Woord vooraf,

u'éHet jaar 2008 wordt voor onze hee kundige vereniging een speciaal jaar. De werkzaamheden startten
indertijd in de zomer van 1971, de

reniging zelf werd gesticht in januari 1972. Sindsdien zijn onafgebro-

ken de meeste pioniers uit die tijd a tief gebleven als bestuurslid. Een paar mensen uit die beginperiode
zijn ons te vroeg ontvallen, hierbij

nken we uiteraard aan onze eerst secretaris Walter Gyselinck en aan

Georges De Poorter, die jaren insto d voor de opmaak en de druk van ons tijdschrift 'De Gonde'. Hun
plaatsen in het bestuur werden ing

uld door nieuwe leden die op hun beurt het beste gaven en vandaag

nog geven voor het functioneren va onze vereniging. Binnenkort wordt het bestuur een bee~e herschikt
en komen een paar mensen de ploe versterken. In een volgend nummer gaan we u hierover wat concreter kunnen informeren zaken.
Op korte termijn start in de schoot an onze vereniging een werkgroep die de mogelijkheden voor het onderwijs inzake museum, archief, hi orische littekens zichtbaar in de publieke ruimte van onze gemeente,
gegidste thema wandelingen etc. ...

il inventariseren en op een gerichte wijze bekend wil maken, uiter-

aard op de eerste plaats aan het on erwijzend personeel.
De Heerndag, uitgaande van ons pr vinciaal verbond 'Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw', wordt dit jaar
op zondag 25 mei georganiseerd do r onze zustervereniging 'het Heemkundig Genootschap het Land
van Rode, dit te Oosterzele. Thema an deze veelbelovende dag is de Gotische en Romaanse bouwkunst
in het Land van Rode. Er is een lezi g door Koen De Wolf over dit thema gepland alsook begeleide
bezoeken aan ondermeer de steeng oeve en de stokerij Van Damme te Balegem. Wie graag aan deze
activiteit wenst deel te nemen kan c ntact opnemen met Françoise Verhoosele (09.362.69.95 of secretaris@
landvanrode.be ). Tijdig inschrijven is hier wenselijk!
"Ons Heem", het tijdschrift over 10 aal erfgoed in Vlaanderen is dit jaar reeds aan haar 61ste jaargang toe.
Wie op de hoogte wil zijn van hee

unde in ons lands gedeelte kan zich abonneren op dit zeer boeiend

tijdschrift, gegevens hiervoor vindt

verderop in onze uitgave.

Onze redacteurs hebben weerom h n best gedaan om u, beste lezer, opnieuw een brede waaier van
artikels met betrekking tot ons geli de Melle te bezorgen. De ene auteur neemt u mee in een diepe duik
de geschiedenis in, de ander zal u k nnen beroeren met een eerder lyrische tekst en nog een ander weet u
een recenter verleden te herinneren Veel leesplezier!
Mocht in uw toegezonden nummer een bijlage steken, lees dit dan aandachtig, wellicht vergat u uw lidmaatschap aan onze vereniging te

rnieuwen, bij deze kan dit u als geheugensteun* dienen.

Onze heemkundige vereniging star met een hernieuwde eigen webstek, Françoise Verhoosele is er de
architect en de aannemer van. U ka er even naar toe surfen, het adres is: www.degonde.be. Uw op- en
aanmerkingen op deze webstek, zo el op het vlak van inhoud als van vorm zullen in dank aanvaard
worden.
Jan Olsen
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EEN SP ANS 'VISITIEKAARTJE'
door Ginette Desmet

Inleiding
leder museum heeft in zijn reserve c
zijn ofwel niet representatief voor de
een restauratie die er door gebrek aa
bestudeerd enz ...
Het gemeentelijk museum van Mell
eeuwse ceramiek staat uitgestald he
van die zaken die wat meer aandac
ceramiek.
De ceramiekverzameling uit het mu
campagnes van de Heemkundige Ve
terrein aan het Dobbelslot te Gent, w
terreinomstandigheden en beperkte
Gonde toch heel wat materiaal gered

llectiestukken die zelden of nooit tentoongesteld worden. De stukken
useumcollectie, niet kwaliteitsvol genoeg, zijn beschadigd, wachten op
tijd, geld of mensen niet komt, zijn onvoldoende gekend en nauwelijks
waar ook een mooie verzameling, voornamelijk laat- en postmiddelt eveneens stukken in zijn reserve die nog nooit zijn geëxposeerd. Een
t verdienen bestaat uit een groot -jammer genoeg niet compleet- stuk
urn is voornamelijk afkomstig uit diverse archeologische opgravingsniging De Gonde. Tijdens de periode 1977 tot begin '79 werd er op een
ar nu de gebouwen van de nieuwe Volkskliniek staan, ondanks zware
ateriële middelen, mensen en tijd, door Heemkundige Vereniging De

Spaanse kruik
Uit de vulling van wat in de 13de,
spronkelijk de wal gracht van een t
Tempelhof) was, werd o.a. ook een
ceramiek gerecupereerd (afb. 1) (Inv

egin de 14de eeuw, oormpeliersgoed (het zgn.
root fragment vreemde
ntarisnr: D.5.'79-L.V.W.-

23).

De vondstcontext brengt geen nader datering aan: de gracht
was minstens tot diep in de 18de eeu in het terrein aanwezig
en in de loop der tijden werd er duc tig gebruik van gemaakt
om er allerlei afval in te dumpen. Een nadere datering kan dus
alleen uit gepubliceerd vergelijkings ateriaal komen.
Het fragment bestaat uit robuust dik ardewerk met een lichte,
vaal rossige/roze kleur. De buitenw d is gedeeltelijk, willekeurig gesausd met een uiterst dunn witte deklaag. Het baksel is op doorsnede lcm dik, langs e binnenkant zijn dikke
draairibbels zichtbaar, de buitenkan is egaal afgewerkt. De
vorm is heel merkwaardig en omvat en dikke rand (de randopening meet 9cm), een uiterst korte ek, ronde schouders en
een wortelvormig lichaam.
Deze merkwaardige kruikvorm doe aan een kleine, oorloze
Romeinse amfoor denken en daar is et inderdaad een verre
nazaat van. Waarschijnlijk werd het zelfs in Sevilla gemaakt
waar reeds in de Romeinse periode a foren werden geproduceerd. Er zijn verschillende types Spa nse kruiken uit de postmiddeleeuwse periode bekend maa alle types zijn moeilijk
exact te dateren. Het merendeel zou geproduceerd zijn in de Spaanse kruik rechtstaand, het meetlatje (witlzwart, telkens
16de tot en met de 18de eeuw 2 • Ze we den gebruikt om olijfolie 1 cm hoogte) geeft u een beeld van de grootte (althans wat ons
en wijn te transporteren en werden v ' schepen aangevoerd. In
rest) van de kruik.
feite was het dus verpakkingsmateria lof 'leeggoed'. Nochtans
roepen deze gegevens meer vragen
dan antwoorden. Olijfolie werd hier door de modale inwon r toentertijd zeker niet courant gebruikt. Wijn werd massaal ingevoerd
1

G. Desmet en P. Raveschot, Dobbel
20-26.

ot/I, Onderzoek van een bedreigd terrein, in: Stadsarcheologie Gent 1980, jg. 4 nr. 1, p.
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rsfoort 1999, p.230-231 .
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in onze streken, (vooral uit Frankrijk maar ook uit Duitsland, Italië, Griekenland, Portugal en Spanje) doch de
archiefbronnnen spreken - voor zover bekend - enkel over tonnen wijn (vandaar de term tonnenmaat voor
schepen). Het blijft momenteel nog een raadsel hoe ladingen amforen hier werden benoemd. Komt erbij nog
dat de amfoor toch een weinig handzame, logge en zware kruikvorm is; dit onvolledige en uiteraard ongevulde exemplaar weegt al zo'n 2,80kg. Om te stapelen moesten ze in rekken worden geplaatst of misschien
werden ze ergens in een kelder in een zandhoop gezet? De kruikmonden konden op diverse manieren verzegeld en afgedekt worden met bv. hars om de lucht er uit te houden. Eenmaal geopend is het contact met lucht
nefast voor wijn die dan snel zuur wordt, zodat een amfoor snel moest geleegd worden. Zelfs het overgieten
van wijn of olijfolie in een ander recipient zonder gemors was zeker geen sinecure.
Besluit
Al deze bezwaren neigen ertoe het voorkomen van deze amforen toch vooral te verbinden aan de aanwezigheid van Spanjaarden in onze streken, die het materiaal kenden en er konden mee omgaan. Dergelijke amforen
dateren dus waarschijnlijk uit de periode van de Spaanse overheersing van onze streken. Te Gent liet Karel V in
1540 een citadel (het zgn. Spanjaardenkasteel) optrekken op de grondvesten van de vernielde Sint-Baafsabdij
waar een garnizoen Spaanse soldaten werd gelegerd met de bedoeling de stad zo onder controle te houden.
Na een tussenperiode met de beeldenstorm en de calvinistische republiek kwam de stad vanaf 1584 weer in
Spaanse handen en werden er weer Spaanse troepen gelegerd een situatie die zou duren tot de installatie van
het Oostenrijks regime in 1714.
In vogelvlucht bedraagt de afstand tussen de locatie van het Spanjaardenkasteel en het verdwenen Tempelhof
nog geen anderhalve km. In de directe omgeving van het Tempelhof waren er zeker wel herbergen (o.a. de
herberg Dobbel Slot waar de huidige straatnaam naar verwijst)3. Een direct verband met Spaanse herbergbezoekers valt nu eenmaal niet te bewijzen maar is een mogelijke verklaring voor de vondst van dit in de gracht
weggekeilde Spaanse 'visitekaar*'.

Literatuur.
John G. Hurst, David S. Neal, H. J. E. van Beuningen. Pottery produced and traded in north-west Europe 13501650. in Rotterdam Papers VI. A contribution to medieval archaeology, p. 66-67, Fig. 29 p. 66.
André Matthys. Middeleeuwse verzamelingen van het Gruuthuse museum (Brugge), Nationaal Centrum
voor Oudheidkundige Navorsingen in België. Oudheidkundige repertoria. Reeks B: de verzamelingen; Brussel1975. p.28 en fig. 21.
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DE PACHTE S VAN HET KASTEEL TRIEST
door August De Baets

Het " Goed te Melle" zoals destijds . De Vos het noemde of "Huys van Plaisance"
volgens de kaart van graaf Ferraris , ehoorde waarschijnlijk tot een van de oudste kastelen
van Melle.
Een brug, mogelijks een valbrug, wa de enige mogelijkheid om het kasteel te bereiken dat volledig omwald
was. Het is niet uitgesloten dat we hi r te doen hebben met een oude versterking. Gelegen in een bocht van de
Schelde op de grens van hetgeen vro ger Francia was en anderzijds het Duitse Rijk. De aanwezigheid van de
Gondebeek en de sompige Hamweid n kunnen alleen maar dit vermoeden bevestigen. Het kasteel zelf lag aan
de Pontweg die aansloot op de Gera dsbergsesteenweg en het land van Waas
Het goed kende verschillende eigen a rs en pachters. In 1417 bleek het in bezit te zijn van
Jonkvrouw Lisbette Ser Simoens, we we van Jan Van der Scaghen. Voordien behoorde het toe aan een zekere
Henricx Joncheeren. De pachter in di tijd noemde Jan de Muldere fs. Arents.
De huurovereenkomst luidde toen al volgt:
Kenlic zijj ,etc. dat Jan de Muldere fs rends heeft ghenomen in zekeren loyalen pachte ende
voerwaerden jeghens Joncfr.Lisbette Ser Simoens, weduwe Jan van der Scaghen, ha er goed te Melle dat wilen
was Heznricx Joncheeren metgaders enen quantiteyt van mer Joncfr. leene
vers cr even ende van een sticxken la ds daer toegelaten dat toebehoort den heleghen gheest van Ste Pieters
groet zijnde onder al xii bunre lettel in ofte meer alsoot ghestaen ende gheleghen es neg hen jaer lanc gheduerende omme de somme van 111 x s.gr. tsrs,waeraf de termijn inganc te meye int jaer xiiii c ende xiiii te
gheldene ende te betaelene ten paye en te
ende vrome waeraf deerste payemen e vallen sal te kerstavonde int selve jaer vorseid ende
dan der helft ende dan der payement te St.Jansmesse daer naervolghende ende also vort van jaere te jaere
over den termine te termine ix vrome effen ende up vulle pachte gheldende ende es te wetene dat de pachter
vernoemd tgoed moet laten ten afsch edene van zinen pachte
ghelijc ende in al de manieren dat hij vanct tsinen ancommene ende also hiernaer verclaert
staet eerst so vant de pachter besaedt ii 1/ 2 dachwants lands van braken ghemest wel ende
lovelic ghewonnen met coorne waera dat elc bunre ghepresen bij den ghebueren werd wesende xx s.gro.ende
also mach hijt laten wert sijnde in bat n ende in commeren ofte de
de selve plecke deicht ende goed ghe eed ghelijc zijnen ghebueren ten tijde ende te termine
eerst over de beke ende Rijsselvelt iii 2 dachwants lants .Item jeghens de stede anden
Parijsgoede iii dachwants item ten h nde van de schuere 1Iz bunre item up de Galgheberch
vii dachwants item van de pachters v rseid besaed met evenen 1 stick lands bachten de schuere groot zijnde
ontrent iii dachwants item so was de essinc ant hof ende de heerten
ghepresen bij wette wert zijnde xxii s. ro.item so es de voorseide pachter gheleent tote
den achtsten jare ii coye werd zijnde ii s.gro. ende dit heft Jan voornoemd bekent ende
versekert up hem ende sijne naercom ers ende heft vort belooft beteren seker te doene
als minen Joncfr leghene sal Actum d e vi Novembre anno xiiiicxvii.
Tot daar de inhoud van dit pachtcont act. Verdere gegevens over dit goed vinden we later
in een paar andere pachtcontracten v n latere datum en een opsomming van de goederen
gelegen in Melle ter gelegenheid van en erfenis. Bij een verkoop op 28 juni 1687 werd een
akte opgesteld waarin een opsommin staat van de goederen toebehoord hebbende aan de
overledene Jor. Jacques -Jan Baptiste ossier, presbyter, neef van Jor.Jan Frans Triest en
Jor. Livinus Triest . Het betreft zijn b zittingen in de parochie Melle.
" Gronden van erfven die den heere 0 erledenen oock ghecompeteert hebben ende dewelke
hij soude vercocht hebben ten profijte van de voornoemde Jor. Jan Frans Triest als vande
voorschreven Jor Lievinus-Ignatius T iest bij contracte oock ghepasseert voor den voornoemden notaris West
op den 28 Juni als zijnde alhier niet u tgesondert préjudictie
van elcx rechte sullen worden ghebro ht.
Melle:
( in marge: blijven alsoo onverledt bu ten dese coopynghe sonder préjudictie van elcx recht)
Eerst een huys van Plaisantie soo het elve met alle sijne toebehoorten gestaen ende gheleghen is binnen het
voornoemde Melle rontomme in sijne wallen met de duyvekeete,
brugghe , walsteenen, scheure , verck nscotten ende gheheel het serquit soo het selve
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jeghenwordich ghestaen ende gheleghen is. Item het deel van de bogaert scheedende tot
op de hegghe van de van de groote steenen scheure wesende lochtinck groot 95 roeden.
Item eene partije ligghende jeghens den grooten hof zijnde den bogaert ende een ander partije
daer neffens gheleghen comende aen de straete ende aen de beke ghenaempt den Eeckbosch
groot tsamen mette dreve seven te neghen dachwant Item eene partije landts ghenaempt het
Rijsselvelt wesende saylant groot neghen dachwant 78 roeden oost het clooster van Melle
suyt west de straete loopende na er Geraardsberghen noort den Bruysselschen heirwegh.
Item eene partije weede ofte meersch daer inne begrepen een partij ken landt ,bosch ,bogaert
met hof jeghens de Schelde ende deen zijde jeghens de dreve ende up danderzijde Heyndrick
Baetens groot vier dazchwant elf roeden.Item een partije saylandt oost Frans Venneman suyt
Adriaen Venneman west ende noort het Kerckelandt groot een half bundere. Item eene partije
landts gewezen hebbende eene oude hofstede oost de straete west Jan Gheerts noort het Cloostergoed groot 88
roeden.Item eenen Helsbosch met wat saylandt alsnu beplant met
eecken plantsoen suyt Jan De Coninck west de straete noord de wede van Jan de Muelder
groot seven dachwant Ix roeden.ltem eenen huyse wesende eene hostelerije ghenaempt
den Appel ten deele gherenuweert binnen de voornoemde prochie nog in haere paelen
metten lande daermedegaende een half bunder Item een partij hoylandts groot Ix. roeden
daeroppe voor desen ghestaen heeft een huys ghenaempt PIesierken oost den secretaris
Heylinck nu sijne hoors suyt west de straete, noort N. vander Plassche.
Item eene partije landt ghenaempt het Zeemken met het velt groot een bunder oost de Steenackerstraete suyt
de wede Jan de Muelder nu P(iete)r Beeckman west de straete
noort den heere Vanden Berghe waervan de coopsomme van alle voorschreven goederen sou de beloopen
seshondert xxix lb xix stuyvers die oock soude smolten ende voldaen wesende onder anveerdijnghe van de
lasten ende schulden bij de coopers . Inden voorseyde intrumente thaeren laste ghenomen daerbij al breeder
ghenombraneert ende waertoe alhier vuyt corthede wort gerefereert
Noch Melle
Item wort op een handtboecxken in quaerte met ghoulewe overdeckt bevonden f09
dat P(iete)r Dieraert beurchmre van Melle in cheynse soude hebben een dachwant
alhier gheleghen voor 24 jaeren ingegaen 1682
(in marge: den post op den 8 7bre 1698 bij den pro(cureur) Tack gesproken d'heeren Triest
die verclaren dat alle de partijen die den overledene ghehadt heeft binnen Melle an hemlieden
vercocht sijn ende dat hij aldaer gheene proprieteijt meer is hebbende soo dat dit ende het
volghende arle compt te cesseren)."
Een ander contract tussen Jor.Franchois Bossier en zijn broeder Jor. Charles Lowijs Bossier
vermeld de stukken land waarover de pachter Lieven de Baets kan beschikken. Het vewijst eveneens naae de
verschillende verplichtingen waaraan de huurder moet voldoen ten opzichte van de verhuurders.
Het dokument is op verschillende plaatsen geschonden. Het dateert van het jaar 1668.
"Hedent daete onderschreven heeft Jor.Franchois Bossier als hoir van Jor.Jan Bossier sinen heere vaeder verhuert soo hi doet bij desen aan Jor.Charles Lowijs Bossier sijnen broeder die
van ghelicke kendt ghehuert te hebben-----------hofstede metten lande daer ----- --binnen de prochie van Melle ----------vanden nessen waervan pachter is Lieven de Baets
consisterende in de naervolgende partien danof de grootte hiernaer volght te weten het nederhof groot met
den bogaert ende huysinghen een dachwant vierentachentich roeden.
Item de partije ligghende aende
beke groot vier dachwant neghentien roeden .Item den
Eeckbosch oost den bogaert groot drie(?) dachwant veerthien roeden .Item het Rijsselvelt
groot neghen dachwant drieentseventich roedenen en half Item het velt ghenaempt Lockermansstede groot
ses dachwant achtendertigh roeden. Item de weede voor het hof
groot vier dachwant elf roeden met hetgone datter ommeghespit is. Item den Langhelochtinck
groot drie dachwant neghen roeden . Item het Camerken groot vijf dachwant achtendertich roeden.Item-------------het gone datter----------------seven dachwant 'tsestich roeden. Item de
twee Hammekens ligghende voor het veer nu een partie wesende groot thien dachwant eenen
tsestich roeden .Item een half bunder gheleghen neffens het keercklandt wesende saylant ende
ten lesten noch achtentachtich roeden daervan t'anderen tijde ghestaen heeft een huuseken
uutbringhende 'tsamen veerthien bunderen drije dachwant vifentwintich roeden en half met
wekke grootte hij huerere hem---------is haudende sonder voorder grootte te ----------------ende ghelick Lieven de Baets de selve tegenwoordich is ghebruyckende om alsoo de betaelinghete doene ten
advenante van sesentwintich guldens tsiaers ieder bunder deurgaens,
wekke betaelinghe gheschieden moet t'ekken kerstavont uuterlick drije maenden daernaer
ofte bi faulte van dien sal den huerere ghehauden sin goede ende suffisante borghe ende principael te stellen
ter contentemente van de verhuerere ende dat voor eenen termijn van
van ses achtereenvolghende jaeren danof het eerste jaer ingang sal kerstavent xvic achtentsestich naestcomDe Gonde nr. 1 - 2008
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mende den huerere is verobligieert 0 ghemindert sijne pachtsomme te betaelen alle heerelicke ende kerckelicke renten uutte voorschreven part en gaende mitsgaeders alle pointthinghen ende setthinghen ende alle
andere on cos ten daeruppe ---------ende gheene ghereserveert noch uut esteken -----------sonder afslach als men ghehauden is
te onderhauden ende maecken de slo ten midtsgaders de grachten ende beke , den huerere en
sal niet vermoghen eenich mesch va e hoorebeesten van den voor meersch ofte Hammekens
te haelen nochte te --------ooc gheen p rtien te merghelen sonder consent van de verhuerere
ofte en sal gheen------------ofte afslach van pachte hebben van het --------------------------de dacken van de hurten -------------- -------sal hij huerere -------------moeten onderhauden van vursten ende
hooreboomen, Item is den huerere g ehauden jaerlicxs te doen verlegghen
tsijnen coste tweehondert stroyt mett wisse ,latten ,banderoen ,naghels den arbeydt vanden
stroydecker met datter meer en is cl vende -----Item is den huerere ghehauden voor half maerte eerstcommende presie te hauden van datter 0 ende in is jeghens den afgaenden
pachter Lieven de Baets voornoemt e de daervan --------verhuere een origineele presie te
leveren voor uutgaende maerte xvic eghenentsestich oncost den verhuerere ende de pennijnghen daervan
---------hij huerere betaelen in s'verhu rers handen te weten d'een heelft
voor uutgaende maerte xvic neghene tsestich ende d'ander heelft voor uutgaende ----------daernaer,ltem wort hier te -------------- desen verhuerere proces -----------------------heere prior
ende Clooster van Melle peerde wec~ ofte passaige met waghen ende peerden als anders ins te
moeten waghen riden ofte passeren door de voorseide Hammekens indien het ----------dat die
van het clooster eenighe slach ofte pa aige door de selve Hammekens mochte verleent worden daervooren en
sal den pachtere(?) gheen recompens ofte afslach van pachte moghen
pretenderen ofte ghenieten, Item de verhuerere hout tsijnen proffijcte alle de opga ende boomen groeyen
ende wassen omme de selve te corte saggen snoeien ende werren t'tallen
tijde alst hem beliefen sal sonder ver eldt ,Item den verhuerere haut noch tsijnen proffijcte de
drefve ende aert van t'lossen van t'ha t sonder den huerere afslach van pachte als andersins te
ghenieten als vooren noch gheseit is Item den huerere belooft te gheven voor het schrijven van dese voorwaerde twee pondt groote eens ande verhuerere ende deselve voorwaerde
te verlenen exécutoire t' allen tide di versocht sijnde -------------als hetgone voorschreven
indien het -----------dat den verhuerer van eenighe partien of lande moes te scheeden bij
sententie --------ofte andersins soo ist at den huerere te vreden is vande selve partien te scheeden sonder garrand midts dat vander verhuerere all ene afslach sal proffiteren bunders
ghelijkckte te advenante van sesentw ntich guldens tsiaers ---------------hiervooren vermeIt
t' sedert dat ---------------den afstandt ij den verhuerere ghinsinueert sal wezen om van het selve te moeten
scheeden ende in ghevalle van afsta dt van eenighe partien in deele ofte gheheele sal dese huerere sijn vervaethede ende landsrecht verhaelen anden gone ten wiens
profficte den voornoemden verhuere e afstandt sal doen sover danof anden verhuerdere
--------------te doene ten respecte van --------------bovenschreven conditien is de coop ghegheven ,Item is ghehauden ---------- hu eren alle de ghela e vensters------te onderhauden
ghedurende sijn huere ----den verhu ere,voorts is dese --------------consenterende als dat de
-----------in deele voorts de verhuerer -----------huerere altijts blijfven ----------voor het
inhauden van sijne voorwaerde bove dien heeft den huerere belooft te gheven ande dienstboden thien schellinghen groote eens in al het bovensc reven den huerere is verbindende sijnen persoon, weduwe ende hoirs--------vooral in solidum .Aldus veracc rdeert dese derden October xv ic achtentsestich Toorconden elcx handteecken
eh. L. Bossier

Frans Bossier.

Tenslotte beschikken we nog over ee pachtovereenkomst van het jaar 1682 uitgaande van een zekere Joannes
Urbanus fs. Pieters die met zijn moe er Françoise Simoen het kasteel Triest huurde van Jan Baptiste Bossier.
De pacht betreft uitsluitend het Huis van Plaisancie en werd overgenomen door een Jor. Justus van Blitterswijck. Tekst en voorwaarden luiden s volgt:
"lek onderschreven voor mij ende m 'ne moeder als van haer geauthoriseert tot dit contract
verklaere dat ick hebbe overgelaten lijck mits deese overlate aen Jor. Justus van Blitterswijcke het huys toebehoorende aen mijnheer Boussier piester ende gelegen op de prochie van Melle ,op de selve conditie ende
voor den selven termijn van iaeren sick in paght genomen hebbe van den selven heere , latende aenden
voorseijden Jor. Justus van
Blitterswijck nogh daer en boven den hof inden tegenwoordigen staet den visch die in den
wal is,de duyven ende de hoenderen ie der sijn mits dat den voorseijden Jonker mij betaele
ofte op mijne assignatie de somme v ses ponden vla ems eens t' oorkonden deeses hebbe ick
dit contract renonceer ende aen alle icane ofte uytvlugtinge met mijne eijgen handt onderteeckent op het
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casteel van Somerghem den 7 Julij 1682.
Joannes Urbanus
lek onderschreven ben consenterende aen Jor. Justus van Blitterswijck het ghebruyckt van mijn huys van
plaisante ghestaen inde prochie van Melle bij hem ghehuert van Joannes Urbanus en dat op conditie van de
voorwaerde bij Joannes Urbanus, sijne moeder ende
mijnheere Bossier pbr. in date den 13 novembre 1681 mits conditie dat den heere Beyterswijck van gheen meublen en sal afscheen toebehoorende Françoise Simoen weduwe
van mr. Pr.Urbanus ende haeren sone Joannes Urbanus dat sij door heere Bossier voldaen is.
Jan Baptiste Bossier pbr.
Zoals gezegd betreft het hier een pachtbrief van het huis met de hof, de vissen in de wal en de duiven en hoenderen .. Het is de laatste pachtovereenkomst die we over dit goed gevonden hebben ..
Enkele moeilijke woorden en uitdrukkingen:
heleghen geest: vroeger de algemene benaming voor een liefdadigheidsgesticht waar
aalmoezen uitgereikt werden.
dachwant of dachmaal: was in Melle = 100 roeden.
bunder = 400 roeden.
roede = 30 centiaren 74 honderdsten.
lb. = pond.
s. of sh. = schelling, het twintigste van een pond.
penning of denier: het twaalfvoudige van een schelling.
tsrs: s'jaars.
pbr: presbyter.
vromen: gebruiken in het voordeel, het volledig vruchtgebruik van hebben.
braken: braakland.
lovelic: lofwaardig, deugdelijk.
deicht: dicht.
Rijsselvelt: stuk land gelegen tussen de Pontstraat en de Appel.
Parijsgoed: gelegen tussen het klooster van de Augustijnen en de Appel.
Galgheberg: lag tussen het kloostergoed en de Camervijvers.
herwulerushaeghe: herlaar of haagbeuk (met dank aan Jan Van de Velde voor de verklaring).
seker: zekerheid voor iets stellen- waarborg.
leghene: leggen, bepalen.
gecompeteerd: toebehoren.
préjudictie: nadeel, schade.
duyvekeete: duivenhok.
hegghe: struikgewas.
kerckenlandt: land toebehorend aan de kerk.
gherenuweert: in puin gelegen.
in haere paelen: binnen de grensstenen.
hoors: erfgenamen.
stuyvers: naam van een kleine munt.
instrumente: wettelijk bewijsstuk.
ghenombraneert: ghenombreert, uiteengezet, opgesomd.
ghoulewe: geel.
nessen: stuk land van een bepaalde omvang.
advenante: aandeel- in evenredigheid- hetgeen iemand toebehoord.
suffisant: voldoende.
pointthingen: pointingen- zetting van de belastingen en omslagen.
settinghen: schatting- taxatie.
uutghesteken: uitgesloten, niet in iets begrepen.
merghelen: bemesten met mergel.
vursten: plaats waar de schuine vlakken van een dak van boven samenkomen.
hooreboomen: graatbalk- hoekijzer.
banderoeden: buigbare roede dienende inzonderheid om de strodaken te verbinden.
sententie: veroordeling.
presie: prijsije.
executoire: uitvoering van een vonnis.
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De ail uit de figuratieve kaart van Ferraris (ca. 1777).
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UITGEWUIFD
door Jan Olsen

Veel volk in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum op donderdag 21 februari
laatstleden. Op initiatief van de besturen van de Heemkundige Vereniging De Gonde en de VVF-afdeling
Gent-Melle, die zoals algemeen bekend beiden in voormeld centrum als actieve partners participeren, en in
de aanwezigheid van verschillende leden van het Melse gemeentebestuur werd een receptie georganiseerd om
Piet Selhorst uit te wuiven. Piet was tien jaar in dienst en is onlangs met pensioen gegaan. We zijn hem van
harte dankbaar voor zijn enthousiaste inzet in het documentatiecentrum waar ook heemkundigen welkom
zijn en er een berg aan informatie voor hen beschikbaar is. Een officieel woordje werd gevoerd door ondergetekende (o.a. als collega en namens het bestuur van onze vereniging) en door Dirk De Maeseneer, burgemeester van Melle.
Onze volksdichter en noeste vrijwillig medewerker van de VVF-werkgroep -het Digitaal Archief- John Buydens vertolkte namens de leeszaalbezoekers met passende rijmwoorden een ludiek dankwoordje. Velen mochten in de loop van de jaren een beroep doen op de welwillende hulp van Piet, ze zullen hem wel eens missen
nu. Ook de redactie van ons tijdschrift wil Piet uitdrukkelijk danken voor zijn jarenlange inzet.
Bij een natje en een droogje werd nog wat gezellig gekeuveld en herinneringen bovengehaald.
Stiekem hopen we op Piet zijn verdere medewerking, zij het wellicht eerder occasioneel. Tevens wensen we
hem en zijn geliefde omgeving nog vele jaren van intens geluk.

Sfeerbeeld van op de receptie, op de foto herkennen we van links naar rechts: Noël Vanro/leghem (bestuurslid van onze heemkundige vereniging), Fe/ix
Wa ldack (voorzitter van VVF-Gent), Piet Se/horst en zijn eega Jeanine.
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MAPDE, EEN REUZENVERHAAL
door Jan Olsen

Op dinsdagavond 18 maart laatstleden organiseerde het Davidsfonds, afdeling Melle met de medewerking van het Gemeentelijk Museum de "Nacht van de Geschiedenis" in Zaal
Flormanic (Gemeenteplein te Melle). Het thema dit jaar was
'Naar men zegt ... ', waarmee men de mondelinge geschiedenis in de kijker wenste te zetten. Er was veel volk komen
opdagen. Een gevarieerd programma werd aangeboden.
De sfeer zat erin. Mapoe, de figuur rond wie het die avond
draaide, zou er zich zeker in haar nopjes hebben geweten.
Mapoe of Maria Poelman was te Melle een gekend volksfiguur. In 1990 had ik de gelegenheid Mapoe uitgebreid te
interviewen en een paar opnames te maken van haar lieden dichtwerk. Deze bandopnames dienden als basis om een
avond rond Maria Poelman te organiseren, zij overleed bijna
tien jaar geleden en in 1987 stond ze nog model voor een van
de reuzen die Melle rijk is.
Voor deze activiteit bracht schrijver van deze bijdrage enige biografische notities met betrekking tot haar naar voren
waarvan hier de schriftelijke neerslag. Aanvullend publiceren we een tweetal dichtwerkjes van haar.
Maria Poelman, Mapoe, zoals ze ook zelf graag genoemd
12 Davidsfonds
werd, was een volksvrouw. Ze had niet gestudeerd maar had
des temeer een grote dosis gezond verstand en een goeie kennis van mens en wereld. Haar levenservaring en haar open
karakter vielen ieder op, getuige daarvan de nog bestaande
klankopnamen van verschillende uitzendingen verzorgd door de toenmalige BRT-radio in hun programma
'Goud en zilver' begin de jaren 1980. Vrank en vrij, doch nooit kwetsend, doorspekt met humor, vaak gekruid
met wat zelfspot, zo was Mapoe en zo hebben we haar gekend.
Maria Gorduia Charlotta Poelman, zo staat ze vermeld in een van de vele zware boeken van de burgerlijke
stand waarin de geboorten worden opgetekend, werd te Melle geboren op 25 februari 1921 kwart na middernacht bij het licht van een enkele petroleumlamp als dochter van Leo Poelman en Josephina De Taeye (had
Mapoe niet het sterke karakter en het doorzettingsvermogen, eigenschappen dus die we expliciet in de familienaam van haar moeder terugvinden). Maria Poelman zag het levenslicht in het tuiniershuisje dat gelegen
was in het park van de familie de Potter d'Indoye. Haar ouders woonden er toen. Kort na Mapoe' s geboorte
verhuisde het gezin naar de Vossenstraat.
Zelf heeft ze over haar baby tijd het volgende verteld in haar reeks geschriften in 1992 verschenen onder de titel 'Een speciaal geval' in 'De
Brug', het bewonersblad van het RVT Kanunnik Triest, met name dat ze
wel een raar hoofd had bij de geboorte en dat haar grootmoeder, Charlotte Verstuyft, vroedvrouw van beroep, dit nog nooit gezien had en ook
dat de specialist bij wie men te rade ging had gezegd dat het kind niet
lang ging leven en indien wel dat dit niet normaal zou zijn. Moeder ging
naar Lourdes-Oostakker om de gunsten van moeder Maria af te smeken. Het heeft alleszins geholpen om alsnog een lang leven te leiden.
Mapoe was als klein kind een beetje een druktedoener in huis en op
school een echte kapoen. Een goed jaar na de geboorte van haar zuster
Fernanda (geboren te Melle in 1923) werd Mapoe, ze was nog geen VIER jaar oud, naar het pensionaat van
Sint-Denijs-Westrem gestuurd, deze instelling gelegen in de Loofblommestraat werd gerund door de zusters
van de H. Vincentius a Paulo. Toen ze bijna 9 jaar was geworden mocht ze weer naar huis, haar broer Joseph
werd kort daarna geboren (geboren te Melle in 1930). Ze volgde verder lager onderwijs bij de zusters in de
Wezenstraat. Uit die tijd vertel ik even een verhaaltje dat ze zelf ooit optekende:
Op school was er een zuster die het eerste studiejaar deed. Ze werd in het algemeen onder de kinderen 'Veeve

(
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Kluit' genoemd, omdat ze altijd een kluit (10 cent) vroeg aan de kinderen om in 't zwartje te steken Ge weet
wel in dat soort spaarpotje voor de verre missies waarbij het kopje van een zwartje ging knikken bij het inwerpen van een geldstukje). En die zuster was ontzettend nieuwsgierig. Als we 's morgens of 's middags op
de speelplaats kwamen en ge had iets in uw handen dan was het van: 'Wat is dat?', 'Wat zit daarin?', 'Van wie
hebt ge dat gekregen?' en zo verder. En dat hele gedoe van haar begon ons op den duur te vervelen, maar
niemand durfde iets te doen. Doch ik moest natuurlijk weer de held spelen. Op een zaterdagmiddag, toen de
school uitging moesten alle kinderen in rang wandelen tot al de klassen op de speelkoer stonden. Ik had een
liedje op een blad papier afgeschreven en ik ging daar mee in de rang al lezend. Die zuster stond klaar om
de poort open te doen. De eerste keer dat ik bij de wandeling haar voorbij ging zei ze niets, de tweede keer
wel, 'Wat is dat?' vroeg ze, 'Een liedje!' antwoordde ik, 'Laat mij dat zien!' repliceerde de zuster, 'Ge zijt veel
te nieuwsgierig!' sprak ik nogal vrank. Als we zo een ronde of vier gewandeld hadden kwam ze naar mij toe
om me mijn briefje af te nemen. Ik maakte er een balletje van en at het op. 'Ge zijt een deugniet van een jong!'
beet de zuster me toe. "Dat heeft mijn moeder me ook al dikwijls gezegd!' kwam het uit mijn mond. 'Ge zijt
een slecht voorbeeld, ik zal uw vader naar school doen komen en ge zult in de verbeteringsschool vliegen!' zei
de zuster kwaad. 'Ook dat heeft mijn moeder mij al dikwijls gezegd!' antwoordde ik. Uiteindelijk maakte de
zuster het poortje open en konden we allemaal naar huis. Thuis heb ik niets over het voorval gezegd en verder
is er geen gevolg meer aan gegeven.
Voor haar onderwijzeressen schreef ze ooit een liedje dat vooral haar grote dankbaarheid en erkentelijkheid
voor hen uitdrukte. Op haar elfde deed ze haar plechtige communie. Op bezoek bij haar tante in Melle kreeg
ze haar eerste twee druppels te drinken. Maria was toen reeds groot van gestalte. Haar familie zei: 'ze is
schoon, maar zo groot gelijk een trouwer!', haar moeder repliceerde dan: 'ze is gisteren getrouwd maar haren
vent is in de gracht gevallen en we hebben hem laten liggen!'.
Op veertien jaar was het afgelopen met naar school te gaan. Eigenlijk had ze graag toneelspeelster geworden,
maar dat werd toen en zeker in haar omgeving niet als een eervol beroep beschouwd. Voor vroedvrouw
wilde ze ook wel leren, maar daarvoor waren er thuis niet genoeg centen. Na het schoolverlof (deze waarin
de razend populaire koningin Astrid op 28 augustus 1935 verongelukte, een gebeurtenis die Mapoe sterk had
aangegrepen), ging Mapoe gaan dienen in twee opeenvolgende gezinnen, respectievelijk te Oostakker en te
Gent, doch dit soort werk was niks voor haar. Ze is dan gaan werken in de wasserij Vermeir. Op een dag kreeg
ze een brief verstuurd uit een kliniek te Brussel (met dezelfde zusters als in Gentbrugge en Waarschoot) met
de vraag om er te komen werken als ziekenverzorgster, ze was toen zestien en werd al vlug praktisch opgeleid
tot verpleegster. Naar aanleiding van de mobilisatie in 1940 volgde ze les voor ambulancierster bij het Belgische Rode Kruis. Ondertussen brak de oorlog uit. Op het einde van 1940 kwam haar huisarts, dokter Herman
Stockman, deze woonde toen op het Gemeenteplein te Melle en werd naderhand in 1944 opgevolgd door
dokter Remi De Vis, haar tegen en vroeg of ze hem wilde assisteren bij verlossingen. Ze stemde toe en haar
eerste bevalling maakte ze mee op 6 maart 1941. Ze heeft dit beroep meer dan dertig jaar uitgeoefend, vaak
ook alleen, en wel bij vijftien dokters assistentie verleend.
Haar grootmoeder, langs vaderszijde was
haar grote voorbeeld geweest.
,~,
Het was Charlotte Verstuyft, ze was geboren
te Wetteren op 17 maart 1863 en huwde in
1886 met Emiel Poelman, eveneens geboren
te Wetteren maar 5 jaar eerder, namelijk in
1858. Ze woonden in de Kerkstraat te Melle,
in de herberg met de gepaste naam 'In de
gouden wieg'. Het gezin telde acht kinderen,
waaronder Mapoe's vader, Leo en ook Jozef
(die postbode werd). Jozef Poelman, naar ik
weet, was een van de actieve leden van de
vereniging van de eerste Melse reuzen (zie
Ons parochieblad, Sint-Martinus / Melle zondag 5 mei 1957, waarin een artikeltje is opgenomen over die eerste Melse reuzen). Over
Charlotte Verstuyft schreef Gerard Galie, die
een jeugdkameraad was van reus Ruud, een
hoofdstukje in zijn boek 'Tussen Gonde en Schelde', dat verscheen in 1995. Charlotte was officieel in onze gemeente aangesteld als vroedvrouw, ook wel eens achterwaartse of bakervrouw genoemd, Mapoe schreef over
dit beroep een gepast lied.
Mapoe ging ook bij stervende mensen gaan waken en baarde mee de doden op. Zelf zei ze wel eens heel toepasselijk: "Ik heb er velen hun eerste en hun laatste hemdje aangedaan!".
Op 9 april 1944 huwde Mapoe te Melle met Jozef Vercruyssen, hij was geboren te Melle op 22 augustus 1914
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als zoon van Prosper Vercruyssen, die afkomstig was uit Landskouter en die naar men verhaalt in 1934 nog
had meegewerkt aan de bouw van het oorlogsmonument op het Gemeenteplein. Deze was opgericht geworden ter ere van de Franse Vlootfuseliers die hier te Melle in oktober 1914 hadden gevochten tegen de Duitse
invaller. Moeder van Jozef was Maria Wayenberghe, geboortig van Oosterzele.
Het Gezin Vercruyssen-Poelman werd in 1947 gezegend met een zoon, met name de ons bekende Emmanuel.
Mapoe hield vanaf begin de
jaren 1950 het café 'Sportpaleis' open, deze was gelegen
op de hoek van de Gontrode Heirweg en de Vossenstraat. Het was een studentencafé waar jonge mensen
welkom waren en lawaai
mocht worden gemaakt.
Aan het buffet achter de
toog hing nog een restant
van de 'tronk' van Jan De
Lichte, zo herinneren zich
nog enkele gewezen stamgasten. De legende wil dat
Jan De Lichte half de 18de
eeuw te Melle gevat werd
door de politie toen hij zich
in de holle stam van een linde verstopt had. Deze boom
had eeuwen op een weide
gestaan aan de overzijde van Mapoe' s herberg. Op een dag lag deze om en heeft zij als blijvende herinnering
aan deze legende een stuk boom mee genomen en in haar café opgehangen. Grondig archiefonderzoek heeft
nooit dit verhaal over Jan De Lichte kunnen bevestigen. Mapoe hield haar herberg open tot het jaar 1975.
Op 10 maart 1978 is ze van haar fiets gevallen, dit ongeluk, ze brak haar heup, gaf een nieuwe wending aan
haar leven. Sindsdien hebben we haar door Melle weten rijden op een driewielige fiets, op weg om boodschappen te doen of om een kaar* te gaan leggen.
Op 3 februari 1983 is haar man, Jozef, plots voor haar eigen ogen doodgevallen. Gezien haar gezondheidstoestand kon ze moeilijk alleen thuis blijven en is ze op 1 maart 1984 naar het Rust- en Verzorgingstehuis Kanunnik Triest op kamer nummer 42 gaan wonen. In november 1988 verhuisde ze naar de gelijkvloers en vanaf
1991 zat ze in een rolstoel gezien haar heup- en knieproblemen. Ze voelde zich op slag thuis in het RV.T., want
als kind had ze er veel rondgelopen, toen was het nog het klooster H. Hart. Ze was er een verwoed kaartster,
en het liefst van al dronk ze er een trappist bij. Geen feestje of ze vrolijkte haar medebewoners op met een
lied of dichtwerk, vaak van eigen signatuur. Ze bracht er leven in de brouwerij, ze deed de zusters en haar
medebewoners heel vaak lachen.
Op 7 juli 1986, naar aanleiding van de Melse zomerkermis werden de twee reuzen: Mapoe en Ruud (voor deze
laatste stond die andere volksfiguur, namelijk de in 1993 overleden Marcel Nevejans, model) alsook dochter
Odette (geen referentie naar bestaande figuren, enkel naar het feit dat de vroegere reuzen van Melle, Lobbe en
Sefa, ook een dochter hadden, en eveneens Odette werd genoemd) plechtig ingehaald en ingeschreven in het
gulden boek van Melle. Beide figuren die model stonden voor onze nieuwe Melse reuzen werden in levende
lijve en in een open wagen door het centrum van de gemeente rondgevoerd. De Melse kunstenaar, Hendrik De
Moerloose maakte de koppen voor de reuzen. Het initatief was genomen door de dekenij van Melle-centrum
die pas een jaar voordien was heropgericht. Op elke kermis in het centrum en naar aanleiding van vele speciale gelegenheden, o.a. de stoet die georganiseerd werd door het comité 'Brusselsesteenweg 300' in april 2004,
waren en zijn de reuzen present.
Maria Poelrnan overleed op 12 mei 1998, 10 jaar geleden dus, in het toenmalig RVT Kanunnik Triest te Melle.
14 jaar had ze er doorgebracht. ze was 77 jaar geworden.
Mooie herinneringen aan haar zijn ons nog steeds nabij gebleven. Mapoe zal als reuzin ook doorheen jongere
generaties blijven voortleven en wie weet ook bij hen optimisme en doorzettingsvermogen opwekken en stimuleren.
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Lobbe en Cefa's historie is verdwenen ,
Doch heden zal daar niemand om wenen,
Want op 7 juli 1986 zijn in het register gezet,
De nieuwe reuzen Ruud, Mapoe en Odette.
De Ruud ons aller welbekend,
En Mapoe zeker niet minder verwend,
Kregen een dochter, Odette genaamd,
AI naar haar grootmoeder, voor sommigen nog befaamd.
Mogen zij wezen op vele feesten Melle's eer,
Misschien tot ergernis van het verkeer,
Doch naar deze mooie reuzen kijkt men op,
Een stijve nek? Kruip dan de ladder op.
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Een reflectie van Mapoe op haar jarenlange ervaring als herbergierster.
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BAKERVROUW.

Uren,dasen,nachten
heb ik zitten wachten bij een vrouw Di ba re-nsnood
die wacht op het kindje dat moest ontspringen uit haar schoot
haar angstige blik steeds op mfj gericht
zware zweetdruppels parelden op haar gezicht
plots een luide kreet,een duw met volle kracht
daar lag het kindje wa~r ze z61ang heeft op gewa6ht.
Met ontspannen gelaat fluisterde ze blij
dat kindje is nu van mij.
Uren,dagen~nachten

heb ik zitten wachteri
bij een oude man in stervensnood
die wachtte op het einde,verlangde naar de dood.
Zijn angstige biik steeds in het ijle gericht
koude zweetdru ppels parelden op zijn aangezicht
hij fromméldekrampachtig aan zijn deken.
plots zag ik zijn ogen breken
ik · keek hem aan ie t wa t on t claan
een laatst~ zucht en 't was gedaan.
Het kindje heb ik een wasbeurt gegeven
en 't heeft zijn eefste hemdeke gekregen
daarna heb ik het linneri moeten spoelen
'k zag het vuil en het bloed zo door mijn vin gers vloeien.
Voor~ d'oude man kon niets meer baten
hij had voorgoed het leven verlaten
voor hem heb ik nog eenmaal mijn werk s edaan
en hem zijn laatste hemde~en aangedaan.
Mijn opofferingsgeest heeft mij niet veel geld o p gebr~cht
daaraan had ik niet eens aangedacht
Mijn ~vennaaste helpen was mijn enig doel
dat geeft u zo'n zalig §6 v peèttig gevoel
't bred§t vrede in uw .hart het doet zo goed
wanneer ge ietsvQor een ander doet
ik wil het hier ' duizend maal herhalen
menslievendheid hoeft men met geen geld te betalen.

Dit lied componeerde Mapoe toen ze in 1979 in het hospitaal lag en is een terugdenken
aan de vele jaren die ze als vroedvrouw te Melle actief was,
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IN HET VOORBIJGAAN
ALS MARKTKRAMER WORD JE GEBOREN

doorNorbert De Meyer
In het dorp waar ik als pagadder werd gekweekt (hoor toe: opa vertelt), tapte men het water met een gedeukte
emmer uit een echoënde put. De emmer wiebelde, hangend aan een armdik touw, de dieperik in, klingelklangelde tegen de wand om tenslotte met een doffe slag op het wateroppervlak te plenzen. De 'truc van de
foor' bestond erin om de emmer die laatste kantelende slag mee te geven, zodat hij volliep. Je moest 'van alle
markten thuis' zijn om daarin te slagen. Overvol werd het blikken rammelding morsend naar omhoog gesjord.
IJskoud water dat smaakte naar zondoorbakken zomers. Om maar eens wat te noemen.
En om maar te zeggen hoe het woord 'markt' een rist betekenissen heeft. Een markt, dicteert Van Dale, is in
eerste instantie' een openbare koop en verkoop op een daartoe bestemde plaats waar de goederen aanwezig
zijn, en de bijeenkomst van handelaren aldaar'.
Elke zichzelf respecterende stad, gemeente, gehucht of wijk heeft een wekelijkse markt(dag). Terwijl de consument nog in zijn warme nest ligt te woelen, komen de marktkramers dieselbrakend aan gesjokt, hun automobielen volgestouwd met een ra~etoe dat ons het leven moet veraangenamen. De slogan indachtig: klant is
koning en kramer is keizer. Marktkramers hebben het in deze tijden ook niet onder de markt, al zijn ze zoals
eerder genoemde waterputters van alle markten thuis.
Kniehoog dweilde ik als kind aan moeders hand langs de kramen waar aan kapstokken opgehangen jeans
mij het licht in de ogen ontnamen, vleeskleurige bustehouders, nylonkousen, jarretelles en terlenkakleedjes
over mijn donzige schedel wreven. Ik heb er mooipraters horen rondbazuinen hoe effectief hun waar wel was,
dubieuze goochelaars met keukenrobotten en strijkijzers zien jongleren, of spiegels opblinken die je een rot
gevoel bezorgden nadat je er had in gekeken, het koetswerk van een aftandse auto simonizeerden tot showroommodel. Je liet je gewillig die dingen aansmeren, tot het spul helemààl niet deed wat het hoorde te doen
toen je het thuis zelf uitprobeerde. Weg was de pizzewissenis boemboem, de euforie.
Hier en daar bleef moeder, zeer tegen mijn goesting, verwijlen bij een verkoper, om dan vliegensvlug en met
de dreiging van de tandarts smiespelend de snoepkraam voorbij te razen.
Tot 1999 bleef onze wereldberoemde gemeente Melle van een markt verstoken en daar moest dringend een
mouw aan worden gepast, want 'Melle nieuw leven inblazen' was het devies. Wekelijks, tweewekelijks, het
maakte niets uit, als de markt er maar kwam. Wie met een voorstel komt aandraven, moet ook aan de boom
schudden. Dat deed barbier/kapper/kwaffeur Luc De Smet met verve. "Ik zal eerst trachten een markt om de
twee weken te organiseren. Als na zes maanden blijkt dat het een succes is, kan er overgeschakeld worden naar
een wekelijkse markt", fantaseerde hij in die vervlogen dagen. Zijn stoute dromen kwamen potdorie nog uit
ook. Als voorzitter van de Vereniging van Zelfstandigen en Vrije Beroepen in Melle kreeg hij in eerste instantie
de wind van voren en rake klappen langs achter. Op 3/2/1999 publiceerde de Gazet van Rode deze regels van
een handvol tegenstanders: "Het gebluf over het aantal leden en de positieve respons die hij zou krijgen van
de Melse middenstanders op het, volgens hem, zo lumineus idee een markt te organiseren in Melle swingt de
pan uit." Blufpoker dus. Zoiets kan zuur opbreken. Van die scherpe uitlating was de h. De Smet naar eigen
zeggen even~es van zijn à propos. Bij het afgaan van de markt, leert men de kooplui kennen, moet hij hebben
gedacht. Maakten sommige zelfstandigen bezwaar, de meerderheid van de gemeentevaderen zag een markt
op het dorpsplein aanvankelijk ook niet zitten wegens ondermeer verkeers- en parkeerproblemen en schoot
het voorstel af op een liggende of staande wip. Op 15/9/1999 kopte De Gentenaar: "Melle krijgt geen markt".
Bijgod, wat klonk dat definitief! Achter de schermen ging niettemin het welles-nietes spel onverdroten door.
"Waarom geen markt op proef?" kon men op 16/9/1999 in dezelfde krant lezen. De kansen leken te kantelen.
Het gezegde van "de soep die nooit zo heet wordt gelepeld als ze wordt opgediend" was ook hier van toepassing. Om zijn huid zelf ter markt te brengen en zodoende zijn zin voor een markt op het Melse Dorpsplein
door te drijven, toverde Luc De Smet een wit konijn uit zijn barbierschort: hij werd als VLD'er in 2000 verkozen
tot schepen. Onder zijn bevoegdheden ressorteerden handel en middenstand, sport, markten(!), kermissen
en feestelijkheden. En dat scheelde een slok op een borrel. Of op meerdere borrels. Hoewel, niet morsen met
jenever. Zonde. Foei!
De opposanten van het eerste uur, burgervader incluis, begonnen in te zien dat een markt in Melle ook kansen
schiep om de bezoekersaantallen in de lokale winkels op te krikken en de café-uitbaters zagen de bierkranen
al onophoudelijk 'olifan~es' en andere drankjes spuiten. Bovendien aasde men in het geniep op een bezoekerstoeloop uit de naburige gemeenten Wetteren, Heusden, Oosterzele, Kwatrecht ...
De opstelling van een marktreglement zorgde niettemin nog voor enige deining. Openbare veiligheid, orde en
hygiëne waren elementen die nog even~es roet in de markt dreigden te gooien. Men spartelde er door, na heel
wat weerwerk en gelobby 't allen kante.

(
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Ten langen leste werden de dromen van Luc De Smet bewaarheid: vrijdag 5 april 2002 was D-Day voor de
eerste officiële marktdag op het Melse Dorpsplein. Ik weet niet of hij tijdens het gebruikelijke na* en droogje
zijn eigen ogen droog heeft weten te houden.
"Eerste marktdag schot in de roos" (Het Volk, 6/4/2002), "MelIe herleeft dankzij wekelijkse markt" (De Lokale
Burgerkrant m. 1/2002) waren een paar vette koppen.
Heeft Luc De Smet zijn schepenambt inmiddels aan de spreekwoordelijke wilgen gehangen, zijn pijp aan
Maarten of Klaas terugbezorgd, 'zijn' markt heeft na al die tijd niets van haar charme en nostalgie moeten
inboeten. "Ik heb mijn grote wensdroom, een vrijdagse markt, kunnen realiseren", zegt hij fier als een gieter.
De doorgewinterde ambulante handelaars onder de Melse kerktoren zullen daar volmondig mee instemmen.
Al leiden die mannen en vrouwen een Bohemerbestaan. Niet uiterlijk natuurlijk, maar van dat zwervende,
daar krijg ik geen hoogte van. Steeds maar opnieuw uit- en inpakken en ... wegwezen. In alle vroegte staan
ze tussen hun waren, des winters in elkaar gedoken, met de handen onder de oksels, de warmte van een roze
gloeiend wafelijzer opzoekend; des zomers puffend en zwetend onder een helse zon. De tovenaars die alle
huis-, tuin- en keukenprobleempjes in een hocus pocus oplosten zijn schaars geworden. De would-be kopers zijn slimmer, ze laten zich niet zomaar holderdebolder kolen voor citroenen aansmeren. Markten staan
voor gemoedelijkheid, gezelligheid, sociale contacten, een pint in de lokale herberg, een saté tussendoor, een
kloeke hamburger, een witte of zwarte pens/trip/worst. Je vindt er onder de vaalwitte tentzeilen of onder het
afdak van de uit de kluiten gewassen marktwagens een waaier van dinges waar je het bestaan niet van afwist.
Pardessus en andere kledingstukken, zjenoffels en andere bloemen, blote kiekens en andere fijne vleeswaren,
twalseré en andere tafelbekledingen, je zegt het maar, de marktkramer heeft het.
Hier en daar rijdt er nog een goede ziel de gemeente rond met zijn melk- of groentewagen. Een shop-onwheels. Rijdende marktkramers. Ik heb er eentje gekend die de hele dag met groenten zeulde. Hij slabakte
door een rist godvergeten dorpjes waar iedereen een grote hof had waar uit het eigen plantsoen met gulle
hand werd geoogst. Zodoende verkocht die zielenpoot kool, sjalot noch ajuin, laat staan een overrijpe tomaat.
In putje zomer zat er niets anders op dan bij het slome dalen der zon de hoek om te slaan, daar waar de uitgestrekte velden begonnen, bovenop het bagagerek te klimmen en de houten kratten tomaten en andere halfrotte
handel in de gracht te sodemieteren. Ik heb medelijden gehad met die groenteman en me stillekes afgevraagd
wat die stakkerd thuis zijn vrouw wijsmaakte en hoe die vele kindermonden moesten worden gevuld. Toch
niet met die voze troep zeker?
Ik hoop dat de markten er nog lang zullen zijn, die van mijn schobbejakjaren én die van Melle, al is die eerste
voor een deel gehuld in die wazige wolk van weemoed waar niemand zo maar een antwoord op heeft.

(
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