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Woord vooraf, 

Zoals reeds in het vorig nummer van ons tijdschrift werd aangekondigd staat de zomertentoonsteUing van dit 

jaar in het Gemeenteli.ik Museum te Melle volledig in het teken van de 20ste eeuw. Onder de titel 'MeIIe in de 

20ste eeuw: evolutie en herinnering in beeld' schetsen we aan de hand van hoofdzakelijk fotomateriaal 

(oud en recent) en aangevuld met authentieke documenten en oude voonverpen, de in het straatbeeld zichtbare 

evolutie van onze gemeente. Wat zeker opvalt is de intrede van 'koning auto' , de mens zelf lijkt mettertijd 

teruggedrongen tot de vaak nauwe ruimte langs de woningen heen. pleinen evolueerden van ontmoetingsplaatsen 

voor mensen tot parkings van wagens. .... De verstedelijking van onze gemeente. met een zeer sterke 

vermindering van de open ruimte tot gevolg, heeft zich de vorige eeuw ferm doorgezet. Geruisloos eigenlijk. 

Slechts vanaf het laatste decenium werden er tegenover de voorbije ontwikkeling enige kritische kanttekeningen 

gemaakt. In de geesten van de burgers en de beleidsmensen ontwikkelde zich beetje bij beetje een andere visie. 

Het leefbaarder maken van onze woonomge"ing is zeker vandaag voor vele betrokkenen een prioritair 

beleidsdoel. 

De bezoeker aan de tentoonstelling zal niet onverschillig blijven. Nostalgische gevoelens zullen bij velen 

onvermijdelijk opborrelen. Maar er was ook een ander kantje aan die 'goeie oude tijd'. Onmiddellijk valt bij de 

beelden van de eerste helft van de vorige eeuw de geringere materiële welvaart op. Er waren ook de twee 

wereldoorlogen. die bij de mensen diepe wonden hebben gemaakt. Ook van die periode zijn enkele treffende 

foto 's geëxposeerd. Leuke en minder plezierige gebeurtenissen hebben de 20ste eeuw ons dorp mee kleur 

gegeven. Een aantal van deze komen in de tentoonstelling aan bod. Op 100 jaar tijd (een periode die voor velen 

onder ons straks gelijk zal staan met een mensenleven) is er enorm veel veranderd. Met onze 

zomertentoonstelling 2000 willen we een en ander illustreren. Veel verklappen willen we echter niet. Hopelijk is 

de nieuwsgierigheid gewekt en mogen we u straks begroeten in ons Gemeentelijk Museum. Concrete 

gegevens over openingstijden en dergelijke vindt u op een volgende pagina. Behoudens de medewerking van 

onze heemkundige vereniging waren er ook verschillende Mellenaars die bij dit project een handje toestaken. 

Onze welgemeende en hartelijke dank hiervoor ! 

Voor k1as- en groepsbezoeken voorzien we in gratise gidsbeurten. Vooraf echter wel even afspreken met de 

medewerkers van het GemeentelUk Museum (09/252 26 47). 

het bestuur, 
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EEN EEUWENOUDE TRADITIE ... 
MELLE-KERMIS OP EERSTE ZONDAG VAN JULI 

- door August De Baets -

V
olgens Karel Stallaert zou het woord "kennis" afgeleid Zijn van "kerckmis" (ook 

kerckemisdach, kerremesse) en betekent het in feite het jaarfeest ter herdenking van de 

kerkwijdingl
. Hij geeft hierbij ook voorbeelden van charters uit het midden van de 13de 

eeuw waaruit blijkt dat toendertijd kennissen gereglementeerd werden en toezicht bestond op kramen 

en spelen. 

Melle had, volgens een charter van 964 van koning Lothar reeds ha a; eigen parochiekerk2
. Deze 

eerste kerk, waarschijnlijk opgetrokken in hout, werd door de Noormannen verwoest en in brand 

gestoken. Later werd het houten gebouw vervangen door een Romaanse kerk opgetrokken in 

Balegemse steen. Of de herdenking van de inwijding betrekking heeft op de eerste kerk of de latere 

Romaanse is ons niet bekend. Feit is dat de herdenking, zoals blijkt uit documenten uit het midden 

van de 17de eeuw, plaatsvond op de eerste zondag van juli. Dit ging gepaard met een feestelijke 

processie en een kermis. 

Het is pas in 1649 dat we over een geschreven bron beschikken. De kerkrekening van genoemd jaar 

vangt als volgt aan3 
: 

"Rekenynghe, bewijs ende reliqua die bij desen doet ende overgeeft Maria Schoris 

lest wet! van Gillis Dhaese ende dat over Jan Venneman saligher s'haeren sonefg. 

Pieters eersten man van de voors(eyd)e wet! binnen syn leven kerckm(eest)re van 

Melle van alsulcken ontfanck ende vut geven als de voors(eyd)e Jan Venneman 

ghehadt heeft van den jaere 1649 over de kercke aan U.e. myne Eerw. heer den 

landtdeken der Christenheyt, heer pasteur, bailliu, burghm(eest)re ende schepenen 

mitsgaders ghemeene insetenen der voors(eyd)e prochie. " 

1 K. Stallaert, Glossarium, Fam. & Patria" Handzame. 1978 
Z F. DI;) Pott.:r, Gesdüedenis van Mdle, pag. 25 

H. Verbist, Gesc:hiedl21Ïs van Melle, pag. 1 J3 
l RA.G. Melle, nr. 53, KerkTekeningen 
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uit: ' kerkrekeningen Melle' IRA,Gent bundel 53) 

De zoon uit het eerste huwelijk van Maria Schoris, Jan Venneman fs, Petrus, was overleden op 

13.02.1651. Hij was ontvanger van de kerkraad en uit dien hoofde verantwoordelijk voor de 

inkomsten en uitgaven. Jaarlijks werd een balans opgemaakt ter goedkeuring van de deken, de 

pastoor, burgemeester en schepenen en tenslotte aan de heer van het land van Rode (waaronder Melle 

ressorteerde). Door de oorlogsomstandigheden in die periode en door het overlijden van Jan 

Venneman werd de rekening van 1649 slechts voorgelegd en goedgekeurd in 165l. Voor wat betreft 

de uitgaven weerhielden we enkele posten die ons een idee geven hoe de zondag van de processie en 

de kermis gevierd werd. 

Men betaalde : 

- a/voren aen de ghene die '1 cruys ende vanen van Rode (bedoeld wordt Gontrode) 

droeghen commende om onse processie te vereeren op onse kermisse 

1 schelling groote 

- item betae/t aen de coster van Rode ten se/ven daghe 

1 s. gr. 

- item aende coster van Lanscauter ten se/ven daghe 

1 s. gr. 

- item betae/t aen die de belle van Rode droegh commende naer onse processie 

Ui (3) gr. 

- item betae/t aen Christiaen Vande Wie/e voor soo vee/ daer verteirt is bij die de 

meyen en waghen ende peerden hae/den ende capten op H. Sacramentsdagh ende 

op de herwydinghe 
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- item bij de spelieden die in de processie spelden ende voer bier ghehaelt is om de 

dochters te beschincken in 't schuren van de kercke tsamen 

ix (9) s. gr. 

Deze rekening werd goedgekeurd in 1651 door pastor Baldwinus Van Dunne, baljuw Arnold Van 

Santen, burgemeester Laureyns Van Daele en de schepenen Pieter De Vos, Jan Hebbe en Jacques 

Dieraert. 

In de rekening van het jaar 1651 vinden we volgende uitgaven in verband met de kerkwijding en de 

kermis : 

- alvooren betaelt aen den cosier van Rode komende met cruycen ende vaenen naer 

de kerckwydinghe van Melle om de processie te vereeren 

xii (12) gr. 

- item aen die de groote vaenen van Rode volghen 

xii (12) gr. 

- item aen die de kleyne vaenthens volghen 

iiii (4) gr. 

- item aen die den standaert droeghen 

xii (12) gr. 

- item aen die het cruyce droeghen 

vi (6) gr. 

- item aen die de belle klinckten 

ii (2) gr. 

- item voor die den mey uyt den lorre steken 

xii (12) gr. 

en wat verder: 

- item betaelt aenden selven (Joris Vergaert) voor gelycke teringhe geschiet tsynen 

huyse van de sanghers ende speellieden dewelcke onsen ommeganck vereert hebben 

vi (6) s. gr. 

In de rekening van 1652 vinden we nog een paar uitgaven die "by abuyse" of vergissing niet vermeld 

werden in de uitgaven van het jaar 1651 nml. : 

- alvooren betaelt aen Christiaen Vande Wiele by abuyse vergeten te stellen in de 

voorgaende rekenijnghe over soo veel als daer verteert was bij de ghene die de meye 

gebracht hebben 
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- op H. Sacramentsdagh ende op de keermesse ende voor haelbier om de dochters te 

beschincken die de kercke schuerden ende over tgeene dat de luyders op alle 

sielendach verteert hebben tsamen 

vi (6) s. gr. 

Buiten de uitgave die we hier vermeld hebben vonden we in de uitgaven voor het jaar 1660 nog een 

paar posten die betrekking hebben op de processie en de kermis en die niet in de andere rekeningen 

voorkomen. 

Zo werd voor het genoemde jaar betaald : 

- aen den tamboer 

xii (12) s. gr. 

- voor het lis te haelen up Rosenkranskens ommeganck, H. Sacramentsdach ende 

kermis 

vii (7) gr. 

- voor wieroock, coorden ende parerbroodt voor onse kermis 

x viii (18) gr. 

Dankzij deze kerkrekeningen kunnen we ons een beeld vormen hoe, eeuwen geleden, de kennis in 

Melle gevierd werd. Vanuit zijn oorsprong was en bleef het voornamelijk een godsdienstige 

aangelegenheid. Er waren eerst de voorbereidingen. De kerkvloer werd geschuurd door de "dochters" 

of jonge meisjes die hiervoor getrakteerd werden op "haelbier"4. Normaal was het de taak van de 

koster om de vloer van de kerk te vegen maar bij bijzondere gelegenheden deed men beroep op jonge 

meisjes om deze een extra beurt te geven en te schuren. Nadat de vloer was geschuurd werd de kerk 

versierd met "meyen" of bloeiende takken. Op de toren werd eveneens de "mey" gestoken5
. De 

"meyen" en het lis werden met paard en wagen opgehaald. De zondag zelf begon met de hoogmis. 

Bij het buitenkomen van de gelovigen na de mis werd de processie samengesteld. Aan de hand van de 

vermeldingen in de rekeningen kunnen we ons een beeld vormen hoe deze samenstelling er ongeveer 

moet uitgezien hebben. Voorop gingen de tamboer en de speellieden - mogelijks timbalieren of 

trommelaars - en de zangers. Ze werden gevolgd door de standaarddrager, de dragers van de grote 

vaandels6 en deze met de kleine vaandels. Daarop volgden waarschijnlijk maagdekens met gevlochten 

bloemenkransen in het haar en lis in de armen. Onder het baldakijn stapte de pastoor met het 

Allerheiligste omringd door de kerkmeesters. De notabelen volgden dan "met een flembouwe al 

brandende in de hand op de plaetse die hem volghens qualiteyt ende reglement toecomt •.. ,,7. 

4 We hebben geen verklaring gevonden voor dit soort bier. Waarschijnlijk gaat het over een variatie van klein bier in tegf2lStelling met groot 
bier dat sterker was. 

5 Volgens een oud gebruik staken de metselaars de mei op een gebouw als het onder dak was. De eigenaar moest hun dan trakteren. De mei 
be!>taat gewoonlijk uit wat bloeiende lovertakken. 

6 Waarschijnlijk gaat het over de vaandels van de broederschappen 
7 RAG. Mellenr. 2 Resolutie van de vierschaar. 
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De stoet werd afgesloten met de leden van de broederschappen en gewone gelovigen. 

Welke weg volgde deze processie? Aangezien er sprake is van een "ommeganck" of rondgang 

moeten we zoeken welke wegen hiervoor in aanmerking kwamen. De Brusselsesteenweg was toen 

nog onbestaande en we mogen aannemen dat de afgelegen wijken zoals Kwatrecht en Vogelhoek niet 

in aanmerking kwamen. Aan de hand van oude kaarten hebben we getracht een mogelijke en logische 

rondgang te reconstrueren8
. De processie werd samengesteld aan de kerk en zette aan langs de 

Brusselseheirweg (nu Kloosterstraat) en ging via de Pontstraat en de Saeylinckstraat (nu 

Geraardsbergsesteenweg) tot aan het Cruyce ter Eeken waar de laatstgenoemde straat samenkwam met 

de Rodtschenbeirwech (Gontrodeheirweg). Men kon deze weg volgen tot aan de herberg De Dikke 

Linde aan de Hoogbstraate (nu Caritasstraat) en aldus langs de Lindestraat terug de richting van het 

dorp nemen. Aan het einde van de Lindestraat kwam men langs de Hofkouter van het kasteel van de 

heer Morel (nu de Potter d'Indoye) aan de Kalvarieberg met het kruis om via de Kapellestraat langs 

het Hoeksken en de Wezenstraat (toen nog Brusselseheirwech) terug aan de Dorpsplaats te komen. 

Dit was in die periode omzeggens de enige mogelijkheid om een ommegang te maken. Men kon de 

afstand eventueel inkorten langs enkele voetwegels maar het is weinig waarschijnlijk, gezien ze zeer 

smal waren, dat men die zal gebruikt hebben. 

Na de ommegang begon dan het eigenlijke kermisgebeuren. Op die dag kwamen marktkramers, die 

diverse soorten waren verkochten, rondreizende artiesten en foorreizigers met kinderspelen naar de 

parochie afgezakt. Een kermis lokte ook veel volk van naburige gemeenten. In de herbergen werd 

ook een stevige pint gedronken en dit leidde tot ruzies en vechtpartijen waarbij nogal vlug een mes 

getrokken werd. 

De wethouders waren hierover zeer bezorgd zoals blijkt uit de parochierekeningen of 

gemeenterekeningen. In de uitgaven voor het jaar 1714 lezen we o.a. : 

uitem over het ordinair (=bevel) vande meyers met den gonnen van 

Gendtbrugg/int belette datten op de voorseyde kermisdaeghe geen ruse van vechten 

ofte andersints en ghebeure ieder vier schellingen grooten"Jo. 

Uit al deze gegevens kunnen we besluiten dat Melle-kermis reeds van in een ver verleden op de eerste 

zondag van juli werd gehouden. Tijdens de meest rampzalige periode, voornamelijk in de 17de eeuw, 

lieten de Mellenaars niet na hun kermis of kerkwijding te vieren. 

A De Baets, Gesdl.Îedenis van Mell;; pag. 46, 1957 
8 Ferraris, Kaart van de Oostenrijkse Nederlandm. 

Carolus Benthuys. Kaart eigendommen van de heer Francies de Potter aO 1748 
9 Melle stelde twee meiers en Gentbrugge één meier (veldwachter) ter besdl.Îkking. Zij stonden onder het gezag van dezelfde baljuw. 
10 RA G. Mellenr. 43 Parochierekeningen 
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ZOMERTENTOONSTELLING 2000 
G~meentelijk Museum 

Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle 

Deze tentoonstelling , hoofdzake/ük opgebouwd aan de hand van oud en recent 
fotomateriaal, wordt georganiseerd in samenwerking 'met de Heemkundige Vereniging De 

Gonde en met medewerking van verschillende inwoners uit de gemeente Mel/e. 
. . 

;' I ;<t I ; 

OPENINGSTIJDEN 

maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni 

zaterdag 24 juni en zondag 2S juni 

maandag 26 juni t/m donderdag 29 juni 

zaterdag 01 juli en zondag 02 juli 

maandag 03 juli t/m donderdag 06 juli 

telkens van 1 Ou. 00 tot 12u.00 en 

van 14u.00 tot 17u.00 
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GENTIL DEMEYER, POLITIECOMMISSARIS TE 
MELLE, 80 JAAR GELEDEN BRUTAAL VERMOORD 

TIJDENS ZIJN DIENST 
- door Jan O/sen-

H
eel binnenkort is het 80 jaar geleden dat naar aanleiding van een nachtelijke 

inbraakpoging in het kasteel van de familie de Potter d' Indoye de toenmalige Melse 

politiecommissaris door leden van de zogenaamde 'bende Van Hoe en Verstuyft' werd 

vermoord. 

In ons tijdschrift 'De Gonde' van 1978 nr. 8 op p. 156 in het artikel 'Volkse gebruiken in onze 

gemeente' publiceerde de redaktie een door Gerard Waeytens (de toenmalige voorzitter van de 

Heemkundige Kring van het Land van Rode) (1) ingezonden liedjestekst over de moord op de 

politiecommissaris te Melle in 1920. De tekst was gemaakt door een zekere F. Timmerman uit de 

Tinnenpotstraat te Gent en wordt hierbij nogmaals afgedrukt. Ook ons medelid Gerard Galle, geboren 

Mellenaar en woonachtig te Eupen schreef een kort stukje over voornoemde bende in zijn boekje 'Late 

Oogst II' . 

De bende Van Hoe-Verstuyft ontstond in de naweeën van Wereldoorlog I. Een aantal gewezen 

frontsoldaten waren na jaren hard en onzeker bestaan huiswaarts gekeerd. Werk voor iedereen was er 

niet. Moreel gezien hadden heel wat mensen door de oorlogsomstandigheden een knak gekregen. Een 

aantal figuren gleden zienderogen af in de onderwereld. Snel gewin dreef hen naar de misdaad. 

Onverschrokken en meedogenloos terroriseerde de bende de hele streek. Het kopstuk van de bende, 

René Verstuyft, was reeds voor het einde van de oorlog gedeserteerd en startte samen met zijn 

jongere broer Edmond en enkele Duitse deserteurs smokkel- en andere louche aktiviteiten. Pas na de 

moord op de Melse politiecommissaris raakte het gerechtelijk onderzoek in een stroomversnelling en 

werd de bende volledig opgerold. 

Indienstneming van een politiecommissaris te Melle 

Begin de 20ste eeuw hadden de provinciegouverneur alsook de arrondissementscommissaris er bij het 

gemeentebestuur van Melle op aangedrongen een plaats in te stellen voor een politiecommissaris. 

Op 17 september 1902 besloot de Melse gemeenteraad per Ol januari van het volgende jaar een 

politiecommissaris in dienst te nemen. Een discussie over de instelling van een vaste rijkswachtpost te 

Melle had voornoemde beslissing reeds heel wat vertraagd. Nog heel wat tribulaties over een geschikte 

kandidaat zouden volgen. Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni 1903 legde Genti} 

Demeyer, een gewezen veldwachter te Mariakerke, in de handen van de Melse burgemeester 

Gustaaf 
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'Oe . Wreede Moord te Melle 
Den heer Gentil DE MEYER, Politie-commissaris 
slachtoffer van zijfl plicht. [affeliik neerg-esd:oten 

Woorden van F. Timmerman, Tinn~potstraat. 71, Gent 

1. 
Niets dan droefheid en smart 
Wordt 't menschdom nog bewaard 
Wat hier gebeurd op deze aard 
Treft iedereen in Ot hart 
Hoe wreed wat men hier boord 
Een gruweliTke . m~ord 

. Is \véderom geb6urd 
En wordt betreurd , 
Daar rust hij nu ten grond 

Wat akelige stond 

Refrein 

Hoe kan ~t bestaan 
Dat men een man, die gansch zijn plicht to .. h heeft ge-

't Leven daar ontnam [kweten 
Gevloekt zijt gii laffaard. voor 't geen gij hebt misdaan 

Nu rust hij in 't graf 
Gedenkt. bandiet de vrouwen ook de beide weez~n 

Dra krijgt gij uw straf 
Zijn beeld, zal voor u zweven laHaard 

Tot in uw graf 
2, 

Geroepen door zijn plicht 
Had hij .schelmen , in 't zicht 
Maar' toch reeds ' J~t dèn zetfden stond 
Klonk er een schot terstond 
Getroffen dO<lr het lood 
Den braven werd gedood 
En kermend zonk hij neer 
Hij waS niet meer 
Hij had met goed gedacht 

lijn plicht volbracht 

3. 
Nog niet genoeg dat hii 
Binst d'oorlog was in 't lij 
Tot overmaat huns laffe daad 
Der duitschers vol van haat , 
En dan als banneling 
De straffen onderging 
Vier jaren kerkerstraf 
Die man zoo braaf . 
En ntl werd daor die;! held 

Laf neergeveld 
4. 

Elk deeld nu in die rouw 
Van weezen en van vrouw 
Gebukt gaan zij \-an zielesmart 
Door 't geen hun treft op aard 
Zij minden hem zoo teer ' 
Maar nu is hij niet meer 
Het roept tet God om wraak 
Die slechte daad 
Gij onmenseh, gii barbaar 

En moordenaar 
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Botelberge de eed af als politiecommissaris te Melle. Hij trad officieel in dienst op Ol juli 1903. Op 

deze zitting waren eveneens aanwezig : schepen Edmond De Mulder en de gemeenteraadsleden Joseph 

De Coster, Louis Vervaene en Thomas Picha . 

Gentil Demeyer 

Gentil Hendrik Demeyer werd geboren te Gottem op 04 

februari 1871 als zoon van Frederik en Arriëtte Van Aelst 

en huwde te Oostende op 06 november 1898 met Leonie 

Euphrasie Missuwe (geboren in het Westvlaamse Slijpe 

op 24 november 1871). Midden juli 1903 lieten ze zich te 

Mariakerke uitschrijven en kwamen te Melle wonen, 

langs de Brusselsesteenweg. Het gezin telde vier 

kinderen, namelijk : Octave Maurice, Ivonne Louise 

Henriëtte, Alphonsine Julie Jeanne en Denise Adrienne 

Isabelle die op nog geen éénjarige leeftijd overleed (+ te 

Melle op 31 oktober 1907). 

Na de dood van haar echtgenoot, verhuisde Leonie 

Missuwe met haar twee nog levende dochters in oktober 

1920 naar Gent in de Gasmeterlaan. 

De moord op de politiecommissaris van Melle 

In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 juli 1920 rond 03.00 uur poogden leden van de ' bende 

Van Hoe-Verstuyft' in te breken in het kasteel van de familie de Potter d'Indoye, gelegen langs de 

Brusselsesteenweg te Melle. De bewoonster, mevrouw Pauline Van der Straten Waillet (1876-1960), 

weduwe van Joseph de Potter d' Indoye en grootmoeder van de huidige burgemeester van onze 

gemeente, had lawaai gehoord en loste een waarschuwingsschot. Daarop hadden de inbrekers het 

hazenpad gekozen en was een zoon de politiecommissaris, die niet zover af woonde, gaan verwittigen. 

Deze laatste deed een vluchtig onderzoek en stelde vast dat de dieven er van onder waren getrokken 

met slechts enige flessen wijn. Samen met de ondertussen eveneens opgekomen politieopziener, 

Joseph Charles Ervynck (2), werd besloten de dieven achterna te zitten. Ver hoefden ze niet te gaan. 

Ter hoogte van de herberg van Alfons De Wilde en Elisa Voets (3), op de hoek van de Akkerstraat en 

de Brusselsesteenweg aan de tramhalte, werden beide politiemensen van achter een haag onder vuur 

-11-



u~~p~/ t ''''">!flÇ'/ · . 
'?~ :'~', ' .' .. . . --_.'. _._--_ .. _ - . - - ---

~ ~21:2iaI.\ ----------.--.. - ._-.--77 ... _ .... ___ 

';;i" 

Dce! "IW een tekening wtUlrmee een lId ,',w de 7.1·;ane bende na zijn ae.nhoudmg 
d e .op/i tle ee/l !dee .. i/de geven "e.n de p /BaIS waar h er \'1JUrgevecht .'erliep dat hel 

leven kostte aan komm issaris Demeyer. 

genomen. De politieopziener 

werd getroffen m de 

linkerbovenarm en viel omver. 

De volgende schoten raakten 

Gentiel Demeyer in de buik. Hij 

was op slag dood. Charles 

Ervynck zag nog hoe beide 

dieven de fietsen namen en 

wegvluchtten. Volgens een artikel 

in de krant 'De Gentenaar' van 14 

juli 1920 was Jozef Van Onder, 

toenmalig gemeenteraadslid en 

wonende m de onmiddellijke 

omgevmg, door het lawaai 

gewekt en was hij komen 

aangelopen, doch moest eveneens 

vaststellen dat de dieven-

moordenaars gaan vliegen waren. 

De fiets van de vermoord~\ 

politiecommissaris werd later te 

Oostakker door 

opperwachtmeester van de rijkswacht, een zekere Remi Tavernier, naar aanleiding van het onderzoek 

inzake de moord op twee ouderlingen, teruggevonden. 

Na de moord 

Op de avond van 13 juli werd onder voorzitterschap van de toenmalige burgemeester, Léon van 

Pottelsberghe de la Potterie, de Melse gemeenteraad bij hoogdringendheid bijéén geroepen. Slechts 

één punt stond er op de agenda, met name de moord op de politiecommissaris. De burgemeester gaf 

een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen en de gemeenteraad drukte haar innige deelneming uit 

aan de rouw van de familie Demeyer en van het Melse politiekorps. Tevens werden volgende besluiten 

en schikkingen genomen : de onkosten van de begrafenis alsmede het drukken van de doodsbrieven en 

-prentjes zouden worden gedragen door de gemeente, in overeenkomst met de procureur des konings 

plande men de begrafenis op zaterdag 17 juli om 10.00 uur. Men bepaalde ook dat de lijkkist zou 

gedragen worden door het Melse politiepersoneel aangevuld met agenten uit de naburige gemeenten. 

Bovendien zou een krans van 'natuurlUke' bloemen worden besteld bij Oscar Van Bockstaele (4). Na 
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de zitting gmgen alle 

gemeenteraadsleden hun 

persoonlijk rouwbeklag 

overmaken ten huize van het 

gezin Demeyer-Missuwe. 

In de gemeenteraad van 19 juli 

1920 werd eenparig besloten 

op basis van het feit dat Gentil 

Demeyer het leven liet tijdens 

de uitoefening van zijn dienst 

ZlJn weduwe vanaf 01 

augustus 1920 een jaarlijks 

pensloen toe te kennen van 

Begrafenisstoet (komende vanuit de Kerkstraat) van de vermoorde politiecommissaris Gentil 
Demeyer (17.li/li 1920). Vele prominenten waren er aanwezig. 

(Uit de brochure: "'t Is Mel/e ". samengesteld door Marc Aelterman en uitgegeven in 1978 
door de II.Z. W. Koninklijke Vereniging Sport & Nering Melle). 

3.000 BEF, betaalbaar per maand. De jongste dochter, Alphonsine kreeg een hulpgeld van 1 BEF per 

dag zolang ze geen eigen broodwinning had, doch ten laatste tot ze de leeftijd bereikte van 21 jaar. 

Men stipuleerde in de regeling tevens dat mocht de weduwe hertrouwen, het pensioen met de helft zou 

worden verminderd. 

Het schepencollege besloot in zitting van 22 juli 1920, de lijkreden die aan het graf van de gewezen 

politiecommissaris werden uitgesproken, te verzamelen en 

Grafmonument (ontworpen en gerealiseerd door 
Jliles Vits) van Gentil Demeyer op het kerkhof te 

Melle. 
((oto RaOlti Schepens / 1998) 

er een afdruk van te bezorgen aan zijn weduwe. Op 16 

augustus van hetzelfde jaar gelastte de gemeenteraad het 

college van burgemeester en schepenen met de taak te 

zorgen voor een gedenksteen op het graf van G. Demeyer 

(nieuw kerkhof). In diezelfde zitting werd tevens beslist dat 

1. Ervynck een nieuwe fiets kreeg en dat de oude (het 

inmiddels teruggekregen rijwiel) verder werd behouden ten 

behoeve van de dienst der politie. 

Meer dan twee jaar later, namelijk op vraag van de weduwe 

Demeyer, kwam het punt van de gedenksteen op het graf 

van de vermoorde politiecommissaris nog eens op de agenda 

van de gemeenteraad. Het ontwerp van de Melse 

beeldhouwer Jules Vits (1868-1935) en het bijhorende 

prijskaartje werden nogmaals besproken. De praktische 

realisatie werd uiteindelijk nog wat uitgesteld omdat op dat 

moment de nodige geldelijke middelen ontbraken. Op 20 

augustus 1924 gelastte het schepencollege Jules Vits met de uitvoering van zijn ontwerp. Tenslotte 

werd op het college van burgemeester en schepenen van Ol oktober 1924 besloten de volgende tekst te 
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laten aanbrengen op de gedenksteen: , Melle erkentelijk aan haren betreurden 

Politiecommissaris Demeyer Gentil, gevallen voor dienstplicht den 13 juli 1920'. Het plaasteren 

model van deze gedenksteen bevindt zich in de collectie 'Jules Vits' in het Gemeentelijk Museum 

Melle. 

In gemeenteraadszitting van 16 augustus 1920 werd beslist de 

toenmalige bevelhebber van de Melse rijkswachtbrigade, Pierre 

François Engels e te Eeklo op 27 december 1875), te benoemen 

als nieuwe politiecommissaris te Melle. 

Met de moord op de Melse politiecommissaris kwam het 

onderzoek en de jacht op de bendeleden in een 

stroomversnelling. Nog diezelfde week werden te Wondelgem 

twee aanhoudingen verricht, waaronder deze van Edmond 

Verstuyft (Wondelgem 1896 - Gent 1983), de jongere broer van 

René (Wondelgem 1894- Lier 1978), een kopstuk van de bende. 

René Verstuyft was de dag na de moord op de commissaris 

gevlucht naar Rijsel, doch op aanduiding van zijn broer werd hij 

alras gearresteerd Een grote en belangrijke rol hierin speelde M. Moors, offcier bij de toen pas 

opgerichte Gerechtelijke Politie bij de Parketten (de G.P.P., zie de wet van 07 april 1919, deze 

politiedienst ontstond eigenlijk mede naar aanleiding van het drieste optreden van de bende Van Hoe

Verstuyft). Ook Raymond Van Hoe (1892-1930) en vele andere kornuiten werden nu snel 

aangehouden. De bende was, tot grote opluchting van de bevolking en na dertien dodelijke 

slachtoffers, opgerold. 

Voor het grote assisenproces in 1924 ('het proces van de eeuw', zoals er toen over geschreven werd) 

werden de gebroeders Verstuyft een eerste keer veroordeeld, René kreeg de doodsstraf (later omgezet 

in levenslang) voor het neerschieten en doden van de Melse politiecommissaris, zijn broer Edmond 

moest, als medeplichtige, levenslang de gevangenis in. 

In 1924, tijdens het grote proces tegen de bende, waarin tientallen leden van deze criminele organisatie 

terechtstonden, werd een andere zaak die te Melle plaatsvond eveneens behandeld. Twee bejaarde 

mannen, Karel De Bruyn en Leon Pieters (5), waren namelijk in hun woning beroofd geweest van 400 

frank. Beiden waren in hun slaap verrast geweest. Karel De Bruyn kreeg van Edmond Verstuyft enige 

klappen. Verdere companen bij deze diefstal waren René Verstuyft en Ivo Dhondt (deze was ook bij 

de gebroeders Verstuyft toen de politiecommissaris vermoord werd). De dieven waren door een zekere 

Emiel Vercauteren op basis van een nooit bewezen tip van diens zuster Jozefien ter plaatse gebracht. 

Deze misdaad werd gepleegd in de nacht van 25 op 26 juli 1919. 
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Bronnen: 

- Gememtelijk Archief Mel\e. 

- Ghendtsdte-Tydinglll:n. 19ck jg. (1990) nr. 1. David Maes, De bende Van Hoe en Verstuyft (vervolg en slot). 

- De bende Verstuyft-Van Hoe & Cie voor het Assisenhorte Gent (februari-maart 1924), oorspronkelijk uitge--

gevw door H. Janssens uit Ledeberg en recmtelijk, in 1999. heruitgegeven door de v.Z.W. Gesdtied-

kundige Heruitgeverij I Gent. Ook dit laatste boek bevindt zich in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle en is ter 

plaatse tijdens de openin~ vrij te consulteren door het publiek. 

- De Lentdecker Louis in De Gentenaar onder ' De tijger vertelt' (augustus 1976) en in de Gwtenaar van 08 november 1978 onder ' Dood: de 

tijger die Vlaanderen gedurende achttien maanden genadeloos terroriseerde'. 

Voetnoten: 

1) Onlan~ werd Gerard Waeytws 100 jaar oud. Hij werd te Gentbrugge geboren op 20 januari 1900 en verblijft momenteel te Drongen. 

In 1988, naar aanleiding van de Gouwdag van het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen, ontving hij uit de 

handen van de voorzitter, Robert Ruys, de prestigieuse Reinaertprijs. In een artikel, verschenen in het Contactblad (hEt tijdschrift van 

voornoemd verbond) brengt Paul Besters uitgebreid hulde aan G. Waeytens (ziejg. 24 nr. 1. jaar 2000, p. I e.v.). 

2) Joseph Charles Edmond Ervynck, politie-inspecteur te MeUe, werd geboren te Wáteren op 27 december 1881 als achtste van de tien 

kinderen van Karel Ludovicus e Melle 19maart 1836 en + MelIe 05 augustus 1909) w Maria Josephina Venneman e Melle 19 maart 

J 836 en ~ Melle 11 oktober 1907). Joseph Charles Ervynck huwde te Evergenl op 14 januari 1892 en ~ Melle 07 mei 1907). Hij was de 

grootoonl van ons medelid, de heer Gontran Ervynck. 

3) Alfons De Wilde. bloemistgast, geborw te Melle op 14 november 1866. was gdtuwd mEt de herbergierster Elisa Voás C te MeUe op 

13 maart 1865). HEt gezin woonde lan~ de Brusselsestemweg en baatten er op de hoek mEt de Akkerstraat em herberg uit. Daar was 

evmeens een halte van de tram voorzim. 

4) Oscar Van Bockstaele e te Mere1beke op 27 juni 1879), hovenier en woonachtig in de Kruisstraat te MeJle. 

Hij was gelmwd mEt (Bertha) Sophia Merrie e te MeUe op 26 maart 1876). 

5) (Karel) (pEtrus) Frans De Bruyn e te Zwijnaarde op 16 oktober 1841 en voorheen landbouwer op Melle-Vogelhoek) en Leo(n) PiEters 

C te Hundelgem op 25 december 1856) waren beiden toen ze beroofd werden door de balde Van Hoe-V erstuyft woonachtig te Melle 

in de Kloosterstraat (in die nummer 31). 

Onze speciale dank gaat deze keer uit naar twee mensen die ons een mooie 

schenking deden 

1) de heer Paul Decoster / Melle, die ons een eerder zeldzame telefoongids daterende van 15 

maart 1942 en uitgegeven door de R.T.T. (Regie van Telegrafie en Telefoon) bezorgde. Deze gids 

geeft ons een overzicht van wie toen in de regio Gent over een telefoontoestel beschikte. Gezien 

MeDe onder deze regio ressorteerde betreft het hier een interessant document voor wie 

geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze gemeente. 

2) de heer Frans Van Bost / Gent, die ons informatie bezorgde uit de volkskundige sfeer, namelijk 

een brochure van Lode Hoste met als titel 'Over de kinderprenten te Gent -zant jes woale

genoemd' en documentatie over zilverglas ofboerenzilver. 
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NIEUW BOEK 

'Van Quaet-Atrecht tot Kwatrecht ' 

Eind maart mochten we de voorstelling meemaken van wat een prachtige uitgave wordt rond Kwatrecht. 

Menenaars zullen er zeker in geïnteresseerd zijn. De auteur, medelid van onze heemkundige vereniging, 

Rolande Van Heden doorworstelde vele jaren talloze oude documenten. Misschien enig voor de streek een niet 

te tellen aantal interviews op de wijk Vantegem en Kwatrecht hebben voor het schrijven van dit boek een wat 

aparte en waardevolle invalshoek gevormd. Onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen zoals bijdragen 

folo van de Bmsselsesteenweg te,. hoogte van de spoonvegviaduct te 
Kwatrecht anno 1937. Een auto-ongeval waarb(i een ziekenwagen 

craschte met een sportwagen cabriolel. 

over de leerlooierijen van Casier en Lebegge, 

de cementfabriek van Picha, de grotten van 

Kwatrecht etc .... , worden uitvoerig behandeld. 

Ook voor de geschiedenis van het Medisch 

Pedagogisch Instituut Sint-Lodewijk, langs de 

Kwatrechtsesteenweg te KwatrechtIWetteren 

werd heel wat ruimte voonien. Ook aan 

'Blomme's hof', waar in de gevel een beeld 

van de Heilige Isidoor (gemaakt door de Melse 

beeldhouwer Jules Vits) prijkt komt in een 

hoofdstulge aan bod. Met ongeveer een 250 

afdrukken van foto ' s en documenten is het 320 

pagina' s tellende boek zeer genietbaar. 

Onze lezers kunnen het boek dat op 01 september 2000 officieel verschijnt tot 15 juli e.k nog aan 

voorintekenprijs bestellen door storting van 1150 BEF (te vermeerderen met eventueel 150 BEF portkosten) op 

bankrekeningnummer 737-0017351-31 (wie het boek zelf wenst op te halen, kan dit op 01 september in de 

parochiezaal van Kwatrecht). Deze aan te bevelen publicatie is een uitgave van 'De vrienden van Kwatrecht 

en Vantegem'. 

Technische gegevens : 

formaat: 21,5 cm x 14,5 cm 

papier: Maco Mat 110 gr. 

bindwijze : gebonden 

omslag: geplastificeerd - twee kleuren 

ontwerp: Toon Bogaert (kunstschilder) 

Verdere Info: Rolande Van Heden, Kwatrechtsesteenweg 93 9230 Wetteren-Kwatrecht 09.366.28.00 
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DINA LATEUR, STREUVELS' PRUTSKE TE GENT 
OVERLEDEN 

- door Daniël Lemmens -

N
a een maandenlange ziekte overleed op 5 april te Gent 

Dina Lateur die als "Prutske" naar het gelijknamige boek 

van haar vader onsterfelijk is geworden. Zo is deze 84-

Jange vrouw de meest bekende dochter van de gevierde West

Vlaamse auteur, Stijn Streuvels, pseudoniem voor Frank Lateur 

(1871-1969). Ze is het derde van de vier kinderen van het gezin 

Lateur. lsa, de jongste is het enige nog levende kind uit het huwelijk 

van Stijll Streuvels met Alida Staelens. Dina had zelf twee kinderen 

en was al een hele tijd weduwe van Frank Demeyl. Onze Melse 

priester-dichter C. Melloy was goed bevriend met de familie 

Streuvels2 en heeft Dina als studente en lerares goed gekend. Samen 

met haar en haar vader is Melloy in 1934 naar Duitsland gereisd om er de passiespelen van 

Oberammergau bij te wonen. 

Tijdens de homilie in de Sint-Jacobskerk schetste E.P. G. Feys, pastoor-prior van de Sint-Pietersabdij 

van Steenbrugge, het leven van de 
)/J .;.a-l;Á.~W:f'·"j}_~. 

O1 ,..:t ~.r •• .,..""" ,,~:.-...t 
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overledene en prees vooral haar 

eenvoud, fijngevoeligheid en 

godsdienstzin. 

Lia Timmermans, de schrijvende 

dochter van het andere monument 

van de Vlaamse literatuur, had eraan 

gehouden, niettegenstaande haar hoge 

leeftijd (80 jaar), de 

uitvaartplechtigheid van haar fkrwt! cn Sisni. \.-",,\N' s\CJ\ER · Orr-.tFY 
t..~"r ff Mutill~ DEMEY · l Eltll'-"r 
i, ' 1ó1I , t, ~ 'Cl \X~.i1C1 \~-\:-.; ,'1.CK[it. 

h ""k , ,,, l:. 131 Evd~u D!: ~H!Y, vriendin bij te wonen. Ze wist me te 

vertellen dat Dina een zeer vlotte en 

aangename dame was die op een ongedwongen en onopvallende manier kon omgaan met de mensen. 

Ze was bovendien zeer belezen, sterk geïnteresseerd in de kunst en volgde het literaire leven op de 

voet. Ze heeft echter, in tegenstelling met Lia, nooit gepubliceerd of literatuur voortgebracht. 

1 Frank Demey (1914-1987) was licentiaat Germaanse Filologie en leraar te Kortrijk, Veume en het Kon. Alheneum te Gent (1956-·77). Hij 
publiceerde regelmatig in Voetlicht (tijdschr. van toneel, film en letterk.), Spiegel Historiaill. West-Vlaanderen en in schoolbladen. 
2 Zie het artiklll : Uil hartelijke Streuvels. e.2l minzame Melloy. Heemk. Vereniging De Gonde, 19de jg. nr. 3-4 Melle 1991 
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Deze woorden werden beaamd door de dochter van Dina, mevr. Sigrid Van Acker-Demey die nu het 

ouderlijk huis bewoont. Drie jaar geleden verliet "ons moeke" haar woning in de Nieuwpoort om te 

verhuizen naar een knus appartement in de Ketelpoort waar ze een prachtig uitzicht had op de stad en 

de Schelde, wat haar echt gelukkig maakte. In de familie was ze een graag geziene figuur die zich 

nooit opdrong, bescheiden op de achtergrond bleef en zich dienstbaar opstelde. 

Dat hebben Jan Olsen en ikzelf kunnen vaststellen toen we 10 jaar geleden haar een bezoek brachten 

naar aanleiding van een interview voor de brochure over C. Melloy. In het statige herenhuis, waar 

herinneringen aan haar vader niet ontbraken, werden we vriendelijk en zeer gastvrij ontvangen en 

konden we er honderduit vragen stellen over de relatie van C. Melloy met haar vader en de familie. 

Zelf had ze Melloy bij verschillende gelegenheden ontmoet en leren waarderen "als een innemend 

man, een fijn en bescheiden mens, steeds discreet, door en door priester en vaak humoristisch". 

Die interesse en waardering was wel wederkerig want in verschillende brieven van C. Melloyaan S. 

Streuvels gericht vonden we uitlatingen als : 

Mijn eerbiedige groeten aan juf!r. Dina (14 aug. '34). 

Ik hoorde te Gent met veel lof spreken over Dina als lerares, complimenten (29 febr. '36). 

Door een meisje uit de buurt dat op Sint-Bavo3 studeert liet ik Dina en u groeten, en 

kreeg ook Dina 's groeten terug. Ze zeggen te Gent veel goed van Dina als lerares. 

Proficiat! (30 dec. '40). 

In 1991 was «Prutske}} 

Dina Lateur, samen met 

haar dochter, ook aanwezig 

op de "Camille Melloy 

Herdenking (1891-1991)" 

georganiseerd 

Heemkundige 

door de 

Vereniging 

De Gonde in samenwerking 

met de Gemeentelijke 

Culturele Raad en met 

medewerking van het 

gemeentebestuur en het 

college van de paters Jozefieten4
. Uit de handen van pater overste mocht ze toen de gefotokopieerde 

brieven van haar vader ontvangen die hij schreef aan C. Melloy en die tot dan toe onbekend waren 

voor de buitenwereld. Niet alleen de vele brieven die de twee literatoren elkaar schreven bewijzen de 

grote vriendschap tussen C. Melloy en de familie Streuvels maar ook hun wederzijdse bezoeken en 

3 Dina Lat.:ur was gedurende 17 jaar (tot aan haar huwelijk) lerares aan het Sint-Bavoinstituut te Gent waar re Gescllledenis en Nederlands 
ond.:rwees. 
4 Die herdenking bestond uit t:t:n PlllChtige Eucharistieviering, huldebetoon aan het graf met toespraak door burgemeester Maton en een 
Academische zitting met referaat door prof. Vic Nachtergaele. 
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hun gezamenlijke uitstappen en reizen. Had C. Melloy met Stijn Streuvels, Anton Coolen e.a. in 1935 

niet een grote reis ondernomen naar het H. Land5! Alhoewel Dina Lateur zelf nooit gepubliceerd heeft 

is ze in de literaire wereld een zeer bekende figuur geworden. Dat heeft ze ontegensprekelijk te 

danken aan het boek "Prutske" die haar vader in 1922 aan haar wijdde en een heel aparte plaats in 

zijn oeuvre bekleedt. Volgens sommigen zou het ontstaan van dit werk te wijten zijn aan gebrek aan 

inspiratie voor andere werken. Hoe het ook zij, het is een meesterstukje geworden van psychologische 

ontleding van een kinderziel. Voor het schrijven had S. Streuvels zich goed gedocunlenteerd want in 

zijn bibliotheek staan heel wat werken over kinderpsychologie. "Prutske" is geen roman geworden 

maar een levensecht verhaal waarin de paradijselijke wereld van zijn eigen kind centraal staat. "Een 

sprookje van de werkelijkheid", noemt H. Speliers het. Het bevat een hele reeks huiselijke taferelen 

waarin vader, moeder, broer, zus, de poppen, de vogels, de geitjes, de konijntjes, de bloemen ... een rol 

spelen vanaf het ogenblik dat "Prutske" in de oorlogswinter van 1916 het licht zag - 't was bij den 

flauwen schijn van een wieklampje met komiteitsvet - tot op de dag dat het bij de maseurkens naar 

school moest. Het werk dat toch 250 blz. 

telt geeft blijk van scherpe observatie van 

het kind in zijn spel en zijn omgeving. 

Het IS met veel liefde en charme 

geschreven en laat Stijn Streuvels van zijn 

leukste kant zien. Het gaf hem ook de 

gelegenheid de frustraties over zijn eigen 

opvoeding af te werpen. In de uitzending 

"Ten huize van ... " van 1961 gerealiseerd 

door Joos Florquin verklaarde Oina Lateur 

over "Prutske" dat ze als kind haar 

tekeningen in het boek veel mooier vond 

dan de echte en dat ze er toen alleen maar 

toe gekomen was de eerste zinnen van het 

boek te lezen. Later, toen ze als 

veertienjarige op de kostschool zat, heeft 

ze het echt volledig gelezen en er 

ontzettend veel van genoten. "Het was me 

alles zo eigen, zo echt, en toch kon 

Prutske wel een ander kind geweest zijn. 

En dan was er dat slot : vader kwam er me 

M Prutskc, al wie met u mocht omgaan, hebben in uw ge
zelschap heerl ijke dagt:rt bdcrfd, cn gij zelf nier het minst! 
H oc zal hel bloemknopje van \IW jCl1dig gemoed, in die broei
kast, onder kunstmatige verlOrging, daar verder ontluiken en 
openbloden ? Hoc zult gij er uit wecrkeeren? Hoc zult gij cr 
ult zien. be laden en verrijkt met wijsheid der wen:ld' ~ 

zo recht, zo teer-hevig op me toe, het was of van ontroering de wereld mij verging".6 

~ Deze reis beschreef C. Melloy uitvoerig in zijn boek. "Voyages sans Baedeken ., en Stijn Streuvels in " lngooigem 11". 
6 Diezelfde tekst werd opgenomen in het brodlllurtje van de uitvaartliturgie. We drukken het hierbij af samen met de foto. 
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PRUTSKE 

STIJN STREUV E LS 

L. J. VEEN - UITGEVER - ,\MSTERDM.1 

Frans vertaald. 

Het boek "Prutske" stuurde Stijn Streuvels op naar zijn vriend 

Camille Melloy die in een brief antwoordde : "Duizendmaal dank 

voor Prutske met de zeer vriendelijke opdracht. Het boek is in 

alle opzichten mooi.". 

Voor datzelfde Prutske zal S. Streuvels in 1935 Prutske's 

Vertelselboek schrijven op verzoek van Gerard Baksteen die het 

boek illustreerde. 

Hierin staan een zevental vemalen zoals Klein Duimpje, Smidje 

Smee, 't Oude vrouwtje, De visser van de Rode Zee e.a. 

Over dit boek is een hele polemiek i.V.m. een plagiaat-affaire 

ontstaan, waarbij ook C. Melloy zijdelings betrokken werd. Hij 

had immers dit boek onder de titel "Contes à Poucette" in het 

C. Melloy werd in een brief van S. Streuvels gedateerd op 18 maart '39 in volgende bewoordingen op 

de hoogte gebracht. 

"Als GU niet geheel uit de wereld afgezonderd zijt, zult gij ook wel iets vernomen hebben van die 

plagiaat-kwestie - waar GU ook onrechtstreeks in bemoeid zijt - nl. Prutske Vertelselboek. Ik zie dat 

het een gemeene smeerlapperij is van een zekere .fransche pers (Le soir en La Flandre Libérale) 

eensdeels en daarbij réclame voor de nieuwe uitgaaf van Lootens Brugsche Vertelsels. Ik word 

bedreigd met een proces ... en vraag niet beter - maar de deurwaarder laat op zich wachten. Ik 

vermoed dat die heeren hun doel bereikt achten. met het schandaal! Enfin : ik wacht af met gerust 

gemoed - het kan een merkwaardige academische zitting worden op dat tribunaal - verscheidene 

vakmannen hebben mij spontaan voorgesteld om opgeroepen te worden als expert in dat geding. 

Een mens moet al eens iets tegenkomen!" 

Wat was er eigenlijk gebeurd? In 1938 had een Brugs boekhandelaar een herdruk van de Brugsche 

Kindervertelsels van Adolf Lootens op de markt gebracht. Hij beschuldigde Streuvels van plagiaat 

omdat volgens hem Prutske' s Vertelselboek niets anders was dan een lichtgewijzigde uitgave van 

Lootens verzameling uit 1852. 

Dat verwijt deed in 1939 de Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde ertoe besluiten een 

erejury samen te stellen, die de gegrondheid van de beschuldiging zou onderzoeken. C. Verschaeve, 

F . Timmermans en J. Pruvoost maakten er deel van uit, maar kregen de gelegenheid niet om hun taak 

tot een goed einde te brengen, daar de erfgenamen van Lootens beslist weigerden een klacht in te 

dienen . Streuvels verklaarde dat hij de vertellingen waarover de ruzie ontstaan was, als kind van zijn 

moeder gehoord en onthouden had. Even goed als Lootens was Louisa GezelIe van Brugge afkomstig 

en wat beiden naverteld hadden was volksrijkdom en niemands persoonlijk bezit. 
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Na drie decennia wordt in "Groot Antwerpen" van 30 mei 1973 de zaak nog eens uitgespit. Vooral de 

conclusie is typisch: "Waarom Stijn Streuvels Lootens' vertelsels bijna woordelijk onder zijn naam 

liet publiceren en waarom het boek verscheen -onder voorbehoud van alle rechten- (zoals ook vermeld 

STIJN STREUVELS 
"I a 'E"' '" -, .. S-... 

. ' li {I!" (l ",J .:. 

" '. "', .' ", "\ ~ , .. \ ' '" 'J' '}' , , , '~ \.. 1., ..... ...,. , .A, 

PRE!'\!TEN ~'l'_ '\1 [1 (~~~I( 
... GER1\RD BAI\STEEN ... 

L J. VEEN ' <; UITGEVQtS MY. N,V. AI'1.STERD.<\M 

STIJN STREUVELS 
CONTES èI 
P,RA2~Ç~!!~ 
llLUSTRÉS PAR GERARD BAKSTEEN 

J 
, v/.:.; 

"~"\:~~~~:::. ~,~, 

DESeLEE DE DltOUWliR ET C o, BRUGF.S 

in e .M. werk) is nog steeds een onverklaarbaar raadsel en zal dit wellicht ook blijven." Voor Hedwig 

Spel iers in zijn boek "Dag Streuvels" is het raadsel opgelost "als men weet dat Streuvels creatieve 

bronnen na 1930 uitgeput waren. Hij was dan zestig en zou nog bijna veertig jaar van zijn pen moeten 

leven, voegt hij er nog oneerbiedig aan toe." 

Eigenaardig is het ook dat we nu in onze openbare bibliotheken dit werkje van Streuvels zelden 

aantreffen terwijl zijn andere werken nog in overvloed te vinden zijn. 

Met deze bijdrage heb ik gemeend de goede relatie van de familie Streuvels met onze Melse dichter C. 

Melloy in het licht te stellen en dit naar aanleiding van het overlijden van "Prutske" Oina Lateur. Zij 

was een minzame en stijlvolle vrouw aan wie we een zeer goede herinnering zullen blijven bewaren. 

Geraadpleegd 

Stijn StreuveIs : Prutske - 14d
• druk, uitgave Orion-Desclée De Brouwer (1977) 

Joris Eeckhout: Literaire Protielen V (1932) 

Hedwig Speliers : Dag Strellvels, uitg. Kritak (1994) 

André Demedt.s : Stijn Streuvels, em terugblik op leven en werk, lIitg. Orion - N. V. Desclée De Brouwer (1971) 

Joos Florquin: Ten Huize van (2dereeks - Davidsfonds 1964) 

Filip De Pillecijn : Stijn StreuveIs en zijn werk (uitg. 1.annoo - 1943) 

Hedwig Spel iers : Omtrent Streuvels, het einde van een myte (Willemstonds 1968) 

Originele brieven van S. Streuvels aan C. Melloy (periode '34- '41), archief college Paters Jozefieten. 

Gefotokopieerde briev<ll van C. Melloyaan S. Strellvels, ardtiefGernemtelijk Museum en Documentatiecmtrum. 

Dagbladartikel " Pnrtske overleden" door J.M.B, in lIet Volk (6 april 2000). 

Kroniek van Stijn Streuvels (1871-1969) door Luc Sdtepens (uitg. Orion 1971). 

Album Stijn Streuvels (Manteau Antwerpen 1984). 

Catalogus-Fototentoollstellingin het "Lijstemest" (1990) door Jan Timmennan en Mark Berteloot. 
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DATERING VAN ENGELSE CERAMIEK 
- door Gineffe Desmet -

Inleiding 

Engeland heeft vanaf het midden van de 18de eeuwen ook zowat de gehele 19de eeuw, een 

belangrijke en voorname roi gespeeld in de fabricatie van industrieel vervaardigàe ceramiek. In 

ontelbare grote en kleine bedrijven werd geëxperimenteerd met nieuwe ceramieksoorten, 

fabricagetechnieken en nieuwe versieringsprocédés. In de reserves van het Gemeentelijk Museum 

bevinden zich ook vijf borden van Engelse origine die even nadere aandacht verdienen omwille 

van een registratiemerk dat een strikte datering (met marge van drie jaar) toelaat. 

De borden 

De borden bestaan uit vijf exemplaren van een sene eetborden die uit minstens zes en 

waarschijnlijker nog uit twaalf exemplaren moet hebben bestaan. De borden zijn tamelijk groot, 

ze hebben een diameter van 24,9 cm. Alle exemplaren zijn min of meer beschadigd aan de rand 

en vertonen ook gebruikssporen 

exemplaren die duchtig 

De voorkant is versierd 

drukdecor, waarbij 

van het bord maar 

randen mee in de 

werden opgenomen. 

een andere, fraaie 

zwarte decoratie met 

insecten. Bij één decor 

/ 
f 

beperkt tot twee 

/ 

op een zitstokje met een eet-of 

" 

.... 

op het plat. Het ZIJn dus 

gebruikt ZIJn geweest. 

met een kwaliteitsvol 

niet alleen het plat 

meestal ook de 

~} voorstelling ., 

leder bord heeft 

blauw-grijs-

vogels, planten en 

~" 
blijft de voorstelling 

vastgekluisterde vogeltjes 

drinkbakje . Dergelijke borden 

leenden zich uitstekend om in de typische Engelse 'cup-board' (vaisselier) te pronk gesteld te 

worden. De onderkant van ieder bord is rijkelijk met diverse blindstempels en drukmerken 

voorzien. Blindstempels werden na het vormen van de voorwerpen maar voor het bakken, met 

een stempel in het voorwerp ingedrukt. Drukstempels werden na het bakken op het voorwerp 

aangebracht en zijn meestal in dezelfde kleur als het decor. Het gaat hier om fabrieks-en 

decormerken maar vooral van belang is hier één blindstempel; een zogenaamd 'Registration 
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Mark'. Door zo'n 'Registration Mark' waarin een datumcode was verwerkt lagen de rechten van 

makers en ontwerpers vast en dit gedurende een periode van drie jaar. Daarna kon iedereen het 

idee of ontwerp overnemen en ook in productie brengen. Er bestaan twee verschillende 

codevarianten, een eerste uit de periode 1842-1867, een tweede uit de periode 1868-1883. De 

vorm van de merken is hierbij hetzelfde, alleen zijn de cijfers en letters die erin voorkomen anders 

geplaatst. 

Het Registration Mark 

Zo'n Registration Mark ziet eruit als een ruit, waarvan op de top een cirkel is aangebracht met 

daarin een romeins cijfer; in de hoeken zijn eveneens cijfers en letters aangebracht. 

Voorbeeld met de datumcode van de borden uit het Gemeentelijk Museum nml. 23 januari 1875. 

(= soort materiaal) 

Model-
nUlnmer -Jaarletter 

Jaarletters voor de periode 1868-1883. 

X =1868 
H=1869 
C ==1870 
A ==1871 
1 ==1872 
F ==1873 

Maandletters 

C of 0 =januari 
G == februari 
W==maart 
H == april 
E==mei 
M == juni 

U =1874 
S =1875 
V =1876 
P ==1877 
D ofW= 1878 

I = juli 
R == augustus 
D == september 
B == oktober 
K = november 
A == december 

Y = 1879 
J == 1880 
E == 1881 
L ==1882 
k == 1883 
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Besluit 

Indien u serviesgoed of andere voorwerpen hebt met zo'n Registration Mark erop, dit is het 

moment om even te vergelijken. Als cijfers en letters anders zijn geplaatst dan bent u de 

gelukkige eigenaar van een voorwerp uit de periode 1842-1867. Toch liggen hier ook angeltjes in 

het gras! Zo is er een imitatie van een Engels Registration Mark bekend van de Maastrichtse 

fabriek van Petrus Regout maar dit merk heeft in de meeste gevallen alleen een grote letter R in 

het midden. Tenslotte, voor Engelse ceramiek uit de periode 1884-1909 : hier volstond men met 

een nummer (vanaf 1889 bestaande uit zes getallen) voorafgegaan door de letters Rd ofRd No. 

Volledige informatie over deze merken kunt u vinden in het artikel van Frederik W.Barends : ''Tot 

op de dag nauwkeurig?" in het ter ziele gegane tijdschrift Antiek , 24ste jaargang nog (maart 

1990). 
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AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE 
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

DE GONDE 2000 
(gegevens t.e.m. Ol mei 2000) 

1) STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 500 BEF) 

- Bracke Liliane, Driesstraat 1, 9090 Melle 
- De Coster Paul, Ruitersdreef 1, 9090 Melle 
- de Hemptinne Reginald, Kalverhagestraat 3, 9090 Melle 
- Den Haese Paul, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle 
- de Potter d' Indoye - van de Werve de Schilde, Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle 
- De Schamphelaere Jozef, Geraardsbergsesteenweg 176, 9860 Oostenele 
- Goessens Marc, Kleine Wetterstraat 44, 9230 Wetteren 
- Goossens Willy, Herdershoekstraat 13, 9230 Wetteren 
- Matthijs Jacques, Vossenstraat 124, 9090 Melle 
- Steurbaut Ferdinand, Bossstraat 29A, 9340 Lede 
- Tusschans Jan, Lindestraat 35, 9090 Melle 
- Van Den Broecke Lutgarde, Mellestraat 312, 9090 Melle 
- Van Vlaenderen Leon, Scheldeweg 62, 9090 Melle 
- Vervust Marie-Christine, Kruisstraat 27, 9090 Melle 
- Waldack Felix, Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Laarne / Kalken 
- Warmoes Leo, Bergstraat 30, 9820 Merelbeke 

2) LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 200 BEF TOT 500 BEF) 

- Balcaen Véronique, Schauwegemstraat 71, 9090 Melle 
-Bohy Anne, Beekstraat 161, 9031 Drongen 
- Bourgoignie Willy, Plataandreef 52, 9090 Melle 
- Bracke Dirk, Kruisstraat 62, 9090 Melle 
- Bruyneel Christine, Beekstraat 36, 9090 Melle 
- Burgelman Luk, Kon. Fabiolalaan 4, 9090 Melle 
- De Backer Erwin, Gemeenteplein 20, 9090 Melle 
- De Lange Maria, Geraardsbergsesteenweg 1, 9860 Oosterzele 
- De Longie Paul, Grote Elsdries 10, 9090 Melle 
- De Meulemeester Willy, Wellingstraat 180, 9070 Heusden 
- De Mol Daniël, Wegvoeringstraat 84 / 10, 9230 Wetteren 
- De Nys Magda, Vijverveldlaan 25,9090 Melle 
- De Pauw Wim, Brusselsesteenweg 44, 9090 Melle 
- De Smet Lucien, Sportlaan 83, 9880 Aalter 
- De Smet Theodoor. Antwerpsesteenweg 708, 9040 Sint-Amandsberg 
- D'Hoye Willy, Brusselsesteenweg 65, 9090 Melle 
- François Herman, Kerkstraat 17, 9090 Melle 
- Kielemoes Gerard, Kruisstraat 7, 9090 Melle 
- Lefebre Christiane, 1. B. De Keyzerstraat 108, 1970 Wezembeek-Oppem 
- Lehoucq Nicole, Charles Lebonstraat L 9070 Heusden 
- Lievens Paul, Kloosterstraat 34,9620 Zottegem 
- Thery Maurice, Beekstraat L 9090 Melle 
- Urmel Marc, Populierenstraat 2, 9890 Dikkelvenne 
- Van Bockstaele Angèle, Kruisstraat 83, 9090 Melle 
- Van Den Berghe - Thery M., Beekstraat 16, 9090 Melle 
- Van Hove Mario, Gontrodeheirweg 30, 9090 Melle 
- Van Roey Louis, Moorselstraat 151, 3080 Tervuren 
- Van Vooren Marc, Molenstraat 2, 9890 Gavere 
- Verhé Arnold, Merelbekestraat 69, 9090 Melle 
- Vervaet Roger, Kerkstraat 75A, 9820 Merelbeke 
- Volbrecht Gaston, Spoorlaan 47, 9090 Melle 
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MELLE DRIES: HET CAFE "DE SLACHTER" BIJ 
FRANCQ 

- door André Vervust-

D
it café lag tegenover het café van Stefaan De Clercq. Zoals de vele andere herbergen geen naam 

hadden had dit café wel een naam en zo genoemd naar de eigenaar die tevens een beenhouwerij had 

en slachter was. De uitbaters waren het echtpaar GustaafFrancq en Maria Nevejans. 

Het gezin telde 7 kinderen : 3 jongens en 4 meisjes. Gustaaf was 79 jaar toen hij te Gent overleed. Zijn vrouw 

was 49 jaar wanneer ze te Melle stierf. 

Het café was een lange ruimte met achteraan de toog en de deur naar de keuken. Naast deze deur was er nog een 

deur die uitgaf op de koer. Rechts achteraan gaf een deur de toegang naar de beenhouwerij. Hier stonden de 

stoelen en tafels naast de twee lange muren en één aan de grote venster. In latere tijden stond daar ook een 

tapbiljart. 

Achter de toog hing een grote spiegel met de schappen voor glazen van het betere bier. In de toog staken twee 

vernikkelde kranen. Onder de toog was de kelder die men langs achteraan kon bereiken. Via deze weg bracht 

men de tonnen bier binnen. De deur van de kelder bevond zich naast de deur van de keuken maar was niet 

toegankelijk vanuit het café. Buiten had men een grote open plaats en de stallen voor de gereedschappen van de 

bewoners. Naast het café en de beenhouwerij was er een grote poort. Er bevond zich ook een serre op het 

domein. Boven waren de slaapkamers voor de meisjes en de jongens. Na Gustaaf hielden ook zijn zoon Romain 

en daarna zijn dochter Julienne, echtgenote van Alfons Paulus, het café open. Bij het overlijden van Julienne 

heeft haar echtgenoot het café gesloten. 

Op de kermis van Melle-Dries schoof men de biljart in de hoek aan de venster en daar kon dan een accordeonist 

en een drummer plaats nemen. Omdat het café groot was kon men er ook makkelijk dansen. 
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toog 
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Driesstraat 
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DE HUWELIJKEN VAN DE BURGERLIJKE STAND IN 
MELLE (1796-1900) 

- door Luc De Ruyver -

N
aast de volkstelling in 1796 werd door de Franse bezetters bevolen de geboorten, 

huwelijken, echtscheidingen en overlijdens bij te houden. De kerkregisters werden in 

beslag genomen door de staat om een overzicht te hebben van de bevolking in de vroegere 

parochie. Met het invoeren van de Burgerlijke Stand werden niet alleen data van geboorten, 

huwelijken en overlijdens vermeld maar ook beroepen, leeftijden, informatie rond de ouders van de 

geborene, echteling of overledene. 

De vermeldingen in de Burgerlijke Stand werden bij wet bepaald en hoewel ze in het begin in 

sommige kleine gemeenten onvolledig waren of enkele fouten bevatten kunnen we stellen dat ze 

grotendeels gelijkvormig waren voor Vlaanderen. We veronderstellen dat de doorsnee inwoner van de 

gemeente het aanvankelijk als een vervelende verplichting zag om zijn kind aan te geven bij de 

gemeente telWijl de doop een normale en belangrijke zaak was. Daarom waren de getuigen bij een 

burgerlijke aangifte vaak personen die niet tot de familie behoorden : de veldwachter, een vakman die 

nabij het gemeentehuis woonde en werd opgetrommeld of gewoon een ambtenaar. Bij de 

geboorteaangifte was het meestal in de eerste plaats de vader en bij het overlijden in veel gevallen een 

zoon of kleinkind. De getuigen waren zelden vrouwen, dit in tegenstelling tot de aktes in de 

parochieregisters. In de huwelijksregisters vonden we steeds vier getuigen terug. 

Het aantal huwelijken per decennium geeft weer dat de bevolking (in Melle) aanzienlijk steeg 

gedurende de 19d
" eeuw. De schematische weergave toont duidelijk dat voor de periode van 1801 tot 

1810 er slechts 119 huwelijken werden afgesloten waar er tijdens het laatste decennium 308 werden 

voltrokken. 

Kenmerkend voor een plattelandsgemeente was het uur van het huwelijk: de bevolking wilde de 

vervelende verplichting buiten de werkuren doen en van de 1672 huwelijken die voor de periode van 

1796 tot 1900 werden voltrokken in Melle werden er 278 om 18.00 gesloten, 229 om 17.00 uur, 161 

om 16.00 uur en 125 om 19.00 uur. 's Morgens werden er 124 om 8.00 uur afgesloten, 97 om 7 uur, 

zelfs 44 om 6.00 uur. 

Verder kunnen we heel wat afleiden uit de beroepen die bij de echtelingen werden vermeld. Het is 

natuurlijk wel zo dat we niet echt een overzicht van de volledige bevolking hebben gezien niet iedere 
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inwoner huwde. We vonden onder de mannen 370 personen terug die actief waren in de landbouw. 

Dan werden er 134 werklieden en 113 dagloners in de echt verbonden terwijl er 195 als dienstbode 

werden opgegeven. Vooral in de tweede helft van de 19de eeuw kwamen er 53 fabriekwerkers en 52 

spoorwegarbeiders huwen. Voor wat de vrouwen betrof waren er 321 dienstmeiden, 298 

landbouwsters en 197 werkvrouwen. Er stapten 122 vrouwen zonder beroep in het huwelijksbootje 

terwijl er 117 spinsters trouwden. Verder waren er 85 naaisters, 64 fabriekwerksters, 43 

bloemwerksters en 40 dagloonsters . 

Hoewel we niet echt van een vergelijking met andere gemeenten kunnen spreken valt het toch op dat 

er niet echt familienamen zijn die zeer veel voorkomen. Wanneer we een Top 10 opstellen van de 

meest voorkomende familienamen, dan is de naam «De Smet» de meest voorkomende : 29 mannen 

en 34 vrouwen. Andere namen die we iets meer aantreffen waren Van den Hove, Bekaert, Van de 

Velde en De Vogelaere. 

Ook kunnen we voor een stuk afleiden of de echtelingen geletterd waren. De enige manier om dit vast 

te stellen was voor die tijd het plaatsen van een handtekening. Er is natuurlijk een duidelijk 

onderscheid tussen de duidelijke handtekening en een grote tekening van iemand die nauwelijks weet 

wat hij of zij schrijft. Om het niet te ingewikkeld te maken gaan we ervan uit dat iemand geletterd was 

als hij zijn handtekening kon plaatsen. In vele gevallen zal de persoon niet geweten hebben wat hij 

schreef en niet meer dan zijn handtekening kunnen plaatsen hebben. Voor wat de mannen betreft 

waren er 1028 die hun handtekening plaatsten terwijl er 927 vrouwen waren die hun naam konden 

schrijven. 

Dan kunnen we nog kijken naar de herkomst en woonplaats van de echtelieden. Er was hier een 

duidelijk onderscheid tussen de mannen en de vrouwen. Slechts 584 mannen waren geboren te Melle 

terwijl er 964 vrouwen afkomstig waren. Vanzelfsprekend dat de andere gemeentes waar de meeste 

echtelingen geboren waren niet ver uit de buurt lagen : Merelbeke, Wetteren, Oosterzele, Heusden, 

Gent en Gontrode. 

Het onderscheid tussen de herkomst en woonplaats uitte zich voornamelijk in de woonplaats van de 

vrouw. Meestal was het zo dat het huwelijk werd afgesloten in de feitelijke en officiële verblijfplaats 

van de vrouw die vaak dezelfde waren. Er waren 1525 vrouwen die in Melle woonden terwijl er 

slechts 1057 mannen woonden. Verder waren 71 mannen in Wetteren gehuisvest, 68 in Merelbeke en 

53 in Gent. 

Op de 1672 huwelijken waren er 126 mannen 25 jaar oud, 118 mannen waren 30 jaar en 26 jaar. De 

oudste contractant was 79 jaar (weduwnaar) en de jongste echteling was 18 jaar. De gemiddelde 
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huwelijksleeftijd voor de mannen bedroeg 31,5 jaar. De vrouwtjes huwden sneller : de gemiddelde 

leeftijd was 27,9 jaar en de leeftijd die het hoogst scoorde was 24 jaar (130), gevolgd door 23 jaar 

(125), 22 jaar (124) en 26 jaar (112) . De oudste vrouw die een huwelijk afsloot was 76 jaar en de 

jongste 15 jaar. Deze was trouwens na een jaar weduwe en hertrouwde noodgedwongen snel. 

Een duidelijk verschil is er tussen het aantal weduwen en weduwnaars. Er waren 171 mannen die voor 

een tweede (of derde) keer huwden en 95 vrouwen die hertrouwden. 

Van de 1672 afgesloten huwelijken van 1796 tot 1900 zijn er vijf op de klippen gelopen : één daarvan 

dat afgesloten werd in 1873 werd de echtscheiding voltrokken in 1903 . Slechts één huwelijk werd 

voor de tweede helft van de 19de eeuw beëindigd door een echtscheiding (in 1799). 

Naast de louter statistische verwerking is het voor menig heemkundige en genealoog interessant om de 

gegevens van de 19de eeuwse Melse bevolking in te kunnen kijken. Daarom ligt het in de bedoeling 

dat de volledige databank van de huwelijken van 1796 tot 1900 ter beschikking worden gesteld in 

boekvorm of in computer in het Archief en Documentatiecentrum te Melle. 

Periode Aantal huwelijken 
1801-1810 119 
1811-1820 99 
1821-1830 105 
1831-1840 123 
1841-1850 100 
1851-1860 174 
1861-1870 183 
1871-1880 189 
1881-1890 219 
1891-1900 308 
[rotaal 1619 

Aantal huwelijken per decennium 
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DE LEDEN VAN DE CONFRERIE OF 
BROEDERSCHAP VAN DE H. ROZENKRANS 

(1711-1887) 

1831 

Maria Anna Alexandrina Lombaert 

Florantina Der Weduwe 

Joanna Vervaet 

Virginia Bouqué 

Maria Coleta De Cock 

Jandelina Der Weduwe 

Eugenia De Weerdt 

Joanna Van den Bossche 

Coleta Everaert 

Sophia De Veerman 

Petronilla Staffordt 

Emiliana Van Caer 

Rosalia Eervinck 

Francisca Claus 

Felicitas Coleta Campe 

Theresia Timmerman 

Joanna Mathilde Ghiel 

Maria Thérésia Van den hove 

Emiliana De Weerdt 

Petrus Hoorebeke 

Casimirus Van Caer 

Felicianus Vastemans 

Rosalia Oudé 

Joanna Jacoba De Vogelaere 

Engelbertus D'Haese 

Livinus De Smet 

Maria Joanna Hasaert 

Anna Christina Antoon 

Francisca Van Gremberghe 

Maria Verstugl 

Amelia De Lombeerdt 

- door August De Baets -

(vervolg de Gonde nr. 1-00) 
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Ida Bouwens 

Constantia Danvers 

Eugenia Duponseel 

Rosalia Claus 

Amelia Peins 

Constantia De Rookere 

Joanna Dhase 

Florentina Tanghe 

Paulina Van Hulle 

Lucia Van Doorselaere 

Emiliana Fiermans 

Sophia De Rycke 

Anna Elegiers 

Francisca Kriel 

Angelina Galle 

Frederica Vlierberghe 

Maria Goemans 

Franciscus Van de Voorde 

Juliana De Noyette 

Colcta Speelman 

Maria Christina De Kokere 

Petrus De Kokere 

Alexandrina Van Caer 

Alexander Rothaert 

Franciscus Bockstale 

Joanna Catherina Aelterman 

Julia Seraphina Terment)n 

Virginia De Smet 

Maria Joanna Vanden Baar 

Petrus Joannes De Moerlooze 

Henrica Danvers 

Constantia Boterdale 

Josephus Schepens 



Catharina De Waele 

Joannes Baptist Aernaut 

Benedictus Aernaut 

Marcellinus Aernaut 

Carlous Aernaut 

Maria Waeytens 

Alexandrina Veekman 

IdaBauwens 

Sophia Bauwens 

Engelbertus De Cock 

Franciscus Bauwens 

Rosalia Gyselinchgs 

Joanna Catherina Van Hulle 

Maria Livina Dhauwe 

Theresia De Kuypere 

Bernardus Suys 

Rosalia Versteigel 

Rosalia Dhondt 

Rosalia Clinqspoor 

Sophia Bultiau 

Rosalia Broucquaert 

Carolina De Meyer 

Joanna Catherina Van Beveren 

Virginia Van Imschoot 

Coleta Bouchout 

Coleta Van Bever 

Francisca De Moor 

Virginia De Meyer 

Francisca Verstiggel 

Scholastica Versteigel 

Theresia Bockaert 

Christina Gysels 

Maria Theresia De Rooker 

Alexandrina Der weduwe 

Catharina Van Vlierberghe 

Joanna Danvers 

Maria Livina Hulstaert 

Petronella Van der haeghen 

Catherina De Mulder 

Francisca Van Hulle 
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Seraphinus Franck 

Constantia De Moor 

Alexandrina Nevejans 

Theresia De Bruykere 

Ludovicus Van de Velde 

Amelia Verstuyft 

Virginia Dirick 

Col eta De Smet 

Carolina De Wilde 

Juliana Claus 

Petronilla Matthys 

Maria Theresia Rottier 

Joanna Rottier 

Victoria Rombaudt 

Maria Theresia Van Gremberghe 

Francisca De Coene 

Carolus Beeckman 

Joannes Franciscus De Kuyper 

Felicitas Van den bergh 

Theophillus Gysselinck 

Petrus De Clercq 

Casimirus François 

Francisca Carolina Waytens 

Joanna Catherina Beekman 

Anna Maria Beekman 

Horentia Beekman 

Petrus Venneman 

Hubertus Meersschaert 

Leander Venneman 

Marie Consantia De Mulder 

Constantia De Groote 

Petrus De Noyette 

Marie Theresia Timmerman 

1834 

Carolina Hulstaert 

Serpahina Van Hove 

Catharina Van Roeienbosch 

Marie Livina Wa)1enS 



Natalia Seeuws 

Virgina François 

Rosalia De Rooekere 

Emiliana De Bruyekere 

Maria Theresia De Wolf 

Emilia Versehooris 

Virginia Hofman 

Sylvie De Smet 

Rosalia Buyse 

Virginia Van Damme 

Amelia Lauwers 

Barbara De Juehterc 

Maria Magdalena De Buek 

Rosalia Van de Reyse 

Sophie Hoomaert 

Maria Theresia Versnaeyen 

Benedictus De Mulder 

Maria Theresia Van Mareke 

Francisea Brisone 

Coleta De Coek 

Maria Christina Venneman 

Sophia lsabella Marrins 

Amelia Criel 

Rosalia De Fryne 

Emiliana Baekx 

anna Christina Van Doom 

Maria Angelina Bouequé 

Donatus Galle 

Joannes Baptista Van Gaveren 

Petrus Joannes Leenezone 

Eduardus Ervinek 

Carolus Firmans 

Leonardus Timmerman 

Joannes Baptista Criel 

Joannes Franeiseus Venneman 

Joannes Franeiseus De Smet 

Augustinus Vervaet 

Emiliana De Val 

Rosalia Troeh 

Virginia Dieriekx 
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Julia Van Herreweghe 

Angelina Claus 

Sophia Cosyn 

Virginia Lauwaers 

Fraucies De Smet 

Maria Anna Jaeoba De Mulder 

Emiliana Rombaudt 

Virginia De Bruyeker 

Maria Teresia Everaert 

Barbara Rombaudt 

Engelbertus François 

Desiderius Duponseel 

Maria Theresia Maes 

Franeisca Noppe 

Simon Lammens 

Joannes Baptista Ervinek 

Bernardus Campen 

Carolus Bouqué 

Petrus Gielis 

Ludovieus Reyntjens 

Carolus Vastemans 

Ludovieus Van Den Baere 

Adolphus De Clercq 

Dominieus Van Tomme 

Honorius Brusseel 

Robertus Boxstaele 

Augustus De Bruyekere 

Ferdinandus Versteigel 

Franciscus Venneman 

Nicolaus De Roo 

Augustus Gyselinck 

Petrus Joannes Raman 

Desiderius Braeckman 

Adolphus Rutten 

Amelia Vander heyden 

Euphemia Claessens 

Alexaudrine Verkruyssen 

Maria Teresia François 

Sophia Boxstaele 

Viringia De Vogelaere 



Benedicta Diering 

Adolpbina Callens 

Marie Regina Cornelis 

Joannes Baptista Veeckman 

Petrus Minoot 

Carolus Ludovicus Vandenhove 

Constantinus Neyreman 

Domenicus Baetens 

Petrus Domenicus De Langhe 

Ludovicus Rombaut 

Seraphinus Vande Velde 

Ursula Hemelsoet 

Maria Theresia Mortier 

Hortentia Heyndricks 

Coleta Vandenhove 

Eugenia Ervinck 

Natalia Duponseel 

Pelegie D"anvers 

Natalia De Beuf 

Ursula Vanderheyden 

Rosalia Bekaert 

Alexandrina Verzwalm 

Natalia De Moerlooze 

Virginia De Rokere 

1835 

Rosalia Claus 

Justina Fleurix 

Virginia Bekaert 

Regina Carchon 

Berlindis De Mulder 

Hortentia Bekaert 

Regina Carchon 

Berlindis De Mulder 

Hortentia Bekaert 

Paulina Geers 

Natalia Coman 

Casimirus Vermeulen 

Alexander Boucqué 
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Adolphus Callens 

1836 

Ludovicus Reynard 

Bernardus Bekaert 

Victor Gyselinck 

Carolus Elewaut 

Serapahinus Dierix 

Seraphinus Coolens 

Joannes Franciscus De Wilde 

Jacobus De Smet 

Felicianus Dierix 

Felicianus Raes 

Eugenia De Roker 

Amelia Van Hecke 

Rosalia Steurbaut 

Maria Joanna Galle 

Barbara Venneman 

Maria Carola Hofrnan 

Adelaide Hermie 

Livina Francisca Speelman 

Constantinus De Cock 

Joannes Livina Van Beveren 

Francisca Xaveria Heyreman 

Maria Theresia De Smet 

Theresia Heulen 

Ludovicus Vander Heyden 

Petrus Zeeuws 

Augustinus De Cort 

Petrus Joannes Vanden Hove 

Casimirus Vervaet 

Caismirus Hoomaert 

Petrus Hermie 

Carolus Ludovicus Criel 

Livinus Vernleulen 

Petrus Josephus Piens 

Ludovicus Impens 

Maria Livina De Wilde 

Anna Cluistina Arnaut 



Rosalia De Vogelaere 

Sophia Versteigel 

Sophia Giele 

Seraphina De Smet 

Natalia Poffé 

Maria Christina Vande Vijvere 

Joanna Maria De Sloovere 

Maria Christina Buyse 

Maria Hortentia Rutten 

Carola Schatteman 

Coleta Verbrugghen 

Clementina Coleta Wa)1ens 

Joannes Baptista De Lombaerd 

Anna Catharina Rombaut 

Sophia De Bleyzer 

Amandus Brack 

Barbara De Corte 

Petrus Joannes De Ge)1er 

Maria Coleta Van Bever 

Melle ook in Frankrijk 

Voor wie nog geen vakantiebestemming heeft en er toch eens een aantal dagen van tussenuit wil geven 

we graag een interessante tip: probeer eens de gemeente Melle in Frankrijk. Gelegen in de groene 

vallei van de Béronne ten zuiden van de stad Poitiers, ons bekend uit de geschiedenisboekjes van toen 

we nog op de schoolbanken zaten (want was het niet daar dat Karel Martel, ja de grootvader van Karel 

de Grote, in de 8sle eeuw na Christus de Arabische invaller uit het Spaanse schiereiland versloeg ?), en 

ten noorden van de stad Angoulême (wereldberoemd bij de liefhebbers van het stripverhaal, er is daar 

trouwens ook het Centre National 

de la Bande Dessiné) is het 

Franse Melle zeker de moeite 

waard om te bezoeken, het stadje 

bezit wel drie romaanse 

kerkgebouwen, waarvan deze 

toegewijd aan Saint-Hilaire de 

mooiste zou zIJn. We drukken 

hierbij van dit stukje 

kerkpatrirnoniurnn een foto af, 

overgenomen uit het 

voortreffelijke toeristische 

tijdschrift 'Kreo' (9de jg. nr.l, februari 2000). In dit nummer wordt overigens een geheel artikel gewijd 

aan de streek van de Charentes waarin het Franse Melle zich situeert. 
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MUSEUMDAG VOOR LEERKRACHTEN 
- door Daniël Lemmens -

O
P initiatief van de Culturele Raad en de Heemkundige Vereniging De Gonde werd een 

museumdag voor leerkrachten georganiseerd op donderdag 9 maart tijdens de 

krokusvakantie. Een dertigtal leerkrachten maakten van die gelegenheid gebruik om kennis 

te maken met de Melse musea. 

Om 14u. werden ze verwelkomd door de heer Oscar De Backer, schepen van cuhuur, in het 

Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum. In zijn korte uiteenzetting had hij het over 

het ontstaan en evolutie van het Gemeentelijk Museum. Hun eerste project was de archeologische 

zoektocht naar het verdwenen kasteel Cortrosine in de Kouterslag. Samen met een paar vrienden, 

verzameld rond de huidige conservator A. De Baets, konden ze een aantal muren blootleggen en 

interessante voorwerpen verzamelen die ze later tentoonstelden in het Gemeentelijk Museum. 

Geleidelijk werd dit museum dan verder uitgebouwd met opgegraven voorwerpen en schenkingen van 

particulieren. Zo kreeg men onlangs nog een merkwaardige schenking van L. Vits van 130 maquettes 

en ontwerpen van haar vader, beeldhouwer Jules Vits. Dit vormt nu de blikvanger van het vernieuwd 

museum. Door medewerking van de Heemkundige Vereniging De Gonde en het VVF werd sedert 15 

jaar een modem Archief en Documentatiecentrum uitgebouwd dat ten dienste staat van allerlei 

opzoekingswerk. 

Hierna nam Jan Olsen het woord. Hij lichtte de verschilldende mogelijkheden toe voor klasbezoek en 

nodigde de aanwezigen uit voor een rondgang in het museum. Hij vestigde ook de aandacht op de 

documentatiemap die ze op het einde van de dag zouden ontvangen en waarin alle praktische 

informatie en gegevens van de bezochte musea te vinden zouden zijn. 

Daarna wandelden we naar het college. Aan de poort werden we opgewacht door pater Overste P. 

Depré. Hij gaf wat uitleg over de inkom en de trappenhal en leidde ons naar de kapel waarover hij 

enige historische toelichting verstrekte. Vervolgens bezochten we het etnografisch museum dat voor 

velen een echte openbaring was . Elk werelddeel had zijn glazen vitrine. Zo trof men aan : prachtig 

Chinees porselein, Japanse tekeningen, fragmenten van mummies, Romeinse vazen, Afrikaanse 

muziekinstrumenten en ook een aantal historische curiosa zoals de pantoffel van paus Innocentius, de 

laars van Wellington en een wijnfles van Napoleon. De moeite waard! 

Een korte wandeling bracht ons daarna naar brouwerij Huyghe. Onder leiding van D. Lemmens 

doorliepen we vlug de brouwerij zelf. In de twee museumzalen kregen we uitleg over de rijke 

verzameling van o.a. bierkruiken, stoot- en trekkarren een stukje industriële archeologie met de oude 

vatenvuller, kroonkurkmachine, roerschoppen, beelden van Cambrinus, koning van het bier, en H. 

Arnoldus, patroon van de brouwers. We bewonderden de educatieve overzichtspanelen : Hoe 

brouwde men in de middeleeuwen en hoe brouwt men nu, en de documenten en foto's i.V.m. de 
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geschiedenis van de brouwerij en de familie Huyghe. De moeite waard was teven het klein café anno 

1930 waarin we vergane caféspelen, oude caféattributen en affiches konden bekijken. 

Hierbij mocht het product bier zelf niet ontbreken. Nadat de heer J. H. Bral, voorzitter van de 

Culturele Raad een slot- en dankwoordje had uitgesproken, konden we overvloedig proeven van de 

lekkere Melse bieren: Delirium, Sint Idesbald abdijbier, Vieille Villers, Guillotine en Campus. 

Een succesvolle museumdag liep ten einde! 

Schepen Oscar De Backer. verwelkomt de leerkrachten in het Gemeentelijk Museum n.a. v. de museumdag te Mel/e. 
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~nhoudstafe~ 

- Woord vooraf 

- Bestuur en lidmaatschap van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

- Een eeuwenoude traditie ... Melle-kermis op eerste zondag van juli 

- Zomertentoonstelling 2000 in het Gemeentelijk Museum Melle 

- Gentil Demeyer, politiecommissaris te Melle, 80 jaar geleden brutaal vermoord 

- Nieuw boek : "Van Quaet-Atrecht tot Kwatrecht" 

- Dina Lateur, Streuvels ' Prutske te Gent overleden 

- Datering van Engelse ceramiek 

- Aanvullende ledenlijst van de H.v. De Gonde 

- Melle-Dries : het café "De Slachter" bij Francq 

- De huwelijken van de Burgerlijke Stand in Melle (1796-1900) 

- De leden van de Confrerie of Broederschap van de H . Rozenkrans (1711-1787) 

- Melle ook in Frankrijk 

- Mllsellmdag voor leerkrachten 

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer : 

De Baets August 

De Ruyver Luc 

Desmet Ginette 

Lernrnens Daniël 

Olsen Jan 

Oosterlinck Filip (opmaak) 

Selhorst Piet (foto' s) 

Vervust André 

druk: n'lQO 
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