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Woord vooraf 

 

Met de zomer in zicht kunnen we heel binnenkort onze leden en andere geïnteresseerden een prachtig 

en leerrijk nieuw boek aanbieden, het derde in de reeks “Bijdragen tot de geschiedenis van Melle”, 

onder de titel ‘De evolutie van het Melse landschap’. De auteur is niemand minder dan August De 

Baets. In augustus 1971 nam hij het initiatief om in onze gemeente archeologische opgravingen te 

organiseren op zoek naar sporen van het in de 16de eeuw verwoeste kasteel Cortrosine, ooit de 

woonplaats van de heren van Melle. Uit dit project groeide al snel de werking van onze heemkundige 

vereniging en gaf enkele jaren later de aanzet tot de oprichting van het Gemeentelijk Museum. In 

november 1984 startten we onder impuls van August De Baets met de oprichting van het Gemeentelijk 

Archief en Documentatiecentrum dat o.a. onderdak biedt aan de genealogische vereniging de VVF 

(Vlaamse vereniging voor Familiekunde) en ook ver buiten ’s lands grenzen een goede faam wist te 

verwerven. Een woord van dankbaarheid en waardering voor de onverdroten inzet van August 

De Baets is hier zeker op haar plaats. 

In samenwerking met onze vereniging én met de zeer actieve medewerking van de Melse 

hobbyclub Philmella organiseert het Gemeentelijk Museum vanaf 20 juni e.k. een boeiende 

tentoonstelling onder de titel ‘Dichters de wereld rond’ waarin aandacht wordt besteed aan 

Belgische schrijvers die figureren op Belgische postzegels. Dit initiatief kadert in het project 

‘Poëzie leeft te Melle’ dat gecoördineerd wordt door de Werkgroep Poëzie van de Gemeentelijke 

Cultuurraad. 

Op vrijdag 16 september organiseert onze vereniging een interessante voordracht over de figuur 

van Sint-Bavo. Spreker is Prof. Dr. Georges Declercq. Deze activiteit, waarop wij ook u, beste lezer, 

hopen te mogen begroeten, is ingebed in de viering van het 150-jarig bestaan van de nieuwe Sint-

Bavoparochiekerk te Gontrode, waaraan onze heemkundige vereniging en het Gemeentelijk 

Museum, Archief en Documentatiecentrum ten volle hun medewerking verlenen (o.a. bij de uitgave 

van een speciale brochure en de opbouw van een tentoonstelling). 

Over al deze initiatieven vindt u meer informatie verderop in het voorliggend nummer van ons 

tijdschrift. 

 

 

Jan Olsen 
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Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde 
 

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

- ondervoorzitter : - Ginette Desmet, J.Van Crombrugghestraat 30, 9000 Gent – 09.223.97.87 

   - Oscar De Backer, Tuinstraat 71, 9090 Melle – 09.230.27.28 

- secretaris :   Daniël Lemmens, Schauwegemstraat 9, 9090 Melle – 09.252.40.87 

- penningmeester :   Jan Olsen, Brusselsesteenweg 353, 9090 Melle – 09.252.42.60 

- conservator/archivaris  :   August De Baets, Klinkerlaan 23, 9090 Melle – 09.252.19.20 

- bestuursleden : - Louise de Potter d'Indoye-van de Werve de Schilde 

     Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle – 09.252.40.20 

   - Luc De Ruyver, Apostelhuizen 8A, 9270 Laarne (Kalken) – 09.345.47.88 

   - Marcel Smedts, Beekstraat 89, 9090 Melle – 09.252.29.70 

   - Ferdinand Steurbaut, Bosstraat 29A, 9340 Lede – 053.80.11.16 

   - Philip Steurbaut, Langestraat 74, 9620 Zottegem – 09.360.76.52 

   - Gerard Van Heddegem, Vossenstraat 86, 9090 Melle – 09.252.23.39 

 -  Noël Vanrolleghem, Kapellendries 32, 9090 Gontrode – 09.330.45.70 

   - André Vervust, Hof ten Dries 14, 9090 Melle – 09.252.32.07 
 

       Ruiladres    : Gemeentelijk Museum 

         Brusselsesteenweg 395 

         9090             Melle 
website : http://users.skynet.be/museum.melle 
 e-mail : museum.melle@skynet.be 

 

Lid worden van de Heemkundige Vereniging De Gonde kan : 
 

door storting van minimum 7,5 € (gewoon lid) 
door storting van minimum 15 € (steunend lid) 

 

op bankrekeningnummer :  448-3586321-38 

                               van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

 p/a Brusselsesteenweg 353 

 9090         Melle 

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

geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode. 
 

Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld : 
Ovenveldstraat, 9090 Melle, correspondentie: Gemeentelijk Museum – Brusselsesteenweg 393 – 9090 Melle 

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

 
n tegenstelling tot de Varingstraat, die reeds in de 17de eeuw wordt vernoemd, vinden we van de 
Driesstraat geen vermelding onder die naam in de archieven van vóór de Franse Omwenteling.  Ze 
behoort nochtans tot de oudste straten van de gemeente.  In het landboek van 1751 wordt ze nog 

eenvoudig aangeduid als “de straete1” zonder meer. 
Op de kaart van graaf Ferraris (ca. 1780) kunnen we de loop van de straat volgen zoals ze eeuwen 
voordien moet ontstaan zijn.  Ze begon op de plaats waar de Kruisstraat en de Varingstraat eindigden 
en waar tot in de 19de eeuw nog twee 
vijvers lagen.  Dit was ter hoogte van 
Vossenhof en nabij het Goed ten 
Elsbroeke.  De Driesstraat liep langs het 
moerassig gedeelte van de Dries naar de 
iets hoger gelegen “Eeckere” en verder 
tot aan de Lindestraat of vroegere 
Kruisdreef2.  Aan de overzijde van deze 
weg vervolgde ze haar loop langs het 
Goed ten Havertuine, via hetgeen nu 
Wolvenstraat noemt, en een gedeelte van 
de Vossenstraat tot aan de 
Gontrodeheirweg nabij de 
Havertuindries.  Zij had een breedte van 

4 m en was 1138 m lang.  De “driesen” 
zijn ontstaan in de vroegere 
Middeleeuwen.  Zij behoorden meestal 
toe aan de dorpsgemeenschap.  De vruchtbare akkergronden waren vrijwel altijd eigendom van de adel 
en de grootgrondbezitters.  De driesen waren over het algemeen moerassige of op zijn best 
minderwaardige gronden.  In de latere middeleeuwen evolueerden ze tot gewone gemeenschappelijke 
graslanden.  In de moerassige gronden groeiden elzen en struiken.  Vandaar de naam “Grote Elsdries”, 
groot om hem te onderscheiden van de “Kleine Elsdries” die dichter bij het dorp lag.  Aan de rand van 
de dries woonden de “kortbewoners” of laten en onvrijen die de akkers van de grootgrondbezitters 
moesten bewerken.  De driesen van Melle lagen allemaal nabij een grote landbouwexploitatie. 
De Driesstraat had, op het eerste gezicht, geen bijzondere functie tenzij ze een verbindingsweg vormde 
tussen twee grote landbouwbedrijven: het goed ten Elsbroeke en het goed ten Havertuine.  Er was 

I 

Zicht op een stukje moerassig gebied op de Dries ca. 1957 
(foto genomen van in de Driesstraat kijkend richting Kruisstraat). 

Driesstraat 

De gewezen bakkerij van René D’haese aan de hoek van de 
Kruisstraat en de Driesstraat. 
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echter meer.  De Grote Elsdries was eveneens het beginpunt van het Ackelstraatje – nu nog de 
gedeeltelijke bestaande Akkerstraat – die langs het Ackelbos naar de Schelde liep tot aan de bocht aan 
de abdij van Nieuwenbos.  Daar bevond zich de “Ouden Aert” en de opslagplaats van de Spijker3 waar 
de landbouwproducten, hout en andere goederen verscheept werden naar Gent of andere 
bestemmingen.  Voor de pachters van het goed ten Havertuine waren de Driesstraat en het 
Ackelstraatje de meeste geschikte en kortste afstand om hun producten naar de “aert” te voeren. 
De Driesstraat had dus ongetwijfeld ook een economisch belang. 
In de 17de eeuw verloor het goed ten Havertuine zijn status van grote landbouwexploitatie door de 
verkaveling van het goed onder de verschillende eigenaars4.  Na de vernieling van de Abdij van 
Nieuwenbos in 1578 verloor de “aert” in de Zwaanhoek een groot deel van zijn belang.  Hij werd 
vervangen door een aanlegplaats achter de kerk.  De Driesstraat verloor haar economisch belang en 
werd alleen nog een gewone doorgangsstraat.  Zij werd reeds vroeg bewoond, waarschijnlijk eerst met 
enkele primitieve hutten voor de laten en halfvrijen verbonden aan het goed ten Elsbroeke.  Later 
werden deze hutten geleidelijk vervangen door hofstedekens.  Ze waren te vinden langs de 
zuidwestelijke zijde van de straat aan de overzijde van het moeras.  De achterzijde gaf uit op de iets 
hogergelegen Begijnheide en het Lindebos.  Deze toestand zou bijna ongewijzigd blijven tot diep in de 
19de eeuw.  Pas in de 20ste eeuw zou de noordoostelijke zijde van de straat volop bebouwd worden.  
Heden zijn enkele nieuwe woonkernen aangesloten aan de Driesstraat en is het een drukke 
verkeersader geworden. 

                                                                                                                                                         
1 RA.G., Melle nr. 12, f° 66, nr. 480 e.v. 
2 A. De Baets, De Kruisstraat en Kruisdreef, De Gonde jg. 32, nr. 1, pag. 3 
3 RA.G., Melle nr. 12, f° 52, nr. 391 
4 A. De Baets, Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle, dl. 1, pag. 93-94 

Het gewezen boerenhof Van de Putte in de 
Driesstraat (reeds gesloopt). 

De Driesstraat, gedeelte over het kruispunt met de Kruisstraat. 
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Detail uit de figuratieve kaart van graaf de Ferraris (ca. 1780) 
  

              = traject Driesstraat 
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 Detail uit de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850) 

  
              = traject Driesstraat 
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HOBBYCLUB PHILMELLA 
- door Jan Olsen - 

 
aar aanleiding van de komende zomertentoonstelling 
‘Dichters de wereld rond’ in het Gemeentelijk Museum 
is er nauw samengewerkt geworden met de Hobbyclub 

Philmella, in de praktijk de postzegelclub uit Melle. De 
vereniging ontstond reeds 33 jaar geleden, dit op initiatief van de 
toen nog jonge Gemeentelijke  Culturele Raad, die in die periode 
fungeerde  onder het voorzitterschap van Dr. Remi De Vis. 
Op 6 en 7 mei 1972 werd een eerste postzegeltentoonstelling 
georganiseerd waaraan 9 verzamelaars deelnamen, aangevuld 
met een even groot aantal jongeren, leden van de groep 
jeugdfilatelie van het College van de Paters Jozefieten te Melle. 
Enkele dagen nadien, namelijk op woensdag 10 mei werd in de 
raadzaal van het (nieuwe) gemeentehuis een voorbereidende 
stichtingsvergadering van de postzegelclub georganiseerd. Een 
21-tal liefhebbers, waaronder 9 jongeren wensten lid te worden. 
Een bestuur werd verkozen, Roger Gallet werd meteen er de 
eerste voorzitter van. Op zondagmorgen 14 mei stelde het 
bestuur de statuten op en redigeerden een reglement van 
inwendige orde. In de statuten werd vermeld dat de club zich tot alle verzamelaars en niet alleen tot 
deze van postzegels zou richten. 
‘Hobbyclub Mella’ werd op 2 juli 1972 officieel gesticht en werd op 8 september van datzelfde jaar lid 
van de Gemeentelijke Culturele Raad. In de ledenlijst van voornoemde raad anno 1973 staat de 
vereniging vermeld als ‘Hobbyclub Philmella’. Deze naam wordt tot op vandaag nog gebezigd en dekt 
beter de lading, want de werking heeft zich in de praktijk uitsluitend gedragen geweten door 
postzegelverzamelaars. 
Het is tot op heden een nog bijzonder actieve Melse vereniging, die elke eerste zondag van de maand 
een bestuurs- en ruilvergadering organiseert in de O.C.M.W.-lokalen ‘De Kleine Havertuin’ in de 
Vossenstraat. De huidige dynamische voorzitter is ons medelid Gilbert Van Overmeire. 
Verzamelaars zijn mensen die actief participeren aan het behoud en de ontsluiting van een stukje 
erfgoed. Als heemkundige vereniging vonden we het derhalve ook bijzonder interessant om met deze 
vereniging en in samenwerking met het Gemeentelijk Museum Melle voormelde tentoonstelling te 
kunnen organiseren. Bovendien wensen we deze vereniging nog vele jaren een boeiende en 
succesvolle werking toe     
  
 

N 

OCMW-Melle / Vossenstraat
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DEVOTIONALIA – DEEL 6 
- door Piet Selhorst - 

 
aar aanleiding van een nieuwe schenking aan het Gemeentelijk Museum Melle door ons lid 
mevr. Christiane Lefebvre, kunnen we met de medailles van patroonheiligen nog een vervolg 
maken. Wat nieuw is zijn de medailles van het heilig bloed en de medailles met een relikwie. 

Relikwieën zijn resten van lichamen van heiligen of van voorwerpen die met de lichamen van de 
heiligen in aanraking geweest zijn. Ook wel, en dan in de ruimste zin opgevat, de zaken die enkel het 
graf van de heilige hebben beroerd of er toch mede in verband hebben gestaan.  
Verder hebben we nog een interessant rond houten doosje, waarschijnlijk gemaakt door de “Arme 
Claren”, met vullingen ter ere van de heilige Coleta, de patrones van de zusters Clarissen. Dan zijn er 
nog de twee koperen kokertjes met Maria beeldjes, net mini kapelletjes waarvan de deurtjes dicht 
draaien (afb.10). Ik wens u veel kijk- en leesgenot.  
 
Donatus van Münstereifel (afb. 1) 
 
Hij was een Romeins soldaat in de tweede eeuw, die dienst deed in de Legio Fulminatrix (Het 
Bliksemlegioen) en die elementen heeft overgenomen van Donar, de Germaanse God van donder en 
bliksem. Zijn relieken werden in 1652 overgebracht van Rome naar Münstereifel. Hij wordt afgebeeld 
als een Romeinse tribuun, met in de ene hand een bliksemschicht en in de andere een martelaarspalm 
zoals op onze medaille. Donatus wordt aangeroepen tegen blikseminslag, vuur en hagelbuien, wat te 
maken heeft met het verhaal dat tijdens de overbrenging van zijn relieken naar Münstereifel de 
stromende regen veranderde in prachtig weer. De heilige Donatus wordt gevierd op 30 juni. 
 
Cornelius (afb. 2) 
 
Cornelius werd aan het begin van de derde eeuw geboren. Nadat de christenvervolgingen onder keizer 
Decius beëindigd waren, werd hij in 251 tot paus gekozen. Toch hij werd door keizer Gallus 
verbannen naar het huidige Civitavechia  waar hij overleed in september 253. Sommigen zeggen dat 
hij door onthoofding om het leven werd gebracht. De heilige Cornelius ligt begraven in de catacomben 
van Callistus. Wegens de gelijkenis met zijn naam cornu (hoorn) is hij de beschermheilige van het 
hoornvee en de veeboeren. Op de afbeeldingen is de hoorn natuurlijk zijn belangrijkste attribuut. Zijn 
hulp wordt ingeroepen tegen epilepsie, oorpijn en zenuwziekten. Zijn feestdag is op 16 september. 
 
Rochus (afb. 3) 
 
Rochus werd rond het jaar 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Hij was de zoon van vrome 
ouders, die vroeg stierven. Rochus gaf al zijn bezittingen weg aan de armen en wilde voortaan zonder 
middelen door de wereld pelgrimeren, zijn eerste doel was Rome. Op weg naar de eeuwige stad 
verzorgde hij de pestlijders. Op de terugreis naar zijn geboortestad werd Rochus zelf ernstig ziek, hij 
leed ook aan de pest. De legende vertelt dat Rochus zich in een boshut in de buurt van Piacenza 
vestigde om niemand te besmetten en daar in alle rust te sterven. Door een engel, die hem verscheen, 
kreeg hij weer moed en dagelijks werd hem door een hond vers brood gebracht. Vandaar zijn 
afbeelding steeds met een hond, ook op onze medaille. Gesterkt door gebed en voeding kon hij zijn 
terugreis weer opnemen. Omdat Rochus van spionage werd beschuldigd, werd hij opgesloten in de 
gevangenis van Montpellier alwaar hij stierf.  Hij is de patroonheilige van de gevangenen, daarnaast 
ook van apothekers, artsen en chirurgen. Rochus wordt aangeroepen tegen pest, puisten, schurft en 
voetpijn. Zijn feestdag heeft plaats op 16 augustus. 
 
Godelieve van Gistel (afb. 4) 
 
Op deze mooie medaille van omstreeks 1930 staat de heilige Godelieve afgebeeld vóór ze door twee 
knechten van Bertolf gewurgd en in de waterput geworpen werd. 
Voor meer details zie De Gonde 2004 nr.3. 

N 
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Rita van Cascia (afb. 5) 
 
Medaille met relikwie. 
Er is een bedevaartsoord van de heilige Rita in de Augustijnenkerk Sint-Stefanus te Gent. 
Voor meer uitleg over de heilige Rita zie De Gonde 2004 nr.4. 
 
Cecilia (afb. 6) 
Medaille met relikwie, gevuld met aarde uit de catacomben van Callisto. 
Rond het jaar 200 is Cecilia te Rome geboren. Volgens de legende is ze afkomstig uit een adellijk 
geslacht. Toen ze trouwde met Valerianus, vroeg zij om haar maagdelijkheid te mogen behouden. 
Nadat Valerianus zich had laten dopen, zag hij hoe een engel bloemen aan Cecilia gaf. Ze werd 
gevangen genomen, terwijl zij voor haar huis het christendom aan het prediken was. 
De beulen probeerden haar met kokend water te doden en toen dat mislukte werd ze op 22 november 
230 onthoofd.  Zij wordt verheerlijkt als een volmaakt voorbeeld van een christelijke vrouw die uit 
liefde voor Christus maagd bleef en als martelares gestorven is. Sinds de middeleeuwen wordt Cecilia 
vereerd als patrones van de kerkmuziek, daarbuiten is ze nog de patrones van fanfares, muzikanten, 
zangers en instrumentenmakers. Haar feestdag is op 22 november. 
 
Heilig Bloed te Brugge (afb. 7) 
 
Op deze medaille staat de relikwie van het Heilig bloed afgebeeld. 
Het oudste document over de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge dateert van 1256. Tussen 1150 
en 1256 is er een leemte van een eeuw. Zou de relikwie na 1150 in Brugge aangekomen zijn? 
Waarschijnlijk wel, omdat er in die tijd in de Mariakapel van het keizerlijk paleis Bucoleon te 
Constantinopel een relikwie van het Heilig Bloed aanwezig was. Deze relikwie maakte deel uit van 
een hele reeks relieken i.v.m. het lijden van Christus. In 1203 viel Constantinopel in handen van de 
kruisvaarders en werd deze stad gedurende deze vierde kruistocht geplunderd. Boudewijn IX , graaf 
van Vlaanderen, werd er tot nieuwe keizer aangesteld. Vermoedelijk zond hij buitgemaakte relieken 
naar Vlaanderen en meer bepaald naar Brugge. Zijn dochters Johanna en Margaretha stonden immers 
aan het hoofd van het graafschap. Eerder via deze weg zou Brugge in het bezit gekomen zijn van de 
relikwie van het Heilig Bloed. Ook de manier waarop het bergkristallen flesje is geslepen verwijst naar 
Constantinopel. 
Deze eeuwenoude verering kent haar hoogtepunt op Hemelvaartdag, wanneer het schrijn met de 
relikwie door de straten van Brugge wordt gedragen. Ieder jaar wordt deze unieke processie 
bijgewoond door circa 50.000 bedevaarders. 
 
Heilig Bloed te Bois-Seigneur-Isaac (afb. 8) 
 
Medaille van circa 1900 met een afbeelding van de kapel. 
Bois-Seigneur-Isaac is gelegen in Waals-Brabant. Hier werd in de middeleeuwen een Mariakapel 
gebouwd.  In deze kapel voltrok zich in 1405 een wonder: van 5 tot 10 juni bloedde er een 
geconsacreerde hostie. Plots werd Bois-Seigneur-Isaac een druk bezocht bedevaartsoord. In 1413 werd 
er rondom de kapel een klooster gebouwd door paters augustijnen uit Frankrijk. Na de Franse 
Revolutie moesten zij het klooster verlaten. Pas in 1903 werd de draad met het kloosterleven weer 
opgenomen, nu door de uit Frankrijk verdreven norbertijnen van Mondaye. Na hun vertrek (de 
norbertijnen van Averbode namen hun taak over) werd Bois-Seigneur-Isaac in 1922 een zelfstandige 
priorij en in 1925 tot abdij verheven. Ook nog vandaag is de bedevaartkapel van het Heilig Bloed een 
populaire gebedsplaats.  
 
Coleta van Corbie (afb. 9) 
 
Gewoonlijk wordt ze afgebeeld in habijt met sluier en in de ene hand de abdissenstaf en in de andere 
een boek, maar ook als een brandend hart, zoals in ons houten doosje. 
Coleta werd op 13 januari 1381 in Corbie (ten Noorden van Amiens) onder de naam Nicoleta Boëllet 
geboren. Haar vader was timmerman in het klooster van de benedictijnen te Corbie.  In 1398 stierven 
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Uit de collectie van het Gemeentelijk Museum (grootte 1,5/1) 
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 haar ouders en was ze op zichzelf aangewezen. Zij besloot als kluizenaar verder te leven in 
eenzaamheid. Tenslotte zocht ze de weg naar de kloosterordes. Ze werd eerst begijn, later claris in het 
klooster van Corbie. Zij hervormde de orde in de geest van de H. Clara, werd algemeen overste en 
stichtte zeventien kloosters, waarvan de nonnen clarissen-coletinnen of Arme Claren genoemd 
werden.  Op aandringen van het hertogelijk koppel Filips de Goede en Isabella van Portugal en met de 
geldelijke steun van enkele rijke burgers en edellieden stichtte Coleta ook te Gent een klooster, het 
monasterium Betlehem. Hiervoor schonk de stad in 1439 grond gelegen aan de Goudstraat en de 
Willem de Beersteeg. In 1440 was het klooster op de kapel na af. Coleta bezocht de stichting een 
eerste maal in 1442. Toen de stichteres in 1446 opnieuw het kloostertje in Gent bezocht bleek ze fel 
verouderd en ziek. Ze stierf er op 6 maart 1447 en werd begraven in de kloostertuin. Op 25 mei 1807 
werd ze heilig verklaard. 
Coleta is de patrones van de clarissen, timmerlieden (haar vaders beroep) en dienstmaagden, ze wordt 
aangeroepen tegen hoofdpijn, onvruchtbaarheid en oogziekten (ze genas namelijk een blind kind). 
Haar feestdag is op 6 maart. 
  
 
 

 Giften van devotionalia, zoals medailles, prentjes enz… zijn altijd welkom in ons museum 
 
 
 
 

  

  

Eer het vat in duigen vakt 

Basistechnieken van het Ambachtelijk 
kuipen 

  
auteur  ERIK WAELPUT 

  
Bekroond met de driejaarlijkse Prijs voor Volkskunde 

van de 
Provincie Oost-Vlaanderen 

  
  

Uitgeverij Garant ( Antwerpen-Apeldoorn) 
  ISBN 90-141-1623-1           2004 

  
Met steun van het Provinciebestuur van Oost-

Vlaanderen en de  
Vlaamse Gemeenschap 

  
316 blz – 24 cm 
Prijs: 39 euro  

email: erik.waelput@telenet.be  
website: www.kuiperij.be  
tel. : 09.227 53 83 

bank:  890 4341571 76 van Erik Waelput Mahoniestraat 9   9030 Mariakerke 
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OPENDEURDAGEN 
 
 
 

GEMEENTELIJK ARCHIEF & 
DOCUMENTATIECENTRUM MELLE 

 
 

zaterdag 2 juli (van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00) 
zondag 3 juli (van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00) 

maandag 4 juli (van 9u00 toto 11u30 en van 13u30 tot 16u30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

i.s.m. de Heemkundige Vereniging De Gonde en de Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde (VVF) afdeling Melle / Gent. 
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VORMELINGEN TE MELLE IN 1761 
- door Gontran Ervynck - 

 
n een der oude parochieregisters van Melle vindt men tussen de bladzijden met doop- en deze met 
huwelijksakten een lijst van vormelingen van de parochie in 1761. Het Gemeentelijk Archief & 
Documentatiecentrum bezit een kopie van dit register in boek PR1E, blzn. 277-282. De lijst is niet 

ondertekend, maar wanneer men het handschrift vergelijkt met dit van de omringende akten mag men 
met zekerheid aannemen dat ze opgesteld werd door pastoor Jan Frans Truyts (1731-1770). Als 
inleiding schrijft hij (in Latijn) dat de hierna volgende kinderen gevormd werden door de 
aartsbisschop van Mechelen op 6 Augustus 1761 – een donderdag – in de kerk van Westrem. Deze 
aartsbisschop was kardinaal Joannes Henricus graaf von Franckenberg (°Glogau, Silezië, 1726 – 
✝Breda 1804), in 1759 door keizerin Maria-Theresia benoemd tot aartsbisschop van Mechelen. Melle 
behoorde toen, zoals alle parochies van het Land van Rode behalve Gentbrugge, tot het aartsbisdom 
Mechelen. Pastoor Truyts vermeldt voor iedere vormeling, op enkele uitzonderingen na, de namen van 
de ouders en de ouderdom. Het blijkt dat de kinderen tussen 5 en 14 jaar oud waren. Om praktische 
redenen bezocht immers de bisschop maar om de zoveel jaar een bepaalde parochie van zijn bisdom. 
Daaruit mag men afleiden dat het ongeveer 8 tot 9 negen jaar geleden was dat aan kinderen van Melle 
het vormsel toegediend werd. Onderaan de lijst staat nog “hier zijn niet alle kinderen genoteerd die 
deze dag gevormd werden”. Vermits het moeilijk aan te nemen is dat de pastoor willekeurig sommige 
van zijn parochianen in zijn lijst zou opnemen en andere weglaten, moet men deze opmerking wellicht 
interpreteren als “er zijn nog meer kinderen uit andere parochies gevormd en die worden niet vermeld 
in deze lijst”. Men mag aannemen dat vormelingen uit parochies in de omgeving van Westrem aldaar 
in de kerk samen gebracht werden om samen gevormd te worden. De keuze van Westrem en niet bv. 
het veel grotere Wetteren is moeilijker te verklaren, misschien gaf de ligging aan de grote heirweg van 
Brussel naar Gent de doorslag.   
Hieronder geven we de namen van de kinderen niet in de oorspronkelijke volgorde van de lijst van 
pastoor Truyts. Er waren gezinnen waarvan twee of zelfs drie kinderen op deze zelfde dag gevormd 
werden. De namen van de vormelingen zijn gegroepeerd per ouderpaar en alfabetisch gerangschikt 
naar de familienaam van de vader. Meerdere keren wordt de familienaam van de moeder niet vermeld, 
dit hebben we aangevuld m.b.v. de klappers en, waar nodig, de P.R. van Melle. Voor ieder gezin 
geven we ook het aantal kinderen dat voorkomt in de klapper Dopen van Melle en voor iedere 
vormeling die te Melle gedoopt werd de datum van de doop (uit de klapper). Iedere vormeling kreeg 
ook een geestelijke  leidsman of -vrouw, de jongens hadden een peter (P.), de meisjes een meter (M.) 
waarvan de namen ook opgeschreven werden door pastoor Truyts. Dit gebruik veranderde in de loop 
ter tijden, in het midden van de 20e eeuw was het de gewoonte dat alle kinderen bij het vormsel 
begeleid werden door dezelfde peter en meter.   
Vermits in de 18e eeuw iedereen in de Oostenrijkse Nederlanden ondersteld werd Rooms-katoliek te 
zijn mag men aannemen dat onderstaande lijst een tamelijk juist beeld geeft van het aantal gezinnen te 
Melle met jonge kinderen in de ouderdom van 5 tot 14 jaar. Opmerkelijk is de zeer jonge leeftijd 
waarop sommige kinderen gevormd werden. Er waren nl. drie kinderen geboren in 1756 (nrs. 37, 42, 
46), het jongste (nr.42) was nog niet ten volle vijf jaar oud.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Lijst van de ouders en vormelingen 
  
  1.  Carolus  APPERMONDE -- Livina Geers (6 kdn.) 
       Robertus 14 jr. (8 Juni 1747) P. Georgius De Wilde  
       Petrus 12 jr. (23 Dec 1750) P. Joannes De Veuster  
  2. Antonius BOCKSTAEL – Josina LEEMANS  
       Maria Catharina 13 jr. M. Joanna Antonia De Mey  
       Dit gezin komt niet voor in de klapper van Melle.   
  3. Joannes BOCKSTAEL – Joanna DE LEGENDE (6 kdn.)  
       Joannes 14 jr. (5 April 1748) P. Franciscus Bockstael  
       Joanna Maria 7 jr. (8 Mei 1754) M. Livina Theresia Verstichel   
  4. Petrus BRACKE – Gerardina GARESMEDT (10 kdn.)  
       Adriana Maria 11 jr. (19 Maart 1750) M. Maria Spiegelaer   
  5. Andreas BUYLE – Joanna VISPOEL (8 kdn.)  
       Adriana Maria 6 jr. (28 Juni 1754) M. Livina De Wilde   
  6. Gerardus CLAES – Petronilla VAN DOORSSELAER (4 kdn.)  
       Joannes Baptista 12 jr. (17 Mei 1750) P. Petrus Franciscus Braeckman  
       Petrus Franciscus 9 jr. (25 Juni 1752) P. Petrus Franciscus Braeckman   
  7. Livinus DE BACKER – Maria Joanna ANTHONIUS (1 knd.)  
       Maria Isabella 12 jr.  M. Joanna De Backer  
       De naam Maria Isabella vinden we niet in terug in de PR. We vinden er wel een Maria Elisabeth 

De Backer, gedoopt op 6 Maart 1750, die in de klapper Maria Catharina heet !   
  8. Joannes Baptista DE BRABANDER – Livina VAN TEMSCHE (3 kdn.)  
       Albertina 11 jr. (7 April 1751) M. Catharina Van der Mensbrugge   
  9. Franciscus DE COENE – Barbara POELMAN (4 kdn.)  
       Joannes 11 jr. (22 Juni 1749) P. Marinus Poelman  
       Petrus Joannes 9 jr. (24 Jan 1752) P. Marinus Poelman   
10. Joannes DE CROOCK – Anna HULSTAERT (7 kdn.)  
       Petrus Franciscus 13 jr. (16 Maart 1749) P. Petrus Tollenaer  
       Ignatius 9 jr. (2 Feb 1753) P. Joannes De Smet   
11. Joannes Baptista DE GRAVE – Isabella GYSSELINCK (8 kdn.)  
       Isabella Theresia 12 jr. (30 Juni 1750) M. Catharina Van Doorsselaer  
       Rogier 9 jr. (26 Feb 1753) P. Joannes De Grave   
12. Judocus DE KOKER – Catharina Theresia TAILEMANS (6 kdn.)  
       Joanna Catharina 9 jr. (21 Feb 1753) M. Joanna De Backer   
13. Macharius DE LETTER – Anna VAN DE VELDE (8 kdn.)  
       Maria Catharina 12 jr. (6 Sep 1749) M. Francisca De Beir   
14. Livinus DE PRAETER – Catharina DE VILDER (4 kdn.)  
       Jacobus 11 jr. P. Joannes De Poorter  
     Van dit echtpaar vindt men vier kinderen in de klapper, Jacobus De Praeter is er echter niet bij, het 

oudste kind is Jan De Praeter gedoopt op 17 Juli 1755.   
15. Livinus DE RIGGE – Theresia DE BRABANDER (6 kdn.)  
       Livina Theresia 12 jr. (4 Juni 1750) M. Carolina De Rigge   
16. Petrus DE ROECK – Elisabeth WILLEMS (eerste huw. - 1 knd.)  
       Catharina Livina 14 jr. (17 Maart 1748) M. Josina De Vriese  
       Elisabeth Willems overleed te Melle op 17 Feb 1750, Petrus De Roeck hertrouwde te Melle op 10 

Mei 1750 met Livina Van Bevere.  
       Petrus DE ROECK – Livina VAN BEVERE (tweede huw. - 1 knd.)  
       Maria Josina 8 jr. (3 Okt 1753) M. Joanna De Vriese   
17. Georgius DE WILDE – Livina MATTHYS (9 kdn.)  
       Judoca Maria 8 jr. (20 Jan 1752) M. Catharina Baetens  
       Carolina 6 jr. (20 Nov 1755) M. Francisca De Beir   
18. Petrus DE WILDE – Maria DE WILDE (12 kdn.)  
       Andries Jan 8 jr. (10 Feb 1753) P. Petrus De Wilde   
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19. Jacobus DE WITTE – Judoca EVERAERT (2 kdn.)  
       Joanna Maria 10 jr. (23 Mei 1752) M. Petronilla Everaert  
       Joannes Franciscus 8 jr. (28 Jan 1754) P. Jacobus Everaert   
20. Petrus D’HAESE – Maria DE BUCK (8 kdn.)  
       Joannes Baptista 12 jr. (8 April 1748) P. Livinus De Roy   
21. Petrus D’HONDT – Adriana MERTENS (2 kdn.)  
       Albertina 7 jr. (3 Sep 1755) M. Maria Vervaert   
22. Petrus ELEGHEEST – Petronilla GEERAERTS (5 kdn.)  
       Angelina 8 jr. (12 Mei 1753) M. Maria Coolens  
       In de klapper heeft Angelina een tweelingzuster Joanna Maria die hier niet genoemd wordt.   
23. Jacobus EVERAERT – Isabella TUYTSCHAEVER (7 kdn.)  
       Maria Catharina 10 jr. (23 Jan 1751) M. Anna Joanna Antonia Everaert   
24. Joannes Martinus GEERS – Maria Anna Fernandina SCHEPENS (10 kdn.)  
       Maria Livina 10 jr. (21 Jan 1752) M. Livina Petronilla Geers  
     Anna Catharina 8 jr. (26 April 1753) M. Anna Maria Geers. In het PR wordt dit meisje Anna  

Christina genoemd.   
25. Adrianus GYSSELINCK – Anna Maria EVERAERT (2 kdn.)  
       Maria Judoca 11 jr. (27 Nov 1750) M. Petronilla Everaert   
26. Guilielmus GYSSELINCK – Anna Catharina SCHEPENS (2 kdn.)  
       Anna Maria 8 jr. (19 Jan 1754) M. Joanna Gysselinck   
27. Joannes GYSSELINCK – Petronilla BRILMANS (7 kdn.)  
       Petrus 8 jr. (15 Aug 1754) P. Joannes De Poorter   
28. Petrus GYSSELINCK –Petronella FRANÇOIS (6 kdn.)  
       Angelina 8 jr. (28 Jan 1754) M. Livina François   
29. Arnoldus JOMPOL, P. Jacobus Vermeire  
      De pastoor vermeldt noch de ouders noch de ouderdom van deze vormeling. De naam komt 

evenmin voor in de klapper van Melle.   
30. Petrus KELLENS – Joanna BEKAERT (2 kdn.)  
       Maria Catharina 13 jr. (21 Maart 1749) M. Petronilla Braeckman   
31. Jacobus Joannes LANEY (ook: DELANEY) – Joanna DE POORTER (5 kdn.)  
       Maria Anna 6 jr. (13 April 1755) M. Petronilla De Bruycker   
32. Catharina MUSSON, 8 jr., dochter van den hoedemaecker voor t’stadt,  M. Judoca Carolina 

Soetaert  
      Wie deze hoedemaker is hebben we niet kunnen vinden. De naam Musson komt niet voor in de 

klapper.   
33. Franciscus ROTTIER – Catharina VAN LANGENHOVE (10 kdn.)  
       Gerardus, de pastoor vermeldt niet de ouderdom van de vormeling noch de naam van de peter.  
       Gerardus Rottier werd gedoopt te Melle op 31 Jan 1753.  
34. Jacobus SCHATTEMAN – Elisabeth VERSTICHEL (6 kdn.)  
       Judoca Theresia 8 jr. (26 Juli 1753) M. Adriana Livina Verstichel  
       Adrianus Franciscus 6 jr. (27 Aug 1755) P. Joannes Van Hecke   
35. Joannes SCHOOT – Joanna DE MARTELAER (10 kdn.)  
       Maria Judoca 14 jr. (31 Dec 1747) M. Anna De Mol   
36. Carolus SOETAERT – Petronilla COPPENS (9 kdn.)  
       Joanna Maria 10 jr. (17 Dec 1751) M. Judoca Carolina Soetaert  
       Petrus Franciscus 7 jr. (14 April 1755) P. Judocus De Regge   
37. Joannes Marinus SPEELMAN – Catharina VENNEMAN (7 kdn.)  
       Joannes Franciscus 11 jr. (16 Sep 1750) P. Adrianus Franciscus Franck  
       Hubertus 8 jr. (17 Aug 1753) P. Joannes Gysselinck  
       Livina Petronella 6 jr. (29 April 1756) M. Catharina Speelman   
38. Jacobus STALPAERT – Judoca GOOSSENS (6 kdn.)  
       Joannes 14 jr. (25 Juli 1747) P. Jacobus Arnaut   
39. Livinus TAVERNIER – Adriana CLAES of CLAUS (7 kdn.)  
       Petronilla Joanna 14 jr. (15 Juli 1748) M. Catharina Speelmans  
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       Guilielmus 11 jr. (7 Feb 1752) P. Jacobus Baetens  
      Livina, ouderdom niet vermeld; Livina werd gedoopt te Melle op 20 April 1756  M. Livina ... (de 

familienaam van de meter wordt niet genoemd)   
40. Franciscus TOLLIERS – Maria VAN DE VELDE (5 kdn.)  
       Ludovicus 8 jr. (10 Okt 1752) P. Judocus De Regge   
41. Joannes VAN DEN BAERE – Francisca GEERS (7 kdn.)  
       Angelina 12 jr. (29 Aug 1748) M. Joanna Van den Baere  
       Joannes Martinus 10 jr. (30 Sep 1750) P. Judocus Van den Baere  
       Catharina 10 jr. (3 April 1752) M. Petronilla Coppens   
42. Joannes VAN DEN KERCKHOVEN – Livina BAUWENS (4 kdn.)  
       Livina Petronilla 5 jr. (17 Aug 1756) M. Catharina Speelman   
43. Joannes VAN DER CRUYSSEN – Catharina GHEERS (6 kdn.)  
       Livina Judoca, de ouderdom wordt niet genoemd. M. Maria Anna Lammens  
     In het parochieregister PR1F vindt men twee kinderen van deze ouders: op p.92 Judoca Van der 

Cruycen, gedoopt 30 April 1751, en op p.123 Livina Vercruyssen, gedoopt 25 Feb 1755.   
44. Joannes VAN DER CRUYSSEN – Petronilla FAN(T) (5 kdn.)  
       Anna Maria 11 jr. (1 Maart 1750) M. Maria Anna Van der Cruyssen  
       Bernardina 9 jr. (19 Aug 1752) M. Francisca Van der Cruyssen  
       Maria Joanna 6 jr. (19 Jan 1755) M. Joanna Hulstaert   
45. Judocus VAN DER MEULEN – Joanna Antonia DE MEY of DE MEYER (6 kdn.)  
       Joanna Theresia 14 jr. (2 Mei 1748) M. Maria Joanna Van der Meulen  
       Maria Catharina 11 jr. (30 Aug 1750) M. Maria Joanna Van der Meulen  
       Adrianus Franciscus 8 jr. (26 Feb 1754) P. Petrus De Roeck   
46. Jacobus VAN DER SYPT – Anna Maria VAN THEMSCHE (13 kdn.)  
       Coleta 6 jr. (19 Feb 1756) M. Isabella Theresia Van der Sypt   
47. Joannes VAN DE STEEN – Anna GARESMET (4 kdn.)  
       Joanna Livina 11 jr. (11 Jan 1751) M. Joanna Tolliers  
       Carolina 7 jr. (25 Okt 1754) M. Maria Isabella Tolliers   
48. Gerardus VAN DE WIELE – Joanna CLAUWAERT  
       Franciscus 9 jr. (1752) P. Jacobus Baetens  
       Joanna Clauwaert overleed te Melle op 25 Maart 1753.   
49. Gerardus VAN DE WIELE – Petronilla Gertrudis CLAUS (1 knd.)  
       Anna Maria 6 jr. (25 April 1755) M. Livina De Wilde  
       Gerardus Van de Wiele en Petronilla Gertrudis Claus huwden te Wetteren op 9 Juli 1754, 

wellicht was deze Gerardus de weduwnaar van Joanna Clauwaert.  
50. Adrianus VAN GANSBERGE – Joanna DE WILDE (10 kdn.)  
       Catharina Livina 13 jr. (19 Nov 1748) M. Petronilla Van Gansberge  
       Barbara 11 jr. (7 Feb 1751) M. Jacoba Van Gansberge  
        Joannes 8 jr. (26 Mei 1754) P. Franciscus Van Gansberge   
51. Joannes VAN HECKE – Maria Anna SCHATTEMAN (6 kdn.)  
       Anna Theresia 13 jr. (27 Mei 1749) M. Joanna Maria Venneman   
52. ... VAN HOECKE – Catharina BRACKE  
       Jacobus 9 jr. (1752) P. Jacobus Baetens  
       De voornaam van de vader wordt niet genoemd, dit gezin komt evenmin voor in de klapper van 

Melle.  
53. Michael VAN HULLE – Adriana Jacoba VAN BENEDEN (13 kdn.)  
       Joannes Livinus 9 jr. (29 Juli 1752) P. Joseph Valkeneer  
       Joanna Maria 8 jr. (19 Nov 1753) M. Joanna Van Hee   
54. Livinus VAN IMSCHOOT – Joanna GOEDERTIER (5 kdn.)  
       Anna Maria 11 jr. (22 Sep 1750) M. Anna Rolsteyn  
       Isabella 9 jr. (23 Juni 1753) M. Anna Rolsteyn   
55. Judocus VAN TEMSCHE – Livina ELEGHEEST (5 kdn.)  
       Jacoba 12 jr. (15 Juli 1749) M. Maria Van Temsche  
       Petrus Franciscus 9 jr. (18 Juli 1752) P. Joannes Van Temsche  
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       Joanna 6 jr. (14 Feb 1755) M. Isabella Van Temsche   
56. Guilielmus VAN TOMME – Livina DE CRAECKER (6 kdn.)  
       Livina 8 jr. (30 Nov 1752) M. Catharina Peeters   
57. Jacobus VAN YDEGHEM – Joanna (VAN DER) CAMP (5 kdn.)  
       Isabella 10 jr. (1 Okt 1750) M. Catharina Van Tomme  
       Maria Petronilla 8 jr. (6 Maart 1753) M. Catharina Peeters   
58. Judocus VERSTICHEL – Isabelle D’HONT (10 kdn.)  
       Maria Philippina 14 jr. (7 April 1747) M. Joanna Antonia De Mey   
59. Gerardus VERSTRAETEN – Livina VAN GANSBERGHE (1 knd.)  
       Petronilla Francisca 11 jr. M. Petronilla Van Gansberge  
       Alhoewel de ouders te Melle huwden op 25 Feb 1748 komt dit kind niet voor in de klapper.   
60. Joannes Baptista VERSTRAETEN – Joanna Maria Francisca SCHOOT (12 kdn.) 
       Joanna Christina 14 jr. (15 Aug 1748) M. Anna Maria Verstraeten   
61. Joannes WEZEMAEL 14 jr. P. Joannes De Smet  
       De ouders worden niet genoemd, deze vormeling komt evenmin voor in de klapper. 
 
 
 
 

Wij herinneren… 
 
Zeventig jaar geleden, namelijk op 27 augustus 1935 overleed de grote Melse 
beeldhouwer Jules Vits (echtgenoot van Louise Temmerman), behalve als kunstenaar 
maakte hij zich maatschappelijk ook verdienstelijk als gemeenteraadslid van 1912 tot 1921, 
in de plaatselijke middenstandsvereniging en als lid van de kerkraad van de Sint-
Martinusparochie. In de loop van de voorbije jaren publiceerden we in ons tijdschrift tal van 
artikels over hem en zijn artistiek oeuvre. 
Aan zijn leven en werk is een mooie afdeling gewijd in het Gemeentelijk Museum te 
Melle. Zeker een bezoekje waard! 
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AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE 
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

DE GONDE 2005 
(gegevens van 1 maart t.e.m. 15 mei 2005) 

 
 

STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 15 €) 
 

Naam Voornaam Gemeente 
BAEYENS Nicole Lessines 
de Hemptinne Reginald Melle 
HANSSENS Herman Gent 
MERCELIS Jozef Destelbergen 
SIMILLION Johan Gontrode 
VAN VLAENDEREN Leen Melle 
VAN VOOREN Marc Gavere 
 
 

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 7,5 €) 
 

Naam Voornaam Gemeente 
BRACKE Dirk Melle 
BRAL Jan Hugo Melle 
BRUYLAND Hilaire Melle 
DE BUCK Marc Melle 
DE GRAEVE Adeline Melle 
DE NYS Magda Melle 
DE PELSMAEKER Martin Melle 
DE SMET Annie Melle 
DE WITTE John Gent 
DHAESE Herman Sint-Denijs-Westrem 
FEWAN Roger Melle 
FORE Walther Nazareth 
GOOSSENS Roger Wetteren 
K.O.K.W. vzw  Sint-Niklaas 
LUYTEN Greta Rotselaar 
PIENS Luc Melle 
PIETERS Marcel Lokeren 
SCHEPENS Raoul Melle 
SCHIETTEKATTE Etienne Melle 
TRISTE Fred Merelbeke 
VAN CAENEGHEM Pol Gent 
VAN DAMME Theo Melle 
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VOORDRACHT 
 

In het kader van de viering van het 150-jarig bestaan van de nieuwe Sint-Bavokerk te 
Gontrode, organiseert onze heemkundige vereniging de volgende voordracht: 

 
 

“De invloed van Sint-Bavo en van de Sint-Baafsabdij  
in Vlaanderen” 

 
 

spreker is Prof. Dr. Georges Declercq, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Brussel. 
 

op vrijdag 16 september 2005 om 20.00 uur in het G.O.C. te Gontrode (gelegen aan de 
Geraardsbergsesteenweg, over de Sint-Bavokerk) 

 
toegang: gratis 

 
 Professor G. Declercq werd in 1958 geboren te Zwevegem (W.-Vl.) en 

studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent. Deze faculteit 
stond toen onder de leiding van Prof. Adriaan Verhulst (jarenlang 
voorzitter van het Willemsfonds). Voor zijn doctoraatsthesis “Liber 
Trationum  (het Boek der Schenkingen) van de Sint-Pietersabdij kreeg hij 
te Brussel in 1993 de prijs van de Koninklijke  Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Prof. G. 
Declercq publiceerde heel wat boeken, brochures en artikels in verband 
met Gent in het algemeen en de Gentse abdijen in het bijzonder. Sedert 
1996 is hij hoofddocent met een leeropdracht in de vakgroep 
middeleeuwse geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Brussel. Tevens 
geeft hij ook les in de paleografie aan de Université Libre de Bruxelles. 

 
info: 09.252.26.47, e-mail: museum.melle@skynet.be 
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Werkten mee aan de realisatie van dit nummer : 

 

- De Baets August 

- Gontran Ervynck 

- Lemmens Daniël 

- Olsen Jan 

- Oosterlinck Filip (opmaak) 

- Selhorst Piet  

 

 

 

 

druk :   MUGO 
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