgebouwd waarbij hij tevens doctor in de wijsbegeerte en godgeleerdheid
was, aartspriester (hoofd van een aan een kathedraal verbonden geestelijke), president van het Groot
Seminarie, ere-leraar der hogeschool van Leuven en ridder in de Leopoldsorde.
Tot zover deze kleine selectie portretbidprentjes van mannelijke geestelijken. In de volgende
aflevering wordt de evolutie van het prentje ter nagedachtenis van kinderen even nader belicht.
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DEVOTIONALIA
DEEL 2 – MEDAILLES (MARIA)
- door Piet Selhorst In de vorige bijdrage vertelde ik, dat in de 19de eeuw het religieus accessoire in de vorm van
rozenkransen, kruisjes, scapulieren en medailles massaal geproduceerd en gedragen werden. Dit
gebeurde omdat in deze onrustige periode, de klerikale leiding het kerkvolk mobiliseerde voor
massadevoties, ondersteund door nieuwe propagandamiddelen als dagbladen en tijdschriften. Hiermee
ontwikkelde zich een specifieke katholieke moraal en levensstijl met o.a. pelgrimtochten naar Lourdes
en andere bedevaartsoorden. Mede door deze bedevaartstochten, ontstond er een gemechaniseerde
industrie, die goedkope devotionalia en in het bijzonder medailles produceerde, dat was rond 1865.
Uit de collectie van het Gemeentelijk Museum te Melle, laat ik u kennis maken met enkele medailles,
waaronder de meest populaire “de Wonderdadige”, en medailles toegeschreven aan andere
verschijningen van Maria en bedevaartplaatsen. De medailles werden gedragen ter ere van Maria en
om allerlei beschermingen te bekomen.
De Wonderdadige (afb.1)
Deze dankt haar oorsprong aan de verschijningen (driemaal) in 1830 van Maria aan Zuster Cathérine
Labouré in de kapel van de “rue du Bac” in Parijs. Maria noemde zich de “Onbevlekte Ontvangenis”
en had de volgende boodschap: “ Laat een medaille slaan naar dit model (ovaal en afbeelding zoals u
kunt zien op de foto), om rond de hals te dragen. De personen die ze dragen zullen grote genaden
ontvangen”. Zo gebeurde. Te Parijs in mei 1832 werden de eerste medailles geproduceerd en
verspreid, ze werd oorspronkelijk de medaille van O.L.V. Ontbevlekte Ontvangenis genoemd. Al
gauw sprak men over talrijke genezingen, beschermingen en bekeringen. Deze medaille werd dan ook
heel vlug door de gelovigen “wonderdadig” genoemd. De feestdag of gedachtenis aan haar wordt op 8
december gevierd.
Cathérine Labouré
Als Zoë Labouré geboren in
1806 in Fair-les-Moutiers
als 9de van 11 kinderen in
een
boerengezin.
Haar
moeder stierf toen ze negen
was en een tijdlang deed Zoë
het huishouden, tot haar
vader
in
1830
de
toestemming gaf toe te treden
tot de “Dochters van Liefde
van de H. Vincentius” in
Parijs. Zij nam de naam
Catherine aan en werkte als
ziekenverzorgster.
Omdat ze dikwijls de duiven
in de kloostertuin voederde,
wordt ze ook met vogels
afgebeeld en is ze patrones
van de duivenmelkers. Ze
overleed in 1870 en werd
heilig verklaard in 1947.
Haar feestdag wordt gevierd
op 20 november.
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O.L.V. van Lourdes (afb.2)
Bij de verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous in de grot van Massabiele te LourdesFrankrijk in 1858, was Maria ook afgebeeld als “ de Onbevlekte Ontvangenis” (wit kleed met blauwe
gordel en witte sluier tot aan de grond), zoals in Parijs 1830 aan zuster Cathérine Labouré. Hiermee
bevestigde de H. Maagd het op 8 december 1854 door Pius IX uitgeroepen leerstuk: zij is “de Vrouw
met de zon” de totaal zuivere. Paus Pius IX begreep al vlug dat de boodschap van Lourdes (gebed en
boetvaardigheid) bestemd was voor de ganse wereld. In 1873 steunde hij persoonlijk het
bedevaartcomité dat was opgericht en riep de gelovigen op om tochten te ondernemen naar Lourdes.
Natuurlijk werden er onmiddellijk in grote hoeveelheden medailles geproduceerd met de afbeelding
van Maria en de grot. De Gedachtenis van O.L.V. van Lourdes werd vastgelegd op 11 februari.
Iedereen kent tegenwoordig de grot van Oostakker (afb.3) als bedevaartsoord. Op 29 juni 1873 werd
de kunstmatige grot, een nabootsing van de grot van Lourdes (F) plechtig ingezegend ter ere van
Maria Onbevlekt Ontvangenis en is tot heden uitgegroeid tot één van de grootste bedevaartsoorden in
Belgie met talrijke genezingen.
Bernadette Soubirous
Werd geboren op 7 januari
1844 te Lourdes. Zoals bij de
meeste van haar verschijningen
koos Maria ook in Lourdes een
arm en ongeletterd kind uit.
Bernadette was 14 jaar. In
1866 trad ze in het klooster bij
de Zusters van Liefde te Nevers,
waar zij in 1879 overleed. Ze
werd heilig verklaard in 1933
en haar feestdag is op 18
februari.

O.L.V. van Zeven Smarten (afb.4)
Deze medaille wordt ook “de Avé Crux medaille” genoemd en is één van de meest gedragene. De
volksdevotie rond de “Zeven Smarten van Maria” ontstond op het einde van de 14de eeuw. De
eenvoudigste uitbeelding van dit thema (zoals op de medaille) slaat terug op de tekst van de evangelist
Lucas, die de woorden van Simeon citeerde toen het kind Jezus in de tempel werd opgedragen
(Luc.2,34-35). Simeon voorspelde Maria dat een zwaard van droefheid haar ziel zou doorboren. Bij de
kruisiging van Jezus ging die profetie in vervulling.
Om tegemoet te komen aan de godsvrucht van de bedevaarders in Lourdes-Oostakker werden in 1883,
omheen de grondheuvel, zeven “kapelletjes” opgericht met beelden die de zeven smarten of zeven
weeën van Maria oproepen. Haar voorbeeld is voor velen een steun in hun beproevingen, ook de
moeder van Jezus had met haar zoon en anderen veel geleden. Gedachtenis 15 september.

De zeven smarten van Maria.
1. Voorspelling van Simeon
2. De vlucht naar Egypte
3. Het verloren kind Jezus
4. Ontmoeting van Maria en Jezus
5. Maria onder het kruis
6. Maria ontvangt het lijk van Jezus
7. Maria helpt Jezus begraven
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O.L.V. van Scherpenheuvel (afb.5)
Scherpenheuvel is één van de meest bezochte en belangrijkste bedevaartplaatsen in België . Op de
scherpe heuvel (61m. hoogte) tussen Diest en Zichem stond een eik, die in de middeleeuwen een
voorwerp van verering was. Genezingen van allerlei kwalen, vonden plaats bij deze heilige eik. In de
15de eeuw werd er een Mariabeeld geplaatst, dat naderhand gestolen werd. In 1587 plaatste men er een
nieuw. Nadat er verschillende wonderbaarlijke genezingen toegeschreven werden aan dat beeld
ontstond er een grote volkstoeloop. Vooral de legende over de herder die het beeld wilde meenemen,
maar als verlamd bleef staan tot het beeld terug op zijn plaats was, verklaarde het belang dat Maria
hier vereerd werd.
Getuigen verklaarden dat er op 8 september 1603, het feest van Maria-geboorte, maar liefst 20.000
pelgrims op de heuvel stonden. De toeloop werd zo groot dat de hertogen Albrecht van Oostenrijk en
Isabella van Castilië er in 1607 een kerk lieten bouwen naar het model van de Sint Pieterskerk in
Rome. In 1627 na de inwijding van de kerk, kwam Isabella naar voren, de handen vol goud en juwelen
en legde ze neer op de altaartrappen om te beduiden dat aardse goederen niet de hoogste waarden
hebben in het leven. De mensen rondom haar volgden dit voorbeeld en tot op vandaag is deze
gewoonte nog in gebruik.
De later bijgekomen medaille ter ere van O.LV. van Scherpenheuvel werd gedragen om bescherming
te vragen tegen onweer en storm.
O.L.V. van Dadizele (afb.6)
Het is onmogelijk om te zeggen wanneer precies het bedevaartsoord te Dadizele ontstaan is. Wel staat
vast dat Dadizele al in de 12de eeuw een kapel had. De parochie hing toen af van het bisdom Doornik.
Er bestaan verschillende legenden over het ontstaan van de eerste kapel, één van de bekendste is deze
van de twee witte en de twee zwarte ossen: heel lang geleden, woonde er te Dadizele een rijk en
vroom man, zijn rijke veestapel telde ondermeer twee prachtige pikzwarte ossen. En juist deze twee
ossen waren op een zekere morgen spoorloos. Hoe de landbouwer en zijn knechten ook de omgeving
afzochten, van de ossen vonden ze niet één spoor. Het nieuws kwam ook een kluizenaar ter ore, de
brave man besloot tot Maria te bidden, die een heel bijzondere plaats in het leven van de kluizenaar
bekleedde. En toen gebeurde het, Maria verscheen in een visioen en zei: “Ga naar de meester van de
boerderij en vertel hem dat hij nooit meer zijn twee zwarte ossen zal terugvinden. Maar… vraag hem
naar het elzenbos te gaan en aan de rand van het bos zal hij twee sneeuwwitte ossen vinden, die zijn
voor hem. Vraag de meester ook op die plaats een kapel te bouwen, die aan Onze Lieve Vrouw moet
worden toegewijd, zeg hem dat O.L.V. dit alles gevraagd heeft”. Zo gebeurde, de landbouwer ging
naar het elzenbos en daar stonden twee sneeuwwitte ossen… Diezelfde dag nog begon de landbouwer
met de plannen om de kapel te bouwen. Toen die klaar was, kwamen mensen van heinde en ver naar
de kapel om er tot Maria te bidden.
Deze oorspronkelijke kapel werd in de 15de eeuw vervangen door een kerk. Op Pasen metste Jan van
Dadizele de eerste steen. Deze kerk werd afgebroken in de 19de eeuw. Op 8 september 1859 begon
men met het bouwen van de huidige Basiliek, naar het ontwerp van de Engelse architect Welby Pugin.
De inwijding vond plaats in 1880. Het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw werd gekroond en
gewijd in 1902, daartoe werd vergunning verleend onder paus LeoXIII.
In de collectie van het Gemeentelijk Museum vond ik twee medailles van Dadizele, op de ene staat de
vermelding O.L.V. van Vlaanderen (afb.7) en op de andere O.L.V. van Dadizele beiden met dezelfde
afbeelding van de gekroonde Maria met kind op de arm.
Beauraing (afb.8)
Tussen 29 november1932 en 3 januari 1933 verscheen Maria drieëndertig keer aan vijf kinderen. Bij
de 4de maal, onder de takken van de meidoorn, opende Maria haar handen naar de kinderen, ze
glimlachte en verdween vervolgens. Op 21 december 1932 maakte Maria zich bekend. Ze zei : “Ik ben
de Onbevlekte Maagd”. Tijdens de laatste verschijningen zagen de kinderen een in lichtstralen gehuld
hart. Om die redenen wordt O.L.V. van Beauraing ook wel aangeduid als “Moeder met het Gouden
Hart”. Op 3 januari 1933 vond de laatste verschijning plaats, zo’n 30.000 aanwezigen zagen een fel
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gekleurde bal boven de meidoornhaag. De boodschap van Beauraing is er één van gebed (vooral het
rozenkransgebed), opoffering en devotie voor het Onbevlekt Hart van Maria.
Beauraing is met Banneux de laatste bedevaartplaats met kerkelijke erkenning vanuit Rome. “De
verschijningen in Beauraing” verkreeg de goedkeuring op 2 juli 1949. Het feest van O.L.V. van
Beauraing is gesteld op 22 augustus, feestdag van het Onbevlekt Hart van Maria.
Banneux (afb.9)
In 1933 verscheen Maria in het kleine Banneux op de heuvelen der Ardennen aan de twaalfjarige
Mariette Beco. In de acht verschijningen kort na elkaar, onthulde Maria “als Maagd der Armen” in
korte bewoordingen haar bedoeling. Zij wees Mariette de weg naar een nieuwe bron, die voor zieken
en voor alle naties zou zijn. De steeds terugkerende opdracht van Maria was “Bidt ,bidt, bidt”. Al
spoedig kwamen de pelgrimages op gang vanuit België, Nederland en Duitsland.
Notre-Dame de Bon-Secours (afb.10)
Is een bedevaartplaats gelegen aan de Franse grens in de provincie Henegouwen. De basiliek werd
gebouwd tussen 1885 en 1892 naar de plannen van de Antwerpse architect François Baeckelmans.
Het begon allemaal in de 17de eeuw. De pastoor van Peruwelz besliste een beeld van Maria met kind
op de arm te laten kappen uit een oude dode eik en te plaatsen op dezelfde plaats waar de eik stond. De
inwoners van Peruwelz gingen daar bidden ter ere van O.L.V.- Bijstand om bescherming te bekomen
tegen de pest, die in deze omgeving welig tierde. Maar Peruwelz werd gespaard. Uit dank werd er in
1637 een kapel opgetrokken om er het Mariabeeld onder te brengen. Een priester droeg er iedere dag
een mis op, de pelgrims stroomden toe, zelfs van ver. Ook tijdens de oorlogen van Louis IV en
gedurende de revolutie van 1789, spijts alle gevaren. In de 19de eeuw, mede door het passeren van de
spoorlijn in Peruwelz kwamen er massa’s gezinnen op bedevaart en begon men de huidige basiliek te
bouwen, daar rond ontstond het dorp en de parochie Bon-Secours. De pest was niet meer het motief
om op bedevaart te gaan, maar allerlei kwalen waarvoor men genezing vroeg aan O.L.V. Bijstand.
Tournehem (afb.11)
Gelegen in Frans-Vlaanderen aan de Hem in een bosrijke omgeving. In het bos staat een achtien
eeuwse kapel ter ere van Maria.
Buiten de gewone medailles, ontdekte ik in de collectie van het museum: eretekens, medaillons,
plaketten en andere voorwerpen ter ere van Maria.
A - Medaille (werd in de kleding genaaid).
B - Ereteken van het Maria legioen.
C - Plaket O.L.V. van Banneux (te bewaren in geldbeugel).
D - Geplastificeerd kaartje met medaille van O.L.V. van de Vrede – Medugorje ( te bewaren
in brieventas).
Over het bedevaartsoord Medugorje wil ik het nog even hebben, omdat de Maagd Maria daar sinds 24
juni 1981 tot heden regelmatig gezien werd door verschillende mensen, haar boodschappen waren
vooral op de vrede gericht. Ondertussen is het een groot bedevaartsoord geworden met de talrijke
bijpassende winkeltjes en zijn er miljoenen pelgrims gepasseerd.
Medugorje is een klein dorpje gelegen in Bosnië-Herzegovina, deel van het vroegere Joegoslavië.
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Uit de collectie van het Gemeentelijk Museum (grootte 2/1)
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6

10

11

grootte 1/1

voorzijde

achterzijde

In het volgend nummer publiceren we uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle de
medailles van patroonheiligen en hun bescherming.

Giften van devotionalia, zoals medailles, prentjes enz… zijn altijd welkom in ons museum
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HET RENTEBOEK VAN DE KERK VAN
GONTRODE 1548 – DEEL 2 (SLOT)
- door Noël Vanrolleghem TOPONIEMEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
1

15
16

17

18
19
1
20
19
3
3
3

De huidige Geraardsbergsesteenweg = cautchie = cautsie = herwech = heerwech.
De huidige Kalverhagestraat = meulem wech
Het begin van de huidige Kapellendries = hoollestraete = hoolstraete = hulle.
De huidige Meersstraat = meerschstraete
De huidige Potaarde straat = potaarde
De huidige Proefhoevestraat = boschstraat
De huidige Scheldeweg = Schelderode weghe.
Wat thans in de volksmond de “Schuine ree” heet was vroeger de omgang
De huidige Vinkeslag = meuelem straetken
De huidige Watermolenstraat = molen straat
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.
bosperre. 10.
boucken. 11. 56.
boucken by den cruce. 37.
brouckvivere. (Melle) 8.
brugghe. 12.
caerdevelde. (Melle) 5.
cautchie. 3*12.
cauter straetkin. 51.
clooster. 7.7*.8.35.
cootel straetken. 1**.48.
cootele. 1. 1**. 5. 5*. 6*. 8*. 9. 23. 31.
41.
craeylooc. 52.
cruuce ten eecken. (Melle) 10*.
drabbaert. (Melle) 16.
drincbosch. 28.
eecken. 7*.
ghendschen voetwech. (Melle) 16.
ghinderomme. 13.
goede ter lampten. 29.
heelichse gheest meersch. 56.
heerwech. 3*. 10*. 16.41.49.
hof ten ackere. 1*.
hof ter lampten. 14. 15.
hoolen weghe. 41.
hoolstraete. 36.39.
hulle. 25.

21
22

23
24
24
25
4
26
9
2

27

2
7
19
29

De omkaderde nummers verwijzen
naar de kaart, de andere nummers
verwijzen naar de tekst.
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kerchof van Gonteroden. 9*.46.
kercken dreve. 9*. 40. 46.
kercken van Gonteroden. 41.55.
kinderen bucht. 1**.5*.
lande ter lampten. 32.
lexhuus velde. 21.26.
linde. 9.
lindevelt. 1**. 6*.
loodriesch. 10. 21. 26. 28. 30. 31. 42. 44.
47. 51. 53. 54. 58.
meerschstraete. 20. 22. 28. 47.
meulem cautere. 1**. 2*. 18. 35. 55.
muelem straetkin. 9*.
muelen wech. 40.
nokerveldekin. 4.
nys lochtinck. 3.
pondtwech. 48.
priesteraige. 47.
putte. 2*. 49.
quaetcoop. 35.
roode cautere. 9. 16. 19. 20. 21. 24. 31.
48.
schelderode weghe. 1**. 2. 50.
sheeren straete. 37.
stede ter lampten. 27.
strueden bosch. 7.
truedekin. 4.
vaerrenberch. (Melle) 8.
waelmeersch. (Melle) 52.
ydeleeren putte. 17.

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

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
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34
abcdefghikl
mnopqrstvxy
Solvit de selve die
supra

De zelven Ydeghem

De selve vuten selven lande

II sch. par
35

abcdefghikl
Jan Van Ronsse filius Lieven
mnopqrs Solvit tot
1589, 90
Jan Van Ronse by coope jeghens Willem Vander
Beecken vut eenen meerssche ligghende suudt an
1.2.33 Solvit
Jacques en Joos
muelem cautere ende noordt an tclooster landt van
De Clercq over
Melle ende es ghenaempt den quaetcoop
hemlieder derde
tot ende met kerssavont 1658, dander derde competeer Joos Vande Vennet

Nu Adriaen Ronsse
Jacobus De Cleerk ende met
ende Joos De Cleerk
onder hun drien

XX den. par

36
Solvit tot ende met
1663
abcdefghikl
mnopqrstvxy
Solvit 82.3.4.5.6.
7.8.9.90.91.92.93

abcdefghikl
mnopqrstvxy
89.90.10.20.39
Solvit tot ende met
1667

Nu Lieven….. Van Heddeghem causa uxoris Lievyne Van Hende
Nu Jan Vanden Hende nu Luyck Van Hende solvit

Pieter Van Migheroode up een dachwandt landts
ligghende up de hoolle straete, west an de erfve
vander aelmoesene van Sinte Baefs ende suudt de
hoolle straete
37

XII den. par

Lieven Vander Haghen

Nu Jan Vande Keer
alle beyde partijen
De weduwe Jan Vander Schuere up haer steede ten
Nu de weduwe ende
boucken by den cruce, suudt de erfve vander
hoirs Jan Vande
aelmoesene van Sinte Baefs, noordt Rubberecht
Keere nu Sieur
Van Beneden ende west sheeren straete nu de weduwe Christiaen Schamp

ende hoyrs van Jacop Ghyselins dheene heelft
………….
abcdefghikl
mnopqrstvxy

38
Hier af ghelt Joos Coolins dander heelft by coope
ghedaen jeghens de hooyrs van Jan Vander Schuere
39

abcdefghikl
mnopqrstvxy

Nu Jan Stoop
Nu Jan Vanden Hende nu Lieven Van Heddeghem causa uxoris Livijne Van Hende

De hoyrie van Anna Cauwaele up een dachwant landts
ande hoolstraete, oost ghelant Joos Vanden Hende,
west Joos Coolins by coope ende noort der aelmoesene
erfve van Sinte Baefs
XII den. par
40
abcdefghikl

Nu heer ende meester Thomas Farci pasteur deser prochie by coope van Lieven mnopqrstvxy
Noppe causa uxoris Catharina Vergaert solvit tot ende met1668
Nu Marten Van Gremberghe by coope

De hoorye van Jan Cauwaele ende Gheertruut
Cauwaele up een steede by der kercken van
Gonteroden, west den heerwech, suudt der kercken
dreve ende noordt den muelen wech nu Adriaen
Van Ronse
nu de weesen Hendrik Vergaert

41
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IX den. par

Solvit tot ende met
1667
abcdefghiklmno

Nu de weduwe Pieter Vanden Hende
Nu Joos Van Hende(?) bij versterfte van zijnen vadere

De hoyrie van Anna Cauwaele vuten lande boven
den hoolen weghe, suudt der aelmoesene landt van
Sinte Baefs den wech van cootele duerlopende
42
abcdefghikl
mnopq
Ydeghem 89

Nu Lieven Van Ydeghem over Meeux.Van Migrode

VI den. par
Nu Michiel

Van Ackere

De hoyrie van Lisbette Vander Schuere up een
dachwant landts inde steede ande loodriesch daer
den voetwech deurloopt, suudt den driesch ende
noordt Adriaen Van Ronse

Een modekin
rogghe

43
abcdefghikl
mnopqrs

De selve vuten selven lande
II sch. par
44

abcdefghikl
Nu de weesen Joos Ver Schoorisse
mnopqrstvxy
Anno 89 Solvit
De hoyrie van Lievin Vander Schuere up haerlieder
Pieter De Winne
steede ande loodriesch oost ghelant Jan Aechten met
als vooght vande
synen leene ende west den voorseiden driesch
weesen Joos Ver
Schoorisse tot ende met 1659

XX den. par

45
abcdefghikl

Nu dhoirs Marten Verschuren
Marten Verschueren

Nu de weduwe mnopqrst

Anno 1621,30,31
Loowys De Poortere by coope jeghens Jan De
Nu Maria Van
Coninc up XL roeden landts boven der steede
Spigele weduwe
voorseit van wylent Lievin Vander Schuere
Pieter Vanden
hendende metten noordt hende anden wech daer
Hende bij coope
men ryt naer Botelaere
van de hoirs
Marten Verschueren.

pachteresse de
weduwe Adriaen
Ver Schooris

Een half
modekin rogghe

46
abcdefghikl
mnopqrst

Nu Jan Vander Hijde coster in chijnse 1663

Den prochiaen van Gonteroden vut XL roeden landts
gheleghen an tkerchof van Gonterooden hendende
noordt anden kercken dreve
47
De selve prochiaen vut de priesteraige gheleghen
ande loodriesch, oost de dreve ende suudt de
meersch straete

abcdefghikl
mnopqrstvxy
Anno 1658 Solvit
tot ende met 1663
Nu gehouden bij Abraham Schapelinck ten houwelijck hebbende Janneken
Verlijen fa Joos alles ingevolghe d’acte staende in de register van de kercke folio 3
van achter te beginnen behoudens datte pacht betaelt van ’t dachwant lants daer
thuijs op staet

Dit moet den pasteur
betaelen ofte den
pachter

Een pond was
oock den selven
pasteur ofte den
pachter

XX den. par

48
abcdefghikl
mnopq

Nu de weduwe ende hoirs joncker Alexander Van der Goes
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Dit is vermangelt
over ander landt

De selve prochiaen vut eenen dachwandt landts
gheleghen up roode cautere, oost ende west de erfve
Solvit tot ende met vanden hoyrs van Huughes Du Gardyn ende noordt
1670
den pondtwech boven cootel straetkin
49
Solvit tot ende met

Nu Gillis Van
Ackere fs Gillis
Solvit tot ende met
1639
abcdefghikl
mnopqrstvxy

jeghens joncker 1668
Lowys Blanckaert

III sch. par

Nu Pieter Van Ackere filius Gillis bij successie van sijnen broeder Gillis Van Ackere

Jan Symoens by coope jeghens Pietere Vander
Smessen up een dachwandt landts gheleghen inden
putte anden heerwech, west der erfve vander
aelmoesene van Sinte Baefs

VI den. par

Nu Lieven Van Ydegem bij versterfte
abcdefghikl
mnopqrstvxy
Anno 1608,1658,
1664
Solvit tot ende met
1659
abcdefghikl
mnopqrstvxy
Solvit 16 jaren tot
ende met kerssavont
1593, 1630, 1640,
1650, 1664

50
De costere van Gonteroden up een sticxkin landts
an Schederoden weeghe, oost Jan Van Ronse, west
der aelmoesene erfve van Sinte Baefs ende suudt
den Schelderooden weeghe
51
Nu Adriaen D’Hondt
Nu Paeschier Dierens
Nu Andries Becaert filius Willems

De hoyrs van Lievine Van Luevenne up een steede
gheleghen ande loodriesch, oost ghelandt Lievin
De Groote ende west et cauter straetkin

VI den. par

52
Mijnheere Van Reeseghem up een stick landts up
craeylooc commende metten hende an den
waelmeersch

III sch. par

53
Loowys De Poortere by coope jeghens Jan
De Coninck up syn steede anden loodriesch metten
westhende anden selven driesch ende suudt de steede
van wylent Lievin Vander Schuere

Pieter De Roeck
causa uxoris
Maeijken Van
Ackere filia Michiel

abcdefghikl
mnopqrstvxy
Anno 89.90.1.2.3.
sijn betaelt den
ontfangher van den selven heere tot ende met 1658
abcdefghikl
mnopqrst
1630,1640,1650,
1651,1652,1653
1654,1655,1656,
1657,1658

V den. par

XII den. par
54

abcdefghikl
Nu de weese Joos Van Schoorisse
mnopqrstvxy
Nu Adriaen Vander Scuure(?)
1620,1630,1640,
1650,1651,1652,
De hoyrs van Lievin Vander Schuere up haerlieder
1653,1654,1655,
steede anden loodriesch, oost ghelandt Jan Aechten
1656,1657,1658
met synen leene ende west commende anden selven
Anno 89 Solvit
driesch
Pieter De Winne
als vooght over de weese Joos Ver Schooris tot ende met 1659
abcdefghikl
mnopqrstvxy
19,20,21,22,23,

55
Beatrise Vanden Oudehuus gaf der kercken van
Gonterooden VI groote tsiaers besedt up een half
dachmael landts gheleghen up muelem cautere
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II den. Par

Nu de weduwe ende
hoirs Lieven De
Smet 1633

24,25,26,27,28,29
30,31,32,33,34,35;
36,37,38,39,40,41,
42,43,44,1645,
1646,1647,1648,
1649,1650,1651

commende met ten hende ande loe welcke loe es een
weede toebehoorende mynheere Van Resseghem,
suudt Jan Van Ronse ende noordt dhoyr van Joos
Arens omme olye mede te coepenne ende te
bernenne inde lampte voor dbeelde van onser vrauwen.
ende dit half dachwandt landts behoordt nu toe Jan
Van Ronse

Nu Lieven De Smet
abcdefghikl
mnopqrstvxy
Solvit Pieter
Baudewyns tot
ende met
1660

56
Symoen Vander Houven ende Lauwerine Van
Nu Jaques Vanden
Den Vivere syn wettelicke wyf gaven der voorseide
Berghe causa uxoris
kercke II groote tsiaers omme eenen lyscoucke te
Nu Pieter Baucoepenne ende dien te deelene op den heeleghen
dewyns bij coope
paeschdach die dan ten heleghen sacramente gaen
jegens de weduwe kerssavont
besedt op Martins Resen steede gheleghen ten
ende hoirs Jacques
boucken jeghens sheelichse gheest meersch dwers
Vanden Berghe
over daer op dat ghehuust es Jan Van Gremberghen.
Nu Cornelis Huebins by coope jeghens Looy De Reese.
Nu Pauwel …………..geseijt Schomakere

57
abcdefghikl
mnopqrstvxy
100,120,130,
1658

Nu Jan Speelman causa uxoris Catharina Vander Eecken

Gillis Vander Eecken te Melle over thoyr van Simoen
Fierins es sculdich vut eender steede die Willem
Fierens was III groote tsiaers omme eenen lyscoucke
te coepenne ende dien te deelne up den heeleghen
paeschdach die dan ten heeleghen sacremente gaen.
Welcke steede boven ghenompt by cavelinghe ghebuert
es Berthelimeux Vanden Driessche als ghetraudt
hebbende een vanden dochteren van Gillis Vander
Eecken naer syn overlyden
Nu de weduwe Jan Clays.

58
abcdefghikl
De hoyrs van Jan Vander Schuere vut eender steede
mnopqrstvxy
die Willem Botelaers was gheleghen anden loodriesch,
Anno 101,120,130 oost ghelandt de hoyrs van Gheerdt Huebins, west Jan
Aechten, suudt den selven loodriesch ende noordt
Adriaen Van Ronse syn schuldich een vierendeel
wine tsiaers omme te deelene den jonghers die up
den paesavendt ten heeleghen sacramente gaen ende
daer toe rust een teenen flassche in de kercke van
Gonteroden om den wyn in te haelene.
Nu behoordt dese steede boven ghenompt toe Pieter
Van Mijgroden by coope ende syn eerste kinderen
Symoen ende Jan Vander Houven ende Lievin Van
Scoorisse ter causen van Catheline Vander Houven
alle hoyrs van Jan Vander Schuere
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Nu Joos De Clercq
t’derde
Ende Jan De Gijtere
t’derde
Ende Jan Van
Beneden t’derde
bij accoorde onder
elckanderen ten
jaere 1664 gedaen

Nu Lieven Van Ydeghem over …….. Bertelmeeux Van Migrode
Nu de weduwe ende hoyrs Maria Idegem
Lieven Van Durme zeijt datter ghemaeckt syn eenigh copien over ontrent XVIII jaren doen Jan De Castelle bailliu
was van Gontrode daer in de artijkelen vande rentebouck zo van kerck als vande aermen sijn ghespecifiert welck
copien staen ten onderstokhouder 1619 de zelve rusten

Dit hier naervolghende es der kercken van Gonteroden eerfgrondt
1*
Vier dachwant
Eerst voor thof ten ackere een weede groot synde een
meersch is vercocht dachwandt, oost ghelandt met west ende suudt de
aen d’heer Joos
hooyrs van Jan Van Campen ende noordt Symoen
Vander Vennet bij Cauwaele met synen leene
consente vanden
aertsbischop van
Nu 1609 nieuw gelant noort Joos Vanden Hende met sijn bunder leen, west de dreve
Mechelen bij sijn
naer de hofstede van Joris Depoortere
brieven van dat
den 28 october 1663 danof de copie staet inden register vande kercke folio 12° beginnende van achter.

2*
Noch up muelem cautere neven den putte een half
dacwandt landts, oost commende an de straete, suudt
ghelandt joncheere Willem Van Gryspeerre ende
noordt meester Hellyn Van Steelandt
Als boven, oost Jacques Mynart suyt de straete naer muelem west tgoet vanden abeele
Hiervan profijteert
den pastoir nu
d’helft t’sedert de
mangelinge op
dander sijde
vermelt

3*
Noch ande cautchie te Gonteroden eenen meersch
van LXXX roeden groodt, oost derfve vanden prelaet
van Sinte Baefs ende west den herwech ende van
desen parceele van meerssche heeft den prochian
van Gonteroden tderdendeel
Als boven noort de weduwe ende hoirs Lieven Van …… en gelanden als boven

4*
Noch ten broucke int velt ande wulghen een dachwandt
ende XXVI roeden landts, oost derfve vanden prochiaen
van Gonteroden, west tweghelkin, suudt de hoyrs van
Jan Cauwaele ende noordt Baven Vanderhouven met
synen leene
Als boven, noort Pieter Blancquart met syn leen, suyt Joos De Corte ende de
voornoemde gelanden

5*
Vermangelt bij
Noch te cootele anden kinder bucht XL roeden landts ende
consente vanden
hier af heeft den prochiaen van Gonteroden deen heelft
aertsbischop van
Mechelen jegens
Als boven 1609, oost mijnheer Lowys Blancquart, suyt d’aelmoesenie van Sinte Baefs
een dachwant lants west Geraert Goethals
op muelem cautere
wesende t’lant gecomen van mijnheerLoijs Blanckaert nu joffrauwe Loijse Van Esch weduwe Alexander Vander
Goes.
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6*
Noch te cootele int lindevelt XII roeden landts, oost der
straete, suudt ende west ghelandt de hoyrs van Huughes
Du Gardyn ende noordt de steede van Cornelis De Reese.
Als boven, oost Adryaen De Wilde, west ende noort mijnheer Lowijs Blancquaert, suyt
sheeren straete

7*
Noch te eecken neven tclooster landt van Sinte Baefs een
half dachwandt landts ende daer af heeft den prochiaen
van Gonteroden deen heelft, oost ghelandt Phelips
De Vriendt ende noordt meester Ellyn Van Steelandt
West d’aelmoessenie van Sinte Baefs, noort Joos ende Lieven Vanden Hende, oost
Jaques Mynart
Vermangelt als
vooren

8*
Noch te cootele an straetkin, west een half dachwandt
landts, oost, suudt ende noordt ghelandt de hoyrs van
Huughes Du Gardyn nu mijnheer Anthuenis De Baenst
Ruddere
Nu 1609, oost, suyt ende noort mijnheer Lowys Blancquart

9*
Dier is nu eenen
Noch een bogaerdekin groodt XXIIII roeden gheleghen
eeuwelijcken
oost an tkerchof van Gonteroden, west Adriaen Van Ronse,
chijns gegeven
suudt der kercken dreve voorseit, noordt muelem straetkin
van immemoriale
tijden aen eenen
Nu, als boven, west Gheerart De Curte, suyt de kerckendreve, oost t’kerckhoft
Adriaen Van Ronse
aen liggende aen sijn stede Memorie
Desen chijns beloopt twee schellijngen grooten ende worden beth bij de baron van Rodes aen de selve
t’sijnen laste genomen hebbende uijt redene bij d’acte daervan staende inden register vande kercke folio 14
van achter beginnende gementioneert

10*
Nota dat heere Machiel Stuer ghecocht heeft XII groote
tsiaers eerfvelic tot proffite ende voordeele van onse
kercke van Gonteroden gaende vut een dachwandt landts
ligghende ten cruuce ten eecken up Melle, oost den
herwech, west ghelandt de hoyrs van Huughes Du Gardyn
11*
Jan Vanden Abeele ende mer joncvrauwe syn wyf gaven
twee scellinghen grooten tsiaers eeuwehe ende erffelic
tharer beeder jaerghetide. Item tvoorseit Sint Jans valt elcxs
siaere te Sint Jans daghe midden somere ende mer
joncvrauwen valt alle jaeren op Sint Jans dach vutgaende
ougst ende versekert op een bundere landts anden kercke geseijt
het kerckenvelt en behoort toe aenden aermen ende alsoo hier gebrocht
par abuijs
Memorie

Copie(1**)
Mathias bij der gratie godts aertsbiscop van Mechelen alle de ghenen die desen jeghenwoordighen brief sullen
sien ofte hoiren lesen saluut. Wij hebben ontfanghen d’ootmoedige supplecatie ons van weghen den heer pastoor
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ende kerckmeester vander prochie kercke van Gontrode ende meester Loijs Blanckaert greffier vanden Rade van
Vlaenderen overgegevende ons te kennen gevende hoe dat den selven Blanckaert ter cause van sijne goederen te
cootele gelegen binnen de selve prochie onder andere is competerende een stuck lants genaempt t’lindevelt,
groot int geheel vierhondert ende tweeentsestigh roeden daerinne de voorseide kercke competerende thien ofte
twelf roeden ligghende inden lant oostwaert over wassen van braemen ende houte daeraf de kercke gheen
profijct ende treckt noch nauwelijx uijt gedaen gheeft. Item noch een ander stuck lants geleghen aent cootel
straetken uijtcommende suijt op de Schelderodeweghe groot hondert vierenvijftigh roeden daerinne den
voorseide kercke is gerecht tot vijftigh roeden. Item dat de voorseide kercke ende pasteur noch hebben samen
onverdeelt boven het voorseide cootel straetken aenden kinderen bucht elck d’helft in 40 roeden lants ende ten
vierden dat de voorseiden pasteur noch es alleen competerende boven t’selve straetken een dachwant ofte gemet
lants daerinne hij Blanckaert over bijde sijden gelandt es liggende alle de voorseide partijen van landen bij naer
inde uijtterste palen vande voorseide prochie
Daarvoor hij Blanckaert aende voorseijde pasteur ende kerckmeester present aen twee bunderen een dachwant
lants ofte daer ontrent die hij heeft liggende in twee stucken binnen de voorseijde prochie op meulen cautere niet
verre vande voorseijde kercke noortwaert wesende beter landt ende daer t’selve ongelijck meer in pachte is
geldende dan de voorseide partije vanden pasteur ende kercke sonder nochtans ter dees cause te begeren eenige
recompensie om bij den selven pasteur ende kerckmeestere daerinne gerecht te sijn elck naer proportie ende
grootte van sijnen lande ende dat hij den voorseiden gront die hij uijtleggende sal t’huerlieder gelost es vande
voorseide twee bunderen sal conduiseren ende garranderen suijver van rente boven de heerelijcke rente daerop
uijtgaende bedraghende op de voorseide twee bunderen ontrent de VI obolen parisis daerinne de voorseide
pasteur ende kercke dooghen sullen naer advenante vande grootte vanden lande die huerleder uijtgeleijt sal
worden daer voor de voorseide gemangelde partijen vanden pasteur ende kercke altijts verbonden sullen blijven
presenterende noch bovendien hij Blanckaert te doen repareren ten besten mogelijck sijnde naer den eesch
vanden wercke het repositoire ofte huijseken van het hoochweerdigh heeligh sacrament versoeckende over sulcx
de voorseide supplianten dat ons soude geliven de voorseide mangelinge t’aggreeren ende lauderen soo als dat
wij op alles gelet wel ende rijpelijck hebbende gesien oock t’ advijs van heere lantdeken de voorseide
mangelinge als tiende ende tot merckelijck profijt vanden voorseiden heere pastoor ende kercke geratificeert
ende gelaudert ratificeren ende lauderen bij desen gevende de voorseiden supplianten volkommen macht om
elckanderen inde voorseide vermangelde partijen van landen metten lasten hier boven vermelt te erfven ende te
goeden daer en sout behooren sal behoudens nochtans dat den voorseijden meester Loijs Blanckaert sijn
presentatie van reparatie van het repositoire behoorelijck sal volbrenghen ende tot bevestinghe van t’gene
voorseit hebben onder onsen segel ende de handteeckens vanden secretaris van onsen vicaeratie doen
expedieren den 13 julij int jaer ons heeren duijsent seshondert ende twelfve. Onderteeckent H. Van Wou,
secretaris
Copie (2**)
Achtervolgende den consente, laudatie ende aggreatie vanden eerweerdighen mijnheere den aertsbischop van
Mechelen staende over dander sijde van desen hebben wij onderschreven D. Lambrecht Stalins lantdeken van
t’quartier van Oosterzeele ende pastor van Merlebeke ende Lemberge met sijn D. Gregorius Van Crombrugge
pastor van Melle ende Gontrode ende de schepenen ende kerckmeestere van Gontrode dese met ons
onderteeckent hebbende verificeren ende attesteren bij desen onder ons gewoonelijck handtteeckenen ende
naemen present geweest te sijn daer dat Hendrick Goedertier lantmeter van sijnen stijle van een stuc lants
geleghen op meulemcautere toebehoorende meester Loijs Blanckaert afgeleijt heeft een stuck de grootte van vier
partijen lants int witte over dander sijde van desen begrepen toebehoorende den voornoemden pastor ende
kercke van Gontrode gelandt suijt selve straetken van achter de selve kercke van Gontrode naer het gehuchte
van meulem, west Jaques Minnaert ende oost den voornoemden meester Loijs Blanckaert metten reste vande
selve sijne stucke om bij den voornoemden pastor ende kercke vanGontrode t’selve afgeleijt stuck ghebruijckt
gepossesseert ende daerinne inder eeuwicheijt gerecht te blijfven naer advenante ende proportie dat sij gerecht
sijn inde vier vermangelde partijen die van nu voorts aen bijden voorseijden meester Loijs Blanckaert gebruijckt
ende gepossesseert sullen worden als sijn propre ende ijgen goet mits volcommen mette eersten sijnen belofte int
voorseite witte begoet ten welcke effecte sij de reparatien van het repositoire van het hoochweerdigh sacrament
in onse beede pasteurs presentie besteedt heeft aen meester Liven Pluvion boven de belofte bij hem noch gedaen
om te repareren ende maecken de gelasen vensters in het coorken van onse lieve vrauwe kercke van Gontrode
voornoempt ende op den auctaer aldaer te stellen een beelde ofte tafereel van onse lieve vrauwe. T’oorconde
hebben wij desen geteeckent den vierentwintichsten van october 1613. Onderteeckent Lambrecht Stalins deken
van Oosterzeele, pastor van Merlebeke met seker merck. Deze copie accordeert met d’originele. Ita est Thomas
Farci pastor in Gonterode
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STEENWEG 300
Afsluitend volksbal

Zaterdag 10 juli om 19 uur
Vonken en gensters. Voeten van de grond.
Samen dansen, samen genieten. Muziek met
volle teugen drinken. Dansend volk op de
vloer. Wals, polka, andro of jig: muziek
beleven met lijf en leden. Feest!
In de grote hal van Timmerman nv.
Brusselsesteenweg Melle (ingang via
Eikerwegel).

Inkom € 2,5 (kaarten te verkrijgen in het
Gemeentelijk Museum, Archief &
Documentatiecentrum).

19.00 tot 20.30 uur: Dansinitiatie.
Hier worden de meest courante baldansen voorgetoond en uitgelegd.
21.00 tot 23.00 uur: Balfolk.
De muzikanten spelen een repertoire waarin alle aangeleerde dansen aan bod
komen.
vanaf 23u00: afsluitend volksbal.
Met DJ V-Maxx alias Veerle Peeters, de klassieke
pianiste, die te zien was in het
televisieprogramma Witte Raven, waar zij zich
een maand lang onderdompelde in de wereld
van techno en een ware metamorfose
doormaakte.
Op zondagvoormiddag speelt ze klassieke piano
tijdens de Academische zitting rond de 11-juli
viering in de raadzaal van het gemeentehuis.
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VAN BRUSSEL NAAR GENT: MET KAR EN KOETS
OVER DE STEENWEG
- door Pieter De Meyere -

F

ilips de vijfde is koning van Spanje (1700-1746) en tegelijk ook heerser over de Zuidelijke
Nederlanden tot – althans theoretisch – 1713. Met zijn vooruitziende politiek ligt hij aan de
oorsprong van verschillende kasseiwegen zoals die tussen Brussel en Gent. Ik verwijs hier naar
de ordonnantie van 2 april 1704.
De eigenlijke uitvoerder was graaf de Bergeyck, minister van financiën in de Zuidelijke Nederlanden.
In die tijd viel ook de wegenaanleg onder diens bevoegdheid omdat het met uitgaven te maken had.
Wegen aanleggen kostte toen zoals nu heel veel geld.
Met de uitvoering van dat plan werd gestart in 1704, dus aanvang 18de eeuw. Het was politiek een
heel roerige tijd. Geregeld werden onze gewesten overspoeld door vreemde legers en dat heeft
geduurd tot aan de vrede van Utrecht in 1713. Het was evenwel niet voortdurend oorlog. In de
periodes van rust zijn toen verschillende steenwegen aangelegd zoals die van Brussel naar Leuven en
die van Brussel naar Gent. Deze laatste kwam definitief klaar omstreeks 1710.
Twee belangrijke aspecten moeten hier worden belicht:
1) de aanleg van de steenweg
2) de gevolgen van de steenweg voor de mensen van toen.
1) De aanleg van de steenweg
1.

Hij loopt van Brussel naar Gent via de stad Aalst, de hoofdstad van het Land van Aalst dat op
een bepaald moment reikte tot aan de Keizerspoort te Gent.
De oude smalle en ongeplaveide baan van Brussel naar Gent liep ook over Aalst. De weg van
Brussel naar Dendermonde was vanaf Asse over bepaalde stukken reeds geplaveid. Ooit is het
plan geopperd om Brussel en Gent via Dendermonde te verbinden. Wegens de omweg is dat
toen niet gerealiseerd. De bestaande kasseiweg was bovendien erg smal. Die zal worden
verbreed tussen 1740 en 1760.

2.

Breedte van de steenweg tussen Brussel en Gent, die uiteraard reeds was gepland vóór 1704,
met name in 1702 :
Omgerekend: 20 meter. Zeer breed voor die tijd.
▪ middenstuk: kasseiweg, vermoedelijk op een laag grint
▪ twee zijstroken met platgestampte aarde die evenwel ook berijdbaar moesten zijn en blijven.
Dat wil zeggen: alle putten die ontstaan, moeten geregeld worden opgevuld. Dat gebeurde met
zenders van kolen en met grint.
Later werd over de gehele lengte om de paar jaar een grintlaag aangebracht.
Vanaf omstreeks 1750 werd de techniek van de Fransman Pierre Trésaguet (1711-1796)
toegepast, nl. het kasseigedeelte werd elk jaar met een laagje fijn grint bedekt, wat
verzakkingen moest tegengaan.
▪ tenslotte: aan weerszijden een gracht om het regenwater te laten wegvloeien.

Belangrijk: de gehele baan behoort tot het openbaar domein.
De privégronden beginnen pas achter de grachten, die de rooilijn vormen. Dat principe bestaat ook nu
nog.
3.

De baan werd zo vlak mogelijk aangelegd : heuvels worden afgeplat en dalen opgevuld. Dat
karwei moest gebeuren door de aanpalende (belendende) gemeenten.
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Op heel wat plaatsen wijkt de nieuwe baan af van de bedding van de oude baan die onverhard
was tenzij met wat grint in enkele dorpskernen. Die oude baan was niet meer dan 4 tot 6 meter
breed. De nieuwe baan was zo recht mogelijk maar liep vaak niet door, doch onmiddellijk
langs te dicht bebouwde dorpskommen niet zozeer wegens de overlast van het verkeer, wel
om de kosten van de onteigeningen te beperken.
4.

Wie profijt haalt uit de nieuwe baan, moet mee betalen in de kosten van aanleg en onderhoud.
De aanleg is een karwei ten laste van de bewoners van de betrokken gemeenten.
Dit zijn niet alleen de aanpalende gemeenten; het gaat ook om nabijgelegen gemeenten die
verbonden zijn of zullen verbonden worden met de nieuwe baan langs een bestaande of nog
aan te leggen weg.
Ik spreek ook verder over “gemeente” om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. In
werkelijkheid spreekt men in die tijd over gemeenten, parochies, meierijen, kasselrijen, enz..
De gemeenten mogen hun lasten niet verhalen op de hogere overheid. Zij moeten dus
prestaties leveren “om niet”.

5.

Wanneer werkt men?
Uit de ordonnantie van 2 april 1704 zou men kunnen besluiten dat het grootste deel van de
werken moest zijn opgeleverd tegen eind juni zodat men op sommige plaatsen reeds kasseien
kon leggen vóór de winter.
Dat is niet zo gegaan. Wel werd op vele plaatsen tegelijk gestart met de voorbereiding: het
effenen van de baan onder toezicht van landmeters aangesteld en bezoldigd door de hogere
overheid.

6.

Welke was het probleem?
Er moesten heel wat onteigeningen gebeuren. Voor Melle in totaal 8 ha 31 ca volgens het
huidige metrisch stelsel.
Vergeet hierbij niet dat we toen nog steeds in het feodale tijdperk zaten met lenen, achterlenen
en achterachterlenen.
Erfpachters en leenhouders moesten vergoed worden en dat zal wel enige tijd hebben geduurd.
De Fransen hebben dat systeem afgeschaft met hun komst in 1794.

7.

Hoe komt de hogere overheid aan het nodige geld ?
Zij betaalt bijvoorbeeld de landmeters en een groot deel van de kasseien. Maar vooral : zij
verpacht delen van de steenweg. Kapitaalkrachtigen uit de streek betalen de aanleg en baten
nadien te eigen profijte hun deel van de steenweg uit. De hogere overheid oefent rechtstreeks
en via de gemeenten toezicht uit: het is tenslotte een staatsbaan.
Hoe gaan de pachters tewerk ?
Ze richten barrières op om tolgelden te innen bij wie de weg wil gebruiken. Deze tolgelden
moeten dienen om aan de leners het kapitaal mét rente terug te betalen. De rente is
belastingvrij. Bovendien moet de rest van het geld uitsluitend worden besteed aan het
onderhoud van hun deel van de steenweg.
Men begrijpt dan ook: wie weigert tolgeld te betalen, wordt beboet en dit des te meer indien
die persoon blijk heeft gegeven van weerspannigheid. Alleen militaire konvooien zijn
vrijgesteld van tolgeld.

8.

Er is een strakke controle van de hogere overheid op de uitvoering en op het onderhoud.
Tolhouders moeten herstellingswerken uitvoeren, rechtstreeks of in opdracht van de gemeente.
Deze laatste is aansprakelijk jegens de hogere overheid. Gemeenten die nalaten de steenweg te
(laten) herstellen, worden beboet. Desnoods laat de hogere overheid zelf de herstellingswerken
uitvoeren en biedt daarna aan de gemeente de factuur aan: het dubbele van de kosten voor
herstelling.

9.

Maar er is meer.

- 28 -

De Staten van Vlaanderen (= dus de hogere overheid) kunnen toegangswegen laten afsluiten
en nieuwe wegen laten aanleggen om het personenvervoer en vrachtvervoer over de steenweg
te bevorderen. Het doel is duidelijk. De steenweg is de centrale verbindingsweg tussen
gemeenten. Daarlangs moet bijgevolg zoveel mogelijk verkeer worden geleid.
Kortom: wie geen tolgeld wil betalen en zo gek is om smalle aarden binnenwegen te
gebruiken, moet maar instaan voor de gevolgen van zijn beslissing.
Zopas heb ik iets gezegd over controle door de hogere overheid. Die betreft ook de beken
waarvan het water in de grachten aan weerszijden van de baan kan terechtkomen. Er wordt dus
gezorgd voor een degelijk systeem van afwatering.
10.

En zeer belangrijk: overal wordt het reglement van 11 januari 1706 tot betaling van tolgeld
aangeplakt. Zo kan men nooit zeggen dat men van niets wist. In zijn boek “Terre Commune.
Histoire des Pays de Benelux, microcosme de l’Europe” schrijft Henri BERNARD dat 97 %
van de mensen niet konden lezen noch schrijven (blz.369). Voor officiële aanplakbrieven
hadden de meeste mensen evenwel een heilige schrik. Bovendien had elke tolbarrière één of
twee personen in dienst die wél konden lezen en schrijven. De tolgelden werden immers
ingeschreven in een “logboek” ten voordele van de tolhouders. Deze boeken werden trouwens
geregeld nagezien door de gemeente en de hogere overheid.

2) Waarom die kasseiweg van Brussel naar Gent? Welke zijn de gevolgen voor de mensen van
toen ?
1.

Politiek.
Er bestond toen een centralisatiepolitiek vanuit Brussel. Tijdens de 18de eeuw was dat een
algemeen verschijnsel in Europa. Zo moest Brussel als hoofdstad van de Zuidelijke
Nederlanden verbonden worden met belangrijke steden zoals Aalst en Gent, Leuven,
Mechelen en Antwerpen.

2.

Militair.
Militair zijn kasseiwegen uiteraard van belang.
Infanteristen kunnen stappen over slechte wegen. Het rijden van geschut en proviand over
aarden wegen was steeds opnieuw een zware klus. Bedoeling is vanzelfsprekend om zo snel
mogelijk onrustige streken en/of gemeenten te kunnen bereiken.

3.

Ook economisch zijn kasseiwegen van groot belang.
▪ De breedte laat voertuigen toe elkaar te passeren zonder moeite.
▪ Het verharde wegdek laat zwaar vrachtvervoer toe. Van belang voor de bevoorrading van de
steden. Zo werd het vervoer trouwens ook goedkoper.
▪ Na 1713 gaven steenwegen aanleiding tot de bloei van de carrosserienijverheid zowel voor
vrachtvervoer als voor personenvervoer. Voor de steenweg van Brussel naar Gent betrof het
bedrijven uit vooral Brussel, Aalst en Gent.
De 18de eeuw is bovendien de eeuw waarin rijke mensen zich veelvuldig gaan verplaatsen
voor verenigingsleven, toneel, opera, concerten, galavoorstellingen, allerlei feestjes onder
elkaar. Het is dan ook niet toevallig dat reeds vanaf de tweede helft van de 18de eeuw heel wat
manoirs, dus de moderne versie van kastelen, werden gebouwd aan of in de buurt van een
steenweg.

4.

Niet alle steenwegen zijn aangelegd in de Oostenrijkse tijd.
De steenweg van Brussel naar Gent is aangelegd vóór de Oostenrijkse tijd (1713-1794).
Op school hebben wij nochtans geleerd dat de meeste grote steenwegen in België zijn
aangelegd ten tijde van keizerin Maria Theresia. Dat is niet helemaal juist.
▪ Enkele grote steenwegen zijn voordien reeds aangelegd zoals bijvoorbeeld de steenweg van
Brussel naar Gent en de steenweg van Brussel naar Leuven.
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▪ Talrijke steenwegen zijn aangelegd ten tijde van het Hollandse regime (1815-1830), dus na de
Oostenrijkse tijd.
Maar ik ben ervan overtuigd dat, mocht Filips V heerser over de Zuidelijke Nederlanden zijn gebleven
tot zijn overlijden in 1746, hij uiteindelijk meer wegen zou hebben laten aanleggen dan tijdens de
Oostenrijkse tijd is gebeurd. Maar zoals u weet, in 1713 moest hij de plaats ruimen voor een
Oostenrijks bewind.
Behoort Filips V tot de Verlichtingstijd?
Zeker en vast. Die tijd begint immers reeds op het einde van de 17de eeuw met veel aandacht voor de
ontwikkeling van de wetenschappen en de techniek, een groeiende belangstelling voor een betere
communicatie en eveneens meer vorstelijke aandacht voor zijn onderdanen maar dan wel volgens het
principe : “Alles voor het volk, niets door het volk”.
Er is nog iets belangrijk gebeurd in die tijd. Rond 1740 wordt in Brussel een postbedrijf opgericht. De
mensen spraken over “Tours et Taxis”, maar in werkelijkheid was dit de verbastering van “Turn und
Taxis”, een private postdienst die reeds in de 17de eeuw was opgericht door een schatrijke graaf die
“von Turn und Taxis” heette. Aanvankelijk betrof het een koeriersdienst met een netwerk over geheel
Europa. Men mag hierbij niet vergeten dat er toen geen identiteitskaarten bestonden en de
landsgrenzen – behoudens in oorlogstijd – niet gesloten waren voor personen met voldoende geld en
in zoverre zij geen smokkel bedreven. Aanvang 18de eeuw profileerde de onderneming zich eveneens
tot privaat postbedrijf, eerst in Wenen en omgeving. Dit postbedrijf beschikte over een door de
keizerlijke kanselarij toegekend monopolie, wat betekende dat “Turn und Taxis” het alleenrecht had
van de postbedeling. In nauwelijks dertig jaar werd het postbedrijf uitgebreid tot alle Oostenrijkse
gebieden. In de Oostenrijkse Nederlanden werd het opgericht omstreeks 1740. De eerste vestiging
ervan was gelegen in de benedenstad van Brussel ongeveer op de plaats waar thans de Agoragalerij is.
Wat deed dat bedrijf precies?
“Turn und Taxis” was in onze streken een private vervoermaatschappij voor brieven, kranten en
pakjes: een private postbedeling met monopolie voor vervoer over de steenwegen vanuit Brussel naar
alle belangrijke steden van het land en uiteraard ook omgekeerd. Die brieven, kranten en pakjes
werden niet besteld aan huis. Wel was er in elke belangrijke gemeente langs de steenweg een depot.
Dat zal ook in Melle het geval geweest zijn, vermoedelijk in een tolgebouw. Daar kon men zijn
zending afhalen of laten thuis brengen door een bode.
Om te besluiten
De steenweg nu is anders dan drie eeuwen geleden. Maar de huidige tijd vindt zijn oorsprong in de
18de eeuw. Dank zij de steenweg werd de kloof tussen stad en platteland kleiner. De mensen hadden
reeds in de eerste helft van de 18de eeuw vele malen meer contact met elkaar dan twintig jaar voordien
toen er nog geen steenweg was. We kunnen alleen maar dromen over hoe het thans zou geweest zijn
indien de steenweg pas zou zijn aangelegd in het midden van de 19de eeuw.
Zelfs wanneer men – vaak terecht – bedenkingen heeft over de ontwikkelingen van de laatste honderd
jaar, toch mogen wij blij en dankbaar zijn met deze steenweg. Toen en later is hij een brug geweest
naar vernieuwing, verbetering en meer welvaart. Tenslotte bracht hij ook vernieuwing en verbreding
in het denken van de meeste mensen uit de eerste helft van de 18de eeuw.
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Bovenstaande tekst van de hand van Prof. Dr.
Pieter De Meyere is een neerslag van zijn
voordracht gehouden ter gelegenheid van de
academische zitting op zondag 4 april ll. in de
raadzaal van het Melse gemeentehuis naar
aanleiding van het initiatief van ‘Steenweg
300’ dat het 300-jarig bestaan van de
Brusselsesteenweg met diverse activiteiten
herdenkt.
Prof. Dr. Pieter De Meyere is als
vakdidacticus verbonden aan de faculteit van
Politieke en Sociale Wetenschappen van de
Universiteit Gent.
Hij is bijzonder
geïnteresseerd in bepaalde parallellen die te
trekken zijn tussen de 18de en de 20ste eeuw.
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STEENWEG 300 (1704-2004)
Beelden zeggen soms meer dan woorden. We drukken hierbij enkele foto’s af met betrekking tot het
prachtig openingsconcert in de Sint-Martinuskerk te Melle (vrijdag 2 april), de ‘historische stoet’
(zondag 4 april) en het volksfeest op de steenweg in het centrum van de gemeente (zondag 16 mei),
toen de Brusselsesteenweg een dag teruggegeven werd aan zijn bewoners.
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AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE 2004
(gegevens t.e.m. 10 juni 2004)

STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 12,5 €)
Naam

CALLE
de Hemptinne
DEN HAESE
DEN HAESE
FEWAN
MERCELIS
TROG
VAN VLAENDEREN
VAN VLAENDEREN
VERHOOSELE
VERVUST
VITS

Voornaam

Petrus
Yves
Paul
Richard
Roger
Jozef
Denise
Leen
Leon
Françoise
André
André

Gemeente

Wetteren
Eke
Melle
De Pinte
Melle
Destelbergen
Melle
Melle
Gontrode
Moortsele
Melle
Melle

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 5 €)
Naam

BRAL
BRUYLAND
DAUW
DE MEULEMEESTER
DEREY
DU BOIS
HOSTE Albert
KEVERIJN
MATTHIJS
PIETERS
PROVOST
THIENPONT
VAN HAELST
WAFFLARD

Voornaam

Jan Hugo
Hilaire
Christiaen
Willy
Patrick
François
Diane
Jacques
Marcel
Noël
Andrea
Dominique
Luc
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Gemeente

Melle
Melle
Melle
Heusden
Melle
Lebbeke
Melle
Melle
Melle
Lokeren
Melle
Melle
Wetteren
Melle

GEMEENTELIJK ARCHIEF & DOCUMENTATIECENTRUM MELLE

Vanaf maandag 12 juli tot en met zaterdag 7 augustus 2004 zal het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum gesloten zijn voor het publiek. In de leeszaal
zal er aldus in die periode geen opzoekingswerk kunnen verricht worden! Onze
deuren gaan weer open vanaf maandag 9 augustus e.k.. Wij wensen onze vorsers
eveneens een deugddoende vakantietijd.

OPENDEURDAGEN IN DE LEESZAAL VAN HET GEMEENTELIJK
ARCHIEF & DOCUMENTATIECENTRUM
Tijdens het weekend van de zomerkermis te Melle (op zaterdag 3 juli, zondag 4
juli en maandag 5 juli) gooit het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum
haar deuren wijd open voor het publiek. U kan er ook kennis maken met de
Heemkundige Vereniging De Gonde en de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde afdelingen Melle en Gent. Deze verenigingen fungeren reeds
jaren met tal van vrijwilligers enthousiast als partners in de werking van
voornoemde instelling.
Plaats:
Openingsuren:
Info:

Gemeentelijk
Archief
&
Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle.
op voornoemde data van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
17.00 uur.
09.252.26.47
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Inhoudstafel
- Woord vooraf

1

- Bestuur & lidmaatschap Heemkundige Vereninging De Gonde

2

- Klopekkenwegel en Klopekkenlos

3

- Oude en merkwaardige bidprentjes: portretbidprentjes van mannelijke geestelijken, deel 9

5

- Tentoonstelling: families en hun woning langs de Brusselsesteenweg

10

- Devotionalia: medailles (Maria) – deel 2

11

- Het renteboek van de kerk van Gontrode 1548 – deel 2 (slot)

17

- Afsluitend volksbal Steenweg 300

26

- Van Brussel tot Gent: met kar en koets over de steenweg

27

- Steenweg 300: fotocollage

33

- Aanvullende ledenlijst

34

- Mededelingen
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Werkten mee aan de realisatie van dit nummer :

-

De Baets August

-
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-

Desmet Ginette

-

Meersschaut Julien (foto)

-

Olsen Jan

-

Oosterlinck Filip (opmaak)

-

Selhorst Piet (o.a. foto’s)

-

Vanrolleghem Noël

-

Vervust André

druk :

MUGO & Lucien Ravier
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