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Woord vooraf,

De Heemkundige Vereniging De Gonde groeide uit de aktiviteiten die een groepje mensen die in de
maand augustus van 1971, dertig jaar geleden dus, onder de enthousiaste leiding van de nog immer
aktief zijnde August De Baets, archeologische opgravingen organiseerden. Ze waren op zoek naar
sporen van de in de late 16de eeuw verwoeste middeleeuwse burcht « Cortrosine », de woonplaats
van de Heren van Melle. Resultanten van o.a. deze opgravingen waren de aanleiding voor de eerste
aanzetten van de uitbouw van een Gemeentelijk Museum te Melle. A. De Baets werd er conservator.
In 1984 was hij een van de drijvende krachten voor de oprichting van een Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum. Behoudens de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) is onze
heemkundige vereniging er een aktieve partner van.
In 1996 gaf onze vereniging het prachtige boek « Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle » uit.
August De Baets was er de auteur van. Honderden exemplaren vonden hun weg naar geïnteresseerde
lezers. Vandaag ligt van de hand van dezelfde auteur een nieuw manuscript klaar. Inhoudelijk komt
de historiek van de vele kleine landbouwuitbatingen te Melle aan bod. Jaren studie- en puzzelwerk
op basis van eerder schaars archief kwamen hierbij te pas. Vele Mellenaars zullen in deze uitgave een
brok voorgeschiedenis van hun onmiddellijke woonomgeving ontdekken. Praktisch plannen wij deze
publicatie voor de komende zomer.Wij houden u op de hoogte. Concreet nieuws mag u zeker
verwachten in ons volgend nummer van ‘De Gonde’
Verder vragen wij straks ook uw aandacht voor onze zomertentoonstelling rond het thema heraldiek
of wapenkunde. Zoals steeds nemen we onze eigen gemeente als uitgangspunt. Het nummer 2 van
onze lopende jaargang brengt u hierover meer nieuws.
Voorliggend nummer biedt u weerom een grote verscheidenheid aan bijdragen. We wensen u dan
ook veel leesgenot !

Jan Olsen
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GEKRAKEEL OMTRENT DE OUDE SCHELDE
- door Ginette Desmet –

Inleiding
De grenzen tussen landerijen , landgoederen ,parochies en gemeenten , ja zelfs landsgrenzen
bestonden eeuwenlang gedeeltelijk uit natuurlijke barrières zoals o.a. waterlopen. Zo werd ook de
grensscheiding tussen Melle en het nabije Heusden gevormd door de Schelde.

Een paar

bochtafsnijdingen( coupures) van de natuurlijke loop zorgden later voor grenscorrecties. Aan de
Melhoek te Heusden werd in 1755 een eerste rechttrekking van de Schelde uitgevoerd. De lap
meersgronden begrepen tussen de nieuwe loop van de Schelde en de oude Scheldebocht heette van
oudsher de Melham en was oorspronkelijk Mels grondgebied. De oude Scheldeloop aan de Melhoek
werd vanaf 1757 wettelijk particulier bezit van de familie du Bois de Schoondorp zodat 'deze ophield
een publieke rivier te zyn en hunne particuliere proprieteyt geworden was'. Dit recht werd de familie
toegewezen als vergoeding voor gronden in de Melleham die ze verloren hadden door het graven van
de nieuwe bedding.
In het Rijksarchief te Gent is in het algemeen Familiefonds onder het nr. 5226 een omvangrijke
archiefbundel bewaard gebleven die samengesteld is uit resterende documenten van diverse processen
gevoerd omtrent geschillen in verband met het eigendomsrecht van de Oude Schelde.
Een eerste geschil omtrent dit eigendomsrecht en meer bepaald het visrecht dateert al van 1778. Er
vloeiden diverse processen uit voort die niet minder dan tien jaar zouden aanslepen.
Ook in de eerste helft van de 19de eeuw werden diverse processen nopende het eigendomsrecht
gevoerd die we even nader gaan belichten.

Diverse tribulaties betreffende de Oude Schelde.
In 1813 waren de eigenaars van de Oude Scheldebedding door vererving de grafelijke familie de
Baillet en aanverwanten. Uit dit jaar is een gewoon proces-verbaal bewaard gebleven. Op 30 mei
werden door Jacques Raman , 'garde civile', tussen middernacht en vier uur vier mannen opgepakt.
Pierre Moreels, zoon van Gilles, knecht ;Ange Verschaffelt , landbouwer ten Wetteren- ten -Ede en
Jean De Praeter ,werkman eveneens van Wetteren-ten Ede werden betrapt bij het vissen in de Oude
Schelde. De twee eerstgenoemden hadden daarbij gebruikt 'une filet vulgairement nommé cruysnette'
,de derde 'deux filets dit balnetten' . De vierde opgepakte was Jean Hoppe , zoon van Guillaume
,landbouwer te Heusden.
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Hij had bedreigingen geuit tegen Raman:'que par tout ou il se trouverait ou rencontrait entre quatre
yeux il s'en serait vengé'. Als verzwarende omstandigheden kwam er nog bij dat Jean Hoppe een
geweer bij zich had. Verdere gegevens over de strafmaat ontbreken. De visnetten en het geweer
werden waarschijnlijk wel verbeurd verklaard .
Deze stropers vormden maar een klein fait-divers. In februari 1815 begon een proces tegen de familie
Van Crombrugghe en in 1818 een tegen Jacques De Poorter uit Heusden.

De eersten werden

beticht van jaarlijks het riet uit de bedding te hebben gesneden en een gedeelte van de bedding te
hebben gevuld. De Poorter werd beticht dat hij in juli 1817 en ook nog daarna een hoeveelheid aarde
en stenen op de oever had gelost waarvan het meeste in de bedding van de Oude Schelde was
terechtgekomen.
Over de zaak tegen de familie Van Crombrugghe (1) zijn te weinig archiefstukken bewaard gebleven
om tot een sluitend overzicht te komen zodat hier verder niet op ingegaan wordt.
Over de zaken tegen Jacques De Poorter(want het zou niet bij dit ene incident blijven) resteren genoeg
documenten die toelaten een duidelijk beeld van alle tribulaties te schetsen.

De processen tegen Jacques De Poorter.
Een van de particuliere eigenaars van de Oude Schelde in 1818 was Louis De Draeck. Zijn vrouw
Colette Barbe de Lauretan stamde af van de familie du Bois de Schoondorp. Van hem is in dit
archief een briefje bewaard waaruit blijkt dat zijn taalgebruik vrij direct was. Als edelman gebruikte
hij nog altijd Nederlands, de taal van de processtukken is echter Frans. Zo schrijft hij op 22 juni 1818
vanuit zijn residentie in Zomergem naar een van zijn advocaten:'Aengezien dezen uytval sal dienen tot
exempel van de andere dieven die gereet staen om op een nieuw te beginnen van onsen grond in te
nemen ,hetgeen wij niet en mogen toelaten aengesien het klaer is dat het water aen ons is (. . . . )dus
mag dese saeke soo wel voor den tribunal kommen als die Van Crombrugge welken grooten dief den
klynnen ondersteunt (. . . )
De eisers -de familie de Baillet en aanverwanten -hadden een zevental getuigen opgetrommeld die
allen onder ede bevestigden dat Jacques De Poorter tijdens de maand juli in 1817 en ook nog daarna,
een hoeveelheid aarde en zand met karren had laten aanbrengen op de Oude Schelde-oever ,rechtover
zijn woning ,en dat het meeste ervan in de oude bedding was gestort.
Deze getuigen waren :Jean François De Neve ,48 j. , werkman te Melle ;Pierre Elie De Neve, 50 j.,
dagloner te Heusden ;Amand Praet , 40 j , dagloner te Heusden Melhoek ;Damien De Cock 49 j.,
dagloner te Wetteren- ten –Ede ; Jacques Raman ,45 j, landbouwer te Heusden ;Jacques Dieraert , 30 j,
dagloner bij Jacques Raman en Benoit Matthys ,20 j ,dagloner te Heusden.
Jacques De Poorter van zijn kant had ook een aantal getuigen bij elkaar gekregen waarvan de
antwoorden veel gevarieerder en genuanceerder waren.
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Het rijtje begon met François De Coene een 20 jarige timmerman-schrijnwerker uit Gontrode. Hij
had gezien dat De Poorter grond,zand ,puin en ‘chiendents vulgo peeèn’(2) had laten aanvoeren op de
oever zonder dat er iets in het water was terechtgekomen.
De 69 –jarige Jacques Hoppe,dagloner te Wetteren-ten-Ede, wist te vertellen dat het huis van De
Poorter voordien toebehoorde aan de familie Cardon. Hij had daar verscheidene jaren gewerkt en de
weg ,opgehoogd door De Poorter, had er altijd bestaan. De heer Drieghe de toenmalige huurder had
altijd (ten eigen bate ) de wilgen en boomtronken langs de Oude Schelde gekapt en gesnoeid. De weg
was nu volgens hem met twee voeten opgehoogd en een voet verbreed,alle aangevoerde grond was
terplaatse gebleven zonder dat het meeste ervan in het water was terechtgekomen. (Waarbij hij dus
indirect toegaf dat er wel iets in het water was gevallen)
De 17 jarige Jean Baptist Van Hove , knecht bij De Poorter , wist te zeggen dat alle aangevoerde
grond op de oever was gestort ,dat niets in het water was terechtgekomen en dat alleen de oever nu
zo’n voet was opgehoogd .
De 21 jarige Philippe Beckman ,dagloner uit Melle had in juli 1817 en ook later meegewerkt aan het
ophogen van de oever. Volgens hem was er een uiterst kleine hoeveelheid grond in het water
terechtgekomen en was de oever ongeveer 2 voet verhoogd en verbreed.
Augustin Vogelaere,een 50 jarige dagloner uit Melle had ook meegewerkt aan het ophogen doch wist
niet te zeggen hoeveel hoger of breder het terrein was geworden,noch had hij gezien dat er iets in de
bedding was terechtgekomen.
Joseph Malesie ,een 53 jarige landbouwer ,eveneens uit Melle ,bevestigde ook dat alles op het terrein
was gestort ,dat het terrein met ongeveer 2 voeten was opgehoogd maar niet verbreed en dat de meeste
aangevoerde grond niet in de Oude Schelde was terechtgekomen.
Jean Dirick een 34 jarige werkman die het terrein goed kende omdat hij daar in de buurt geboren was ,
bevestigde dat er altijd een weg langs het water naar het eigendom van De Poorter had geleid, dat de
oever iets opgehoogd was maar niet verbreed en dat er altijd wilgen en struiken op de bermen en
oevers stonden die er nog altijd waren.
De 46 jarige François De Raedt een werkman uit Heusden wist net als Augustin Vogelaere nergens
van en had ook niets gezien.
Pierre Haesaert een 53 jarige lanbouwer uit Heusden woonde al 24 jaar dicht bij het huis van De
Poorter dat voordien eigendom was geweest van de familie Cardon. Volgens hem waren de wilgen
langs de kant geplant door De Poorter. Deze bomen waren altijd gekapt of gesnoeid geweest door de
eigenaars van dit huis. Over de aanvoer van grond en de ophoging ervan wist hij niets te vertellen.
Tenslotte was er nog de 36 jarige Bernard Vermeulen ,een werkman uit Heusden ,die beweerde dat de
oever niet was verbreed maar alleen een tweetal voeten opgehoogd. Dat er aarde in het water zou
terechtgekomen zijn had hij niet gezien.
De vrederechter oordeelde op de 11de september 1818 dat Jacques De Poorter ten laatste 10 dagen na
het vonnis alle grond die in de bedding was terechtgekomen bij het ophogen van het terrein weer
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moest verwijderen. Het planten ,kappen of snoeien van de bomen werd niet weerhouden omdat deze
op vage grond stonden. De Poorter werd veroordeeld tot de kosten.
In hoeverre De Poorter het arrest liet uitvoeren is onduidelijk. In het vonnis wordt geen welbepaalde
hoeveelheid omschreven (hoeveel karrevrachten bv ?)In ieder geval was hij uit hard hout gesneden
want het bleef niet bij deze ene zaak. Tien jaar later werd op 14 maart 1828 een nieuw proces verbaal
ten zijnen laste opgesteld dat zou uitlopen op diverse rechtszaken die maar bleven aanslepen. De
aanklagers waren opnieuw de familie de Baillet en aanverwanten. Nu luidde de aanklacht dat hij
opnieuw ,al enige jaren voordien en tot het jaar 1828 een deel van de Oude Schelde gelegen rechtover
zijn partij bos gelegen binnen Heusden,palende ten noord-oosten aan de bedding had opgevuld. Het
verweer van De Poorter was nu ‘dat het oud bedde geleden verscheydene jaren door de eysschers zelf
is gevuld behoudens een zeer klein gedeelte’. De zaak kwam voor de rechtbank van eerste aanleg te
Gent en bleef aanslepen.
Op 16 oktober 1837 werd de getuigenis genoteerd van ene François De Neve landsman te Heusden die
verklaarde’ dat hy wylent Abraham De Corte ,arbijder gewoond hebbende in het huys van de begyn
De Poorter,zuster van de gedaegden , (3) bevonden heeft omtrent het midden van de nacht doende
syne ronde tot ondervins of er niemand in de Oude Schelde en vischte hy dus de Corte bevond met
aerde te schieten in het water der Schelde recht over den bosch van Jacobus De Poorter. Dat hy De
Corte aen De Neve gezeyd heeft en maeckt my niet kenbaer dat ick dat doen want Poorter zoude
loochenen dat ick sulcx door syn last doen’
Twee maanden later op 15 december van dat jaar legde De Poorter het koppige hoofd neer om de ogen
voorgoed te sluiten. Toen zijn nalatenschap op 30 juni 1839 werd vereffend door notaris Le Begue uit
Gent was de zaak nog altijd ‘hanghende of sleepende ‘(4)
Latere papieren ontbreken,over de uitslag van de zaak blijven we voorlopig in het ongewisse.

De erfenis van Jacobus De Poorter .
Jacobus De Poorter was geboortig van Melle. Hij werd er gedoopt op 26 mei 1775 als zoon van
Joannes (Franciscus )en Anna Marie Raman. Hij huwde met Anna Cornelia Moens ,een dochter
van Judocus Moens en Pieternelle Declercq. Het echtpaar had geen kinderen. Bij zijn overlijden te
Heusden had hij een testament nagelaten waarbij hij het vruchtgebruik van zijn erfgoederen en de
goederen verworven tijdens het huwelijk benevens de totale mobilaire baten naliet aan zijn weduwe.
M.a.w. zijn vrouw leed geen materieel verlies bij zijn overlijden. Wel was er een legaat aan Charles
Lerneu ( ?) zoon van Guillaume en Maria Joanna Verstraeten waarbij hij hem de helft van een
hofstede en lochting wezende een herberg te Heusden Melhoek aan het veer met een partijtje land
naliet. De andere helft was nog eigendom van zijn weduwe
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Jacobus De Poorter was een welgesteld man : van zijn zijde had hij een achttal partijen grond,land en
bos geërfd benevens verscheidene renten. Tijdens zijn huwelijk had hij niet minder dan drieëntwintig
partijen kunnen bijverwerven waaronder :’een hofstede met huys en stallingen wesende eene herberge
genaemt Bosschen Veir gestaen en gelegen binnen de prochie van Melle noord-oost aen de Schelde ’.
Ook tijdens het huwelijk verworven was :’Een huys met twee stagien,met hoven van byde
kanten,schuer en stallingen gestaen en gelegen binnen de prochie van Heusden in den Melhouck
,cadaster sectie D nr. 425-426-427-428 ,groot 76 aren 10 ca. palende zuyd ande Schelde ende noord
de straete genaemt Meulenhoekstraete’.

Als erfgenamen waren er :
1.

Zijn zuster Angeline De Poorter weduwe van Josphus Symaeys,koopvrouw te Gent in
de Brabantstraat.

2.

De kinderen van zijn overleden zuster Livina de Poorter met name Jacobus Francis
Buyle, mulder , en Marie Thérèse Buyle,particuliere ,beiden te Heusden .

3.

De kinderen van zijn overleden broer Pieter Francies uit diens huwelijk met Marie
Jacoba De Putter-met name :Rosalia De Poorter gehuwd met Francis Schepens
,landbouwers te Wetteren. Charles De Poorter ,particulier te Wetteren en Angelus en
Jacobus De Poorter ,beiden nog minderjarig en onder de voogdij van hun moeder
Maria Jacoba De Putter,landbouwster te Wetteren – ten –Ede.

De eigenaars van de Oude Schelde .
In 1757 werd de Oude Schelde privébezit van de familie du Bois de Schoondorp ter compensatie van
hun gronden in de Melham die onteigend werden voor de aanleg van de nieuwe coupure. Volgens
gegevens in de archiefbundel was de Melham

reeds midden de 17de eeuw eigendom van een

Emmanuel Triest heer van Ouwegem en in 1657 was de ham eigendom van Maximiliaen(Triest)
van Ouwegem. Nadien werd het gebied waarin ook

een klein gedeelte dat feodaal goed was

(leengoed) vooral via de vrouwelijke lijn vererfd zodat de familienamen steeds wisselen. Via dochter
Catharina van Ouwegem(6) die gehuwd was met Adriaan Schotis kwam het aan dochter Isabelle
gehuwd met Balthasar Buens. Via dochter Maria Anna Buens gehuwd met Judocus Matheus du
Bois de Schoondorp kwam het in deze familie. Via de twee dochters van dit echtpaar ( Marie
Angelique en Isabelle Marie) die beiden huwden met twee broers Vilain XIIII (Jean Jacques Philippe
en Charles François) kwam de Melham in het bezit van deze familie. De vererving gebeurde dan door
drie dochters van deze laatste :Colette Sabine gehuwd met Jean Baptist de Lauretan d’Alembon ,
Charlotte Jeanne Fr. J. gehuwd met Alexander de Baillet en Isabeau Marie J. die huwde met diens
broer Charles Amour ( !) de Baillet .
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Bij verdere vererving treffen we

behalve de naam de Baillet nog de namen De Draeck,de

Vaernewijck,de Limminghe en d’Alegambe aan . Tot zover de gegevens die in deze archiefbundel te
rapen vallen.

Zicht op de Schelde naar aanleiding van de tweede rechttrekking, ter hoogte van brug – en Pontstraat (te dateren begin 1900)

Voetnoten.
1. Lieven Van Crombrugghe –zoon van Josephus en Maria Rosa Antheunis was hoofdgedagvaardigde van de familie.Net als zijn vader was
hij ontvanger/boekhouder/rentmeester. Een van zijn broers Jozef Jan ,zou later een graag geziene burgemeester van Gent worden (18261830, 1830-1836 en 1840-1842).
2. Kweek :een zeer hardnekkig en lastig onkruid uit de grassenfamilie. De volksmens gebruikt nog altijd het woord peën .
3. Christina De Poorter ,een van de zusters van Jacobus werd in 1792 begijn in het klein begijnhof O.-L.-Vrouw ter Hooie en de Lange
Violettestraat te Gent . Ze woonde daar in het convent H. Begga en stierf er op 2-maart 1834.
4. R.A.G. Modern notariaat . Tyman 1.nr. 180.
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HET WAASLAND IS CAMILLE MELLOY NOG NIET
VERGETEN
- door Daniël Lemmens –
De laatste jaren van zijn leven heeft C. Melloy in Waasmunster
verbleven.

Hij

was

er

directeur-aalmoezenier

van

de

Rozenbergabdij en woonde in het huis naast de jongensschool
tegenover de kerk. Hij overleed in de stadskliniek van Sint-Niklaas
op 1 november 1941 na een heelkundig ingrijpen. In Waasmunster
werd zijn begrafenisplechtigheid georganiseerd in aanwezigheid
van enkele Frans- en Nederlandsschrijvende letterkundigen w.o.
Stijn Streuvels en een lid van de Académie Française. Zijn lijkkist
werd overgebracht naar het kerkhof te Melle waar hij werd bijgezet
in de grafkelder van de familie De Paepe.

In 1948 werd zijn

bibliotheek en archief plechtig overhandigd aan de Bibliotheca
Wasiana1, door zijn broer pater Theophile De Paepe namens de
familie. De gelegenheidsrede in het Nederlands werd uitgesproken

Rozenbergabdij

door Dr. Albert Van Driessche2 en prof. Dr. Charles de Trooz3 oud-leerling en vriend van C.M. sprak
deze uit in het Frans. De heer Henri de Lovinfosse4 die bemiddelde voor deze schenking, liet zelfs
hiervoor een prachtig meubel vervaardigen dat nu de zaal van Bibliotheca Wasiana siert samen met het
bas-relief van onze literator. Van deze verzameling werd ook een lijvige catalogus samengesteld door
Diana De Dauw (1975). Bibliotheca Wasiana verzamelt alle werken die
ofwel door Waaslanders geschreven zijn ofwel in het Land van Waas
gepubliceerd werden ofwel over het Waasland en zijn bewoners handelen.
In 1987 publiceerde Maurits Fierens5 het boek “Tussen dennebos en
Durme. Poëtische facetten van Waasmunster (Davidsfonds)”. Het is een
bloemlezing van dichters van Waasmunster of teksten over deze gemeente.
Zo treffen we hier bekende namen aan als Anton Van Wilderode, José De
Poortere, Jan Vercammen, Armand Van Assche, Lode Ontrop, Edm.
Verstraeten e.a.. C. Melloy is hierbij ook aanwezig met niet minder dan 9
1

Maurits Fierens

Bibliotheca Wasiana : organisatie voor streekarchief gesticht door W.L. Melis, Jozef Noens, Jozef De Wilde en André Stoop in
samenwerking met het stadsbestuur. Ze bevat momenteel 8000 boeken en 3000 documentatiemappen en is gevestigd in de stadsbibliotheek van
Sint-Niklaas.
2
Dr. Albert Van Driessche : ° Grembergen 1885 – geneesheer en letterkundige o.a. auteur van de roman “Rietvelde” – C.M. droeg aan hem
zijn laatste gedicht op “Pietje de dood”.
3
Prof. Dr. Charles de Trooz (1902-1958), behaalde het doctoraat in de romaanse filologie aan de Sorbonne te Parijs. Hoogleraar aan de
universiteit van Leuven. Kreeg de pijs van de Scriptores Catholici en de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor het Essay. Publiceerde een boekje over
C.M. “Souvenirs sur Camille Melloy”.
4
Henri de Lovinfosse : was directeur van de Manta-fabrieken, sociaal geëngageerd figuur en weldoener van de gemeente Waasmunster.
Publiceerde een boek “Contrat sociale”.
5
Maurits Fierens (1915-1986) hoofdonderwijzer, voorzitter van het Davidsfonds en dirigent van verschillende muzikale verenigingen.
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gedichten.
In zijn inleiding schrijft M. Fierens dat “Camille
De Paepe naar onze gemeente kwam als geestelijk
directeur van de Rozenbergabdij. Hij is, volgens
ons, de belangrijkste dichter die hier – tot nu toe –
gewoond heeft.

En eigenlijk zijn we, zelfs na

zoveel jaren, nog altijd een beetje blij, dat hij hier
gelukkig is geweest, als wij tenminste zijn
gedichten mogen geloven.

Dat mogen we

inderdaad : we beschikken over meer dan een bron
die ons de inhoud van deze verzen bevestigt.
Melloy’s naam is nog niet vergeten : hij heeft zijn
definitief plaatsje in de geschiedenis van de Franse
(Belgische) literatuur. Maar gelezen wordt hij niet
meer. We vinden dit niet alleen jammer maar zelfs
wat onbegrijpelijk : in zijn omvangrijk oeuvre
zitten zoveel, bijwijlen briljante, taalvaardigheid,
vormbeheersing en diepmenselijke (over-) gevoeligheid dat, wie deze poëzie leert kennen, bijna niet
anders kan dan ervan houden. Het is natuurlijk waar, dat de ene kunstenaar ons meer aanspreekt dan de
andere, maar waarachtig kunstenaarschap, gebaseerd op overwegend klassieke opvattingen is, hoe dan
ook, herkenbaar. Daarom durven wij in verband met Melloy en zijn werk een wens uitdrukken : dat zij
eens, of liever nog : weldra, door een fijnbesnaard en enthousiast romanist tot onderwerp zullen gekozen
worden van een doctoraatsthesis6; en dat de uitgave van een grondige studie van de dichter en zijn werk
een ruime en representatieve bloemlezing uit de poëzie en het proza moge begeleiden. Even hard willen
wij hier pleiten voor een studie van zijn Nederlandstalige werken. Misschien zit ook daartussen nog
veel waardevols, dat vandaag niet meer toegankelijk is, zelfs niet voor een geïnteresseerd publiek.”
Wat verder geeft hij volgende bedenking ten beste : “Terloops moeten we hier toch even wijzen op het
feit dat zowel Melloy als Geerinck7, ondanks het gebruik van het Frans, rasechte en bewuste Vlamingen
waren. Hun Grotendeels Franstalige schoolopleiding, maar zeker ook de grote aantrekkingskracht van
de romaanse cultuur en literatuur hebben op hem een ver-reikende en verrijkende invloed gehad. We
mogen, daarenboven, geenszins vergeten dat Vlaanderen, met o.a. Verhaeren, Maeterlinck en G.
Rodenbach, een zeer sterke, internationaal zeer gewaardeerde literaire traditie had. Het werk van al
deze franstaligen behoort, in zijn volledigheid, tot het patrimonium van ons volk en vormt, nog steeds,

6

Monique Scheilinck uit Sint-Niklaas behaalde in 1989 de graad van licentiaat in de Romaanse filologie met haar eindverhandeling “Camille
Melloy de la vie à l’oeuvre”
7
Geerinkck : Franstalig literator uit Waasmunster. Zijn bundel “L’Etang Bleu” vormt het hoogtepunt van literaire loopbaan.
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een niet te verwaarlozen kanaal langswaar Vlaanderen zich in de wereld duidelijker kan profileren, én
langswaar de wereld Vlaanderen beter kan leren ontdekken.”
Deze stelling sluit wonderwel aan bij het referaat dat prof. Vic Nachtergaele uitsprak ter gelegenheid
van de Melloy-herdenking te Melle in 1991.
De eerste 4 gedichten komen uit “Dizains du Mont des Roses” en handelen over Waasmunster. Met
melancholische ondertoon bezingt hij zijn woonplaats.

Cette maison est vieille et ses combles de chêne
Hantés de souvenirs poudreux et vermoulus.
sauf le clocher dont elle a l’ombre, rien n’est plus
De ce qu’elle vit jeune au siècle dix-septième.
Sur des morts successifs ont verdi les tombeaux.
Et sur des seuils détruits surgi des toits nouveaux.
Auberge, elle a logé des marchands et des reîtres,
Boutique, débité l’épice ou les tabacs ;
Lasse et ridée enfin, elle ne comptait pas
Se rajeunir un jour humble hôtesse d’un prêtre.

Dit huis is oud en zijn eiken hanebalken
Bezeten door herinneringen, stofferig en vermolmd.
Uitgenomen de toren waarvan het de schaduw draagt,
Bestaat niets meer van toen het jong was in de 17de eeuw.
De graven zijn groen geworden boven doden die elkaar zijn opgevolgd,
En boven de vernielde drempels zijn nieuwe daken verrezen.
Als herberg heeft het handelaars gelogeerd en huurlingen,
Als winkel heeft het kruiden en tabak verkocht;
Moe en gerimpeld tenslotte, had het niet meer verwacht
Dat het zich nog een keer zou verjongen om nederig een priester te herbergen.

In een tweede reeks gedichten vinden we naast “Dans le village de mes rêves” (uit Les plus beaux
poèmes) en “Le Bonheur est le beau navire” (uit : Petit Baedeker Lyrique) een vijftal stukjes uit “Vingtsept petites élégies”. Met weemoed mijmert hij hierin over zijn jeugd.

Le jardin souffreteux de ma maison natale
Où l’arrière-saison s’égoutte aux ommiers tors,
Me conte mon enfance avec les mots très pâles
De souvenirs si vieux que je les croyais morts.
Hélas, je sens mon âme altérée et lointaine
En ce clos où si peu de détails sont changés :
Dans son propre passé mon rêve se promène
Comme parmi les fleurs d’un domaine étranger.

De bloedarme tuin van mijn geboortehuis
Waarin het naseizoen wegdruimt van de getorste appelbomen,
Vertelt me mijn kindsheid met de zeer bleke woorden
Van herinneringen die zo oud zijn dat ik ze dood waande.
Helaas, ik voel mijn ziel vervreemd en ver
Op dit erf waar zo weinig is veranderd :
Mijn droom dwaalt door mijn eigen verleden
Als tussen de bloemen van een vreemd landgoed.

Deze gedichten werden voortreffelijk vertaald door Herman Fierens8 zoon
van de samensteller van het werkje.
In 1988 won de Sint-Niklazenaar Piet Brak9 (pseudeoniem voor de in 1943
te Melle geboren Piet Bracke) met zijn dichtbundel “Rorschach” de ABBYang Poëziereeks Prijs.

Hierin staat het gedicht “Camille Melloy” dat

opvalt door zijn originele en ongekunstelde beeldspraak.
Piet Brak

8

Herman Fierens ° Sint-Niklaas 1941, woonde in Waasmunster tot 1972. Hij studeerde Letteren en Wijsbegeert te Leuven. Sinds 1964 leraar
te Lokeren. Hij won de “Basiel De Craeneprijs” van de Vlaamse Poëziedagen te Wemmel (1959) en de debutantenprijs van de provincie OostVlaanderen met de bundel “Brumaire”. Hij is medewerker van verschillende literaire tijdschriften.
9
Piet Brak verhuisde na de Tweede Wereldoorlog naar Sint-Niklaas. Hij debuteerde in 1964 met de bundel “Apollo” die bekroond werd met
de Debuutprijs van de Jong-Nederlandse Literaire Dagen. Nadien volgden “Woorden van water”, “Gezangen van een terdoodveroordeelde”,
“Kijken”, e.a.
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Camille Melloy
Het dorp daalt in een schemer
neer over zijn adem.
Helemaal weggewaaid
in zijn lichaam
wordt hij pas kwetsbaar
aan de scherpe haak
van de herinnering.
Tussen de vingers
beweegt een gedicht –
langs een stilstaande wolk
boven het kerkhof.
Is het weemoed die
buigt in weemoed –
of is het de dag
die langzaam vordert
als de ladder
in de nylonkous
van zijn hospita.

Onlangs heeft dichter José De Poortere10 een boek op de markt gebracht met
als titel “Over Wase auteurs”.

Hierin geeft hij een overzicht van hun

publicaties maar beperkt zich niet tot de literatuur. Heel wat aspecten van de
samenleving komen er aan bod zoals opvoeding, onderwijs, godsdienst,
verenigingsleven, geschiedenis…. Hij publiceert hierin ook een paar essays
waaronder een merkwaardige bijdrage over C. Melloy. Omdat dit de meest
José De Poortere

recente beschouwing is over Melloy nemen we die integraal over.

10

José De Poortere ° Sint-Niklaas 1935; Germaanse filologie, priester gewijd in 1965; oud-leerling en later collega van A. Van Wilderode;
leraar aan het Sint-Gregoriuscollege te Ledeberg; diocesaan inspecteur Engels, later ook Duits en Nederlands; sedert 1995 algemeen directeur
van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo van Deinze; redacteur van Vlaanderen en recensent van Poëziekrant e.a.; schreef gedichtenbundels
: “Een hoogwerker”, “Op het vogeltrek”, “De navel van de wereld” e.a., romans : “De bruine engel”, “Ik dood niet meer”; kortverhalen :”De
skatellen”, “De Zwarte weduwe” e.a.; essays : “M. Nyhoff”, “H. Uyttersprot”.
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CAMILLE MELLOY essay
1 Het Waasland
Hij werd geboren te Melle 1895 en overleed te Sint-Niklaas in 1941 na een verblijf van ongeveer drie
jaar in Waasmunster. Hier schrijft hij zijn rijpste werk: Requiem (1941).
Hij zal dus het bezoek van Hitler te Melle niet meer meegemaakt hebben. Melloy ziet de schaduw van
de dood naderen: "I'épervier fantôme" (de schim van de sperwer). Veel tijd rest er niet meer: "Oh ! pour
peu de temps, car cette mort est encore charitable".
Zijn pseudoniem Melloy staat voor C.J. De Paepe. Niets wijst erop dat hij gebonden is als schrijver aan
het Waasland, hij is er niet geboren en niet begraven. Zijn vader Germanus De Paepe was van Wetteren
(185l), zijn moeder Sidonie Bogaert van Oordegem (185l). Zijn twee broers werden ook pater. Op 5
december 1948 overhandigt men aan Bibliotheca Wasiana zijn archief, het Camille Melloy-fonds, zowat
zeven jaar na zijn overlijden in de stadskliniek te Sint-Niklaas en de begrafenisplechtigheid te
Waasmunster. Hier had hij als pater Jozefiet in de Rozenbergabdij onder de kloosternaam pater
Theodule in november 1938 zijn laatste opdracht als geestelijk directeur gekregen. Hij woonde nu niet
ver van de Dunnedijk, de dennebossen en de heide.
Zijn opleiding verliep evenmin in het Waasland: een Franstalige humaniora en het noviciaat in
Geeraardsbergen, filosofie, doctoraat te Leuven. Hier op de Oude Markt in het college van zijn
congregatie, de paters Jozefieten, wordt hij leraar Frans. In de oorlogsjaren is hij brancardier; hij
publiceert Vlaamse verzen in de Belgische Standaard en Franse verzen in Notre Belgique. Hij is dertig
als hij priester wordt gewijd. Hij wordt leraar in het college van de congregatie te Melle. Zijn leven
verloopt buiten het Waasland.
Als hij bij ons aankomt, is hij al een bekend schrijver die verscheidene keren werd bekroond in
Frankrijk (prijs ClaireVirenque, prijs Artigue) en in België (prijs Eugène Schmitz, prijs Edgar Poe). Hij
publiceert onder pseudoniemen: meestal Camille Melloy, maar ook als Theorbe, Gauthier d'Ys. Hij
heeft al heel wat van de wereld gezien: o.a. een cruise met de Léopoldville (1933), Duitsland
(Oberammergau-De Rijn 1934), een cruise op de Middellandse zee (met o.a. Streuvels 1935), Het Heilig
Land (1935), Zweden en Finland (1937), Zwitserland en Italië (1938). Naast zijn prozawerk in het
Frans had hij ook vertaald uit het Nederlands: o.a. Streuvels (Het Kerstekind), Antoon Coolen (Maria en
haar timmerman), Felix Timmermans (De harp van Sint-Franciscus).
Een paar jaar voor zijn dood reist hij nog naar Nederland (Amsterdam). Een echte binding met een
streek, Melle of Waasmunster heeft hij niet, wel herinneringen: Dans le jardin du voisin un pinson
chante avec vaillance. (Offrande filiale). Zijn roman Philippe Dariot bleef posthuum. Hij heeft wel een
binding met het Frans, voor hem een soort bevrijding. In feite wellicht werkte dat als een gewilde
vervreemding. "Je voudrais chanter/ Un chant qui délivre.."
Edmond Vandercammen noteert in 1958: "Mais il allait bientôt s'émerveiller á la découverte du français.
Plus tard, il choisira celui-ci pour exprimer sa tendresse religieuse". Aan de Nederlandse letterkunde
bewijst hij de dienst van de vertaler in het Frans. Laat me dan de wederdienst even bewijzen. Ik vertaal
van hem uit: Enfants de la Terre: het gedicht: La terre au Christ: De aarde voor Christus:
We hebben ze geplant in de diepe aarde,
Heer, de heilige tempels waar u vernieuwt
Sinds die wrede vrijdag der gesluierde hemelen
Uw offer voor het heil van de wereld.
De aarde hebben we gedwongen aan U aan te bieden
Haar edelstenen en hout, haar ijzer en steen
Onder onze wil werden ze vormen van een bidden
Die nog zullen spreken in de verre toekomst.
We hebben doen zingen, Heer, voor uw glorie,
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In de orgels, de Panfluit uit duizendvoud riet,
De stem van tempeesten, golven en vogels,
Met onze zielepijn of een hart vol overwinning.
Want al zijn we bestemd voor de hemelse extase
We blijven zonder schaamrood kinderen der aarde,
Gelukkig zijn we uw naam te lezen in haar geheim
Dat de antieke terreur bevolkte met sombere goden.
We houden van de aarde met U, gracieus of wreed,
Ontluikend traag haar nachten, haar dagen, een na een,
Zoals de mooie verhalen van het Oud Verbond
Die ik spelde als kind in de opengesneden bijbelbladen.
Ja, de aarde mooi als de lente van bron en bloem,
Door de eerste zonde van de mens ontheiligd,
Werd ze zoals hij veroordeeld tot de dood
zwanger door de Slang van eeuwen van ellende,
U hebt door terugkoop lichamen en zielen behouden
Weggejaagd van haar voorgoed Astarté de demon
Haar vreugde gewijd aan de zuivere zon
van de Maagd gezegend onder alle vrouwen.
Ook als ik de armen verhef aan het altaar,
Reik ik aan de onzichtbare glans van Uw gelaat
Op de krachtige zachte ritmes der prefatie
Met mijn arme liefde, een eerbetoon zonder grenzen.
Op de treden van eik of van zandsteen of marmer
Houd ik contact met het geheim van de grond
Waar de dood het bot van mijn voorouders mengde,
Waar mijn leven wortelt en groeit als een boom.
Goed is het als de kalme schone Latijnse gezangen
Versmelten met geruchten van het volle mooie leven
Jonge en frisse geluiden met hun tong aan de kapel,
Hun streling bevend en zuiver als de morgen.
Denkend aan de minuut waar mijn onwaardige handen,
U vasthouden, God almachtig, die vlees werd voor ons,
Uw goedheid zegent met verheven en zacht gebaar
De aardglobe gekroond met graan en wijn.

Andere bundels van hem zijn: Le soleil sur Ie visage;
Le parfum des Buis; Retour parmi les hommes;
Le miserere du trouvère.
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2 Camille Melloy's werk: perceptie en evaluatie.
Over Melloy in het jaar van zijn overlijden schrijft H.Davignon : Un poète flamand de langue
française(1941). Toen Camille Melloy in onze stadskliniek te Sint-Niklaas overleed, was ik amper zes
jaar. Misschien heeft mijn grootvader het bericht gelezen in La Libre Belgique. Vele Franstaligen in
het Vlaamse land lazen die krant. Priesters lazen ze meestal naast De Standaard. Grootvader was
geboren te Tourcoing, kreeg een republikeinse opvoeding, leerde van de opera genieten en was vroom
katholiek. Voor mij is hij een voorbeeld van hoe de verfransing kan omgekeerd worden. Met de
kleinkinderen sprak hij nooit Frans. In deze streek had Melloy als Frans auteur geen toekomst. Hij had
wel niet het nadeel dat toen Franse romans aankleefde: ze waren principieel verdacht van immoraliteit.
Dit was zo sterk dat mijn grootvader, een trouwe kerkganger, toch omwille van zijn lectuur van La
Libre Belgique door
onwetenden de naam
kreeg een framasson
te zijn. De kloof was
diep en niet zozeer op
grond
van
Vlaamsgezindheid.
Melloy kon dus niet
doordringen tot mijn
familie die zeer veel
boeken las.
Dan
kwam de collegetijd
op
het
KleinSeminarie.
De
superior, de latere
bisschop
van
Antwerpen, was toen
huisvriend van Albert
Van Driessche, dokter
en auteur, in de
nabijgelegen
Hofstraat. Heeft hij
die
een
longenspecialist was,
Melloy verzorgd ? De
moderne humaniora
van
Sint-Jozef
(Ankerstraat)
verhuisde in 1950 naar het college en fuseerde onder een nieuwe directeur. Bij de verhuizing gaf de
nieuwe superior Bruyninckx, historisch geïnteresseerd, me een stapel DWB. Ik las alle essays, ontdekte
Albert Westerlinck. Het tijdschrift opende mijn geest voor vreemde auteurs, maar Melloy bleef ver
buiten de horizon.
Twee superiors met literaire interesse, maar daar spraken ze niet over met jonge leerlingen. Ze hielden
afstand en vrije tijd over. De verplichte voordrachten op zondag voor de leerlingen bleven binnen de
cirkel van Gezelle en van de Griekse kunst.
De Franse taal zelf was geen grens. Mijn vader werkte voor Franstalige bedrijven en Vlaamsgezindheid
werd niet verward met een afkeer voor de Franse Cultuur. Op taalvakantie bij aangetrouwde familie in
Zinnik (Soignies) ontdekte ik door mijn neef Camille Fizain, een leeftijdsgenoot, in 1951 het Waalse
surrealisme van Robert Goffin (1898). Goffin had als criticus een zeer ruime belangstelling:
Apollinaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé.
Publiceerde nog in 1965 over Mallarmé. In Victor Hugo, herinner ik me levendig, zag hij een voorloper
van het surrealisme omwille van diens hallucinante, visionaire en originele beelden. Daar waren mijn
Waalse leeftijdgenoten mee bezig in de Grieks-Latijnse !
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Vooral de synesthesie was voor mij een esthetische bevrijding uit de klassieke opvatting over het
beeldgebruik en de noodzaak van het eindrijm op school. Zo gaf Van Wilderode als huistaak eens op
een sonnet te schrijven. Zijn leerling Paul Snoek begon met sonnetten. Melloy schreef klassieke
kwatrijnen.
Voor onze jeugd kwam Melloy dus nooit van pas. Maar ook het thema van de dood bij Melloy bereikte
ons niet, of zijn ervaring als brancardier. Als kind hadden we in Sint-Niklaas wel directe
oorlogservaring toen in de Gazometerstraat de Duitsers een bombardement uitvoerden op 17 mei 1940.
Gemitrailleerde Franse bloedende soldaten, op terugtocht uit Nederland, zochten toen bij ons schreiend
in huis beschutting. In 1946 en 1951 schrijft P. Hanozin in zijn handboek Modèles Français: Camille
Melloy est Ie poète belge le plus en vogue á I'heure actuelle. Prêtre et religieux, il chante sa foi en des
poèmes gracieux, dont quelques-uns touchent au grand lyrisme.”. Op het college gebruikten we in de
derde graad voor de lessen Franse literatuur het handboek van Hanozin, maar Melloy werd in de les niet
genoemd; wellicht ook omdat hij achteraan stond en we begonnen met Villon "La ballade des pendus".
Geen enkel vak sloot aan bij wat er in de streek gebeurde. Maar blijkbaar ook niet met wat in het
buitenland gebeurde. Het Duitse existentialisme ter sprake brengen in de naoorlogstijd was niet
opportuun. De opening naar de wereld der filosofie bracht Albert Dondeyne in de Rethorica (53) tijdens
een K.S.A.-vormingsweekend: het personalisme van de Fransman Mounier.
Sartre had al in 1938 zijn Nausée en in 1943 zijn L’Être et Ie Néant gepubliceerd. Het pessimisme van
het Franse existentialisme dat gesneden brood leek voor de Hollandse experimentelen in hun drang naar
revolutie en realisme na de oorlog was al zichtbaar in de sonnetten van Paul Snoek die op het college
een jaar hoger zat dan ik. Sommige leerlingen droegen toen als halssnoer doodshoofdjes.
Maar op school lazen we uitvoerig de verzen van Claudel over Chartres, niet Sartre.De leraar gaf zowel
Frans als godsdienst. In de godsdienstles (rethorica) gaf hij een heldere uiteenzetting over het solitair
dualisme van Sartre uit de eerste periode. Pessimisme werd toen bezworen met teksten van Claudel,
niet met Rimbaud.
De ervaring van de vervreemding "in een hoekje met een boekje" kwam uit De Navolging van Christus
(Thomas Hamerken), vaste refterlezing in de retraites elk jaar.
Ongetwijfeld heeft ook het feit dat Melloy in Vlaamsgezinde ogen geen echte Franstalige was,
meegespeeld op het college zodat Melloy niet werd gelezen. In de poësisklas las Van Wilderode Anton
Coolens boek: Maria en haar timmerman, helemaal voor, maar vermeldde niet dat Melloy het vertaalde
in het Frans. Aangezien hij pas leraar poësis werd in 1946 zal hij die pater-dichter te Waasmunster wel
nooit ontmoet hebben.In zijn latere handboek De Dubbelfluit deel 2 (1968) wordt bij Anton Coolen,
noch bij Streuvels de vertaler Melloy genoemd; bij Van Nu en Straks wel de activiteit van La Jeune
Belgique met Emile Verhaeren en Maurice Maeterlinck. In de vele gesprekken met mij na het college
heeft Van Wilderode de naam Melloy nooit vermeld.
Toen ik de stadsbibliothecaris André Stoop in de cipierage op de Grote Markt mijn scriptie over Amaat
Joos bezorgde, liet hij me, het was 1957, het fonds Melloy in de Bibliotheca Wasiana zien. Hij toonde
het bestand foto's van Melloy: zijn reis met Streuvels en dan het hoofd vanuit alle mogelijke hoeken !
Deze egotrip bevreemdde, vervreemde me, ik hield er niet van om gefotografeerd te worden.
In het boek "Les lettres françaises de Belgique" (1958) (meer dan 600 pagina's groot formaat), nl. in het
artikel "Du Parnasse au symbole" plaatst Edmond Van der Cammen hem in een groep dichters als
Victor Kinon, Georges Ramaekers, Pierre Nothomb, Désiré-Joseph d'Orbaix en Pierre-Louis Flouquet:
"Quelques-uns des poètes qui se révèlent au déclin du symbolisme doivent sans doute le meilleur de leur
inspiration á leur foi religieuse." De rode draad in het boek is wat de dichters bindt aan hun land. Over
het regionalisme van de generatie na La Jeune Belgique (sedert 1881) noteert Constant Bumiaux dat de
Waalse auteurs het hele land, dus ook de Vlaamse streken, als onderwerp hadden gekozen. "La
découverte joyeuse de la Flandre et de la Wallonie s'était réalisée au cri de: Nous-mémes, ou périr!
In het geheel van deze visie past dan ook het waardeoordeel van Edmond Van der Cammen. Eerst prijst
hij zijn Requiem "couvre de maturité". Maar over het geheel: "poésie inégale, dont la faiblesse semble
provenir d'un manque de rapports entre la réalité subjective et la réalité objective. L’idée de Dieu ne
peut être le seul pont entre les deux zones. La doctrine du prêtre était d'aimer; celle du poète ne lui
permit pas toujours d'atteindre la véritable création."
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Het boek draait inderdaad rond de binding met een streek. Voor Camille Melloy was de binding die met
de Franse taal, maar dan zeker niet als een object onderscheiden van de courante en praktische taal zoals
Stéphane Mallarmé (1 842-1898) waarvan hij kan gehoord hebben. Emile Verhaeren (1855-1916) koos
in 1887 al partij voor Mallarmé in de polemiek van het tds. Un art moderne en zijn werk schuwt de
neologismen niet en evenmin het doorbreken van de syntaxis in zijn extreem originele vrije verzen. Het
vertaalde gedicht van Melloy is geschreven in het klassieke rijmschema abba.
De stelling, vaak gehanteerd in de evaluatie van literair werk dat openheid naar internationale
stromingen vruchtbaar is, en van anderen dat genialiteit bevorderd wordt door menging van diverse
nationaliteiten, zeg maar het doorgeven van genen, geldt niet voor Melloy.
Vercammen reduceert zijn betekenis vanuit de andere stelling nl. dat het diep ingeworteld zijn in een
eigen wereld vruchtbaar is, want hij ontzegt Melloy die binding.
In 1987 publiceert Maurits Fierens: Tussen dennebos en Durme, Poëtische facetten van Waasmunster
(Davidsfonds). Er wordt gebloemleesd en zo nodig aangevuld met een vertaling in het Nederlands. De
dichters zijn: de bekende schilder Edmond Verstraeten (1875-1956) uit de bundel van 1919: Het
natuurlijke jaar; Lode Ontrop; Theodoor Poppe (Lokeren 1895 - Waasm. 1960); Nelly Verhelst (1947);
J. de Poortere; A. van Wilderode; Jan Vercammen; Gustaaf Arys (Roosenberg-cantate); Cyriel
Geerinck; Herman Ficrens; Bert Roels; Raym. Jolie (Meulebeke 1928 - Sinaai 1985). En nu wordt
Camille Melloy (plus vertaling) gebloemleesd met maar liefst negen gedichten
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UIT DE ARCHIEVEN :

EEN VERHAAL OVER VRIJGEKOCHTE SLAVEN
- door August De Baets –

I

n het archief van de Sint-Jacobskerk van Gent bevindt zich een bundel betrekking hebbende op de
activiteiten van de broederschap van de H. Drievuldigheid, een genootschap dat zich inliet met
het afkopen van christelijke slaven voornamelijk uit Barbarije1.

In het bundel nr. 156 bevinden zich enkele lijsten van de, door genoemd genootschap, vrijgekochte
slaven uit de periode 1666 tot ca. 1780. Bij één van die lijsten was een merkwaardige brief gevoegd
geschreven door een onbekend religieus. Hij was verzonden uit Algiers op 29 november 1719. De
schrijver verhaalt daarin de lotgevallen van een familie du Bourk naar aanleiding van een scheepsreis
van Sète (Languedoc) naar Spanje.
We geven hieronder een verkorte en moderne versie van het verhaal en de feiten zoals beschreven in
bewuste brief.
Op 23 oktober van het jaar 1719 vertrok uit de havenstad Sète (Fr.) een Genueese Tartane2 met
bestemming Spanje. Aan boord bevond zich gravin du Bourk, dochter van de markies van Varennes
en gehuwd met ridder Tobias du Bourk geboren in Ierland. Ze had de bedoeling haar echtgenoot te
vervoegen die in Spanje verbleef en was vergezeld van haar achtjarig zoontje en haar dochtertje Marie
Anna, 9 jaren en 10 maanden oud. Bij haar waren ook nog Thomas du Bourk, priester in Parijs, een
Iers edelman genaamd Arteur, haar keukenmeester Luis Crence uit Joigny en enkele dienstboden.
De reis op de Middellandse zee bleek aanvankelijk rustig te verlopen toen op 25 oktober, twee dagen
na de afvaart en in het zicht van de Spaanse kust, de Tartane overvallen en gekaapt werd door een
Algerijnse zeerover.
Op vertoon van haar paspoort en nadat ze hem haar uurwerk geschonken had liet de Algerijn haar op
de Tartane met haar gezelschap. De bemanning werd gevangen genomen en overgebracht op het
roofschip terwijl acht Turken hun plaats innamen op de Tartane die op sleeptouw werd genomen met
bestemming Algiers. De hele provisie van het schip was in beslag genomen uitgezonderd hetgeen aan
mevrouw du Bourk toebehoorde. Op 28 oktober stak een zware storm op die drie dagen aanhield. De
golven waren zo onstuimig dat uiteindelijk de kabels tussen beide schepen afknapten en de Tartane op
drift sloeg. Tussen Gigeri3 en Bugia4 aan de Algerijnse kust liep het schip te pletter op de rotsen.
De Tartane brak doormidden en de achtersteven verdween onmiddellijk in de golven. Mevrouw du
Bourk samen met haar zoontje, mijnheer Arteur en drie kamermeiden werden meegesleurd en
verdronken. Thomas du Bourk kon zich vastklampen aan een plank en twee dienstboden stonden
1

Barbarije : Noord-Afrikaanse streek ten westen van Egypte bestaande uit Marokko en Algerije.
Tartane : een klein schip met een grote mast en driehoekig zeil en een kleinere mast van voren met schuin geplaatst zeil.
3
Onbekende plaats
2
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boven op een deel van de voorsteven. Eén van deze twee, ziende dat de jonge juffrouw Marie Anne
du Bourk op het water dreef en dreigde te verdrinken, sprong in het water en gaf haar door aan de
andere waarna hij naar land zwom.
De andere dienstbode die Marie Anne vasthield, ziende dat enkele Moren op hun toekwamen, wierp
het meisje in hun richting. Deze vingen haar op en brachten haar aan land. De dienstbode zelf werd
bij het haar gegrepen en naar de kust gesleurd evenals de Duitse kamermeid.
Uiteindelijk waren er vijf personen van de verdrinkingsdood gered. Zij werden, uitgezonderd Marie
Anna du Bourk, beroofd van hun kleren. Hetgeen de Moren uit schip gerecupereerd hadden moesten
de gevangenen, onder stokslagen, naar de bergen dragen waar de Algerijnen hun woonplaats hadden.
Marie Anne werd door één van de Moren op de schouders gedragen omdat ze, met haar natte kleren,
niet kon gaan. Ter plekke aangekomen werden de overlevenden in twee groepen gescheiden. Marie
Anne du Bourk, Thomas du Bourk en keukenmeester Louis Crence bleven samen. De overige twee,
een kamermeid en een dienaar werden in een andere hut gebracht. Ze waren allen uitgeput en kregen
als voedsel slechts wat brood en moesten op de harde grond slapen. De priester en Crence droogden
de kleren van het meisje en behielden voor zichzelf enige lappen om hun naaktheid te bedekken.
Het gerucht van de gevangneming had zich snel verspreid en de Moren kwamen samen in vergadering
om over hun lot te beslissen. Om hun te intimideren deed men de ongelukkigen knielen met het hoofd
op een blok en een zwaard in de hals gelegd waarbij ze veinsden ze te zullen onthoofden ofwel hield
men brandende stokken voor hun ogen of een pistool in de rug geduwd. Uiteindelijk hield de
hoofdman van de bende alle verdere dreigementen tegen omdat hij zinnens was Marie Anne du Bourk
aan zijn zoon te geven.
Aldus zouden vijf weken verlopen waarbij de gevangenen in het ongewisse bleven over hun
uiteindelijk lot en waarbij ze aan allerlei ontberingen blootstonden. Ondanks haar jeugdige leeftijd
blonk Anne Marie du Bourk uit in standvastigheid en moed. Ze vond een middel om een aantal
brieven te schrijven aan de consul van Algiers, met het verzoek hen uit de handen van de Barbaren te
halen5.
De consul verwittigde onmiddellijk de heer du Sault, buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigde
van de koning van Frankrijk, bij de Barbaarse mogendheden. De heer du Sault nam contact op met de
Bey van Algiers6 en samen ondertekenden ze een brief gericht aan de Marabout7 of de gezaghebbende
priester van de streek waar de gevangenen verbleven. De brief werd aanstonds met een tolk naar een
Frans schip gebracht dat in de haven lag en ’s avonds nog in zee stak richting Bugia of huidig Béjaia,
alwaar het de volgende dag aanmeerde. De Marabout, wiens vader goede betrekkingen had gehad met
du Sault, kwam vlug in actie. Hij vertrok te paard met een klein gezelschap en bereikte na een tocht
van vijf dagen de plaats waar de christenen gevangen werden gehouden. Deze werden dag en nacht
4

Bugia (Bougie) noemt thans Béjaia (Golf van -)
Zij zou vier brieven geschreven hebben waarvan tenslotte één zijn bestemming bereikte.
6
Bey : titel voor de gouverneur van een provincie
7
Marabout : priester, godvruchtige Muzelman
5
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streng bewaakt in zoverre dat hun bewakers zelfs meegingen naar de plaats waar ze hun behoefte
moesten doen.
Door tussenkomst van de Marabout werden de gevangenen, na heel wat palavers en het bedingen van
een aanzienlijke losprijs, vrijgegeven.
De religieuzen van de H. Drievuldigheid of Trinitaristen Mathurins gaven 835 piasters8 en
ambassadeur du Sault schonk minstens evenveel. De Marbout kreeg voor zijn tussenkomst enkele
waardevolle geschenken aangeboden.
Bij hun aankomst in Algiers werden de geredden verzorgd na de talrijke ontberingen die ze hadden
geleden en in de kapel van het paleis van du Sault werd een dankmis opgedragen. Deze zorgde er
eveneens voor dat Marie Anne du Bourk en haar kamermeid bij haar vader terecht kwamen.
De priester Thomas du Bourk en de twee overige bedienden volgden de religieuzen van de H.
Drievuldigheid tot in Marseille alwaar ieder zijn weg ging.

Tot daar het verhaal van de onbekende gedeputeerde priester. We hebben ons hierbij toch een paar
vragen gesteld. Volgens hem schreef Marie Anne du Bourk een viertal brieven naar de consul te
Algiers waarvan er uiteindelijk één zijn bestemming bereikte. Rekening houdend met de plaats waar
de gevangenen werden vastgehouden, in een afgelegen rotsachtig onherbergzaam gebergte, vragen we
ons af op welke manier ze die brieven kon verzenden? En dan werden ze nog, steeds volgens het
verhaal , dag en nacht bewaakt.
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het verhaal enigszins is aangedikt.

We moesten

rekening houden met het feit dat de religieuzen van de H. Drievuldigheid geld nodig hadden om de
christen slaven vrij te kopen.
Dergelijke verhalen werden gepubliceerd en ook de lijsten van de vrijgekochte slaven (zie bijlage). Ze
moesten wel indruk maken op de christen wereld om de gelovigen aan te zetten milde giften te storten.
Dank zij dit genootschap, waarvan een afdeling gevestigd was in de Sint-Jacobskerk te Gent, werden
honderden slaven vrijgekocht. Het grootste aantal hiervan waren bemanningen van gekaapte schepen
en hun passagiers.

8

Piaster : oude Spaans-Amerikaanse munt nog gangbaar in Turkije en Egypte waar de waarde thans 1/100ste pond bedraagt.
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GONTRODE IN DE 19de EEUW AAN DE HAND VAN
DE GEBOORTEREGISTERS (1796-1900)
- door Luc de Ruyver –

Ik behandelde reeds de huwelijksakten van Melle en Gontrode en probeerde er enkele lokale
conclusies uit te trekken. Ook de 1154 akten in de geboorteregisters waarvan we de belangrijkste
gegevens kopieerden leveren ons informatie op.

Ook hier dienen we toch de waarde ervan te

relativeren in die zin dat vooral voor de eerste helft van de 19de eeuw de optekeningen niet altijd even
correct gebeurden. Soms werd niet opgegeven wanneer de aangifte gebeurde of werd deze gelijktijdig
geacht met de geboorte en het lijkt ons niet echt waarschijnlijk dat de vader enkele minuten na de
komst van zijn jongste telg klokslag middernacht de ambtenaar van de burgerlijke stand uit zijn bed
trommelde om de blijde gebeurtenis neer te pennen. In de oudste aktes werden ook niet altijd de
beroepen en leeftijden van de ouders (vooral van de moeder) vermeld. Zelfs in de tweede helft van de
19de eeuw werden familienamen binnen éénzelfde gezin soms verschillend gespeld wat voor menig
beginnend genealoog problemen kan opleveren. Er werden vier kinderen opgetekend die kort na de
geboorte overleden, doodgeborenen werden normaal gezien in de overlijdensakten vermeld.

Van de 1154 aktes werden
er

6

erkenningen

van

kinderen opgetekend voor
de periode van 1796 tot
1900.

De

mannelijke

geborenen overwegen hier
met 603 personen.

Van

alle geborenen waren er 57
kinderen die als natuurlijk
kind ter wereld kwamen en
eventueel later door de
moeder werden erkend of
door het huwelijk van hun
ouders

(of

moeder ?)

toch

de

gewettigd

werden. Eén vrouw bleek
drie onwettige kinderen te
hebben

die

ze

later

erkende.
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Het is moeilijk om de gezinsgrootte te bepalen aangezien het niet waarschijnlijk is dat alle vermelde
gezinnen enkel kinderen zouden hebben die in Gontrode zijn geboren. Sommige ouders verbleven
mogelijk slechts enkele jaren in Gontrode waarna ze hun kroost uitbreidden in een andere gemeente.

Wel kunnen we bepalen welke namen relatief veel voorkwamen in de geboorteakten. De familie
Vermeulen spant de kroon met 43 vermeldingen, gevolgd door Claus (40), De Smet (37) en Van de
Velde (33). Andere veel voorkomende familienamen waren De Moor (30), Bracke en Verstraeten (26),
De Vreese en De Corte (25), Schatteman en De Winne (24) en Van Steendam en Aelterman (20).
Voor wat de vrouwen betreft was de familienaam De Cock het meest voorkomend (31) gevolgd door
De Smet en Bracke (25). Ook Vermeulen (20) en de namen Campens en Schepens waren goed voor
20 vermeldingen.

De negentiende eeuw betekende ook een wijziging in het geven van voornamen. Bij de jongens
werden meer Augustes (19) en Augustinussen (14) geboren. Joannes Baptiste (en varianten zoals Jan
Baptiste) bleef courant met 28 geboorten. Ook werden 15 kinderen Carolus Ludovicus of Charles
Louis genoemd en natuurlijk was Joseph (26) een jongen die met plezier door de pastoor boven het
doopvont werd gehouden.
Logischer wijze waren de Maria’s bij de vrouwen talrijk : 150 vrouwen hadden als eerste naam Maria,
vooral in de tweede helft van de 19de eeuw meestal gevolgd door een tweede naam waarmee het
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dochtertje werd aangesproken. Slechts zeven vrouwen hadden enkel Maria als voornaam. Andere
namen die meerdere keren voorkwamen waren Francisca (14) en Rosalia (13).

Het aantal vermelde geboorten per decennium is natuurlijk één van de interessantste lokale gegevens
die de verwerking van de registers biedt. We zien in bijgevoegd schema duidelijk dat vooral naar het
einde van de 19de eeuw toe het aantal geboorten stijgt en uit meerdere onderzoeken zou blijken dat de
bevolkingsgroei inderdaad rond deze periode spectaculair begint toe te nemen, mede door de toen
(zeer) grote gezinnen. Tot het begin van de twintigste eeuw waren er nog relatief veel kindersterftes in
vergelijking met nu.

Voor wat de beroepen van de ouders betreft kunnen we kort zijn : bij de moeder werd veelal geen
beroep vermeld tenzij op het einde van de eeuw waarin de vrouw in het kraambed meestal werd
vermeld als huishoudster. In vele gevallen zullen de vrouwen ook wel wat tijd gespendeerd hebben
aan hun spinnewiel of als landbouwhulp. Bij de mannen werden de meeste vaders als landbouwer,
landsman of landbouwwerker vermeld. In tegenstelling tot de huwelijksakten werd hier verschillende
keren dezelfde persoon vermeld. Maar de 479 aktes die de vader in de primaire sector situeerden
bevestigden het rurale karakter van de gemeente Gontrode. Andere beroepen die vaak terugkwamen
waren werklieden, dagloners, wevers en herbergiers.
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DE RINGVAART EN MELLE-DRIES
- door André Vervust –
Omdat de scheepvaart op de Schelde en ook door Gent steeds drukker werd en de tonnenmaat van de
schepen ook groter werd, beantwoordde de doortocht niet meer aan de behoeften van de scheepvaart.
De doortocht van Gent geschiedde door ontelbare bochtige en weinig brede delen van de waterwegen.
Er waren ook vele sluizen die moeilijker toegankelijk werden en zo het waterverkeer belemmerden.
Ook de beweegbare bruggen waren een belemmering.
Om van Antwerpen of naar Antwerpen te varen moest men, komende of gaande van de Leie, de Brugse
vaart, het kanaal van Gent-Terneuzen of van de Beneden Schelde steeds door de stadswateren.
Een opstakel was de tijdsluis te Genttbrugge, die slechts toegankelijk was bij hoogtij in de Zeeschelde.
Deze sluis leende zich niet tot vlugge handelingen en een vlugge schutting. Soms duurde dit 2 uur met
evenveel tijdverlies. Van Gentbrugge tot Antwerpen en naar de monding is de Schelde onderhevig aan
de schommelingen van eb en vloed van de zee.
De andere sluizen zoals de Kasteelsluis, de Brusselsepoortsluis, de Jorissluis en de Tolhuissluis waren
relatief kleine sluizen en konden maar
schepen tot 300 ton schutten. Zie hun
lengte op het plan.
Omdat de tonnenmaat van de schepen
steeds groter werd, tot 1350 ton, waren
de Gentse wateren een belemmering
voor deze schepen. Verbreden van de
sluizen en de waterweg zou voor de
stad grote problemen geven en zou
deze maar gedeeltelijk oplossen.
Het was dus aangewezen om een
kanaal te graven dat buiten de stad de
voornoemde waterwegen met elkaar
zouden verbinden. Het kanaal zou ook
toegankelijk

zijn

voor

de

grote

tonnenmaat van 1350 ton. De bruggen
over het kanaal werden vaste bruggen
met een doorvaarthoogte tot 6,5 m.
Aan de bruggen mocht er geen
vernauwing zijn van de waterweg.
Men voorzag twee sluizen: een te
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Zwijnaarde en een te Mariakerke. Op de Schelde te Melle voorzag men ook een sluis, maar zoals we
weten is deze er niet gekomen.
Het toekomstig kanaal had een lengte van 20,2 km. Van het kanaal Gent-Terneuzen tot aan het kanaal
Gent-Brugge was de lengte 5,8 km. Van Dit kanaal tot aan de Leie had men 6,2 km. Van de Leie tot de
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Boven-Schelde was de lengte 4,2 km. En van daar tot aan de Schelde was de lengte 4,6 km. Dit was
dus het nieuwe project dat men wilde realiseren.
Wat was nu het gevolg voor de wijk Melle-Dries en de Akkerstraat ?
Omstreeks het midden van de jaren 1930 kwam men meten voor de aanleg van deze ringvaart. De
bewoners waren duidelijk verrast want het was de eerste maal dat men hoorde over dit project. Men
noemde dat dan ook de nieuwe Schelde.
De ingenieur en zijn landmeters kwamen bijna wekelijks metingen doen om en rond de wijk Dries en in
de Akkerstraat. De ingenieur was iemand met een kunstbeen, een gemoedelijk man waar men
gemakkelijk kon mee praten en uitleg vragen. Die mensen hadden het zeker niet gemakkelijk om hun
metingen te doen. De vaart kwam immers door de huizen en de tuinen van de buurtbewoners. Ook de
spoorweg met het veelvuldig treinverkeer was niet bevorderlijk voor hun werk. Bij slecht weder
brachten ze hun materiaal in een schuur van een bewoner en gingen elders schuilen en een kaartje
leggen.

Op bepaalde plaatsen bouwde men huisjes,
door de bewoners “Kapellekens” genoemd.
In deze huisjes zat meetapparatuur diep in de
ondergrond. Die apparatuur moest het
waterpeil aanduiden. Een metalen deur sloot
de apparatuur af. Op andere plaatsen waren
in de grond een aantal ringen gestoken,
afgesloten met een deksel. Die putten waren
te vergelijken met een steenput in een huis.

Door de oorlog zijn deze werken uitgesteld. Wel hield men voor de verdeling van de voedselrantsoenen
rekening met deze toekomstige ringvaart. De bewoners die aan de kant naar Gent hun woonplaats
hadden waren aangewezen op de stad Gent. Zij moesten dus voor alle formaliteiten naar Gent.
Na de oorlog in de jaren 1949 - 1950 kwam de operatie ringvaart opnieuw aan de orde van de dag en
werden de eigenaars van de huizen gecontacteerd en de onteigeningsprocedure ingezet.
Men kwam een zekere som bieden als koopsom of onteigeningspremie. Die som verschilde van huis tot
huis. Men hield rekening met de oppervlakte, de staat van het huis en de achterliggende grond of tuinen
die erbij hoorden.
Na een akkoord met de eigenaar werd het bedrag uitgekeerd en van dan af moest men huishuur betalen
aan de staat. Door dat de eigenaars reeds van 1935, dus voor de oorlog wisten, dat hun huis zou
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verdwijnen konden ze reeds voor de nodige fondsen zorgen om bouwgrond of om een ander huis te
kopen
De meeste eigenaars hebben bouwgrond gekocht en een nieuw huis gebouwd dat meer aan de
behoeften van de huidige tijd was aangepast. Sommige huizen zijn na het vertrek van de eigenaars nog
verhuurd aan andere personen. Toen die huizen dan uiteindelijk onbewoond waren zijn ze ook door
bepaalde personen gedeeltelijk ontmanteld. Wat bruikbaar was werd meegenomen
Op dit plan zien we hoe de ringvaart een deel van de Kleine Driesstraat, het hof Van Vlaenderen, de
Driesstraat en de Akkerstraat doet verdwijnen. Ook grote delen weiland tussen de Brusselsesteenweg
en de spoorweg en tussen de Driesstraat en de Gontrode Heirweg werden door de ringvaart ingenomen.
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In de kleine Driesstraat werden deze huizen onteigend en afgebroken.
Huis 1 was van Michel Vervust en echtgenote, huis 2 van Oscar De Smet en echtgenote, huis 3 van het
echtpaar Gustaaf Quipor.
In de huizen 4 en 5 woonden huurders en wel Het gezin De Roeve en het gezin Ponnet.
Huis 6 was bewoond door het echtpaar Sioncke-Ponnet.
August Van den Hove en kinderen woonde in huis 7.
Deze huizen zijn het eerst verdwenen. Door de werken aan de spoorbrug waarbij het inheien van de
palen sterke daver teweegbracht zijn de huizen 8 en 9 beginnen scheuren en zijn nadien ook
afgebroken. Ze konden in eerste instantie blijven staan. In het huis 8 woonde het echtpaar Alfons De
Cock - Celine Bracke. In 9 woonde het gezin Everaert.
Het huis 10 waarin het echtpaar Van Oost-Vervust woonde is uiteindelijk blijven staan.
Oscar de Smet en Michel Vervust zijn dan in de Kruisstraat in een nieuw huis gaan wonen. Daarnaast
kwam dan ook het echtpaar Medard De Mol - Van Damme die onteigend waren in de Akkerstraat.
Men was begonnen met het maken van de bruggen. Daarna kwam het uitgraven van de ringvaart en de
zijkanten beleggen met betonstenen. Door het uitgraven van de vaart moest ook het hof van Van
Vlaenderen ook verdwijnen en later de nog overblijvende stallen.
Uiteindelijk werden op de aansluitingspunten met de Leie, de Bovenschelde, de vaart naar Brugge en
deze naar Terneuzen met een zandzuiger door gestoken en kon het water in de vaart stromen. Einde de
jaren 1950 kon men de ringvaart gebruiken.
In het jaar 2000 spreekt men reeds van het uitbaggeren van de ringvaart. Waar vroeger het slib in de
Schelde richting Heusden werd meegenomen, gebeurt dit nu richting Merelbeke in de ringvaart. Het
slib doet de diepgang van de schepen verminderen en daardoor moet men baggeren. In de toekomst zal
dit nog vaker moeten gebeuren.
Het hele ringvaartproject benam dus zo een 30 jaar.
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GASTON DURNEZ, F. TIMMERMANS EN C. MELLOY
DE DINGEN ZINGEN STIL EN EINDELOOS

- door Daniël Lemmens –

O

p een prachtige zomerdag in
1996 ontmoette ik voor het
eerst de sympathieke auteur

Gaston Durnez ter gelegenheid van de
bijeenkomst van de Timmermanskring
in Veere.

In dit sfeervolle Zeelands

stadje, gekend van het boek Kindeke
Jezus in Vlaanderen organiseerden de
Timmermansvrienden

hun

ledendag.

Gaston Durnez had toen de opdracht
van uitgeverij Lannoo aanvaard om een biografie te schrijven van F. Timmermans. Durnez is niet
alleen Timmermanskenner maar ook een echte bewonderaar. Dus de gepaste man voor zo een
uitdaging. Voordien had hij reeds bij uitgeverij Grammens in 1987 een boekje gepubliceerd De goede
Fee. Pasfoto van Felix Timmermans dat getuigde van een grote vertrouwdheid met en liefde voor het
werk.
In de schrijverswereld had Gaston Durnez reeds heel wat faam verworven door zijn publicaties als
journalist en essayist over sociale en artistieke onderwerpen. In 1989 werd hij zelfs bekroond met de
Reinaartprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn journalistieke loopbaan. Naast een 50-tal
boeken is zijn bekendste werk de tweedelige geschiedenis van de krant De Standaard waarvan hij één
der leidende redacteuren is geweest.
Ons gesprek ging vooral over de vriendschap tussen Felix Timmermans en Camille Melloy. Hij kende
Camille Melloy als Franstalig schrijver en vertaler van een aantal werken van Felix Timmermans maar
wist niet dat ze zo goede vrienden waren en met elkaar overvloedig correspondeerden. We hebben
hem dan al de informatie die de Heemkundige Vereniging “De Gonde” bezat, doorgespeeld. Het doet
ons dan ook genoegen dat hij onze vereniging in zijn werk vernoemt “die in publicaties en
tentoonstellingen de nagedachtenis van de dichter eert en de relatie met Timmermans belicht” (pag.
488).
In 1997 was het 50 jaar geleden dat Felix Timmermans overleed. Onze gemeente heeft toen een
project uitgewerkt met allerlei activiteiten “Melle herdenkt F. Timmermans”.

Op de geslaagde

Timmermansavond van 31 mei hield Gaston Durnez de feestrede met als titel De humor in het werk
van Felix Timmermans. Bij die gelegenheid bracht hij ook een bezoek aan het college waar Camille
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Melloy geleefd en gewerkt heeft. Zijn
grootoom P. Vincent is trouwens één
van de pioniers geweest van de paters
Jozefieten

in

hun

missiewerk

in

Brazilië.
Op 27 oktober 2000 werd het boek van
Gaston Durnez “Felix Timmermans,
een biografie” plechtig voorgesteld op
het stadhuis van Lier.
De schepen van cultuur verwelkomde
de aanwezigen, waaronder de kinderen
en kleinkinderen van Timmermans, heel wat mensen van de pers en Timmermansvrienden.
De uitgever-directeur Lieven Sercu gaf deskundige uitleg over de presentatie van het boek en
verantwoordde de verschillende keuzes die moesten genomen worden om zo een lijvig boek te
publiceren (820 blz.). Marc Somers, wetenschappelijk medewerker van het A.M.V.C. en voorzitter
van het Felix Timmermansgenootschap had het in zijn toespraak over “Felix Timmermans en zijn
biografen”. Hierin verwees hij naar de pionier van de Timmermansstudie, wijlen José de Ceulaer,
Louis Vercammen, de priester-leraar, die dertig jaar geleden reeds een biografie over Timmermans
schreef en prof. August Keersmackers, de literair-historicus, die de uitgave van Timmermans
volledige werken leidde. Tenslotte kwam Gaston
Durnez zelf aan het woord. Op de hem eigen
gemoedelijke

manier

doorspekt

met

spitsvondigheden, die schril afstaken tegen de
ietwat

academische

toespraken

van

zijn

voorgangers, wist hij ons te vertellen dat hij
getracht had ‘een eerlijk levensverhaal’ te
schrijven gesteund op nieuwe inzichten en
gegevens.
Hij weerlegde met overtuiging de kritiek als zou
Timmermans alleen maar een heimatschrijver of
folkloristisch verteller zijn. “Als je bereid bent
dieper

door

te

dringen

doorheen

de

Timmermansiaanse sfeer, zul je ontdekken hoe
achter en onder de kleuren drama’s leven en
problemen rijzen die dieper in de ziel en de geest
binnendringen”.
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Hij ging ook in tegen het vooroordeel als zou Timmermans een oubollig schrijver zijn. Natuurlijk is
zijn tijd en zijn wereld voorbij en voorbijgestreefd maar dat geldt ook voor Dostojevski of
Shakespeare. Maar hun benadering van de mens is van alle tijden.
Gaston Durnez benadrukte tevens dat Felix Timmermans nog altijd de meest geliefde en meest
vertaalde Vlaamse kunstenaar blijft wiens faam nog niet is uitgestorven. Nog altijd is er grote
belangstelling voor zijn persoon en zijn werk. Sinds 1971 bestaat er een Timmermans-Genootschap1
dat de studie van de kunstenaar wil bevorderen. In 1990 ontstond ook een Timmermanskring2, een
vereniging van verzamelaars en bewonderaars die zelfs “in de voetsporen van de kunstenaar op stap
gaan van Lier tot Rome en terug dwars door het land waar de Appelsienen bloeien”. En in Duitsland
bestaat sedert 1989 een Felix Timmermans-Gesellschaft dat een Jahrbuch uitgeeft. Naar het boek
“Adriaen Brouwer” heeft René Verreth in de voorbije jaren 300 keer een monoloog opgevoerd zowel
in Vlaanderen als in Nederland. Zopas is ook het belangrijk wetenschappelijk werk over Pallieter door
prof. Keersmaekers verschenen. Het Davidsfonds bracht in de jaren 80 en 90 met succes het volledige
oeuvre van Timmermans (25 boekdelen) op de markt. Hieraan wil ik toevoegen dat het overbekende
toneelstuk Waar de ster bleef stille staan nog jaarlijks omstreeks Kerstmis wordt opgevoerd. Dit jaar
kreeg het zelfs een Oost-Vlaamse versie voor stangpoppentheater geschreven door Freek Neirynck
onder de titel Waar da de sterre bleef stille stoan… en wulder uuk3. Acteur Karel Vingerhoets toert
nog Vlaanderen rond met zijn “Vlaamse verhalen uit de twintigste eeuw” w.o. Felix Timmermans,
Oswald Maes (Rogerke uit Wittekerke) kruipt nog regelmatig in de huid van Felix met zijn
programma “Adagio”. Al deze voorbeelden bewijzen overduidelijk dat Timmermans nog niet vergeten
is.
Gaston Durnez bracht ook hulde aan wijlen José De Ceulaer die hem in Timmermansiaanse geest
‘mijn broer’ mocht noemen.

Die nauwgezette wetenschapper, met wie we ook correspondentie

voerden, was eigenlijk voorbestemd om de biografie over F. Timmermans te schrijven maar door een
onverbiddelijke ziekte heeft hij dit nooit kunnen doen. Gaston Durnez heeft dankbaar gebruik kunnen
maken van zijn onderzoekingswerk.
Gaston Durnez voelt zich ook een bevoorrecht persoon omdat hij tal van persoonlijke getuigenissen
w.o. die van Marieke Timmermans, de echtgenote van de kunstenaar, en de familie heeft kunnen
vastleggen.

Hij was in de mogelijkheid ongepubliceerde correspondentie evenals een schat van

handschriften uit privé-verzamelingen te kunnen raadplegen en kon voor het eerst documenten van de
Raad van Vlaanderen i.v.m. het activisme in Lier in de Eerste Wereldoorlog en het gerechtelijke
dossier van Felix Timmermans na de Tweede Wereldoorlog inzien. In deze context pleitte Gaston
Durnez in grote mate Felix Timmermans vrij van wat hem toen ten laste werd gelegd. Zoals men weet
1

Timmermans-Genootschap : één der oudste nog bestaande genootschappen. Telt 500 leden en heeft reeds 27 jaarboeken op zijn actief.
Gaston Durnez was één van de stichters.
2
Timmermanskring : houdt tweemaal per jaar een ledendag : één in Lier en één op een plaats i.v.m. het leven en werk van Felix
Timmermans. Familieleden van de schrijver zijn steeds aanwezig. Op 22 april wordt hun ledendag in Melle gehouden.
3
Het is een co-productie van ’t Spelleke van Drei Kluite, ’t Spelleke van Goavre en ’t Spelleke van Lierde en werd opgevoerd in Gent,
Gavere, Lierde en Hemelveerdegem.
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was er heel wat opschudding ontstaan omdat Felix Timmermans de Rembrandtprijs in oorlogstijd
accepteerde. Uit angst voor de consequenties durfde hij deze niet weigeren. Door zijn vele publicaties
in Duitsland was hij ook ‘de gevangene van zijn roem’. Maar van nazi-gezindheid was helemaal geen
sprake.

Het nieuwe gegeven van Gaston Durnez, de documenten van de tussenkomst van de

socialistische voorman C. Huysmans bij het naoorlogs gerecht ten voordele van Felix Timmermans,
bewees duidelijk de onschuld van de Lierenaar. Toch had die naoorlogse hetze met anti-Vlaamse
inslag Felix’ laatste jaren fel getekend.
Voor ons, Mellenaars, is deze biografie van belang want in geen enkel ander werk over Felix
Timmermans wordt zoveel aandacht besteed aan zijn relatie met Camille Melloy.
Het hoofdstuk De Pallieter van het christendom waarmee Gaston Durnez C.K. Chesterton bedoelt, de
bekeerling die later de befaamde verdediger werd van geloof
en kerk, handelt over de bekeringsgolf en de heropleving van
een vernieuwd katholicisme in het begin van de 20ste eeuw.
Hierin

vraagt

Gaston

Durnez

aandacht

voor

de

“Fransschrijvende Vlaming C. Melloy die in 1922 een bundel
artikels en causerieën publiceerde onder de titel Le beau réveil
waarin het katholiek renouveau in de Franse letteren aan bod
komt.

Gaston Durnez noemt Camille Melloy hier ‘een

voortreffelijk dichter, die weldra een goede vriend van Felix
Timmermans zou worden’.
In het hoofdstuk Het geheim van de eerste zin waarmee de
legendarische uitdrukking “De zon was gezonken als een
goudvis” bedoeld wordt, gaat vooral over De harp van SintFranciscus het boek waarin beide literatoren zoveel deugd
beleefd hebben.

Hierin schrijft Gaston Durnez dat Felix

Timmermans een bijzonder genoegen beleefde aan de Franse
vertaling door Camille Melloy. Gaston Durnez haalt hier de brief aan van 4 februari 1935 waarin
Felix Timmermans schrijft “Ik wou er niet alleen een vertelsel maar ook een lied van maken. Geen
lied dat de mond zingt, maar dat in het hart van de lezer speelt en neuriet. Hier en daar ben ik er
tevreden van maar in uw boek ben ik overal tevreden van. Het is muziek! Uw vertaling heeft mijn
boek geholpen, het rijker en schooner gemaakt. Ik dank U, ik dank U, en ‘k blijf U danken!”. Bij
deze aanhaling plaatst Gaston Durnez de kanttekening of deze woorden niet eerder een uiting zijn van
auteursgeluk dan een realistische waarneming. Hij verwijst hierbij ook naar een anonieme recentie in
“Hooger Leven” (wellicht van G. Walschap) uit 1935 over de ervaring van lezers die Felix
Timmermans in een andere taal lezen. “Des te sterker en onmiddellijker treedt het verhaal naar voren
nu de aandacht niet afgeleid wordt door het bijzondere kleurtje der tierelantijntjes”. Zinspelend op de
naam van de reeks waarin de vertaling verscheen zei de boekbespreker : “Voor dit werk vond
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Timmermans een geëigend vertaler. Overtuiging (ars) en apostolaat (fides) leverden hier een glansrijk
resultaat”. Op het einde van het hoofdstuk ontglipt bij Gaston Durnez nog de bedenking (pag. 490) :
“of de eerste zin bij de Franse pelgrims even mooi in de oren zou klinken als bij de Vlaamse
liefhebber! Le soleil avait plongé, pareil à un poisson d’or.”. Die vertaling bracht ook de versteviging
mee van de vriendschap tussen Timmermans en Melloy die voor Felix veel heeft betekend. In dit
hoofdstuk volgt ook het relaas van hun toevallige ontmoeting te Brugge en de verdere ontwikkeling
van hun vriendschap zoals die ook
uitvoerig beschreven werd in onze
brochure

“Kroniek

van

een

vriendschap” uitgegeven in 1997. Een
onnauwkeurigheid troffen we aan in de
levensbeschrijving van Camille Melloy
waar Gaston Durnez beweert dat de
priester geboren werd in het grote
gezin van een bakker (pag. 488).
Wellicht heeft de auteur verward met
de grootvader van Camille Melloy,
Jean Baptist De Paepe die in Wetteren
op de Dries een bakkerij uitbaatte.
Melloy’s vader, Germanus, was een
schoenmaker die zich in 1877, na zijn
eerste

huwelijk,

vestigen,

eerst

in

Melle

kwam

langs

de

Brusselsesteenweg, daarna in de buurt
van het station en tenslotte in de
Kloosterstraat waar Camille Melloy
opgroeide.
Een laatste verwijzing naar Camille
Melloy treffen we aan in het hoofdstuk Oorlog in de lente.

Het betreft een brief van Felix

Timmermans aan Camille Melloy die handelt over de moeilijkheden bij het begin van de oorlog in
1940 toen Felix Timmermans zowel psychisch als fysisch in de put zat en Camille Melloy hem moed
had ingesproken.
Deze biografie is een indrukwekkende synthese geworden van decennialang Timmermans-onderzoek
in de vorm van een vlot lezend verhaal.
De biograaf heeft een aantal nieuwe bronnen aangeboord maar die hebben het beeld van de auteur niet
fundamenteel veranderd. Ze hebben het wel aangevuld, bijgewerkt en verbeterd. Belangrijk daarbij is
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dat Durnez in extenso de stukken aandraagt die een bevooroordeelde en soms kwaadwillende kijk op
de auteur kunnen ontzenuwen.
Durnez heeft ook veel aandacht besteed aan de literaire, maatschappelijke en politieke context waarin
zijn hoofdfiguur heeft geleefd en gewerkt. Daardoor is het ook een genuanceerde documentatie
geworden over het Vlaanderen en het katholicisme in de eerste helft van deze eeuw.
In de boekenbijlage van De Morgen van 29 november 2000 spreekt Jos Borré in zijn bijdrage De lof
van God en de schoonheid in de wereld van een “monumentale biografie” waarin de auteur zijn
genereuze gevoelens voor het onderwerp niet onder stoelen of banken steekt, met hem een eind
meegaat in zijn overtuigingen en ze nog aanvult met bewondering”.
“Het zou me niet verbazen” besluit hij “dat Durnez, meer dan zijn geschiedenis van De Standaard, dit
uitvoerig eerbetoon, deze dankbare vriendendienst, graag als zijn belangrijkste zoniet als zijn
levenswerk beschouwt”.
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DE LEDEN VAN DE CONFRERIE OF
BROEDERSCHAP VAN DE H. ROZENKRANS
(1711-1887)
- door August De Baets –
(vervolg de Gonde nr. 4-00)

Clementine Busse

1870

Marie De Bruycker
Felix Braeckman

Julie Vanherreweghe

Petrus Mortier

Marie De Smet

Petrus Gillis

Philomena De Lomaert

Joseph Buysse

Elodie Moerloose

Joseph De Pauw

Leonie Van de Velde

Aloïse Joliet

Eliasa Vastemans

Henri Van Hoorde

Marie De Moor

Richard De Vos

Elodie Elewaut

Victor De Blandere

Leonie Bracquenier

Charles Louis Van Durme

Justine Van de Voorde

Hector De Walle

Justine Hellebaut

Livinus Nevejans

Delphine Venneman

Alphonse Bogaert

Clementine De Witte

Jules Triangel

Maria De Bosschere

Leopold Lemaitre

Maria Verschueren

Frans Van de Putte

Amelie D’hossche

Constantinus De Vuyst

Rosalie De Vloedt

Joannes Reynaert

Rosalie Mampaert

Josef Bambruyne

Marie Van Wetteren

Theophiel Vermeire
Theophiel Aelbrecht

1871

Camille Nevejans
Charles Vanherreweghe

Benjamin De Cock

Emile Lefevre

Edmond De Mulder

Emilie Raman

Frans Gijselinck

Virginie Piens

Richard De Vreese

Eugenie Mampaert

Camille Gillis

Marie Drapier

Joseph Van den Hove
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Petrus De Merleire

Emilie Ellegeert

Auguste Vermeulen

Emma Elewaut

Gustave Van der Kruyssen

Marie De Coene

Modeste De Vits

Marie De Lobelle

Gustave De Wolf

Leonie De Mulder

Joseph Guillaume

Adeline De Meyer

Petrus Palling

Mathildis De Meyer

Plydore D’Hane

Florence De Schepper

Isidoor De Winter

Isalie De Walle

Sidonie De Vogelaere

Louise De Winter

Odile De Veirman

Marie De Sutter

Christine Galant

Emma Dierickx

Elodei Vanden Hove

Marie Gyselinck

Pelagie De Bruycker

Emilie Fouquart

Stephanie Colman

Marie Aelterman

Rosalie Gyselinck

Clementine Haentjes

Maria De Croock

Octavie Galant

Elisa Gillis

Mathilde Hulsaert

Elodie Smesman

Emilie Mampaert

Delphine Temmerman

Josephine Monsaert

Maria Dobbelaere

Elodie Mortier

Christine Hermie

Elodie Nevejans

Clotilde Rawoens

Elodie Schepens

Delphine Delobelle

Clemence Saindenis

Silvio Saindenis

Clementine Van de Putte

Coralie Hebbe

Louise Verschuere

Elodie Vande Putte
Maia Raman

1872 – Jongens

Cesarine Van Damme
Clementina Vanden Hauwe

Cesar Bekaert

Rosalie Wille

Buyse Emile

Josephine Temmerman

Boxstaele Benoit
De Pauw Gustave
De Smet Joannes

1872

De Smet Theophile
Pelagie Bogaert

De Vloed Edmond

Octavie Buyse

De Vogelaere Adolph (Meirelbeke)
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De Vos Petrus

Camille Poelman

De Vuyst Theophile

Emile Piens

Duponcheel Louis

Francies Raes

Everaert Charles Louis

August Renard

Joliet Emile

Augustin Temmerman

De Langhe Theophile

Isidore Van Effenterre

Labyn Charles-Louis

Petrus Vanden Berghe

Lievens Isidore

Gustave Vande Wiele

Mampaert Desiré

Richard Van den Hove

Piens Emile

Bernard Van de Putte

Van den Berge Livinus

Gustave Van Durme

Vande Velde Adolphe

Charles Vastemans

Van de Voorde Louis

Henri Verschueren

Van Herreweghe Alfons

Adolphe Waelraeve

Van Hoorde Auguste

--

Van Oost Alphonse

Clemence Aelterman

Vastemans Jules

Leonie Braeckman

Voets Adolphe

Celine D’Haene

Wauters Adolphe

Marie Donkbruyne
Leonie De Coene
Nathalie De Croock

1873

Elodie De Blander
Joannes Baptist Aelbrecht

Mathilde De Meyer

Albert Bertrand

Leonie De Feyter

Gustave De Bruycker

Clementine Colman

Petrus De Bruycker

…. … De Mulder

Bernad De Langhe

Marie Leonie De Mulder

Octave De Meyer

Renilde De Veerman

Theodore De Schepper

Alice De Vos

Camille De Smet

Justine De Vreeze

Theophile De Sutter

Julie Gillis

Leon Fisch

Elodie Hollaert

Victor Gyselinck

Stephanie Klinckspoor

Alfred Gercon

Elodie Nevejans

Gustave Joliet

Coralie Raman

Emile Leerman

Odile Seghers

Joseph Lippens

Justine Schietekatte
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Julie Temmerman

Carchon Maria

Marie Thienpont

De Coene Sidonie

Coleta Triangel

De Cuyper Justine

Mathilde Van Vooren

De Pryck Hortensia

Marie Van den Broeck

De Smet Elisa
De Smet Florentia
De Smet Leonia

1874

De Sutter
Aelterman Adolphe

Justina

Aelterman Theophile

De Vloed Maria

Bockxstaele Ferdinand

Dierickx Cordula

Bogaert Polydore

Gillis Paulina

De Meyere Stanislas

Meerschaert Maria

De Mulder Eugène

Piens Leonia

De Nutte Gustave

Piens Maria

Derweduwe Camille

Ragons Rosalia

De Sitter Theophile

Saindenis Maria

De Vos Gustave

Soliet Emilia

De Wolf Theophile

Use Seraphina

De Vos Gustave

Vande Velde Maria

De Wolf Theophile

Vande Wiele Maria

D’Haese Julianus

Van Oost Maria

Duponseel Victor

Vastemans Philomena

Elegeert Gustave

Vermeulen Sidonia

Everaert Casimir

Verschueren Sidonia

Haentjes Joseph
Mampaert Desiré

1875

Piens Alexander
Piens Gustave

Emilie Brackenier

Restell Gaston

Marie Justina Braeckman

Restell Richard

Lebronie De Lobelle

Van de Velde Donatus

Clementine De Schepper

Vande Wiele Gustave

Marie De Schepper

Wouter Gustave

Marie De Vogelaere
--

Sylvie De Winter

Beernaert Maria Theresia

Eugenie Dierickx

Braeckman Delphine

Marie Louise Gillis
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Stephanie Gyseling

Prudens Vastemans

Jeanette Hulstaert

Edmond Verbanck

Eugenie Mampaert

Jules Voet

Elodie De Meyere
Barbara De Meyere

1876

Amelie Mestdag
Marie Raes

Oscar Cerckel

Florence Vanden Hove

Edmond Colleman

Marie Van Herrewege

Alphonse Cooles

Marie Van Vooren

Eugène De Cock

Marie Van Wassenhove

Ernest De Mulder

Elodie Verstraete

Domin De Moor

Marie Christina Vits

Camille De Schepper

Justina Vits

Achille De Wolf

Sidonia Willems

Theophile De Smet
--

Constant De Smet

Emile Bekaert

Alphonse De Smet

Alois Bogaert

Frans De Smet

Polydore Braeckman

Auguste De Sutter

Caesar Coolens

Karel D’Haene

Gustave De Pryck

Auguste Drapier

Eugène De Temmerman

George Elegast

Victor De Verman

Petrus Fouquaert

Theophille D’Haene

Emile Lievens

Petrus Dierens

Frans Gillis

Edmond Gyseling

Eugene Gyselinck

Romanus Gyseling

Charles Henri Mortier

Leopold

Victor Poelman

Labyn

Jan Baptist Ragoens

Theophile Monsaert

Octave Use

Gustave Seghers

Frans Vanden Hove

Theophile Smesman

Eduard Van Effenterre

Gustave Suys

Petrus Van Oost

Gustave Van den Hove

Louis Van Santen

Achille Van Damme

Isidore Vervust

Henri Vande Wiele

Bertrand Volckaert

Franciscus Van Hoorde

Livinus Waeytens
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Willem Wauters

1877

Camille De Mulder
Eduard Verschueren

Philomena Berlamont

Julie Braeckman

Leonie Poelman

Constance Braeckman

Eugène Joliet

Marie Garcon

Maria De Veirman

Justine De Bruycker

Emma Temmerman

Sophie D’Haese

Elodie Joliet

Ernestine De Mulder

Cordula Vande Velde

Coralie De Schepper

Clementina Buyse

Antonia De Smet

Julie Van der Heyden

Marie De Smet

Caesarine De Winter

Marie De Sutter

Julie Schepens

Lucie De Vreeze

Louise Van Vooren

Marie De Vreeze

Louise Duponseel

Juliana De Vloet

Justine Baetens

Maria Everaert

Julie Gillis

Christine Gillis

Julie Braeckman

Maria Hilsem

Marie Piens

Julie Hulstaert

Marie De Mulder

Marie Huyghe

Justine Joliet

Elodie Joliet

Leonie Briseau

Octavie Monsaer

Louise Moerlooze

Felicita Matthys

Louis De Cock

Florence Lippens

Mathilde Buyse

Marie Poelman

Leonie Suys

Eulalie Roeland

Octavie Nevejans

Clemence Schiettekatte

Marie Braeckman

Cordula Van de Velde

Louise Garcon

Marie Vande Wiele

Valentine Haentjens

Maria Van Durme

Marie Braeckman

Sidonie Vits

Emilie Elegeert

Maria Elisa Voets

Sophie D’Haene

Marie Waeytens

Clementina Van den Hove

Romanie Verstraete

Eulalie Roelandt

Louise De Meyere

Clementine Haentjes
Maria Braeckman
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Marie Vande Wiele
Christina Gillis
Alice Voets
Octavie Maes
Marie Drapier
Emilie De Vuyst
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LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE 2001
(gegevens t.e.m. 01 maart 2001)

1) STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 500 BEF)
- BRACKE Liliane, Driesstraat 1, 9090 Melle
- BRAECKMAN Henri, Merelbekestraat 89, 9090 Melle
- BRAECKMAN Roland, Schauwegemstraat 55A, 9090 Melle
- BUYLE Willy, Bergstraat369270Laarne
- CHRISTIAENS-BUYLE Martine, Caritasstraat 60, 9090 Melle
- DE BACKER Oscar, Tuinstraat 71, 9090 Melle
- DE BAETS August, Klinkerlaan 23, 9090 Melle
- DE BOEVER Johan, Kloosterstraat 35, 9090 Melle
- DE BOSSCHERE Koen, Park ter Linden 3, 9090 Melle
- DE COCKER Jozef, Gaversesteenweg 716, 9820 Merelbeke-Melsen
- DE COSTER Luc, Zwaanhoeklos 10, 9090 Melle
- DE LAET Jean, Brusselsesteenweg 356, 9090 Melle
- DE LANGHE-DE KEGEL Nand & Miet, Ouden Heirweg 22, 9340 Oordegem
- de Potter d'Indoye Edouard, Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle
- DE RUYVER Luc, Watermolenstraat 22, 9090 Gontrode
- DE SCHAMPHELAERE Jozef, Geraardsbergsesteenweg 176, 9860 Oosterzele
- DE SPIEGELEIRE Marie-Antoinette, Kruisstraat 33, 9090 Melle
- DE VLOED Patrick, Tuinstraat 28, 9090 Melle
- DEN HAESE Paul, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle
- DEN HAESE Richard, Berkenlaan 21, 9840 De Pinte
- DEPRE Paul, Brusselsesteenweg 459, 9090 Melle
- DESMET Ginette, J. Van Crombrugghestraat 30, 9000 Gent
- DEWULF J.M., Kapellendries 58, 9090 Gontrode
- ERVYNCK Gontran, Henri Pirennelaan 58, 9050 Gentbrugge
- FEWAN Roger, Kloosterstraat 52, 9090 Melle
- FOUCQUAERT Fernand, Gentsesteenweg 13, 9230 Wetteren
- FOUQUAERT Willem, Lambroekstraat 58, 9230 Wetteren - Massemen
- FRANCOIS Herman, Kerkstraat 17, 9090 Melle
- GOOSSENS Willy, Herdershoekstraat 13, 9230
Wetteren
- GYSELINCK Antoine, Klinkerlaan 34, 9090 Melle
- IMPENS Eric, Koedreef 23, 9080 Zaffelare
- LEHOUCQ Nicole, Charles Lebonstraat 1, 9070 Heusden
- MEERSSCHAUT Julien, Beekstraat 35, 9090 Melle
- MERCELIS Jozef, Bijlokestraat 22, 9070 Destelbergen
- NOTTE Roger, Wezenstraat 40, 9090 Melle
- OLSEN Jan, Brugstraat 11, 9090 Melle
- PAEPEN Christiaan, Kloosterstraat 88, 9090 Melle
- PAUWELS Jozef, Weststraat 71, 9950 Waarschoot
- RAES Egide, Vossenstraat 8, 9090 Melle
- SCHEPENS Raoul, Brusselsesteenweg 270, 9090 Melle
- SIMILLION Johan, Kapellendries 65, 9090 Gontrode
- SMEDTS Marcel, Beekstraat 89, 9090 Melle
- STEURBAUT Philip, Langestraat 74, 9620 Zottegem
- TEMMERMAN Raphaël, Schauwegemstraat 24, 9090 Melle
- THOMAS François, Jezuïtenwegel 5, 9090 Melle
- TIMMERMAN Willy, Brusselsesteenweg 226, 9090 Melle
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- VALENTIJN Jacques, Tuinstraat 83, 9090 Melle
- VAN de KAUTER Etiennne, Olfkenskouterlaan 1, 9090 Melle
- VAN DE STEENE Roger, Jozef Cantréstraat 4, 9000 Gent
- van de Werve de Schilde Louise, Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle
- VAN DEN BERGHE Marcel, Hovenierstraat 19, 9090 Melle
- VAN DEN BERGHE Patrick, Palmstraat 20, 9090 Melle
- VAN DEN BROECKE Lutgarde, Mellestraat 312, 9090 Melle
- VAN DER STICHEL Freddy, Moriaanstraat 35, 9050 Gentbrugge
- VAN HEDDEGEM Gerard, Vossenstraat 86, 9090 Melle
- VAN HEDEN Rolande, Kwatrechtsesteenweg 93, 9230 Wetteren
- VAN ROLLEGHEM Noël, Kapellendries 32, 9090 Gontrode
- VAN SLYCKEN André, Scheldeweg 5, 9090 Gontrode
- VAN STEENBERGE Victoria, Pontstraat 52, 9090 Melle
- VAN VLAENDEREN Leen, Kloosterstraat 70, 9090 Melle
- VAN VLAENDEREN Leon, Scheldeweg 62, 9090 Gontrode
- VANHOVE Mario, Gontrodeheirweg 30, 9090 Melle
- VERSCHOORIS Georges, Kapellelaan 6/16, 8660 De Panne
- VERVUST André, Hof ten Dries 14, 9090 Melle
- VERVUST Marie-Christine, Kruisstraat 27, 9090 Melle
- VITS André, Hof ter Beuken 24, 9090 Melle
- VITS Laura, Brusselsesteenweg 353, 9090 Melle
- WARMOES Leo, Bergstraat 30, 9820 Merelbeke

2) LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 200 BEF TOT 500 BEF)
- ACKE Lucienne,Sint-Denijslaan 110,9000 Gent
- ADRIAEN Mark,Oude Brusselse Weg 99,9050 Gentbrugge
- AUMAN Luc,Brusselsesteenweg 144,9090 Melle
- BEHAEGEL Gilbert,S. Van de Veldestraat 55,9630 Zwalm
- BEKAERT Georges,Kouterslag 4,9090 Melle
- BLOCKEEL Antoon,Molenweg 18,9090 Melle
- BOURGOIGNIE Willy,Plataandreef 52,9090 Melle
- BOVIJN Lucie,Kloosterstraat 43,9090 Melle
- BRAL Jan Hugo,Brusselsesteenweg 463,9090 Melle
- BRUYLAND Hilaire,Hof ten Dries 6,9090 Melle
- BUYSSE Raoul,Roskamstraat 40,9820 Merelbeke
- CALLE Petrus,Smetledestraat 55,9230 Wetteren
- CARIJN-BOTERBERG J.,Visserij 179,9000 Gent
- DAUW Christiaen,Wautersdreef 21,9090 Melle
- DAUW Marcel,Doornlaan 2,9090 Melle
- DE BACKER Christel,Poelstraat 38,9820 Merelbeke
- DE BACKER Erwin,Gemeenteplein 20,9090 Melle
- DE BOSSCHERE Lucien,Spoorlaan 48,9090 Melle
- DE CLERCQ Gilbert,Gontrode Heirweg 78,9090 Melle
- DE COSTER Greta,Gontrode Heirweg 207,9090 Melle
- DE COSTER Marc,Gontrode Heirweg 269,9090 Melle
- DE GEYTER-CLAUS Edgard,Gentsesteenweg 321,9300 Aalst
- DE LONGIE Guido,Grote Elsdries 10,9090 Melle
- DE MAESENEER Dirk,Schauwegemstraat 116,9090 Melle
- DE MEULEMEESTER Walter,Pontstraat 40,9090 Melle
- DE MEULEMEESTER Willy,Wellingstraat 180,9070 Heusden
- DE MOL Daniël,Wegvoeringstraat 84/10,9230 Wetteren
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- DE MOOR Freddy,Clerck ’s straat 10,8560 Wevelgem
- DE NYS Magda,Vijverveldlaan 25,9090 Melle
- DE PAUW Eric,Blijde Inkomsstraat 57,9000 Gent
- DE PAUW Wim,Brusselsesteenweg 44,9090 Melle
- DE SCHRYVER Xavier,Rozenstraat 5,9070 Destelbergen
- DE SMET Lucien,Sportlaan 83,9880 Aalter
- DE SMET Theodoor,Antwerpsesteenweg 708,9040 Sint-Amandsberg
- DE SUTTER Julien,Kard. Mercierlaan 1,9090 Melle
- DE WAELE Juliaan,Hof tenDries 4,9090 Melle
- DE WILDE Paul,Wautersdreef 15,9090 Melle
- DEREY Patrick,Koningin Fabiolalaan 41,9090 Melle
- DERYCKERE Marleen,Oefenplein 29,9090 Melle
- DESMET Willy,Jan Baptist Davidstraat 10,9000 Gent
- D'HOYE Willy,Brusselsesteenweg 65,9090 Melle
- DUQUET Frans,Mgr. Meulemanstraat 31,9520 Sint-Lievens-Houtem
- GALLE Gerard,Schilsweg 11,4700 Eupen
- GANSBEKE Willy,Rijsenbergstraat 4,9000 Gent
- GILLIS Dirk,Akkerstraat 7,9090 Melle
- GOESSENS Luc,Kalverhagestraat 43,9090 Gontrode
- GOOSSENS Roger,Zuidlaan 332,9230 Wetteren
- HUYGHE Nand,Dageraadstraat 57,9090 Melle
- JANSSENS-LANGEROCK Gh.,F. Spaestraat 38,9090 Melle
- KELLENS Julien,Palmstraat 29,9090 Melle
- KEVERIJN Diane,Dageraadstraat 13,9090 Melle
- KIELEMOES Gerard,Kruisstraat 7,9090 Melle
- KUIPERS M. G.,Walstraat 4,4551 ES Sas van Gent,Nederlan
- LEFEBRE Christiane,J.B. De Keyzerstraat 108,1970 Wezembeek-Oppem
- LIEVENS Paul,Kloosterstraat 34,9620 Zottegem
- LOIR Yvonne,Klaverstraat 3,9090 Melle
- MABILDE Yvette,Brusselsesteenweg 332,9090 Melle
- MATTHIJS Koen,Keiberg 12,9230 Wetteren
- MESSEMAN Michel,Lindestraat 9,9090 Melle
- MEYS Marcel,Kruisenstraat 31,9270 Kalken
- MORES Rosa,Coupure Links 379,9000 Gent
- MUYS Carlos,Potaardestraat 25,9090 Gontrode
- NAUDTS Marcel,Lindestraat 58,9090 Melle
- OTT Maria,Dageraadstraat 60,9090 Melle
- PIETERS Marcel,Beukenlaan 21,9160 Lokeren
- RAMON Roger,Ad. Baeyensstraat 52,9040 Sint-Amandsberg
- ROELANDT Gerard,Kapellenhoek 64,9340 Oordegem
- SACKX Martin,Groot-Begijnhof 17,9040 Sint-Amandsberg
- SCHIETTEKATTE Etienne,Wezenstraat 7,9090 Melle
- SEDEYN Antoine,Waterstraat 44,9820 Merelbeke
- SIAENS François,Palmstraat 4,9090 Melle
- SLOCK André,Kalverhagestraat 14,9090 Melle
- STEEN Jacques,Eugeen Smitsstraat 76,1030 Schaarbeek
- TEIRLINCK Lucien,Palmstraat 11,9090 Melle
- THERY Maurice,Beekstraat 1,9090 Melle
- THIENPONT Andrea,Collegebaan 25,9090 Melle
- THOEN Armand,Sint-Michielstraat 95,8700 Tielt
- TIMPERMAN Roger,Vijverwegel 43,9090 Melle
- TRISTE Marc,Kloosterstraat 50,9090 Melle
- TUSSCHANS Jan,Lindestraat 35,9090 Melle
- URMEL Marc,Populierenstraat 2,9890 Dikkelvenne
- VAN CAENEGHEM Pol,Tinnenpotstraat 10,9000 Gent
- VAN CAUWENBERGE-LIPPEVELDE Rita,Gontrode Heirweg 173,9090 Melle
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- VAN DE PUTTE Eric,Merelbekestraat 77,9090 Melle
- VAN DE PUTTE Ghislain,Dorp 20,9860 Oosterzele
- VAN GREMBERGEN Antonia,Park ten Hovelaan 7,9090 Melle
- VAN KENHOVE Patrick,Koningin Astridlaan 77,9820 Merelbeke - Bottelare
- VAN OOST Marcel,Kruisstraat 58,9090 Melle
- VAN ROEY Louis,Moorselstraat 151,3080 Tervuren
- VAN VOOREN Marc,Molenstraat 26,9890 Gavere
- VANBETS Eduard,Beekstraat 21,9090 Melle
- VANHOOREN Carla,Baudelostraat 45,9000 Gent
- VERVAET Luc,Geraardsbergsesteenweg 32,9090 Melle
- VERVAET Roger,Kerkstraat 75A,9820 Merelbeke
- VINCQUEER Antoine,Uilestraat 76,9100 Nieuwkerken-Waas
- Vlaamse Vereniging voor Familiekunde,van Heybeeckstraat 3,2170 Merksem
- VOLBRECHT Gaston,Spoorlaan 47,9090 Melle
- VYNCKE Marc,Kloosterstraat 50,9090 Melle
- WAFFLARD Luc,Geraardsbergsesteenweg 3,9090 Melle

Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat
Een speurtocht naar de oorsprong en de naamsverklaring van alle straten (nu of ooit) in
Destelbergen.
Wat twee jaar geleden begon als een idee voor een eenmalige tentoonstelling (over enkele personen
in de straatnamen) tijdens het schoolfeest van de Gemeentelijke Basisschool van Destelbergen, is
uitgegroeid tot een heuse vijfdaagse met 1300 geïnteresseerde bezoekers.
We zochten de historiek en de naamsverklaring van meer dan vijfhonderd straten gelegen in de
deelgemeenten Destelbergen, Heusden en het tot in 1921 bij Destelbergen behorende Beervelde.
Tevens gaven een dertigtal kaarten de evolutie van Destelbergen in Vlaanderen en de groei van het
stratenpatroon in onze gemeente. Er werden meer dan 400 foto’s van de straten opgehangen en
aandachtige lezers kregen als toetje nog de uitleg van 75 spreuken en gezegden waar een weg, pad,
straat of dreef in voorkomt.
Nu begonnen we, aangemoedigd door de vele geïnteresseerde bezoekers, te werken aan de teksten en
de foto’s die we samen in een boek laten publiceren. De geïnteresseerde lezer die meer wil weten
over de hem boeiende onderwerpen kan via de broninformatie (de titel, de schrijver en waar het werk
te raadplegen is) eindelijk direct verder. We verwachten het per katern ingebonden boek van 320 blz.
verlucht met meer dan 200 zwart-wit, - meer dan 200 kleurfoto’s en enkele oude en nieuwe kaarten
van de persen in november 2001.
Om een dergelijke uitgave mogelijk te maken zijn er uiteraard fondsen nodig. Wie deze onderneming
financieel wil steunen door vooraf in te tekenen, kan dit doen door per boek een voorschot van 300
BEF te storten op de rekening 737-0026074-24 van MILOB, Gasmeterlaan 112, 9000 Gent met
de mededeling : voorschot Stratenboek.
Het boek in de voorverkoop besteld zal 1250 BEF kosten. De voorintekenaars worden vermeld in
de intekenlijst volgens het aantal aangekochte boeken en daarin alfabetisch zoals geschreven op het
stortingsformulier. Hun vertrouwen wordt beloond, want na 10 juni 2001 wordt de verkoopprijs
20 % duurder. De voorintekenaars worden op de voorstellingsreceptie uitgenodigd waar men dan
(mits het resterende bedrag vooraf te betalen) het boek kan bekomen.
Wij doen ons best om zoveel mogelijk in het boek te krijgen tegen deze prijs, terzelfder tijd willen we
de kwaliteit minstens zo hoog als op de tentoonstelling, de 1300 bezoekers weten wat ze daaraan
hebben.
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