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Pas in 1932 werd de vroegere Bakkersdreef officieel de Tuinstraat genoemd.
Deze foto dateert van net voor 1932.
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Woord vooraf,
Meer dan drie op vier van onze leden hebben reeds hun lidmaatschap aan onze
vereniging voor 2009 hernieuwd. Dit is zeer bemoedigend! Mocht een vergetelheid uw
deel zijn, dan bezorgen we u hier ingesloten een geheugensteuntje, vergezeld van een
overschrijvingsformulier. Snel naar uw bankinstelling dus.
Twee projecten, uitgaande van onze heemkundige vereniging, zullen de komende twee
jaar zeker onze aandacht vergen: “de geschiedenis van de bloemisterijen te Melle”
(dat gecoördineerd wordt door ons bestuurslid Rolande Van Heden), waarvoor u in dit
nummer een warme oproep met betrekking tot documentatie en beeldmateriaal vindt,
alsook het project dat lopen zal in samenwerking met de Foto- en Diaclub Iris (met wie
we de voorbije decennia reeds diverse keren vruchtbaar en prettig mochten
samenwerken), namelijk “kleine erfgoedelementen in de publieke ruimte van
Melle/Gontrode” (gecoördineerd door ondergetekende).
Op 23 april eerstkomend organiseren we ook onze algemene ledenvergadering met
een bijzonder boeiende en door Prof. Dr. Denis De Keukeleire vlot gebrachte voordracht
onder de titel “Bier is een waardevol erfgoed”. Vooraf kan wie dit wenst nog een
geleid bezoekje aan de brouwerij Huyghe meepikken, als gids zal onze voorzitter
fungeren. Alle concrete info vindt u verderop in dit nummer.
Op Erfgoeddag, zondag 26 april, zal ook te Melle een en ander te beleven zijn, thema
dit jaar is ‘vriendschap’, het gedetailleerde programma leest u in het gemeentelijk
infoblad ‘Melina’ (editie april 2009), op de gemeentelijke webstek (www.melle.be, rubriek
dienst vrije tijd) of u neemt contact op met de dienst cultuur (09.272.66.15).
Voorliggend nummer van ‘De Gonde’ biedt weer een variatie aan artikels: Oscar de
Backer neemt u mee voor een nostalgische trip door de Tuinstraat van net na
Wereldoorlog II, Rolande Van Heden gidst u doorheen de aanleg van de autostrade
(heden de E40), Daniël Lemmens geeft u al een voorsmaakje in verband met onze
voordrachtavond, hij schets kort de geschiedenis van brouwerij Huyghe en
introduceert Prof. Dr. Denis De Keukeleire, de spreker op deze activiteit, Paul Neirinck
bespreekt een document daterend uit 1675 waarin Melle drie koeien ruilt voor vrede
in het dorp en Norbert De Meyer kijkt reeds halsreikend uit naar Pasen, hij weidt er een
lyrisch stukje aan onder de titel ‘Vijgen voor en na Pasen’.
Over vijf jaar, dan zijn we 2014, zal Vlaanderen uitgebreid het begin van die eerste grote
oorlog herdenken, wij geven in ons volgend nummer reeds een aanzet met de publicatie
van een eerste deel van de vertaling (door ons medelid Paul Van Caeneghem) van
“Journal de Guerre 1914-1918”, een uitgave die destijds door het College van de Paters
Jozefieten te Melle werd gerealiseerd.
Beste lezer, een goeie vaart doorheen onze voorliggende publicatie en beleef veel
genoegen aan de verschillende tochtjes die we u aanbieden doorheen een stuk recente
en minder recente geschiedenis van onze gemeente.
Jan Olsen
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Een vleugje nostalgie
de Tuinstraat vroeger en nu.
door Oscar De Backer
Een blik terug vanaf de jaren 1950 en wat er nu nog van overblijft.

Detail uit de kadastrale kaart van P.C. Popp (circa 1850) met daarop in het groen aangegeven het tracé van de
weg die we vandaag kennen onder de naam Tuinstraat. In die periode stond dit omschreven als een uitweg en
was bekend als privaat eigendom (sectie A perceelnr. 384) van mevrouw Coleta Bossaert, echtgenote van Dr.
Pierre Jean Wauters. Hun zoon André schonk Melle Vogelhoek een kapel die in 1871 plechtig werd ingewijd door
Mgr. Henri Bracq, de toenmalige bisschop van Gent.

De Tuinstraat is gelegen in de wijk Vogelhoek te Melle en is de verbindingsweg tussen de
Merelbekestraat en de Brusselsesteenweg. Vroeger was dit een deel van de Petegemwijk
en was de huidige Tuinstraat een aardeweg met weinig bebouwing, die de Bakkersdreef
werd genoemd. Omstreeks de jaren 1930 werd de straat verhard en kreeg met de tijd
een betonnen laag met een fietspad aan één kant. Geleidelijk aan kwam er bebouwing
aan beide kanten van de straat en werd het zowaar een drukke winkelstraat. Zelfs
fabrieken en, weliswaar kleine doch bloeiende, ambachtelijke bedrijfjes werden er
opgericht. Ook een drietal bloemisterijen werd er uitgebaat. Maar dat was toen!
We bekijken de straat vanaf de Brusselsesteenweg, te beginnen aan de rechterkant met
de pare huisnummers, daarna met de onpare nummers aan de linkerzijde.
Eerst de pare nummers dus.
- Hoek Brusselsesteenweg/Tuinstraat met als huisnummer 74
(Brusselsesteenweg):
Een herberg gehouden door de weduwe Eeckhout, “bij Martha”. In de jaren 1960 werd de
oude herberg afgebroken en kwam er een nieuwbouw, doch meer vooraan in de
Tuinstraat dan. Het gebouw bood onderdak aan een herberg en een woonhuis.
Naderhand werd de zaak overgenomen door de zoon van voornoemde, namelijk Firmin
Eeckhout als mede door zijn echtgenote Antonia Saliwadnja, beter gekend als ‘Nina’.
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Vanaf dan kreeg het café de naam “Dunlop”. Aan de zijde van de Brusselsesteenweg
werd er een benzinetankstation geplaatst.
Deze herberg was een druk bezochte zaak, vooral door de vele bloemisten die er met
hun klanten een pintje kwamen drinken en er hun zaken bespraken.
Na het overlijden van beide echtgenoten werd de zaak verkocht, het bleef evolueerde
door de nieuwe uitbaters naar een eetcafé onder de naam “Bistroteekje”.
In verband met het pompstation herinner ik me een nogal bizar voorval heel levendig.
Toen de bezinepompen ten tijde van Firmin Eeckhout werden ontmanteld, werden ook de
ondergrondse benzinetanks verwijderd. De werklieden hadden het onderste van de nog
resterende brandstof uit de tanks in een rioolputje in de straat weggegoten. Een
‘slimmerik’, die hiervan getuige was geweest, wilde nagaan of de weggegoten
benzineresten in de riool ook zouden branden. Hij wierp een brandende lucifer in de
rioolkolk met als gevolg een hevige ontploffing in de rioolleidingen van de Tuinstraat en
de Brusselsesteenweg. Volgens getuigenissen vlogen zware betonnen riooldeksels wel
tien meter omhoog. Aanvankelijk wilde men doen geloven aan een gasontploffing, doch
na onderzoek kwam de ware oorzaak aan het licht. Gelukkig waren er geen persoonlijke
slachtoffers te betreuren, maar de schade aan de riolering in de omgeving was
aanzienlijk en de held in kwestie kreeg de rekening gepresenteerd.
- Tuinstraat nr. 2/A:
Naast de herberg “Dunlop” bevond
zich
de
bloemisterij
van
de
gebroeders
Marcel
en
Roger
Vandenhove. Deze was reeds in
1893 opgericht door Aloïs Colle, de
grootvader
van
voornoemde
gebroeders. De dochter Irma Colle
huwde met Remi Vandenhove, die
de bloemisterij uitbaatte van 1912
tot 1950. Vanaf dan waren het de
hoger vermelde boers die het
bedrijf tot 1982 uitbaatten. Marcel
en Roger Vandenhove overleden
respectievelijk in 1979 en 1985.

- Tuinstraat nr. 8:
Hier was de schrijnwerkerij van Frans De Beul gevestigd, hij was gehuwd met Helena
Pede. Frans de beul had één werknemer in dienst. De zaak werd na het overlijden van
Frans (+ 1984) overgenomen door een zoon, namelijk Marc die zelf overleed in 2007
waardoor het bedrijf werd stopgezet.
- Tuinstraat nr. 10:
Wie kende er niet het naaiatelier voor dameskledij van de familie De Munter. Deze
bedrijvigheid werd stopgezet in de jaren 1950, na het huwelijk van de dochters.
- Tuinstraat nr. 12:
In dit gebouw bevond zich de winkel van
stovensmid Robert De Meyer. Hij
verkocht
er
allerlei
huishoudelijke
benodigdheden, na zijn overlijden in de
tweede helft van de jaren 1960 werd de
zaak stop gezet.
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- Tuinstraat nr. 16:
Joannes De Martelaere, alias ‘Jantje den Bakker’, baatte er zijn brood- en banketbakkerij
uit. In 1971 werd deze zaak overgenomen door Norbert en Godelieve BiebouwGoemaere en later, vanaf begin de jaren 1990, wisten we Wim De Spiegeleire het bedrijf
runnen. In 1998 zag deze laatste het voor bekeken en werd het handelshuis een gewoon
woonhuis.
- Tuinstraat nr. 28:
Hier was de winkel van voedingswaren ondergebracht, er werd ook sterke drank en
snoepgoed verkocht. Martha De Moor stond er achter de toog en stopte met haar zaak
eind de jaren 1950.
- Tuinstraat nr. 32:
We vonden er de fietsenhersteller Karel Backx, hij stopt eveneens eind de jaren 1950 zijn
bedrijvigheid.
- Tuinstraat nr. 42:
Het koppel Maurits en Bertha De Roover-Dhondt hielden in dit huis een lingeriezaak
open, tevens werd er verhandeld in stoffen en garens. Begin de jaren 1960 sloot deze
zaak haar deuren.
- Tuinstraat nr. 64:
Aurèle Peeters was er huisschilder en handelde in behangpapier en verven, eveneens
begin de jaren 1960 stopzetting van zijn bedrijvigheid.
- Tuinstraat nr. 70:
Daar was de winkel van groentenen fruit gevestigd van Aloïs De Ridder. Met de tijd werd
deze zaak door zijn dochter en schoonzoon, Willy en Simonne De Ridder-Pruyt
omgevormd tot een groothandel in fruit. De zaak werd stop gezet eind de jaren 1960. Er
werd een dameskapsalon met de naam ‘Caroll’ ingericht door de echtgenote van Luc De
Ridder, Carola Album. Dat laatste koppel verhuisde later met hun zaak naar de overkant
van de straat in het nummer 57.
- Tuinstraat nr. 78:
Jules De Block werkte er in zijn schrijnwerkerij, voorheen was er een speelgoedwinkel
gevestigd en in de jaren 1970 woonde er de tandarts Françoise Willems, die er korte tijd
later verhuisde naar de overkant van de straat in het nummer 75.
- Tuinstraat nr. 90:
Tot eind de jaren 1990 woonde hier de parochiepriester van O.-L.-Vrouw-OnbevlektOntvangen, de pastorij werd dan verkocht en fungeert vanaf dan als woonhuis.
- Tuinstraat nr. 104:
We hebben er tot bijna de laatste eeuwwisseling het dameskapsalon van de echtgenoten
Maurice De Keyser en Gabriëlle Van De mergel geweten.
- Tuinstraat nr. 114:
Een schoolgebouw, oorspronkelijk
lager onderwijs voor jongens met
meer dan een eeuw evolutie, met
de tijd opgenomen als een afdeling
van het Paus Johannescollege.
Vandaag
weten
we
er
de
middelbare afdeling van het SintFranciscusinstituut
in
onder
gebracht.

- Hoek Tuinstraat/Merelbekestraat:
Wie dronk nooit een pint in de herberg ‘In den Leeuw van Vlaanderen’? Achiel Mil en zijn
vrouw Clesta Annaert dreven er ook hun handel in veevoeders en kolen. Later doopten
de zoon Georges Mil en zijn echgenote Gabriëlle Labeeuw de zaak tot café ‘De Vrede’.
Eind de jaren 1990 werd het gebouw afgebroken en werd er een appartementsgebouw
neergepoot, aan de kant van de Tuinstraat werd een winkelruimte voorzien.
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Nu de onpare nummers.
Hoek
Tuinstraat/Brusselsesteenweg
met
als
huisnummer
76
(Brusselsesteenweg):
Tegenover het hogervermelde café ‘Dunlop’ bevond zich de herberg ‘De Zwaan’. De
eigenaar ervan was Gaston Lievens. In 1952 verhuurde hij het pand aan het echtpaar
Edgard De Smet-Hertoge, dat in 1956 verhuisden naar de Merelbekestraat in de herberg
‘Vogelzang’. Zo waren er nieuwe uitbaters in ‘De Zwaan’, namelijk het koppel Gaston Van
den Hove en Malvina Meuleman, die op hun beurt begin de jaren 1960 verhuisden naar
de Merelbekestraat, in het café “ ’t Zwaantje” (de vroegere ‘Vogelzang’). Kort nadien
werd ‘De Zwaan’ gesloopt en werd het bouwgrond.
- Tuinstraat nr. 3:
De stoelenfabriek Lemaire had hier onderdak. Richard Lemaire, die voordien een bedrijfje
runde te Gentbrugge, had er kort na Wereldoorlog II zijn zaak, een ware
gemechaniseerde stoelenfabriek, in ondergebracht. In de jaren 1960 werkten er wel 45
houtbewerkers. Eind de jaren 1970 werd het bedrijf opgedoekt en kwam er de
werkplaats voor motoren in de plaats.
- Tuinstraat nr. 5:
De familie van Urbain De Koker baatte er haar
bloemisterij uit. In 1969 werd de zaak overgenomen door
de zoon, Antoine de Koker. In 1980 werd deze
bloemisterij gedeeltelijk overgenomen door Roland
Schuerbeke, die de zaak bij de eeuwwisseling voor
bekeken hield. Evenals de bloemisterij van de gebroeders
Vandenhove werd deze van Schuerbeke bouwgrond.

- Tuinstraat nrs. 7 en 9:
In 1961 kochten de gebroeders André en Benoit Uyttendaele deze dubbele villa met de
naam ‘Onze Wensch’. Op de achterliggende gronden startten zij een kleinschalige
bloemisterij. Deze hebben zij uitgebaat tot hun pensionering eind de jaren 1990.
Behoudens hun activiteiten als zelfstandige waren zij ook als werknemers in dienst bij
andere, grotere bloemisterijbedrijven. André en Benoit waren nog van die werklui uit die
goede oude tijd die hun brood verdienden met hard en veel werken. Vandaag wonen zij
nog in ‘Onze Wensch’ en beleven er een rustige ‘oude dag’.
- Tuinstraat nrs 13 en 15:
De schoenfabriek ‘Mella’ werd opgericht in 1928 door de gebroeders De Paepe. Na
Wereldoorlog II was dit bedrijf één van de bijzonderste in België uit deze sector. De
gebroeders André, Benoit en
Ernest De Paepe hadden nog een
tweede zaak, namelijk de ‘Unica’
in Izegem. In een bepaalde
periode waren er in de Melse
fabriek wel 150 werknemers
tewerkgesteld,
de
talrijke
vrouwelijke
thuiswerksters
inbegrepen. Tot de jaren 1970
draaide het bedrijf nog op volle
toeren.
Door
de
loodzware
concurrentie, vooral vanuit Italië,
begon de verkoop te slabakken en
daalde de productie te Melle. Op
de duur zag de firma ‘Mella’ zich verplicht de zaak op te doeken.
De linkervleugel van het gebouw werd vanaf dan ingenomen door een handel in
plastiekartikelen van de Arendonkse firma Ravago. De gerant van deze zaak werd alras
‘Wim Plastiek’ genoemd. Toen dit bedrijf werd overgebracht naar de Brusselsesteenweg
werd het gebouw in gebruik genomen door de firma GMP, waarvan de bedrijvigheid erin
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bestond plastieken afsluitingen te vervaardigen en gerund werd door een zoon van hoger
vermelde Benoit De Paepe. De rechtervleugel van het gebouw werd verhuurd aan de
firma ‘Plastigran’ die plastiekkorrels produceerde.
Op een zomerse nacht in het jaar 1986 zijn beide gebouwen in de vlammen opgegaan,
jarenlang bleef wat als ruïne overbleef onaangeroerd liggen.

Uiteindelijk werd op het einde van de
vorige eeuw de grond verkaveld.
Vandaag vind je er een klein woonerf die
de naam ‘Camille Melloyhof’ kreeg. Deze
naamgeving verwijst naar een beroemde
neef van voornoemde gebroeders De
Paepe, namelijk naar Camille De Paepe,
Fransschrijvend priester-dichter (18911941), waarover onze heemkundige vereniging wel al vaker publiceerde in haar
tijdschrift ‘De Gonde’ (zie o.a. jaargang 1991 nr. 3_4).
- Tuinstraat nr. 23:
Daar was de schoenenwinkel van het echtpaar Adolf en Angèle Jacobs-De Meyer
gevestigd. Adolf was tevens werknemer in de vlakbij gelegen schoenenfabriek ‘Mella’.
Deze handel werd begin de jaren 1960 stopgezet.
- Tuinstraat nr. 45:
Herman Mortier, echtgenoot van Beatrice Van Zeveren, stopte er in 1980 met zijn
artistieke activiteiten, jarenlang had hij er als kunstglazenier gewerkt. Ooit was hij
bijzonder ontgoogeld toen bij de bouw van het Melse nieuwe gemeentehuis het maken
van het grote gebrandschilderd glasraam in de hall op de eerste verdieping niet aan hem
was toegewezen.
- Tuinstraat nr. 47:
Hier was de buurtwinkel, gekend onder de naam ‘Végé’, van René Van Zeveren en zijn
vrouw Marie Crombrugge gevestigd. Na stopzetting van deze zaak in de eerste helft van
de jaren 1970 werd er op aandringen van het toenmalig gemeentebestuur door de dienst
Posterijen een bijkantoor voor Melle ingericht. Het gebouw werd in 1984 verkocht aan
het echtpaar Pierre Strijkers, die een zaak van algemene elektriciteitswerken runde.
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Pierre Strijkers overleed te Melle in de zomer van 2004 en voornoemde bedrijvigheid
werd opgegeven.
- Tuinstraat nr. 49:
Nog een buurtwinkel, deze keer indertijd bekend als de ‘Centra’, een winkel in algemene
voedingswaren door Lieske Volckaert uitgebaat, overgenomen in de jaren 1970 door het
koppel Richard Van Der Haeghen en Micheline Martens. Uiteindelijk volgde in 1979 de
stopzetting van deze handelszaak en werd het huis als woning verkocht.
- Tuinstraat nr. 51:
Hier vond men een winkel van elektrische toestellen als mede allerlei benodigdheden die
met elektriciteit te maken hadden, tevens kon men er een radio en later een
televisietoestel kopen. Raymond De Coninck die vroeger, als jongeling, nog aan de
overzijde van de straat (in het nummer 68) samen met zijn broer Leon nog aan de bak
kwam als verkoper en hersteller van vooral radio’s, voerde nu ook herstellingen uit onder
meer aan de verwarmingsinstallaties van de bloemisterijen.
- Tuinstraat nr. 53:
In dit huis baatte de schoenlapper Jules Van Rompay zijn schoemakerswinkel uit.
- Tuinstraat nr. 55:
Hubert Madou had er zijn loodgietersbedrijf gevestigd.
- Tuinstraat nr. 57:
Urbain De Ridder en zijn echtgenote Paula Bruteyn hielden er een slagerij open. Na de
stopzetting ervan op het eind van de jaren 1970 werd het dameskapsalon van
schoondochter Carola Album (zie hoger) er ondergebracht. Deze zaak stopte haar
activiteiten eind de jaren 1980.
- Tuinstraat nr. 59:
Midden de jaren 1980 vestigde Paul De Maertelaere er zich. Hij is bekend als hersteller
van allerlei blaasinstrumenten.
- Tuinstraat nr. 63:
De lingeriewinkel, waar ook allerlei andere textielwaren verkocht werden, stopte haar
activiteiten in de jaren 1990, de uitbaters waren Floris en Maria Van Belle-Bevers.
- Tuinstraat nr. 67:
Tot eind de jaren 1970 hielden Maurice en Maria De Smaele-Vandevyver er een
zuivelwinkel, vroeger had Maurice nog een melkronde gehad, bij dewelke hij gebruik
maakte van paard en kar.
- Huis met heden nr. 30 van de Nonnewegel:
Vroeger behoorde het eerste deel van de huidige Nonnenwegel nog tot de Tuinstraat. In
die tijd woonde er Florimond Pynaert, een gewezen politieagent en oudstrijder uit
Wereldoorlog I (1914-’18). Over deze laatste periode in zijn leven schreef hij een lijvige
getuigenis die hij in een boek uitgaf, deze kan u trouwens inkijken in de leeszaal van het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. Als gepensionneerde maakte hij zich
nuttig met het herstellen van fietsen. In de volksmond was hij gekend als ‘Peet Okkazie’,
daar hij ook wel eens tweedehendsfietsen te koop aanbood. Florimond was een graag
geziene figuur, vooral door de jeugd, wiens fietsen hij voor een appel en een ei
repareerde.
- Tuinstraat nr. 89:
Daar weten we de zelfstandig chocoladebewerker Albert Van Melckebeke gevestigd.
- Tuinstraat nrs. 103 en 105:
Sinds het vierde kwart van de 19de eeuw
wordt op deze plek al onderwijs gegeven.
Oorspronkelijk alleen aan meisjes. Sinds
meer dan 100 jaar is er het SintFranciscusinstituut
met
vandaag
gemengd kleuter- en basisonderwijs
alsook middelbare leergangen. Vroeger
was er ook nog een internaat.
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- Hoek Tuinstraat/Merelbekestraat, de overzijde van de vroegere café ‘De Vrede’:
Wie heeft nooit de brood- en pasteibakkerij van Roger en Huguette CoussementVandenbossche gekend, je kon er ook een gebakje ter plaatse verbruiken. Sedert de
laatste eeuwwisseling is er op deze locatie een frituuruitbating ondergebracht.
Wat rest er ons vandaag nog van de eens zo bedrijvige en gezellige Tuinstraat?
Behalve de koude bakkerswinkel op de hoek van de Merelbekestraat/Tuinstraat zijn alle
buurtwinkel uit het straatbeeld verdwenen. Er is wel nog het eetcafé ‘Het Bistroteekje’ en
waar eens de stoelenfabriek was gevestigd is er heden een wijnhandel en volgens een
opschrift aan de gevel tevens een bedrijfje voor industriële elektriciteit en
automatisering.
Behoudens
de
twee
ambachtelijke
eenmanszaken
van
de
blaasinstrumenthersteller en de chocoladebewerker zijn alle zelfstandige ambachtslui
eveneens uit de straat verdwenen.
Wel zijn er nog een boekhouderskantoor, een geneesheer-specialist, een kinesist en een
tandarts gevestigd.
Vandaag is de Tuinstraat een doodgewone woonstraat geworden, een straat waar het
autoverkeer doorraast en de bewoners hun boodschappen elders dienen te doen, vaak in
de grootwarenhuizen.
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Brouwerij Huyghe
in volle expansie
door Daniël Lemmens
Om u een beetje in de sfeer te brengen van de algemene ledenvergadering van onze
heemkundige vereniging op 23 april eerstkomend in het museum van brouwerij Huyghe
te Melle, publiceren we hier deze gepaste bijdrage.
Dat de brouwerij zou ontstaan zijn in 1654, zoals vroeger op de flesjes vermeld stond, is
zeker niet waar. Wel was er toen enige brouwerijactiviteit in de omgeving, namelijk op
de hoek van de huidige Kloosterstraat en de Pontstraat, waar de herberg ‘De Gulden
Appel zich bevond (zie A. De Baets in ‘De Gonde’ jg. 1986 nr. 24 p. 549 e.v.).
Van de brouwerij Huyghe kunnen we pas spreken in het begin van de 20ste eeuw. Het
was Leon Huyghe, afkomstig uit Poperinge, die in 1902 naar Melle was gekomen en in de
plaatselijke brouwerij op de Appelhoek werk had gevonden. Vier jaar later kocht hij de
brouwerij en gaf haar de naam “Brouwerij-Mouterij Den Appel”. De mouterijafdeling werd
in 1913 afgeschaft en op deze plaats kwam een flessenafvulling. Gedurende de eerste
grote oorlog werden de koperen brouwketels door de Duitse bezetter opgeëist.
Na de oorlog werden die vervangen door nieuwe. Een koperen koepel boven de toog is
nog afkomstig vanuit die periode.
Leon Huyghe en zijn echtgenote Delfina Van Doorslaer hadden 2 kinderen: Albert en
Marie-Louise, zij huwde met Louis Droesbeque uit Zottegem. Albert Huyghe en Louis
Droesbeque kwamen in het bedrijf rond 1925. Een tijdje later werden de gebouwen langs
de Eikerwegel afgebroken en kwam een betonnen constructie in de plaats, waarin de
koel- en gistinstallaties werden ondergebracht.
In 1936 begon men met de bouw van een nieuw complex, gelegen langs de
Geraardsbergsesteenweg, dat de nieuwe brouwzaal zou herbergen. Deze brouwzaal is
vandaag nog steeds in dienst.
In 1938 werd de benaming “Den Appel” vervangen door PVBA ‘brouwerij Leon Huyghe’.
Na enig zoeken startte men in 1945 met de vervaardiging van een prima pils: de “Golden
Kenia”, die heel wat prijzen in de wacht sleepte. Drie jaar later begon men met de
productie van waters en limonades onder de merknaam “Mell’s drinks”.
In de jaren zestig zagen we de doorbraak van de Duitse dortbieren. Ook bij Huyghe
brouwde men een eigen dort, “Eigerbrau” geoemd. Maar vanaf 1970 ging het zakencijfer
achteruit Men veranderde van verkoopstechniek en legde zich vooral toe op
collectiviteiten zoals bedrijfsrestaurants, scholen, ziekenhuizen, OCMW’s, … waar naast
pils, tafelbieren en limonades konden afgezet worden. In diezelfde periode sloten andere
bekende brouwerijen de deuren (Meiresonne, Van der Stricht, Kruger...).
Sinds het begin van de jaren 1980 kwam er nieuw leven in de brouwerij dankzij Jean De
Laet, die gehuwd was met Anita Huyghe, de dochter van Albert Huyghe. De brouwerij
kende een verregaande herstructurering. In 1985 werd de vroegere PVBA opgesplitst in 4
naamloze vennootschappen en 4 business units. Deze herstructurering ging gepaard met
een zwaar investeringsprogramma, gespreid over een tiental jaren. De vatenafvulling en
het volledig vatenpark werden vernieuwd.
Van kleine pilsbrouwerij evolueerde men naar een modern uitgeruste hoge
gistingsbrouwerij.
Op zeer korte tijd werden verschillende nieuwe hoge gistingsbieren op de markt gebracht
en werd er voor het eerst aan export gedacht. Zo werd op 5 juli 1985 het amberkleurig
bier “Artevelde” geïntroduceerd op de Belgische markt. Op vraag van Frankrijk kwam het
heel origineel “Minty” op de markt. Wat later begon de brouwerij met nagisting op fles.
Op vraag van Duitse klanten kwam een bruin hoge gistingsbier “Artevelde Grand Cru” tot
stand. Om de kwaliteit op de exportmarkten te kunnen garanderen werd geïnvesteerd in
een flash- en een tunnelpasterisateur. Ongeveer 30% van de productie werd toen
uitgevoerd.
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Een nieuwe start met Delirium tremens
Op 26 december 1989 werd voor de eerste maal “Delirium tremens” gebrouwen. Het
brouwersteam produceerde dit blond biertje op aandringen van Italië. De eigenheid van
Delirium is, naast haar 3 verschillende gisten, haar originele verpakking die aan Keuls
aardewerk doet denken. Het etiket verbeeldt op originele manier de verschillende fazen
van delirium .Het roze olifantje was geboren. Dit paradepaardje van de brouwerij werd in
1997 door de Amerikaanse bierhunter Stuart A. Kaller uitgeroepen tot het beste bier van
de wereld.
In 1989 werden de eerste cilindro-conische tanks aangekocht. Om 200 jaar Franse
Revolutie te herdenken maakte men het gelegenheidsbier “La Giullotine” (alc. 9,3 % vol
alc.) dat vlug een vaste waarde kreeg in het gamma van brouwerij Huyghe. Op vraag
van de Amerikaanse markt ontstond in 1991 de “Blanche des Neiges”, een wit bier dat
vlug opgang maakte. Ook op gebied van de limonades was men actief. Naast de
verbeteringen van de klassieke smaken, startte men met limonade op vaten met
bestemming Frankrijk. Hiervoor investeerde men in dat jaar in een premix, suikertanks,
cip-installatie en 500 nieuwe vaten.
In april 1992 werd onder impuls van Jean De Laet de Confrerie van de Roze Olifant
opgericht. Ze had (heeft) als doel promotie te maken voor de Melse bieren en de
Delirium tremens in het bijzonder.
In dat jaar vervoegt Alain De Laet (zoon van Jean en zo uit de vierde generatie) de
familiale brouwerij als productiemanager. Met een budget van 120 miljoen frank werden
2400 vierkante meter magazijnen en burelen bijgebouwd, een nieuwe bottelarij van 1500
flessen per uur en nieuwe warme kamers ingehuldigd.
Ondertussen werd het kader uitgebreid met 3 jonge ingenieurs die instaan voor hoge
kwaliteitseisen en de creatie van nieuwe bieren in de hand werken. Op 5 jaar tijd
verdubbelde de productie en de export vertegenwoordigde reeds meer dan 50%.
In 1993 nam brouwerij Huyghe de brouwerij Biertoren van Kampenhout over en breidde
zijn gamma bieren uit met Campus (amber 7%), Campus gold (blond gekruid 6%) en
Aarschotse Bruine (zoetzuur oud bruin 4,5%). Een jaar later kwam brouwerij Damy uit
Olsene in hun handen zodat de abdijbieren Sint-Idesbald (blond, dubbel, triple) het
bierensegment kwam vervolledigen. Ook brouwerij Villers uit Liezele met de abdijbieren
Vieille Villers en Triple Villers werd overgenomen.
Een nieuwe uitdaging vormden de fruitbieren op basis van tarwebier, die ze onder de
naam “Floris” op de markt brachten. Naast het Floris witbier produceerde Huyghe kriek-,
aardbeien-, passievruchten-, honing-, chocolade- en ninkeberrybier (een mengsel van 5
exotische vruchten).
De export vertegenwoordigde in 1999 meer dan 65% van de productie. In datzelfde jaar
kreeg Delirium Tremens er een broertje bij Delirium Nocturnum, een bruin biertje van
9%.
In volle expansie
Het millenium zet in met een feestelijke ontvangst van alle Belgische brouwers in het
Melse brouwerijmuseum dat een paar jaar eerder een nieuwe parel aan de kroon van de
brouwerij was geworden en dit ter gelegenheid van het feest van koning Cambrinus. In
datzelfde jaar werd Delirium Christmas geboren, die vooral succes kende in de USA en
plaatste men 16 nieuwe cilindro-conische tanks.
In samenwerking met de stad Arras werd Arrageoise boven de doopvont gehouden en
verleende de Max Havelaarstichting haar medewerking voor het bananen- en
cocosnootbier.
In 2003 werd een gistopkweekinstallatie aangebracht en werd de kiezelghurfijnfilter
operationeel. Ter gelegenheid van het 100 jaar bestaan van de brouwerij in 2006,
huldigde men nieuwe burelen en 2 grote opslagplaatsen in. Vorig jaar installeerde men
een waterzuiveringsstation. In 2008 werd de mythische kaap van 100.000hl
overschreden waardoor Huyghe vandaag tot de top 15 van de Belgische brouwerijen
behoort. Het kaderpersoneel werd uitgebreid en nieuwe werknemers werden aan
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geworven zodat de brouwerij momenteel 49 personen te werk stelt, mede door het feit
dat bepaalde afdelingen in 2 ploegen werken.
Een nieuwe stap in de exportgeschiedenis zette Jean De Laet door een filiaal Distri Biéres
Belges bij Bordeaux op te richten met 5 medewerkers. Dit distributiecentrum
commercialiseert voor heel zuidwest Frankrijk Campus, Iloise, Bierbel en andere
Huygheproducten en levert door naar een 30 tal kleinere bierhandelaars. Reeds vroeger
werden Deliriumscafés opgericht in Brussel, Parijs, Rouen, Tokio, Stockholm... zodat het
Roze Olifantje de wereld rondreist.
Het moet ons dan ook niet verwonderen dat de export op dit ogenblik bijna 80% van de
productie bedraagt.
Uit dit relaas blijkt duidelijk dat brouwerij Huyghe springlevend is. Personen die vroeger
de brouwerij bezochten ,staan versteld van de enorme uitbreiding en modernisering van
de laatste jaren. Meer dan 100 jaar is dit familiebedrijf een parel aan de kroon van Melle
en een waardige vertegenwoordiger van het Belgisch bier in het buitenland.
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PROJECT GESCHIEDENIS BLOEMISTERIJEN TE MELLE
WARME OPROEP
OOK U KUNT ONS HELPEN!
Ons bestuurslid Rolande Van Heden coördineert het project ‘Geschiedenis van de
bloemisterijen te Melle’, dit project bestaat in een eerste fase erin alle mogelijke
informatie (o.a. door middel van mondelinge getuigenissen door bloemisten en gewezen
bloemisten uit onze gemeente), documentatie (o.a. hoofdingen van facturen,
reklamefolders etc. …) alsook beeldmateriaal (foto’s …) te verzamelen. U, beste lezer,
kunt ons hierbij zeker helpen! Hebt u fotomateriaal of weet u ons een en ander mede te
delen … Neem dan contact met ons op (wat u ons ook moge uitlenen, u krijgt het
gegarandeerd terug!):
Rolande Van Heden: 09.366.28.00
of
Jan Olsen, Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle, 09.252.26.47, museum.melle@skynet.be.
Einddoel van dit project is de uitgave van een uniek boek vergezeld van een
tentoonstelling.
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HEEMKUNDIGE VERENIGING DE GONDE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VERGEZELD VAN EEN BOEIENDE VOORDRACHT
“BIER IS EEN WAARDEVOL ERGOED”
(informatief-wetenschappelijk-ludiek-smakelijk)
door prof. dr. Denis
bierdeskundige)*

De

Keukeleire

(wereldbefaamd

hopspecialist

en

Op donderdag 23 april 2009 om 20 uur in het museum van brouwerij Huyghe
(ingang Geraardsbergsesteenweg 4 te Melle).
Voor geïnteresseerden is er om 19uur een rondleiding in de brouwerij voorzien.
Toegang: gratis
Bier, gesmolten brons, eten en drinken. Het smaakt vol diepe klanken, als een
bronzen klok.Ge voelt u “Pasen” tot in uw kleinen teen! (Felix Timmermans)

Prof. Dr. Denis De Keukeleire,
hopspecialist en bierkenner
door Daniël Lemmens
Prof. Denis De Keukeleire woont in de Gontrode Heirweg te Melle en is lid van de
Confrerie van de Roze Olifant. Hij is afkomstig van Beerlegem, waar hij de lagere school
doorliep en vervolgens middelbaar onderwijs volgde aan het college van Zottegem. Aan
de universiteit van Gent promoveerde Denis tot doctor in de scheikunde en
geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs. Sinds oktober 2008 is hij ere-gewoon
hoogleraar aan de universiteit Gent. Voorheen was hij hoofd van het Laboratorium voor
Farmacognesie
en
Fyochemie
aan
de
Faculteit
Wetenschappen,
Vakgroep
Geneesmiddelenleer, en bekleedde hij tal van expert- en beleidsfuncties binnen en buiten
de universiteit.
Prof. dr. emeritus Denis De Keukeleire heeft geheel zijn
wetenschappelijke carrière opgebouwd rond onderzoek
over hop en bier. Hij was promotor van een 30-tal
doctoraatsthesissen en hij publiceerde 3 boeken en circa
120 research-artikels over hop en bier in de internationale
wetenschappelijke en biomedische literatuur. Daarnaast
heeft hij nog een paar honderd publicaties over andere
onderzoeksdomeinen op zijn actief (o.a. Fotochemie,
synthese van biologische actieve verbindingen en
geneesmiddelen). Hij gaf meer dan 600 voordrachten in 40
verschillende landen. Prof. De Keukeleire is als
“hopprofessor” en “bierprofessor” regelmatig te gast in TVen radioprogramma's.
Sinds 1949 is men aan de universiteit van Gent begonnen
met intensief onderzoek naar de eigenschappen van de
hopplant met betrekking tot bier. Immers hop is, samen
met gerstemout, water en gist een essentieel ingrediënt in
bier: zonder hop, geen bier. Hop bepaalt vele typische
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karakteristieken, zoals de bittere smaak, de schuimstabiliteit en het specifieke
bieraroma. Hop is het unieke kruid in bier, een specerij als het ware.
Samen met zijn medewerkers is prof. De Keukeleire er in geslaagd de negatieve invloed
van licht op bier vast te stellen. Door blootstelling aan het licht ontstaan
zwavelverbindingen die een heel slechte geur en smaak hebben, te vergelijken met
kattepis. Dat is ook de reden waarom bier in donkere flesjes wordt bewaard. Als eerste in
de wereld is zijn team erin geslaagd het ontbindingsproces van bier op te helderen. Als je
die geheimen hebt ontrafeld, kun je er ook iets aan doen en dat gebeurt door hop op een
speciale wijze toe te passen. Dankzij de kennis hieromtrent profiteren de Belgische
brouwers mee en is de kwaliteit van de Belgische bieren er de laatste tijd sterk op
vooruit gegaan.
Prof. De Keukeleire is ook een grote liefhebber van een lekkere pint want “bier is gezond”
beweert hij. Het bestaat alleen maar uit natuurlijke ingrediënten. In bier zit geen enkele
stof, die de toxische drempel overstijgt. Er zijn vele mineralen, vitamines en vezels
aanwezig in bier, naast een weinig zout en veel magnesium, wat belangrijk is tegen
hartaandoeningen en gal- en nierstenen. Twee pintjes per dag bevordert de gezondheid.
Nadat zijn grootste researchwerk over de invloed van hop op de smaak van het bier en
het aroma was afgerond, is prof. De Keukeleire zich intensief gaan toeleggen op het
onderzoek van de gezondheidsondersteunende eigenschappen van hop, in eerste
instantie bedoeld voor vrouwen.
Zijn onderzoek heeft uitgewezen dat lupine in
de vrouwelijke hopbellen de actieve stof
hopeïne bevat. Deze stof is het sterkste
plantenmiddel voor de beheersing van
klachten en symptomen in de menopauze,
sterker dan al wat in de natuur bekend is. Op
basis
van
die
kennis
heeft
hij
het
voedingssupplement MenoHop ontwikkeld, dat
bij de apotheker verkrijgbaar is. Reeds talrijke
buitenlandse
laboratoria
hebben
op
onafhankelijke
wijze
deze
ontdekking
bevestigd, waardoor de reputatie van prof. De
Keukeleire nog meer bekendheid kreeg in de
wereld.
Wetenschappelijk onderzoek stopt nooit. Hop
is zo rijk aan bestanddelen, die onze
gezondheid gunstig kunnen beïnvloeden, dat
er naarstig gezocht wordt naar andere
toepassingen, o.a. tegen ontstekingen en
ouderdomsdiabetes, zogenoemde lifestyleziekten. De kennis van de
hopexpertise,
waarvoor de Gentse universiteit bekend staat,
wil prof. Denis De Keukeleire graag doorgeven
aan de jonge wetenschappers.
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Het jaar 1675 in Melle
drie koeien voor de vrede.
door Paul Neirinck
Zowel Henri Verbist1 als August De Baets2 hebben beschreven hoe de voortdurende
oorlogshandelingen tussen Frankrijk en de Spaans-Oostenrijkse Habsburgers in de 17e
eeuw Melle geteisterd hebben. We hebben de gelegheid gehad een document te
verwerven dat betrekking heeft op deze periode. Het illustreert de miserie van deze
hachelijke tijden.
Het document dateert van april 1675.
Claude Talon, Conseiller du Roy en ces
Conseils, Secretaire du Cabinet de Sa
Majesté, Intendant à Audenarde.
Il est ordonné aux Gens de Loy &
Habitans du Village de Melle de fournir &
livrer dans la Ville de Tournay pour le
quinziesme du mois de May prochain au
plus tard sans aucun delay ny remise,
troies Vaches de la meilleurs qualité &
bien
conditionnées,
lesquelles
dites
Vaches seront recueës dans ladite Ville de
Tournay par Quintin Coudeur & à faute de
satisfaire ponctuellement & dans le terme
porté par le present Mandement, ils
seront contraints au payement du double
de la valeur desdites Vaches par toutes
rigueurs de la guerre. FAIT à Audenarde
le dernier Avril 1675.
Getekend Talon

Vertaling :
Claude Talon, Raadgever van de Koning en zijn Raden, Secretaris van het Cabinet van
zijne Majesteit, Intendant te Oudenaarde.
Er is geordoneerd aan de Wetgevers en Inwoners van het Dorp van Melle om ten laatste
op de vijftiende mei aanstaande drie koeien te leveren, van de beste kwaliteit en in goeie
staat, in de stad Doornik. De koeien zullen in deze stad ontvangen worden door Quitin
Coudeur. Indien dit mandement niet stipt en zonder fout wordt nagekomen, dan zal de
betaling van het dubbele van de waarde van deze koeien worden afgedwongen door alle
middelen van de oorlog. Gedaan te Oudenaarde op de laatste van april 1675

1
2

Dr. Henri Verbist, Geschiedenis van Melle, Leuven 1962; p. 98 -99
August De Baets, Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle “de kleine hofsteden en hun bewoners”, Melle 2001
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We zullen hier verder ingaan op dit voor Melle merkwaardige jaar 1675. Het is niet zo dat
de opeising van koeien een alleenstaand feit was. Integendeel, de hele streek stond in
brand. Plundering en brandschatting behoorden bij de normale politiek. Dorpen werden
op die manier afgedreigd. Heeft Melle met drie koebeesten zijn rust en vrede afgekocht ?
Historische situering.
In 1648 kwam een einde aan de dertigjarige oorlog (1618 – 1648), door een reeks
vredesverdragen, die (voorlopig) de verhoudingen tussen de meeste Europese staten
regelde. In de Vrede van Westfalen werd onder andere het bestaan van de Republiek de
Verenigde Nederlanden erkend. Een overeenkomst tussen Spanje en Frankrijk kwam er
slechts in 1659, nadat in 1658 het Franse leger onder aanvoering Turenne het Spaanse
leger versloeg in de buurt van Duinkerke. In de Vrede van de Pyreneeën werd voorzien
dat Lodewijk XIV in het huwelijk zou treden met Maria Theresia, dochter van Filips IV van
Spanje uit zijn eerste huwelijk. Het was nu duidelijk dat Frankrijk het militaire overwicht
in Europa had. Maar de Vrede van de Pyreneeën zette de bakens uit voor de volgende
oorlogen.
Uit zijn huwelijk met Maria Theresia puurde Lodewijk XIV op spitsvondige wijze rechten
op grote delen van de Spaanse Nederlanden. In mei 1667 werden de vijandelijkheden
gestart. In wat de devolutieoorlog wordt genoemd waren de belangrijkste acties
belegeringen van steden en vestingen. Charleroi, Doornik, Armentières, Douai, Kortrijk,
Kamerijk vielen in Franse handen. Op 31 juli 1667 namen de Fransen Oudenaarde in. Op
2 augustus opende Aalst de deuren voor maarschalk Turenne. Op 27 augustus viel Rijsel.
Gent kwam serieus onder druk te staan. De Gentenaars kregen het bevel zich te
wapenen. Lodewijk slaagde er echter niet in Gent in te nemen voor het einde van de
zomercampagne. Op 21 oktober brak hij het beleg op. De Vrede van Breda, waarin
Engeland en de Republiek der Nederlanden hun conflict beëindigden, bracht redding
omdat Frankrijk nu tegenwerk kreeg. De verschillende partijen sloten de Vrede van Aken.
Franrijk moest de Spaanse Nederlanden ontruimen, maar Veurne, Armentières, Kortrijk,
Rijsel, Douai, Doornik, Oudenaarde bleven Frans. Zowel Gent als Brussel en Namen
kwamen dicht bij de frontlijn te liggen.
In Oudenaarde, veroverd in 1667, werd Claude Talon benoemd tot intendant. Twaalf jaar
zal de stad in Franse handen blijven. Claude Talon zal er overlijden in 1678. Hij was het
die het initiatief nam om de bronnen van Edelare via buisleidingen (hout en lood) naar
Oudenaarde te voeren en het water openbaar en gratis te verdelen. Onder zijn bewind
werd de eerste publieke fontein op de Markt opgericht (1677-1678), voor het Stadhuis.
Ze werd door Lodewijk XIV gefinancierd en als gift aan de stad geschonken.
Melle in de dertigjarige oorlog.
Melle had zwaar te lijden tijdens deze dertigjarige oorlog. August De Baets3 las voor ons
in het register van de Confrérie van de H. Rozenkrans : “In het jaar 1630 en vijf
naervolgende jaeren syn hier sulcken grooten troebels geweest van oorlogen dat de
inwoonders deser prochie van Melle genoodsaect zijn geweest hunne woonighe te
verlaeten en te vluchten naar de stadt van Ghendt al waer der seer veel van schrik ende
den rooden loop syn gestorven soo dat men reeckent op den tijdt van vii maenden datter
gestorven syn hondert en sesthien communicanten van welck getal voor de meesten deel
syn gestorven en begraeven op Sint-Catherine kerckhof nu genoemt S. Anna binnen
Ghendt. Op den selven tijdt zijn de ackers seven jaeren onbesayt geweest en waeren soo
verwildert dat de toebehoordene het hunne niet en konden kennen, de straeten waeren
toegegroijt van swerte doorens … “

3

August De Baets, Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle “de kleine hofsteden en hun bewoners”, Melle 2001
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De Hollandse oorlog.
Frankrijk slaagde erin tweespalt te bewerkstelligen tussen Engeland en de Republiek der
Verenigde Provinciën, om zo ruimte te krijgen voor zijn onverzadigde expansiedrift In
april 1672 verklaarde Lodewijk XIV, samen met Engeland, de oorlog aan de Republiek.
Zijn aanval doorheen de Maasvallei liep vast op het energieke verzet van Willem II, prins
van Oranje. In 1673 werd ook Spanje bij de oorlog betrokken. Op 18 mei viel Lodewijk
de Spaanse Nederlanden binnen. Na grote delen van het Graafschap Vlaanderen
verwoest te hebben, scheen hij op te rukken naar Gent, maar boog af naar Brussel, en
verder naar Maastricht.
In 1674 werd de oorlog uitgebreid. Franche-Comté werd moeiteloos door Lodewijk
veroverd. Ondertussen werden de oorlogshandelingen verlegd naar de Spaanse
Nederlanden. Troepen van de Republiek en van de Spaanse Nederlanden, Duitse
keizerlijke troepen en Franse legers en legerafdelingen trokken door onze streken,
waarbij steden werden veroverd en heroverd, en in allerlei tactische bewegingen
achtervolgingen werden opgezet, afgebroken, omgebogen en tot staan gebracht.
Melle lag in de Spaanse verdedigingsgordel rond Gent. De hertog van Villa-Hermosa,
landvoogd van de Spaanse Nederlanden, liet de Schelde tussen Dendermonde en Gent
versterken. In 1674 smeekten Wetteren en Melle om verzachting van de zware lasten.
Einde september van dit jaar logeerden troepen van de Republiek in Melle en Gontrode,
na de mislukte belegering van Oudenaarde dat door de Prins van Condé werd ontzet.
(V.T.V4).
Het oorlogsjaar 1675.
Tussen 1673 en 1678 deden de Fransen alle moeite om de steden en dorpen van
Vlaanderen te dwingen financiële of materiële bijdragen te leveren aan de Franse
bezettingsmachine. Ook het deel van Vlaanderen over de Schelde, het land van Waas en
Dendermonde en de kasselrij van de Oudburg lag onder vuur. De verantwoordelijken
daarvoor zetelden in Oudenaarde. Een van de manieren om deze contributies af de
dwingen waren herhaalde kleinere en grote raids over de Schelde. De Fransen gingen er
van uit dat het volstond een paar dorpen plat te branden, om de omringende dorpen
voldoende schrik aan te jagen, zodat ze “vrijwillig” tot betaling overgingen. Voor deze
raids werden speciale troepen opgeleid en werd gesofistikeerd gereedschap ontworpen.
Ze ontmoeten echter veel weerstand vanwege de bevolking, ondersteund door krijgsvolk
dat in geval van nood snel werd opgeroepen. Deze overvallen en brandschattingen zijn
daarom geen onverdeeld succes gebleken.
In “Tweejaerige geschiedenissen, voorgevallen in de Jaeren MDC LXXIV en MDC LXXV,
onpartijdiglijk beschreven door V.T.V, Amsterdam 1678.” vinden we een beschrijving van
enkele van deze plundertochten.
“Maer de plondering die de meeste schade kon toebrengen was de inval in ’t landt van
Waes; waertoe de Gouverneur van Reth, de Graef van Chamilly, met alle macht
arbeidde. Den sevenden van Maert sondt hy daertoe eenigh volk af, die omtrent de
Schelde gekomen eenigh volk over de revier setten, die seekre hoeve afbranden met een
groote meenighte van groot en klein vee en den schaepherder. Daerop quamen de
landtluiden in ’t geweer en de Fransen weeken. Men verdubbelde tsedert de wachten :
maer de vyant quam echter kort daerop met vyfhondert man en drie stukken geschuts
op den selben aanslagh en trok in der nacht op Wetteren over de Schelde, synde dit een
dorp op een half uur van Gent gelegen. Sy brachten de gansche landtstreek in alarm; en
staken eenige huisen in de brandt; waer op de landtluiden met eenigh volk uit Gent sich
te samen voegende, den vyant met het achterlaten van twee of drie gevangens deden
wijken. Den achtentwintighsten quamen se weder met vierduisent man en seven
4

Tweejarige Geschiedenissen voorgevallen in de Jaeren MDC LXXIV en MDC LXXV, onpartijdiglijk beschreven
door V.T.V., Amsterdam 1678 – p. 308
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veldstukken omtrent Aelst om daer met gewelt over de revier te trekken. Maer de boeren
gewaerschouwt hadden met volk en geschut de wegen beset en de aenkomsten
belemmert door ‘omhakken van boomen en ’t afsnijden van wegen waer door de
Franssen afgeschrikt wierden om iets te ondernemen.” (V.T.V5)
Het is de maand nadien dat de Fransen in Melle drie koebeesten opeisen. Alhoewel we
niet weten of die koeien ook geleverd werden, kunnen we ons toch wel inbeelden dat de
schrik voor brandschatting reëel was. Zijn de toenmalige Mellenaars ervoor bezweken ?
Ook later op het jaar zetten de Fransen hun politiek van plundering verder.
“Omtrent desen tijdt (september 1675) kreegh de Hertogh van Villa Hermosa tijdingh dat
de Fransen in ’t landt van Waes gevallen waren en sondt daerop den quartiermeester
generael met twee regimenten voetvolk en enige ruiterije den landtluiden te hulp.
Namelijk de Franschen waren den dertienden des morgens ten vier uuren met twaelf
hondert ruiter, Dragonders en voetknechten uit de besettingen van Audenaerde, waar
Chamilly geboodt, tot Wichelen en Beerlere aen de Schelde gekomen. De boeren
behalven dat sy den vyant van dien kant niet waren wachtende hielden mits de oogst te
slordiger wacht. Dit gaf den vyant gelegentheid om twee stukjes op een hoogte te
planten en met twee andre over ’t water te schieten, onder gunst van welke sy terstondt
een brugh over de Schelde sloegen en twee vaendels Dragonders met vier hondert
voetknechten daer over sonden, die straks het Hof ven den Heer van Bereler en omtrent
veertigh huisen in de vlamme setteden en sich daer meenden sterk te maken. Het
landsvolk echter, moediger geworden door de vreese voor schade die sy sich over ’t
hooft sagen hangen, soo de Franschen voet in dit landt hielden, spanden met het
krijgsvolk te samen en
vielen den vyant aen die des middags omtrent elf uuren gedwongen wierdt te rugh over
de reviere te trekken.” (V.T.V6)
“Den sevenden van de geseide maent (oktober 1675) bestonden de Franssen, onder hen
de Marschalk de Humières en den Gouverneur van Oudenaerde weder een nieuwe proeve
op ’t lant van Waes te doen. Sy quamen met achthondert ruiters, drie duisent
voetknechten, enigh geschut en twee vliegende bruggen tot Gentbrugge aan de kerk,
buiten de Keizerspoort aan de Schelde. Sy wierpen straks een brug over, om de revier
over te trekken, waerop die van Ghent eenig volk uitsonden om hun de overtocht te
beletten. Omtrent twee uren duurde het gevecht, daer de Spaenschen in te kort
schooten, werdende te veel beschadigd door ’t kanon van de vyant. Sy weken na de
stadt, waeruit men hevigh op den vyant schoot, die de schade ontgingh door de brugh
wat af te laten drijven, waerover hy toen de reviere overtrok. Eerst staken se den brandt
in ’t panhuis en de huisen aan de Schelde; en trokken so voort na de dorpen
Distelbergen en Bervelde, die tot de grondt toe in de assche werden geleit. D’Humières
sond een trompetter af, om te weten wat het besluit de inwoonderen wasop het
afeisschen van de schattingh, met dreighement dat soose daerin niet bewillighden hij niet
nalaten soude alles tot aen de poort van Antwerpen toe te verbranden. Sy gingen met dit
werk den ganschen dagh voort tot des avondts, als zy op het teken van twee
kanonschooten weder op een trokken. Des nachts omtrent drie uren sagh men de
vlamme weder opgaen, die sy in de dorpen Loo, Heusdonk en Laarne gesteken hadden.
Tot Lokeren liepen se, daer sy eenige tegenweer vonden en terugh weken : synde
D’Humières selfs met syn koets omtrent een half mijl ’t landt ingetrokken. Des anderen
daegs trok hy met sijn volk terugh, hebbende twaelf duisent guldens van Laerne, van de
rest na proportie geeischt. Men rekende dat de vlamme tusschen de drie en vier hondert
huisen verteert hadt….. Tsedert quamen se ook op Bottelaer en sloegen daer twee
bruggen over de Schelde, doch trokken er niet over uit vreese van de besettinghe van
Gent en d’omleggende plaetsen, die tsedert den gemelden inval in ’t lant van Waes was
versterkt.” (V.T.V7)
5
6
7

V.T.V. ibidem – p. 567-568
V.T.V. ibidem – p. 721-722
V.T.V. ibidem – p. 722-723
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Forten op de Schelde.
Bron : “Aanbesteding van forten langs de Schelde te Gentbrugge, Heusen en Melle in
1675, een bijdrage van Erik Schepens in Vesting, 1998 Nr.1, Simon Stevin Vlaams
Vestingbouw Centrum.”
De kasselrij van Oudburg, over de Schelde gelegen, was eveneens een doelwit voor de
Franse raids. Ongetwijfeld onder de indruk van de gebeurtenissen van het afgelopen
jaar, besluiten de baljuw en de leenmannen van de Oudburg op 15 december 1675 tot de
aanbesteding van werken uit te voeren aan de forten langs de Schelde te Gentbrugge,
Melle en Heusden. De werken bestonden uit het “verhooghen ende verdicken” van 11
forten en het leveren van 2000 palissaden met 2500 voet “gurdels8”. De betaling van de
werken gebeurde in twee schijven. Acht dagen na de eerste aanbetaling moesten de
werken reeds opgeleverd worden. Er was blijkbaar geen tijd te verliezen.
We mogen natuurlijk niet vergeten dat de loop van de Schelde er in 1675 anders uitzag
dan vandaag. In de jaren 1882–1884 werd de Scheldebocht Melle/Heusen
rechtgetrokken. Drie van de forten waren op het grondgebied van Melle gelegen : het
fort van Nonnenbosche, het fort tussen Nonnebosche en Melle en het fort achter de kerk
van Melle.
We zullen in een volgende editie meer in detail ingaan op deze forten.

De Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 24 maart 2009
Het Land van Rode van onder het stof
door Lucien De Smet, voorzitter Land van Rode
Wat verstaat men onder het historisch Land van Rode, hoe bestuurd, ontstaan en groei
en het einde met de verdeling in 1796.
Het Land van Rode:
De naam “Land van Rode” lijkt me voldoende bekend, te oordelen althans naar de
diverse verenigingen en diensten die zich aldus noemen. Anders is het wanneer men
meer wil weten en u vraagt waar lag het historische Land van Rode, welke gemeenten
assorteerden daaronder, en hoe is het ontstaan?
Om hierop een afdoend antwoord te vinden, ging het Heemkundige Genootschap
grasduinen in oude stofferige papieren en haalde voor u van onder het “stof” een
antwoord op deze vragen.
Aan de hand van een PowerPoint presentatie tracht Lucien De Smet, voorzitter van het
Heemkundige Genootschap, één en ander duidelijk te maken.
Dienstencentrum 'Gentbugge'
Braemkasteelstraat 35
9050 Gentbrugge
AANVANGSUUR: 20 uur
MEDEORGANISATOR: Davidsfonds Gentbrugge en Heemkundig Genootschap Land van
Rode.

8

Gordel, riem gebruikt voor het verbinden van palen.

De Gonde 2009 nr. 1

19

In het voorbijgaan
Vijgen vóór en na Pasen
door Norbert De Meyer
Toen ik jong en nog onbezoedeld door het leven liep, zalige herinnering, schoven de
seizoenen naadloos in elkaar. Ze rijgden zich als de bolletjes van een Paternoster
aaneen, zodat ik ongemerkt zoveel jaren ouder werd als er seizoenen langs mijn deur
waren voorbij geschuifeld. Vandaag probeer ik ze staande te houden door aan hun slip te
hangen, door op hun staart te staan, maar het is al boter aan de galg.
Zoals op het ogenblik dat ik deze regels op mijn computer intik de winter nog maar eens
aan de achterdeur staat en voorlopig van geen wijken wil weten. Winter is bibberen,
winter is sneeuw, winter is snotteren en hoesten en pijnlijke, koortsige ogen. Maar niet
iedereen lijkt aangetast. Ten bewijze waren er onlangs het nullen en achten glijden over
dichtgevroren sloten en meren waar het ‘s zomers zwart ziet van de kikkerdril, of waar
het onder een lome hitte pootje baden of bootje varen is. Kermis op het ijs, zeg maar.
Te laat dacht ik aan de roestige slee in een hoek op zolder. Gelukkig zaten de
kleinkinderen liever voor het plasmascherm dan dat ze op dat wiebelend ding moesten
plaatsnemen in de snijdende wind. Wie zou hen dat kwalijk nemen? Aldus hoefde ik geen
verwijten te slikken om mijn vergeetachtigheid.
Maar Pasen is andere koek. Daar kijken ze wél naar uit en ik zal me niet van krommen
paashaas moeten gebaren, want nu al trekken ze streepjes op de muur om de dagen af
te tellen tot de klokken uit Rome terugkeren.
En dan komen die beelden opnieuw opzetten van drie jongens op één kamer. Jaren
zestig. Vorige eeuw. Hoe vredig ligt de wereld nog te slapen als moeder op haar blote
voeten de trap afstruint, waarvan de voorlaatste trede onbetamelijk kraakt. De kippen
hadden overuren moeten maken, hun vooraf gekookte maagdelijke eieren werden in de
late uurtjes door vader en moeder beschilderd. Met onze plakkaatverf, nota bene, maar
dat merkten we niet eens in onze hebberige zoektocht tussen het kouwelijke gras waarop
talloze dauwdruppels blonken in de blikkerende zon. Of de chocolade eieren, wit en melk
en zwart, op hun felgekleurd dekentje van crêpepapier. Hij knipoogde ons toe, de
pauselijke chocolade, terwijl de kinderloze buren hoofdschuddend, nog slaapdronken en
daardoor een tikje verstoord door onze schelle stemmen, van achter het gordijn
voyeurtje speelden. Toch knap dat onze ouders wisten wààr precies de van hun
Italiaanse reis terugkerende klokken hun waren hadden uitgebraakt. Niet één werd later
teruggevonden.
Dat was dan onze beloning om nog stiller te zijn dan gewoonlijk op Stille Zaterdag.
Heiligen in spe, nog in lilliputtertenue. We liepen op de toppen van onze tenen en
zorgden ervoor niemand van de volwassenen een strobreed in de weg te leggen, want de
klokken zouden wel eens kunnen overvliegen zonder onze tuin aan te doen.
Later, toen ik al veel groter was, negen of tien misschien, als je jong bent kijk je op geen
jaartje, had ik ook dit ballonnetje allang doorgeprikt. De leiders van het vakantiekamp
waar ik toen zeer tegen mijn zin verbleef, lieten ons op paaszondag zonder verpinken de
hele eierstruif in een mand deponeren, waaruit ieder aan het ontbijt werd beloond met
een bepoteld wit of een beduimeld melkei. Chocolade wel te verstaan. Ik vertikte het aan
een dergelijke groepspraktijk mijn energie te verbrassen. Ik hield dit soort kampen dan
ook wijselijk voor gezien.
Voor we ons opnieuw een levercirrose eten aan die in de mond smeltende snoepjes moet
de zotskap nog even op. Carnaval is in het land. Elke zondag trekt wel ergens te lande
een stoet uit, met of zonder voil jeanetten, terwijl deze uitbundigheid als een finale
braspartij geldt voor de echte vasten. Op Vette Dinsdag proberen de Gilles de laatste
streken van de winter te verjagen door op hun klompen, met bellen aan hun kostuums
en struisvogelpluimen op hun uitbundig uitgedoste hoge hoeden rond te hossen en hun
lijven te schudden alsof ze door vlooien geplaagd worden. Aswoensdag is het symbolisch
einde van dat gehannes. Symbolisch, zeer zeker, want nauwelijks een mens komt tot
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inkeer. Carnaval duurt zolang als de vastentijd, en eigenlijk eindigt het nooit. Als kind
begreep ik die onnozelaars niet zo best, Pasen des te beter. Niet dat ik heiliger was dan
de paus, godbetert, maar ik had en at liever eitjes. Aan die strapatsen en drinkgelagen
die onlosmakelijk met carnaval verbonden zijn, had ik niks.
Straks zullen het de kleinkinderen zijn
die mijn tuintje omwoelen in hun
ongebreidelde jacht op paaseieren en
nog wat fraais. Gelukkig zijn de
klokken me na al die jaren niet
vergeten: bij het ontbijt lacht me
uitnodigend een fraai, in cellofaan
verpakt chocolade ei toe. Uit het
winkeltje wat verderop. Mooi gedropt
op de keukentafel. Van precisiewerk
gesproken. Dan sluit ik mijn ogen en
neem een forse hap. Alleen de tong
geniet ervan, zegt de volksmond.
Foert. Het leven is ook paaseieren
eten. Op zijn tijd en met mate
welteverstaan. Smakelijk!

MEDEDELING
Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag publiceerde medelid
Paul Van Caeneghem (ons vooral bekend omwille van zijn
vertaalwerk o.a. van werk van Camille Melloy) een boekje met
een handjevol herinneringen aan zijn collegejaren te Ronse,
dit onder de titel “SPLINTERS”. Heemkundigen zullen deze
schriftuur zeker weten te smaken! Tevens biedt het werkje
een selectie van een vijftiental gedichten van hem die in de
loop der jaren verschenen in het literair-kritisch tijdschrift
‘Kruispunt’.
Mocht u willen meegenieten van dit boekje dan stort u 15 EUR
(verzendingskosten inbegrepen) op PCR 441-9019571-77 ten
aanzien van Paul Van Caeneghem (Tinnenpotstraat 10 te
9000 Gent) met de mededeling ‘Splinters’.
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De aanleg van de autostrade
door Rolande Van Heden

Deze kwam er vooral onder impuls van toeristische en industriële kringen. Reeds in 1931
was er sprake van een nieuwe weg Brussel-Oostende, aangezien de oude steenweg
oververzadigd raakte door het verkeer, dat in 1935 nog voor 10% bestond uit wagens
getrokken door paarden. Aangezien een verbreding van de weg onmogelijk werd geacht,
besliste minister Hendrik De Man in 1935 om voor een ontdubbeling te zorgen in de vorm
van een autosnelweg. Doch het duurde nog tot eind de jaren 1940 voordat de eerste
landmeters, de geometers, in de Kalverhage verschenen. Het waren vooral
Franssprekende mannen, geholpen door enkele Nederlandstaligen.
De eigenlijke werken begonnen op 1 mei 1950. Het eerste werk bestond uit het leggen
van een spoorlijntje, naast het huidige traject van de autostrade, waarop kleine
wagentjes op railtjes liepen. Aanvankelijk werden deze wagentjes, die gevuld waren met
aarde, door de wegenwerkers voortgeduwd. Later verschenen dan de eerste bulldozers.
De mensen in de Kalverhage stonden allemaal buiten, want niemand had dergelijke
machines al gezien.
Ter hoogte van de oude spoorwegbrug, die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog
was opgeblazen, werden aan beide zijden van de straat, werfbarakken geplaatst, waarin
de wegenwerkers konden verblijven. Deze mensen, velen uit het Brusselse, verbleven
hier tijdens de werkweek. Naargelang de werken vorderden werden ook meer en meer
mensen uit de streek aanvaard. Om de vele vrachtwagens, die elke dag op- en afreden
met grond, te onderhouden werd er ook een overdekte garage gebouwd. Hier werkten
onder meer de broers Hubert en Maurice Verleyen van Kwatrecht als automechaniciens.
Het wagenpark bestond nog overwegend uit legermateriaal.
De mannen die tijdens de week in de Kalverhage verbleven werden door de bevolking
zeer goed opgevangen en spoedig was de verbroedering dan ook algemeen. In praktisch
elk huis werd er café gehouden en werd er eten gegeven. Zo kwam er elke avond een
groep van 8 stielmannen eten bij Marie Smesman en haar man Jules Houbraecken.
Mietje serveerde dan een warme maaltijd aan de prijs van 35 frank. Soep, aardappelen,
groenten en vlees. In de winter at men binnen in het café, 's zomers buiten. Onder hen
was er ook Jacques Smets, afkomstig van Jezus-Eik, die later in het huwelijk zou treden
met de dochter des huize, Simonne.
Ook kleine jongens uit de straat, zoals Gerard De Roo van het Goed ter Calverhaeghe,
mochten al eens meerijden met een camion, als de conducteur het niet zag. Gebeurde dit
toch dan moest hij zich verbergen onder het dashboard.
De werken aan de autostrade waren in Brussel begonnen en het volledige traject tot
Oostende werd in stukken uitbesteed aan grote bouwfirma's. Zo legde de firma
Sogetera "de route 16" of het stuk van Vlierzele tot Vantegem aan en de firma Tédesco
het gedeelte van de Kalverhage tot voorbij de Geraardsbergsesteenweg. Het was een
moeilijk traject met een drietal bruggen. De eerste brug liep omhoog, over de
autostrade, en volgde toen verder het traject van de Kalverhage. Beide andere bruggen
overspanden de plaatselijke spoorweg en de gewone wegen.
De bouwfirma's volgden elkaar op. Zodra de grondwerken door Tédesco gedaan waren,
volgde er al een andere firma die beton stortte, nog een andere zorgde voor de grachten
en de waterafvoer. Zo had men de firma Wegenwerken John Van Leynseele uit Kortrijk.
Toen de uiteindelijke betonlagen en de bruggen af waren, werden deze getest met
zwaarbeladen vrachtwagens, om te zien of ze genoeg draagkracht hadden.
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Velen herinneren zich nog de officiële opening van de autostrade op 21 april 1956 en
gingen kijken langs de weg. Zo zagen zij eerst de ‘Zwaantjes’ of de gemotoriseerde
rijkswacht, gevolgd door de Koninklijke escorte met de ministers en Koning Boudewijn.
De autostrade was op het gebied van verkeer een enorme vooruitgang enerzijds, maar
anderzijds stelde de aanleg ervan vele landbouwers voor grote problemen, aangezien
hun velden ineens doormidden werden gesneden. Grondruil deed zich dan ook voor,
waarbij burgemeester Henri de Potter d'Indoye bemiddelde bij het ministerie in Brussel.
Zolang de werken niet af waren werd er op de nieuwe weg duchtig heen en weer gefietst
door de bevolking. Zo reed Rita De Keyser uit Vantegem ooit verloren in de richting
Vlierzele. Ook in de eerste periode na de openstelling van de autostrade kon men deze
nog oversteken in het begin van de Kalverhage. Ter hoogte van de omhoog gebrachte
talud kon men nog naar beneden en daar reden de boeren dan ook over naar hun land of
werden de koeien langs daar naar de weiden gebracht.
De brug kwam er juist op tijd, want het verkeer nam vlug toe. Heden ten dage razen op
een gewone werkdag ongeveer 2000 wagens per uur over de autostrade. In volle
zomerperiode worden pieken gemeten van 4000 en meer per uur. Vanaf 4500 à 5000
wagens per uur wordt blokrijden toegepast9.

9

Gegevens van de dienst Verkeerspolitie, Poortelos 6 Wetteren.
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