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Woord vooraf, 

 

Met de zomertentoonstelling ‘Dichters de wereld rond’, die georganiseerd werd in het Gemeentelijk 

Museum Melle en waaraan onze vereniging alsook Hobbyclub Philmella de schouders hard hebben 

meegewerkt, konden we rekenen op een ruime publieke belangstelling. 

Op de lauweren gaan rusten is niets voor onze vereniging. Met de voordracht ‘De invloed van Sint-

Bavo en de Sint-Baafsabdij in Vlaanderen’ door Prof. Georges Declercq mochten we op vrijdag 16 

september laatstleden de spits afbijten van de vele activiteiten die te Gontrode georganiseerd worden 

naar aanleiding van de viering van 150 jaar nieuwe Sint-Bavokerk in deze Melse deelgemeente. 

Met verschillende bestuursleden maken wij deel uit van de stuurgroep die reeds van in vorig jaar deze 

verschillende activiteiten mee vorm geven. Vooral de inhoudelijke kant van een lijvige 

geschiedkundige brochure terzake en de opbouw van een tentoonstelling maakten deel uit van onze 

intensieve medewerking. Het volledige programma van de feestelijkheden te Gontrode vindt u 

verderop in voorliggend nummer. 

Volgend jaar staan zeker op ons programma ‘De nacht van de geschiedenis’ (een initiatief van het 

Davidsfonds en Heemkunde Vlaanderen vzw) en Erfgoeddag (met als thema ‘kleur’). In volgende 

nummers van onze uitgave zult u alvast concretere info hieromtrent aantreffen. 

Op 17 juni laatstleden stelden we het derde boek in de reeks ‘Bijdragen tot de geschiedenis van 

Melle’, met name ‘De evolutie van het Melse landschap’ voor. Ook deze werd geschreven door 

August De Baets. Velen hebben zich ondertussen een exemplaar van dit zeer interessante werk weten 

aan te schaffen. Wie dit nog niet deed spoed zich naar het Gemeentelijk Museum te Melle. Voor 12,50 

EUR kunt u zich ook deze uitgave tot de uwe maken. 

Op 15 oktober eerstkomend worden de leden van de heemkundige verenigingen, die langer dan 25 jaar 

in het bestuur van hun kring actief zijn, op een passende wijze gehuldigd door Heemkunde Oost-

Vlaanderen vzw (het vroegere Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen vzw). 

Voor onze vereniging zijn dat: Paul Den Haese (voorzitter), August De Baets (conservator/archivaris), 

Ginette Desmet en Oscar de Backer (beiden ondervoorzitter) en Daniël Lemmens (secretaris). Ook van 

onze kant een hartelijke proficiat voor dit jarenlange enthousiaste engagement! 

Verder hebben we in dit nummer van ons tijdschrift u weerom enkele boeiende artikels aan te bieden. 

Veel leesgenot! 

 

Jan Olsen     
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Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde 
 

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

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

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

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

- penningmeester :   Jan Olsen, 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 

 

 
 



 - 3 -

DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE 
VERDWENEN BROUWERIJ DE MEYERE TE  

MELLE-KWATRECHT 
- door Ginette Desmet - 

 
Inleiding 
 
Een heel omvangrijke en buitengewoon interessante archiefbron wordt gevormd door 
notarisarchieven. In de middeleeuwen was het notariaat in handen van de geestelijkheid, het was geen 
ambt of beroep maar een bevoegdheid. In de loop van de 15de eeuw traden de eerste leken als notaris 
op en in 1524 werd door Karel V de eerste wettelijke regeling uitgevaardigd waardoor het notariaat 
een beroep werd. De notaris werd vanaf de 17de eeuw steeds belangrijker bij de registratie van allerlei 
handelingen en overeenkomsten die voordien voor de diverse plaatselijke schepenbanken werden 
afgesloten. Vanaf de Franse periode werd de notaris een openbare ambtenaar wiens archief niet mocht 
worden vernietigd maar integraal moest worden bijgehouden en aan zijn opvolger doorgegeven. Om 
de papierstroom onder controle te houden mogen notarissen, aktes vanaf 50 jaar oud deponeren in een 
rijksarchief, vanaf 75 jaar is dit zelfs verplicht en na 100 jaar mogen ze vrij worden geraadpleegd.  
 
De ontstaansgeschiedenis van de brouwerij 
 
In  de‘ Bijdragen tot de geschiedenis van Melle – de kleine hofsteden en hun bewoners ’ van August 
De Baets (1) schetst hij onder nr. 6 de geschiedenis van een kleine hofstede aan de Brusselsesteenweg 
die pakweg midden de 17de eeuw als de Gillis Crapproenstede bekend stond. In het landboek van 1751 
was de naam al verdwenen en was baron Dons de Lovendegem eigenaar van het goed. Midden de 19de 
eeuw was het geregistreerd als eigendom van Petrus Joannes De Meyer(e) (2) (afb.1). 
 

 
De toevalsvondst  van een akte in het rijke archief van de Gentse notaris Charles De Clercq ( archief 
van 1815 t/m 1834 ) met gegevens over de verkoop van een deel van het goed, bevatte tevens een 
aanwijzing naar een akte uit het nog veel omvangrijkere archief van zijn vader Charles Martin De 
Clercq ( archief vanaf 1774 t/m 1822 ) (3). Beide aktes brachten interessante nadere gegevens aan het 
licht over de ontstaansgeschiedenis van brouwerij De Meyere op de Brusselsesteenweg. 
In een akte gedateerd op 3 augustus 1822, verkoopt Edouard Charles Dons (4) aan Pieter Jan De 
Meyere de 4/5de van een ‘ huys ende brauwerije met den logtingh en eenen vrijen aert ende loskaeye 
met de profyten danof dependerende alsmede een partijken land tusschen den aert ende de brauwerije 
soo alles gestaen ende gelegen is binnen de voornoemde commune van Melle- Quatrecht  alle de 

Detail uit de kadastrale kaart van P.C. Popp (circa 1850) met 
aanduiding van de Gillis Crapproenstede. 

Brusselsesteenweg:  plaats waar eertijds de Gillis Crapproenstede zich 
bevond. 

Afb. 1 
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voorseyde goederen ende batimenten bij den voornoemden kooper actuelijk bewoond en gebruikt 
wordende’(5). 
Voor deze verkoop treed Edouard Charles Dons op in eigen naam en tevens met  volmacht van: 
 

1) zijn moeder Marie Louise Augustine le Couvreur douarière (weduwe) van Louis, Ferdinand 
Joseph Xavier Dons 

2) zijn zuster Marie Louise Agathe  gehuwd met Jan Baptist Vermeulen 
3) zijn zuster Mathilde Isabelle Augustine. 

 
Het goed wordt gesitueerd als :’ abouterende oost den Pontwegh, daer over dheer Emmanuel Kervyn, 
zuyd den steenwegh van Gend op Brussel, west jof. Pecsteen tot Brugghe ende noord de Schelde.’ Wat 
nu de Benedenstraat heet word in de akte nog Pontweg geheten omdat het straatje  naar een 
aanlegplaats (aert) leidde aan de Schelde, de andere persoonsnamen slaan op de eigenaars en niet op 
de huurders van de belendende percelen. 
Pieter Jan De Meyere  was in 1822 reeds als brouwer actief,  want de akte specificeert : ‘daer er zijn in 
dezen niet mede verkogt de mauterije ende den hast, noch iet dat er in is, ook niet eenige ustencilen 
inde brauwerye ofte danof dependerende, alles de welke aen den kooper competeren.’ De mouterij en 
de ast waren dus vóór de verkoop aan de Meyere zelf  al opgetrokken. Tevens wordt nog eens vermeld 
welke gebouwen aan de fam. Dons toebehoorden en dus niet door P.J. De Meyere waren gebouwd:’ 
soo dat dese verkoopinge sigh borneert tot het huys daer den kooper inwoond, tot het huys bij de 
poorte nagebruyckt voor magazijn,  tot de stallen, tot den vrijen aert met de proffijten danof 
dependerende’ 
Edouard Dons de Lovendeghem was evenals zijn zusters Marie Louise Agatha en Mathilde Isabelle 
Augustine een kind uit het  tweede huwelijk van zijn vader Louis Ferdinand met Marie Louise le 
Couvreur. Uit diens eerste huwelijk met Marie Thérèse Zaman  was een dochter Marie Thérèse Julie 
geboren die in 1813 huwde met Jean Baptist Everaert, heer van Geelhants.  
De tweede notarisakte betreft de verkoop  door dit echtpaar op 19 mei 1828 van het laatste 1/5 deel 
van de brouwerij (6). Voor de gelegenheid resideerde het echtpaar toen in hun huis in de Lange 
Steenstraat te Gent, hun hoofdresidentie  was te Brussel (afb. 2). 

Pieter Joannes De Meyere 
liet zich toen 
vertegenwoordigen door 
zijn oudste zoon Charles 
Louis en was zelf niet 
aanwezig. Deze tweede 
akte brengt ons geen 
nadere gegevens maar is 
voor de beschrijving van 
het goed en de gebouwen 
volledig gebaseerd op de 
eerdere akte van 1822.  
Het opmerkelijkste 
verschil zijn de gebruikte 
geldwaarden. In 1822 werd 
de verkoopsom bepaald als 
zijnde 2880 gulden 
Vlaemsch courant of 2468 
gulden Nederlands 56 
cents en 68/100 cent 

wezende 5284 francs 48 centiemen. De (Vlaamse of Brabantse) gulden courant stond tot de 
Nederlandse gulden in een 6/7 verhouding.  
In 1828 werd de verkoop van het laatste 1/5 van het goed alleen uitgedrukt in Nederlandse gulden, 
zijnde 617 gulden 14 cent. In de Nederlanden waartoe ons land toen behoorde werd in 1825 de frank 
afgeschaft.  
 

Afb. 2 
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Enkele gegevens over verkopers en kopers 
 
In 1716 verkreeg Jean Gillis Dons, heer van Ten Broucke enz. de verheffing tot baronie van de 
heerlijkheid Lovendegem en verlening van de titel baron, overdraagbaar bij eerstgeboorte. De  familie 
Dons de Lovendeghem was door huwelijk verbonden en verwant met o.a. de families Vilain XIIII en 
Rodriguez  d’Evora y Vega. 
Jonkheer Louis Ferdinand Joseph Xavier Dons de Lovendeghem huwde in Gent op 4 februari 1777 
met Marie Thérèse Josephe Zaman de Leijstraete. Uit dit huwelijk werd een dochter Marie Thérèse 
Julie geboren die in 1813 huwde met Jean Baptiste François Everaert de Geelhants. Van haar ouders 
had Marie Thérèse Zaman o.a. een groot herenhuis in de Lange Steenstraat geërfd. Ze overleed in 
1786 te Gent in dit huis in de Lange Steenstraat waarvoor ze samen met haar man in 1777 een 
bouwaanvraag had ingediend om het te laten afbreken en te vervangen door een nieuwbouw. Louis 
Ferdinand hertrouwde in 1795 met Marie Louise Augustine le Couvreur d’Osifontaine. Uit dit tweede 
huwelijk volgden de drie kinderen  Edouard Charles, Marie Louise Agathe en Mathilde Isabelle 
Augustine. Louis Ferdinand bleef tot aan zijn dood in 1814 wonen in de Lange Steenstraat waarna het 
huis in handen kwam van zijn enige dochter uit zijn eerste huwelijk en gehuwd met Jean Baptist 
Everaert. Dit laatste huwelijk bleef kinderloos en na het overlijden van weduwnaar Jean Baptist 
Everaert op 15 januari 1854 erfden de halfbroer en halfzusters van zijn vrouw Marie Thérèse Julie het 
huis dat ze in 1855 verkochten (7). Het huis werd in de loop van de 20ste eeuw vooral bekend als 
stempellokaal. Sedert enkele jaren is het aangekocht door een particulier die het  restaureert en 
opsplitst in meerdere wooneenheden. 
 
Tot de plaatselijke dorpsnotabelen mogen we zeker de brouwers rekenen. De oprichting van  een 
brouwerij vergde immers grote  investeringen, alleen haalbaar voor kapitaalkrachtige personen. 
Behalve brouwer waren de meeste brouwers op het platteland  ook  landbouwer. De granen nodig voor 
het brouwen van het bier konden ze aldus zelf verbouwen zodat ze geen grote sommen moesten 
spenderen aan de aankoop ervan. 
Brouwer Pieter Joannes De Meyere was afkomstig van Massemen waar hij op 2-11-1771   werd 
gedoopt als zoon van Joannes (Franciscus) en Carolina Vanderstraeten (8).  Hij overleed te Melle op 
2-3-1847. 
Hij trouwde met Maria Jacoba Van Doorsselaere geboren te Wetteren op 24-3-1773 als dochter van 
Carolus Judocus en Barbara Coppens (9).  Zij overleed te Melle op 1-1-1857. Er kwamen 6 kinderen 
het gezin verrijken: Charles Louis, Joannes Franciscus, Maria Johanna, Benedictus Bernardus, 
Felicianus en Seraphinus. De laatste vier kinderen werden  respectievelijk in 1808, 1810, 1813 en 
1816 te Melle geboren (10). 
Pieter Joannes De Meyere was te Melle –Kwatrecht reeds verscheidene jaren voor 1822 als brouwer 
bedrijvig (11).  De geboorte van het derde kind in 1808 te Melle  vormt een aanwijzing voor de 
vroegst mogelijke begindatum van de brouwerij.  
Het ging Pieter Joannes voor de wind. Toen hij in 1847 te Melle stierf liet hij behalve zijn brouwerij 
ook nog de herberg het Meuleken en het Scheepken na  die in de directe omgeving van zijn brouwerij 
waren gelegen evenals een herberg de Vierwinden te Wetteren- Kwatrecht en  nog verscheidene 
partijen zaailand en meersen te Melle, Wetteren-Kwatrecht, Massemen –Westrem, Vlierzele, Stekene 
en Erondegem (12). 
Ook zijn kinderen waren in goeden doen.  Johannes Franciscus werd pastoor te Sint-Denijs Westrem, 
zijn dochter Johanna Maria huwde met geneesheer Francis Van der Biest. Benedictus Bernardus zette 
de brouwerij van zijn vader verder en begon in 1866 aan carrière in de Melse gemeentepolitiek. 
Daarbij werd hij gemeenteraadslid, schepen en in 1881 burgemeester. De zonen Charles, Felicianus en 
Seraphinus worden vermeld als ‘particulieren’(= renteniers). 
 
Besluit 
 
Met deze voorlopige eerste gegevens over de brouwerij De Meyere wordt dit artikel afgesloten. Over 
mogelijke restanten en sporen van de brouwerij, de juiste datum van stopzetting van het bedrijf en 
verdere gegevens gebeurt nog verder onderzoek. Misschien resulteert dit dan in een volgend artikel. 
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Voetnoten 
 
1. August De Baets, Bijdragen tot de geschiedenis van Melle “de kleine hofsteden en hun bewoners’, 6.  Gillis Crappoenstede p. 33-35. 
2. De spelling van de familienamen was vroeger vrij willekeurig zodat dikwijls afwijkende schrijfwijzen voor eenzelfde familie worden 

aangetroffen. De familienaam werd echter gestandaardiseerd tot De Meyere zodat we deze schrijfwijze in dit artikel aanhouden. 
3. Charles Martin De Clercq was geboortig van Vinderhoute maar was sedert 1767 in Gent gevestigd. In 1822 woonde hij in de 

Plotersgracht in de wijk Patershol. Zijn zoon Charles (Franciscus) was eveneens notaris en verhuisde in 1824 naar de (Korte?) 
Kruistraat en later naar de Nederpolder.  

4. In de notarisaktes wordt  ‘de Lovendeghem’ niet bij de familienaam Dons bijgevoegd.  
5. R.A.G. Modern notariaat. Nève 1. nr. 117. (= notariaat Charles Martin De Clercq d.d. 1822). 
6. R.A.G. Modern notariaat. Nève 1. nr. 38.  (= notariaat Charles De Clercq d.d. 1828).  Hij gebruikte zijn tweede voornaam niet). 
7. Met dank aan Wout De Vuyst voor de informatie. 
8. P.R. Massemen, dopen 1722-1778 
9. P.R. Wetteren, dopen 1759-1775. 
10 Luc De Ruyver: Melle Parochieregisters, dopen 1804-1900. 
11 Volgens een zijdelingse verwijzing in de geschreven volmacht verleend door zijn moeder en zijn zusters aan Edouard Dons was Pieter 

Joannes De Meyere in 1822 al verscheidene jaren als brouwer actief. 
12.  Gudrun Schelstraete: ‘Biografie De Meyere’, eerste kand. Geschiedenis, academiejaar: 1983-1984.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE 
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

DE GONDE 2005 
(gegevens van 16 mei t.e.m. 10 september 2005) 

 
 
 

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 7,5 €) 
 
 

Naam Voornaam Gemeente 
COOLENS Martine Melle 
FOUQUAERT Willem Massemen 
MEYS Marcel Kalken 
THERY Maurice Melle 
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300 JAAR BRUSSELSESTEENWEG, 
EEN JAAR LATER 
- door Norbert De Meyer - 

 
In 2004 herdachten we met vele verenigingen en bewoners te Melle het bestaan van de 
Brusselsesteenweg.  Mellenaar Norbert De Meyer schreef over deze steenweg zijn verhaal die we 
hier graag de lezer aanbieden. 
 
 
The Long and Winding Road 
 
Mensen en dingen verjaren. Zelfs doden verjaren. Maar een straat? En toch. Al is de 
Brusselsesteenweg niet zomaar een wegeltje waarlangs je om de haverklap vrijers ziet frunniken in 
verdoken hoekjes. Het is een uit de kluiten gewassen mix van beton en asfalt waarover koning Auto 
zoeft en bromt. Onthaasting is hier een ver-van-mijn-bed-show. Een wereld die teert op eigen wetten 
en reglementen. 
Behalve dat zo’n baan de tijd in snelheid neemt, is ze ook pure poëzie. Er razen duizenden voertuigen 
per dag over het wegdek, elk ervan vertelt een eigen verhaal met een apart, karakteristiek geluid. Al 
die bekenden, onbekenden, toevallige passanten, pendelaars, arm of rijk, dik of dun. Al die sjieke 
auto’s, gammele karretjes, olie en diesel spuwende tientonners. Alles wat rijdt of tenminste loffelijke 
pogingen daartoe onderneemt. 
Melle werd ooit een periode wereldberoemd, dankzij een straatnaam naar de twinkelierende koekoek. 
Melle dat was en blijft echter in de eeuwen der eeuwen… de Brusselsesteenweg. 
In 2004 was die steenweg drie eeuwen jong! 
Geschiedschrijvers anno 21ste eeuw snuisteren niet langer in stoffige archieven, zitten niet met hoge 
rug en branderige ogen bij wat armzalig kaarslicht zulke dingen uit te vlooien. Ze zitten nu netjes 
uitgedost achter hun laptop het internet af te schuimen. Het zal dus wel waar zijn van die driehonderd 
jaar. 
Ik was er niet bij toen grote baas Filips V van Bourbon (een naam als het exquise toetje na een 
copieuze maaltijd) op 2 april 1704 ordonneerde dat Brussel en Gent langs de weg elkaar de hand 
moesten reiken. Het gekroonde hoofd had toentertijd als koning van Spanje in de Lage Landen heel 
wat in de pap te brokken. “Inmenging in binnenlandse aangelegenheden”, heet dat vandaag furieus in 
politieke kringen. 
Ik ben me er heilig van overtuigd dat tussen bevel en uitvoering van zo’n baan nogal wat obstakels 
zullen hebben gelegen. Dat is vandaag niet anders. Hoe dan ook, de Brusselsesteenweg ligt er 
gebeiteld bij te pronken, als een uit zijn voegen gebarsten kasseiweg. 
Ik heb altijd al wat gehad met die statige, sliertige baan. Invalswegen trekken als magneten. Behalve 
centen en procenten trekken ze ook allochtonen aan. Melle is daar niet van gespaard gebleven. Mijn 
wieg stond in Aalst en blijkbaar had Filips V van Bourbon voordien al aan mij gedacht, want hij stelde 
dat de nieuwe weg ‘soo vele als ’t mogelijck [wesen sal] den rechten weg door de stadt Aelst’ moest 
zijn. Waarvan akte en waarvoor postuum mijn dank aan de kleinzoon van de Franse zonnekoning 
Lodewijk XIV. 
Een Bourgondisch volk als de Belgen, waar de Mellenaars ook bij horen, laat zoiets niet over zijn kant 
gaan. Drie eeuwen Brusselsesteenweg, dat werd vorig jaar met grote trom gevierd. Met een 
paternoster aan evenementen die geen Mellenaar onberoerd liet. Naar Vlaamse traditie, ieder zijn 
meug, zoals daar waren: rijstpap zonder gouden lepeltjes; een schepijskar (ik heb ze nog gekend die 
karretjes met een schuimbekkende hond langszij die almaar aan je broek snuffelde terwijl je wachtte 
op je hoorntje mét grenadine, 1(!) ouderwetse frank per bol); kaartje leggen en vloeken, want dat klitte 
samen; een folkloredansje met stramme benen; de onvermijdelijke druppelkoten (vandaag is elk huis 
jammer genoeg géén café meer); de fanfare van honger en dorst (het zootje uit míjn vaderdorp-van-
toen liep er na de vele geestrijke tussenstoppen bij als een uit de koers geslagen schip, waarin alleen 
nog een hoestende trombone baste), en om meneer pastoor te plezieren en voor ons aller zielenheil: 
een plechtige mis als waardige opener of afsluiter. Gaat nu allen heen in vrede. Amen. 
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Intussen woon en leef ik (goddank) al zo’n dertig jaar op een steenworp van deze inmiddels beruchte 
en alom bekende Brusselsesteenweg. De lilliputter is in die driehonderd jaar een waar paradijs 
geworden van al wat beweegt, ronkt, gromt, brult, raast en te veel koolmonoxide braakt. Tot scha en 
schande van de meer bezadigde gebruikers ervan en ons aller gezondheid. 
Ik herinner me nog een al lang door de engelen ten Paradijze geroepen nonkel die verhalen opdiste 
over hoe hij vanuit zijn Vlierzeelse uithoek, aan het einde van de bewoonde wereld, in de eerste helft 
van de 20ste eeuw met paard en kar elke week(!) langs de Brusselsesteenweg naar Gent sjokte om er 
de schamele opbrengst van zijn groentehof op de groothandelsmarkt aldaar te gooien (nou ja, 
gooien…). Wat die tabak sjiekende kerel er niet bij vertelde, maar waar ik niet hoefde naar te raden: 
dat hij een deel van de opbrengst verbraste ten voordele van de Bruggeman distillerie. Moe en met de 
beurze zwaar (ook van de drank), dixit Boerke Naas, vatte hij de uitputtende, ineens véél langer 
geworden terugreis aan. Verduiveld nog aan toe: hoe was dàt mogelijk?, lalde hij. Het paard 
strompelde, de kar hobbelde en zigzagde, de man brabbelde. Zo was het dus tóch mogelijk… 
Wie tekent nog voor zo’n denderend avontuur, in weer en wind, wat petieterige lantaarns langs een 
krakkemikkige baan, hier en daar een flets lichtje priemend uit een eenzame boerderij er langsheen…? 
De avontuurlijke verten, de open spattende hemels, de jagende wind, de hel striemende regens, de 
hoogzomerse zon. En dat alles onder de luifel van een hotsebotsende kar en een onwillig trekpaard 
(juju peird, ju nondedju!). Voor zo’n persiflage moet ik vandaag naar Bokrijk of naar het Gallo-
Romeins Museum in Velzeke of naar de nep-volkse Pikkeling in Baardegem (of all places). En moet 
ik er voor betalen. Ook dàt nog. Of erger: opzoeken in een door monniken vergeten vergeeld boek met 
vooroorlogse spelling. Oh, wat jammer toch dat dit alles verdwenen is, foefelt men tussen toog en pint. 
Zoo zijn de menschen… 
Ik beeld mij in hoe klakkende opa’s en gesteven zwarte voorschoot dragende oma’s langs de 
Brusselsesteenweg, schrijlings op een stoel gezeten, zich vergaapten aan een schaars voorbij 
snorkelende, puffende, gemotoriseerde rammelkar. En hoe ze, als het lawaai van het onding 
uitgestorven was, met de buren weer de draad van hun gekeuvel opnamen tot de volgende vierwieler 
in het vizier verscheen, of gezellig verder klessebesten, of het bruusk onderbroken kaartspel 
onverstoord verder zetten. Of een babbeltje sloegen met de langs kuierende boer die een 
schuimbekkend paard en een aftandse kar in het gareel probeerde te houden. Dat was de tijd toen de tv 
nog moest worden uitgevonden. Die beelden sleep ik mee uit mijn eigen jeugd. Toen kon je de 
klokken nog horen beieren met een kabaal dat spastisch koerende duiven uit elkaar joeg, of kon je de 
wind bij vlagen door de slanke, torenhoge populieren horen bulderen. Toen maakten we nog tijd om te 
luisteren… 
Nog in de plooien van mijn herinneringen ligt de tram, een schuddende en rinkelende schuit, die van 
het kruispunt De Leeuw naar het Melse centrum waggelde. Bij de herinrichting van de steenweg, de 
zoveelste, moest het stalen ding, dat in zijn wissels krijste als een schurend scharnier, wijken voor de 
auto, waarmee hij bijgod geen concurrentie kon voeren. Misschien komt die tram ooit weer, zij het in 
een naar de 21ste eeuw gestroomlijnde versie. Misschien rijden mijn kleinkinderen ooit in een met 
kunstlederen zeteltjes uitgeruste tram opnieuw richting Melle-Centrum en, naar ik hoop, ook in 
omgekeerde richting. 
Af en toe moet de steenweg onder handen worden genomen, vooral wanneer hij op sommige plaatsen 
het uitzicht van een bol kaas met gaten aanneemt, zij het een uitgerekte. De gerepareerde betondelen 
geven de straat daarna het uitzicht van een gestopte kous. ‘Voilà’, zei mijn moeder terwijl een 
vermoeide glimlach haar mondhoeken krulde na de minuscule arbeid met naald en draad, en bijziend 
bovendien, ‘ze kunnen er nog een keer mee door.’ (Die kousen van mij welteverstaan.) Zó vergaat het 
de Brusselsesteenweg. 
De aangelegde steenweg door Melle had ook minder fraaie kantjes. Hele legers kanonnenvlees 
rammelden over haar wegdek om ergens te velde stomme oorlogen uit te vechten die soms enkel nog 
een geschiedkundige voetnoot achterlieten, waarachter zich onnoemelijk leed verbergt. De onzin van 
élke oorlog. 
Het wordt nimmer donker langsheen zo’n straat, al moet kunstlicht het donker verpulveren. Ik stel me 
bij de eerste spadensteken ervan een ander soort licht voor, het zwaarmoedige geel van een 
peperkoekenpapier, een licht dat als een hand over het land strijkt. En op de weilanden beneden staat 
dan het vee als poppetjes uit een speelgoeddoos. 
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Voorwaar, voorwaar (als kind veerde ik recht uit mijn kerkelijke sluimer bij het horen van deze 
profetische woorden), het zal een niet aflatende inventiviteit van de huidige en de komende 
verantwoordelijken vergen om de Brusselsesteenweg in de toekomst leefbaar én veilig te houden. 
Want aan de weerbarstige wil, de vileine trekken van koning Auto is geen lievemoederen. Hij is nu 
eenmaal een niet meer weg te cijferen economisch én luxeproduct. We leven in een mobiele 
maatschappij. 
Een tijd geleden kwam de poëziemuze nog maar eens bij me langs. Ik pende toen deze regels, die 
eigenlijk voor àlle straten van tel kunnen zijn, dus ook op onze aller Brusselsesteenweg: 
 
Er liggen bobbels in mijn straat/met scheuren en grijze vlekken,/er hangen borden hier en daar/vol 
roest en bruine plekken.//Voetpaden deinen langs weerszij,/ik spring over drollen, plassen/vol 
achteloos papier, opgedroogde brij/in wolkende uitlaatgassen.//Er snoeven auto’s in mijn straat/en 
fietsen, en wat nog meer,/’s morgens vroeg en ’s avonds laat/pas dan keert de rust er weer. 
 
Penny Lane, de Brusselsesteenweg in Liverpool, persifleerden The Beatles in hun hit uit 1970: The 
Long and Winding Road. Zij kweelden over weer een andere straat in weer een ander land, die naar de 
stoep van hun geliefde leidde. Een straat die ook de ónze zou kunnen zijn, al woonde mijn meisje er 
niét langs. 
 
The long and winding road that leads to your door/Will never disappear/I’ve seen that road before.//It 
always leads me here,/Leads me to your door. 
 
De Brusselsesteenweg zal er nog lang na mijn heengaan liggen als creatief en inventief symbool van 
de honderden jaren geleden aangenomen ordonnantie door bolleboos Filips V van Bourbon. Dàt is dan 
het grote geheim, het voordeel niet zomaar een Vergeten Straat te zijn, zoals mijn treingenoot Louis-
Paul Boon er begin jaren zeventig er wél een had in... Aalst. Een cirkel heeft geen scherpe kantjes… 
In één van zijn cursiefjes schreef hij: “Weet je waar ik onlangs nog aan gedacht heb? Aan die 
zondagnamiddagen van vroeger toen peetje Sooi achterovergeleund op een stoel zat buiten op straat; 
en meetje Wanne ook op een stoel, maar deftiger, en met een kussen onder zich. En wij, de 
kleinkinderen, gewoon op de drempel, spelend en ruziemakend.” 
Vooral dat laatste… 
 
Quo vadis, Brusselsesteenweg? 
 
 
 
 
 
 
 
Norbert De Meyer schrijft verhalen, kortverhalen, cursiefjes (drie keer laureaat van de Michel 
Casteelswedstrijd in Gent) en gedichten. Werk van hem verscheen in diverse publicaties. In 2003 
maakte hij met De Tunnel (+12) zijn debuut in jeugdboekenland. In 2004 verscheen zijn tweede 
jeugdboek Tijgervlinder (+13). Meer info op http://www.abimo-
uitgeverij.com/shop/jeugdboeken/auteurs-demeye.htm 
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HISTORISCHE VOETWEGELS 
- door August De Baets - 

 
“In 2002 verscheen een brochure voor gemeentebesturen en gebruikers uitgegeven door de Koning 
Boudewijnstichting in verband met de buurtwegen.  In het woord vooraf stelt men dat zogenaamde 
buurtwegen, kerkwegels, land- en voetwegen actueel onze bijzondere aandacht en zorg verdienen 
omwille van hun historisch, landschappelijk, cultureel, ecologisch en agrarisch belang. Historisch 
gezien is hun ontstaan te situeren primordiaal in functie van mobiliteit. Actueel  zijn het - voor zover 
het netwerk nog intact is- verkeersveilige lokale verbindingen op het platteland en in de dorpskernen. 
 
De eerste mensen die zich in onze streek vestigden waren jagers en voedselverzamelaars. Zij hadden 
nog geen kennis van de landbouwtechnieken. Om zich in hun omgeving te verplaatsen volstonden 
smalle voetwegels of  de vertrappelde trekpaden van het groot wild. De komst van de eerste 
landbouwers  - ca.4000 v. Chr.- zou de basis leggen voor een eerste wegenispatroon.  Zij bestonden uit 
families die zich in stamverband  op enkele plaatsen in de gemeente vestigden .Verbindingen werden 
tot stand gebracht tussen deze groepen onderling en verderop gevestigde stamgenoten.. Zo ontstond de 
Oude Brusselseheirweg als verbinding tussen Gent en Wetteren met een deviatie naar Aalst en ook, in 
het zuidwesten, de Gontrodeheirweg, een verbinding van Gent naar Siennes (Henegouwen) waar de 
vuursteengroeven lagen. De boeren hadden akkers nodig. Ze rooiden en verbrandden bossen om de 
lege plekken te bezaaien waarbij de asse als meststof moest dienen. Wanneer de akkers uitgeput waren 
zochten ze nieuwe plaatsen op.  Voor hun vee hadden ze weiden nodig en die vonden ze langs de 
boorden van de Schelde. Vanuit hun nederzettingen liepen wegen naar de rivier. De uitwisseling van 
goederen tussen de landbouwgemeenschappen en het ingebruik nemen van wagens en trekdieren 
brachten een grote wijziging teweeg in het wegennet.  Sommige oude voetwegels werden berijdbare 
wegen en sloten aan op de twee grote hoofdwegen nml. de Gontrode- en Brusselseheirweg.  Aangroei 
van de bevolking noopte de boeren tot het uitbaten van nieuwe akkers en kouters. Om ze te bereiken 
waren nieuwe wegen en wegels nodig. De komst van de Romeinen heeft  voorzeker weinig invloed 
gehad op ons plaatselijk wegennet., zeker minder dan de oprichting van een kerkgebouw in de 9de 
eeuw.  Ze werd gebouwd op de zandrug tussen het goed ter Meers en het Oudegoed (later kasteel 
Triest). Of er op die plaats reeds voordien een bidplaats bestond weten we niet maar het laat geen 
twijfel bestaan dat, in de richting van de kerk, nieuwe verbindingswegen ontstonden. De wegen 
hadden een bepaalde breedte. Wagenwegen hadden een minimale breedte van 3m.  Voetwegels waren 
1m of 1,5m breed al naar gelang het gebruik. Grosso modo kan men de voetwegels verdelen in 3 
categorieën : 
 
- deze die verbinding gaven met de handelswegen. 
- zij die de grote landbouwontginningen of buurtschappen met elkaar verbonden 
- de kerk- en kouterwegels. 
 
H. Verbist schreef in zijn Geschiedenis van Melle dat dankzij de Landboeken wij de oude wegen en 
paden kennen1. Dit geldt slechts voor 17 wegen w.o. één voetwegel nml. de Eiker- of Eekerwegel.  
Het is maar bij het opmaken van de Atlas der Buurtwegen tussen 1841 en 1845 dat we kennis maken 
met een volledige lijst met 70 namen van de toen nog bestaande wegenis2. H. Verbist verwijst naar een 
lijst van ca. 1800, waarin verschillende nummers ontbreken of niet ingevuld waren, om daaruit te 
besluiten dat ze verdwenen waren. In het gemeentelijk archief hebben dergelijke lijst niet 
teruggevonden. In de lijst van deze Atlas zijn deze nummers wel ingevuld. Mogelijks betreft het bij 
Verbist een drukfout en moeten we het jaar 1900 lezen in plaats van 1800. De benaming van de 
voetwegels moet zeker dateren van vóór de 19de eeuw en berustte ongetwijfeld op de 
volksoverlevering. In een volgend nummer zullen we onze historische voetwegels elk afzonderlijk 
bespreken.  
 
                                                 
1 H.Verbist, Geschiedenis van Melle, 1962,p.345 
2D.C.M., Atlas der Buurtwegen  
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Appelwegel, Brusselsesteenweg – Kloosterstraat, in de 
onmiddellijke omgeving van het kruispunt ‘De Appelhoek’, 

tegenover brouwerij Huyghe. 

Restant van een kerkwegel, die heden nog de Brugstraat met de 
Pontstraat verbindt en vroeger via de achterzijde van het 

toenmalig klooster H. Hart naar de Sint-Martinuskerk liep. 

Stukje van de voetwegel die de huidige Watermolenstraat 
verbindt met de Geraardsbergsesteenweg te Gontrode, op de 

achtergrond bemerken we de torenspits van de in 1855 gebouwde 
nieuwe Sint-Bavokerk. 
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35 JAAR WIJK ELSDRIES 
- door Daniël Lemmens - 

 
nze maatschappij wordt meer en meer verzuurd en 
is te individualistisch geworden.  
Gemeenschapszin en samenhorigheid die mensen 

uit buurten en wijken samenbrachten is veelal verdwenen.  
Succesvolle buurt- en wijkfeesten zijn zeldzaam 
geworden.  Toch pogen sommigen de draad met het “rijke, 
Vlaamse buurtleven” terug op te nemen en slagen daar nog 
wonderwel in.  Dit is zeker het geval in onze gemeente 
met de wijkwerking van de Elsdries die dit jaar hun 35-
jarig bestaan vierde.  De wijk omvat de 
Schauwegemstraat, Vossenstraat, Spoorlaan, 
Wolvenstraat, Berkenlaan, Beekstraat, Jules Vitslaan, een 
deel van de Lindestraat en van de Kruisstraat alsook de 
Havertuin. 
 
We zochten de huidige voorzitter Gilbert Van Maele op 
voor een vraaggesprek. 
 
Hoe ben jijzelf in de wijk Elsdries terechtgekomen want jij bent toch geen “geboren Elsdrieser”? 
 
Het gaat soms raar in ’t leven.  Ik ben verliefd geworden op een meisje uit de wijk, Linda Bekaert die 
actief was bij de jongeren en zo ben ik nogal vlug bij alle activiteiten betrokken geworden. 
 
Ik geloof dat de familie Bekaert nauw betrokken geweest is bij de wijkwerking? 
 
Dat mag je wel zeggen.  Mijn schoonvader Remi was de eerste secretaris, mijn schoonmoeder Gerarda 
is nu verantwoordelijk voor de seniorenwerking in opvolging van haar schoonmoeder Julia De Witte 
die tot haar 85ste nog erg actief was in de seniorenwerking. 
 
Sedert wanneer ben je voorzitter? 
 
Sedert vele jaren was ik actief bij de jongeren tot ik in 1977 de overstap maakte naar het hoofdbestuur.  
Vanaf 1992 werd ik voorzitter in opvolging van Walter Vandenheede die 22 jaar lang die functie had 
bekleed. 
 
Wanneer en hoe is de werking ontstaan? 
 
De gemeente had in 1970 een 
braakliggend terrein van architect De 
Cuyper in de Schauwegemstraat 
gehuurd en stelde dit als speelweide ter 
beschikking van de jeugd.  Enkele 
jongeren van de wijk organiseerden 
spelnamiddagen en richtten een clubje 
op waarvan deel uitmaakten Rudy De 
Bruycker, Christiaan Van Den Berghe, 
Luc Versnaeyen, Linda Bekaert en 
Christel De Vos. 
Aan voetbal werd er veel aandacht 
besteed.  Zo namen een aantal moeders 
het op tegen hun dochters.  Hun eerste 

O 
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“officiële” wedstrijd speelden ze tijdens de feestelijkheden van “Kom over de brug”. 
Een jaar later richtten enkele volwassenen onder impuls van André Van Overmeire een comité op met 
als voorzitter Walter Vandenheede, ondervoorzitters Octaaf De Bruyckere en Roger Van Den Berghe, 
als secretaris Remi Bekaert, schatbewaarder Gerard Schelstraete en als technisch raadgever André Van 
Overmeire. 
 
Wat was eigenlijk het doel van dat comité? 
 
We wilden de teloorgegane kermis nieuw leven inblazen en de verschillende werkingen coördineren 
(jeugd, volwassenen, ouderen). 
Zo werd datzelfde jaar de eerste kermis georganiseerd met weinig beschikbare middelen uit de “kas” 
van de jeugd.  Het hoogtepunt van deze kermis werd de voetbalmatch tussen de vrouwelijke en 
mannelijke inwoners van de wijk.  Er was bier te kort, hilariteit overal… maar het was de succesvolle 
start van een bloeiende wijkwerking. 
 
Wanneer werd uw vlag ontworpen en door wie? 
 
De vlag werd gemaakt naar een ontwerp van Annelies, 
dochter van Nolle Versyp, en kwam tot stand gedurende de 
tekenwedstrijd van de Dag van de Jeugd in 1979, dit in het 
teken van het 10-jarig bestaan van de wijk. 
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Je hebt altijd een intense jeugdwerking gehad, is dat nu nog het geval? 
 
Zoals ik vroeger reeds aanhaalde is de wijkwerking eigenlijk begonnen bij de jeugd.  Later werd er 

zelfs een “Dag van de Jeugd” met 
volksanimatie en straattekenen 
georganiseerd.  In 1988 ging men voor het 
eerst met de kinderen van de wijk naar het 
pretpark “Meli” dat eindigde met een 
barbecue in het clubhuis.  De laatste jaren 
doet men dit niet meer daar de 
ingangsprijzen fors gestegen zijn en dat dit 
gratis niet meer kan.  Nu heeft men 
kinderjogging en kinderanimatie tijdens de 
wijkkermis.  Daarnaast heeft men nog voor 
de allerkleinsten sinterklaas die met de 
huifkar snoep komt brengen aan huis. 

 
Is het waar dat de senioren worden verwend? 
 
Verwennen is veel gezegd maar ze worden toch goed verzorgd. Van in het begin van onze 
wijkwerking worden wekelijkse kaartingen gehouden.  Tijdens de wijkkermis krijgen ze een gratis 
koffietafel met tombola en tijdens de seniorenweek een overvloedig maal met gezellig samenzijn. 
 
Je zit nu in de gebouwen van het gemeenschapsonderwijs.  Hoe ben je hier terechtgekomen? 
 
Met terreinen en clublokalen hebben we heel wat problemen gekend.  Het begon in 1973 toen de 
eigenaar van het oorspronkelijk terrein weigerde de gronden verder te verhuren aan de gemeente.  
Gelukkig vonden we een oplossing doordat de aanpalende eigenaars Cyriel Poelman en Gerard 
Dierickx, mits een kleine huursom, hun gronden ter beschikking stelden.  Het clublokaal moest 
afgebroken en terug opgebouwd worden. 
Door de stelselmatige groei en bloei van de wijkwerking drong een vergroting van het clublokaal zich 
op.  In het voorjaar van 1979 werden de werkzaamheden aangevat en met de kermis beschikte de wijk 
over een clublokaal van ca. 13 m op 8 m. waarin een 80-tal personen konden deelnemen aan 
verschillende activiteiten.  In 1981 werd één van de twee eigendommen waarop de wijkwerking 
plaatsvond te koop gesteld.  Gelukkig kocht het gemeentebestuur dit perceel en werd het clublokaal 
opgesmukt met enkele sanitaire voorzieningen.  In 1991 werden de tot dan toe weinig of niet-gebruikte 
achterliggende terrein opgekuist en geïnstalleerd met speeltuigen, zodat ouders en grootouders met 
hun spruiten ook in onze wijk aan hun trekken konden komen. 
In 2000 werden we geconfronteerd met de verkoop van onze terreinen door de eigenaars: Poelman en 
de gemeente zodat we verplicht werden naar een andere locatie uit te wijken.  Gelukkig konden we in 
eerste instantie de kaartnamiddagen laten doorgaan in de ontmoetingsruimte van het OCMW-gebouw 
eerst in de Schauwegemstraat, later in de Vossenstraat – Havertuin en sinds dit voorjaar terug in de 
Schauwegemstraat.  We zijn het OCMW en het gemeentebestuur uiteraard hier bijzonder dankbaar 
voor. Voor de grotere activiteiten zoals kermis, mosselsouper, dag van de senioren konden we beroep 
doen op de infrastructuur van het gemeenschapsonderwijs Malpertuis in de Vossenstraat.  Het is 
vooral te danken aan het begrip en de welwillendheid van de directrice Ginette Lefebre dat dit tot 
stand kwam. 
 
Kun je een paar hoogtepunten opnoemen van jullie werking? 
 
Ongetwijfeld zijn het in de eerste plaats de herdenkingen van ons ontstaan.  Zo werden we bij de 
viering van 10 jaar Elsdries ontvangen op het gemeentehuis en werd de vlag gewijd onder het 
peterschap van Mr. Hendrik Heyndrickx en Mevr. Denise Van Gansberghe. 
Bij de jubileumviering van 25 jaar Elsdries werden verdienstelijke bestuursleden gehuldigd alsook hun 
dames die vooral actief waren bij de seniorenwerking. 
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Zopas vierden we ons 35-jarig 
bestaan.  Voor het eerst 
organiseerden we, naast de gewone 
activiteiten, een succesvol 
minivoetbaltornooi.  Bijzondere 
aandacht kreeg onze receptie waarop 
twee bestuursleden, onze secretaris 
Jo Dick en ikzelf werden opgenomen 
als ere-ridder in de Confrerie van de 
Roze Olifant die promotie voert voor 
Delirium Tremens, het bekende 
streekbier van onze gemeente.  Het 
was een feestelijk gebeuren, 
opgeluisterd door onze lokale 
dynamische koninklijke harmonie 
Sint-Cecilia, onder begeleiding van 

Johan Van Hulle.  Bij die gelegenheid werden ook verdienstelijke bestuursleden in de bloemetjes 
gezet: secretaris Jo Dick die 20 jaar secretaris is en Ronny Bolangier die 20 jaar schatbewaarder is. 
Tijdens de receptie loofde onze burgemeester de belangloze inzet van het enthousiast bestuur die er 
wonderwel in slaagt het groepsgevoel van de wijk te versterken en als voorbeeld kan dienen voor de 
andere wijken. 
 
Aan welke andere activiteiten zul je een blijvende herinnering bewaren? 
 
De huldiging van wielerkampioen Aimé 
Ghesquère tijdens de zomerkermis 1975, 
de sacramentsprocessie die door onze wijk 
trok met de prachtige openluchtmis op 
onze terreinen en de viering van onze 
honderdjarige Leontine Vande Casteele in 
1984 zijn gebeurtenissen die indruk 
maakten. 
 
Hoe ziet de toekomst eruit? 
 
Zeer rooskleurig.  Sinds 12 september 
2005 hebben we een langlopend contract 
kunnen afsluiten met de scholengroep 
Panta Rhei zodat onze werking eindelijk 
weer vanaf een vaste locatie met eigen accommodatie kan gevoerd worden.  Daarnaast hebben we een 
jong bestuur zodat ik besloten heb, zoals aangekondigd op de receptie, de fakkel van voorzitter door te 
geven en mijn mandaat ter beschikking te stellen vanaf 1 januari 2006.  Tegen die tijd zou ik nog één 
zaak wensen en dat is de introductie van het eerste vrouwelijke bestuurslid. 
 
 
 
 
 
Uit dit interview blijkt duidelijk dat de buurtwerking van de Elsdries levendiger is dan ooit, dat 
jongeren klaar staan om de traditie voort te zetten en dat de werking gedragen wordt door het 
overgrote deel van de bevolking. 
Proficiat en doe zo voort! 
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Huidig bestuur: 
 
Voorzitter:  Gilbert Van Maele 
Secretaris:  Jo Dick (speaker) 
Schatbewaarder: Ronny Bolangier 
Leden:   Jo Petereyns 

Jürgen Van Maele 
   Bart De Buck 
   Bart Dick 
   Stijn D’hondt 
   Ronny Bockstaele 
Verantw. kaartnamiddagen en senioren:  Gerarda, Christiane en Cecile 
 

 
 
Personen die deel uitmaakten van het bestuur in het verleden: 
 
 
Walter Vandenheede (voorzitter)  Jules Versnaeyen 
Octaaf De Bruycker (stichter)   Roger Gezels 
Roger Van Den Berghe    Luc Reunes 
Remi Bekaert     Sam Schatteman 
Gerard Schelstraete    Christiaan Van Den Berghe 
André Van Overmeire (stichter)   Luc Batjoens 
Georges Poelman    Johan D’Hondt 
Albert De Winne    Rudy Van Der Heyden 
Albert Temmerman    Rudy Hendrick 
Guido De Craene    Jozef Van Hoorde 
Julia De Witte (kaarten)    Roland VanWezepoel 
Yvonne Faseur (kaarten)   Werner Bidelot 
Paul Goethyn     Claude Faseur 
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Sfeerbeeld genomen op 17 juni 2005 tijdens de vooropening van de zeer geslaagde zomertentoonstelling “Dichters de wereld rond” die 
georganiseerd werd in het Gemeentelijk Museum te Melle en opgebouwd werd in samenwerking met de Hobbyclub Philmella en de 

Heemkundige Vereniging De Gonde, midden van deze foto bemerken we Gilbert Van Overmeire, de huidige voorzitter van de 
 Hobbyclub Philmella. 

Brochure te koop o.a. in het Gemeentelijk 
Museum aan 2,50 EUR 
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DEVOTIONALIA 
DEEL 7 - ROZENKRANS 

- door Piet Selhorst - 
 

e rozenkrans is een gebedssnoer, in gebruik bij de Rooms katholieke kerk. De gebedskrans, 
rozenkrans of paternoster bestaat uit vijf grote en vijftig kleine kralen. Om een rozenkrans te 
bidden moet je hem driemaal doorlopen, dus vijftien Onze Vaders en honderd vijftig Wees 

Gegroeten. Tijdens het gebed, na ieder tientje wordt het leven en lijden van Christus alsmede de 
verrijzenis overwogen, de zogenaamde mysteries of geheimen. Wanneer men de paternoster éénmaal 
doorloopt, noemt men dit een rozenhoedje bidden. Aan de ketting zit nog een “staartje” met een kruis 
eraan, deze is voor de inleidende aanroepen, gebeden en een geloofsbelijdenis bedoeld.                          
De rozenkrans of paternoster genoemd dankt zijn ontstaan aan religieuze gebruiken, waaronder het 
herhalend gebed dat op kralensnoeren werd doorlopen en dat we  reeds bij de oude Egyptische 
kluizenaars aantroffen, maar ook bij buitenchristelijke godsdiensten zoals het hindoeïsme, boeddhisme 
en de islam. Paternosters waren al in gebruik in de kloosters vanaf de elfde eeuw, de broeders en 
zusters kenden doorgaans geen Latijn zoals de priesters en baden in plaats van de 150 psalmen series 
van 150 Onze Vaders, afgeteld op een kralensnoer, dat daarom de naam kreeg van Pater Noster (latijn 
voor Onze Vader). Rond het begin van de dertiende eeuw werden behalve reeksen Onze Vaders ook 
reeksen Wees Gegroeten op kralensnoeren gebeden. Voor de Gentse begijnen gold het in 1242 als een 
verplichting om dagelijks drie hoedekens van vijftig Wees Gegroeten te bidden. Rond 1300 kwam 
door deze vorm van gebed de naam rozenkrans op. Later werden de reeksen Wees Gegroeten van 
elkaar gescheiden door invoeging van Onze Vaders. De rozenkrans verwierf zich vanaf het laatste 
kwart van de vijftiende eeuw een positie in de lekenvroomheid. Dit uitte zich in de vanaf 1475 op vele 
plaatsen opgerichte rozenkransbroederschappen. De rozenkrans werd heel breed gepropagandeerd, 
nadrukkelijk ook voor vrouwen en voor het gewone volk. 
Op afbeelding één staat er buiten de paternoster met parelsnoeren en de zilveren kruisjes, ook een 
merkwaardige paternoster met houten kralen. 
    
 
Agnus Dei 
 
Naast rozenkransen en kruisen werd in de vroeg Moderne Tijd ook het Agnus Dei, wat Lam Gods 
betekent, als sieraad gedragen. In de middeleeuwen was het Agnus Dei een wassen medaillon met de 
afbeelding van het Paaslam, het werd vervaardigd uit overgebleven paaskaarsen, de medaillons 
werden vanaf de vijftiende eeuw ééns om de zeven jaar door de paus gewijd. De gelovigen bewaarden 
het wassen lammetje in een reliekhouder of droegen het in een zilveren of gouden montuur om de hals. 
Het Agnus Dei moest de gelovigen verzekeren van de kracht van het gebed, het gaf tevens blijk van 
aanhankelijkheid aan de paus, die de medaillons wijdde. Veel later namen de gelovigen kleine deeltjes 
van de in de Paasnacht gewijde kaars uit verering mee naar huis om het te bewaren als reliek in een 
lapje stof of in een doosje, zoals je kan zien op onze afbeelding twee. Dit was het nieuwe Agnus Dei. 
Het werd gedragen als amulet tegen ziekten, noodweer en andere tegenspoed en ter bespoediging van 
bevallingen of het doorkomen van babytandjes. 

D 
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