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Woord vooraf,

Deze zomer wordt er in het Gemeentelijk Museum geen tentoonstelling georganiseerd naar
aanleiding van de kermis, er wordt na de renovatiewerken aan het oud-gemeentehuis vandaag
nog druk gewerkt aan de herinrichting van de verschillende museale afdelingen.
Begin november eerstkomend wordt een eerste gedeelte van het Gemeentelijk Museum
opengesteld voor het publiek , dit ter gelegenheid van een geplande tentoonstelling onder de
werktitel ‘Creaties van hedendaagse Melse kunstenaars in confrontatie met het oeuvre
van Jules Vits (1868-1935)’.
Wel kan u terecht op de opendeurdagen van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum die georganiseerd worden in samenwerking met onze heemkundige
vereniging en de afdeling Melle van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) op 05,
06 en 07 juli aanstaande.
Aan Open Monumentendag 2003, op zondag 14 september, zullen wij ook onze
medewerking verlenen. Het thema dit jaar is ‘steen’. Te Melle willen we de drie entiteiten,
zijnde het centrum van de gemeente, de wijk Vogelhoek en de deelgemeente Gontrode, in
verband met de beide wereldoorlogen aan bod laten komen. Respectievelijk staan dan
centraal: de monumenten voor de Franse vlootfusiliers op de gemeentelijke begraafplaats
en op het Gemeenteplein, de site achter de Kapellendries waar tussen 1914-’18 het vliegveld
voor de Duitse zeppelins en bommenwerpers zich bevond en de omgeving van
Merelbekstation die in 1944 tweemaal erg te lijden had van hevige bombardementen.
Een boeiend project voor 2004, waar onze heemkundige vereniging zeker ook haar beste
beentje voor zal zetten, is de viering van 300 jaar Brusselsesteenweg, een idee gelanceerd
door de nieuwe cultuurraad van Melle. U hoort daar in de nabije toekomst nog heel wat van.
Ook voorliggend nummer van ons tijdschrift biedt u weerom de nodige variatie: de
geschiedenis van de Varingstraat, het vervolg over de oude doodsprentjes, de postbode op
Melle-Dries, een beknopte bijdrage over een object uit de collectie van het Gemeentelijk
Museum (een lotelingbriefje), een artikel i.v.m. François Auguste Gevaert (een 19de
eeuwse componist en eertijds leraar aan het College van de Paters Jozefieten te Melle) en de
watertoren te Melle die dit jaar vijftig jaar oud is. We wensen u, beste lezer, enkele gezellige
leesmomenten!

Jan Olsen
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PORTRETBIDPRENTJES - DEEL 5.
- door Ginette Desmet 1. Inleiding.
Omstreeks 1850 verschenen de eerste bidprentjes met een afbeelding van een portret van de
overledene. Het gros van deze eerste portretjes zijn lithografieën (steendrukken), waarbij een techniek
wordt gebruikt -op het einde van de 18de eeuw door A.Senefelder (Duitser 1771-1834) uitgevondendie rond 1840-1850 tot volle bloei kwam. De opkomst van de fotografie zou vanaf ca.1880 zo sterk
concurerend worden dat na een paar decennia de lithografische portretten volledig verdwenen. Zowel
bij lithoprentjes als fotoprentjes zijn technisch verschillende reproductieprocédé’s te onderscheiden,
maar voor de duidelijkheid worden hier slechts twee grote hoofdrubrieken aangehouden.

2. Lithoprentjes
Het oudste portretbidprentje uit de verzameling van het D.C.M. dateert uit 1856 (afb.1). Het is een
product uit het Brugse atelier De Lay-De Muyttere, deze was bedrijvig tijdens de periode 1841-’56
(Edouard Ferdinand Louis De Lay : ° Gent 17-8-1816 en + Brugge 26-11- 1857). De afgebeelde
Melanie Ghislaine Van Tieghem was een kleindochter van ene Jan van der Meersch –geboortig van
Eke- die, alhoewel van uiterst bescheiden komaf, dank zij een dosis zakelijk inzicht, technische kennis
en geluk in de Sleepstraat te Gent fortuin maakte als suikerfabrikant. Zijn derde vrouw, Marie Joanna
Storme, was weduwe uit een eerste huwelijk van ene Pierre Guillaume Casier waarbij ze twee zonen
had. Een van de afstammelingen hiervan verkreeg in 1886 een baronstitel en deze familie was eind de
19de, begin de 20ste, eeuw eigenaar van het nu verdwenen kasteel Steevliet te Melle. Een tak van de
familie van de vader van Melanie Ghislaine werd in de loop van de 19de eeuw geadeld als van
Tieghem de ten Berghe, over de familie van haar man beschikken we over geen gegevens. Het
huwelijk bleef kinderloos. Dat haar tweede voornaam Ghislaine was heeft een duidelijke betekenis.
Deze doopnaam werd dikwijls bijgevoegd aan de voornamen van de kinderen van adel en burgerij om
ze te beschermen tegen de gevreesde kinderstuipen (‘seskens’). De H. Ghisleen werd namelijk o.a.
aangeroepen tegen allerhande kinderziekten, doch voornamelijk tegen de stuipen.
Een tweede prentje is een litho gemaakt naar een olieverfschilderij op doek van Basiel De Loose. De
geportretteerde Jan Baptist van de Woestijne d’Hansbeke was een zeer vermogende, milddadige en
katholieke kasteelheer uit Hansbeke die ‘s winters resideerde in een herenhuis in de
Gouvernementstraat te Gent. Niet zichtbaar op de litho, maar wel op het originele schilderij is de
briefaanhef : «Chère Eulalie» gericht aan zijn toen nog enig levend kind die religieuze was te Brugge.
Zijn vrouw Louise de Calonne de Courtebourne en drie van zijn kinderen waren toen reeds allen jong
overleden. Eulalie zelf overleed vijf jaar voor haar vader. Voluit heette de zwaarbeproefde man
Joannes Baptista Josephus Ghislenus; opnieuw is de naam Ghislenus toegevoegd ter bescherming
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tegen de stuipen. Het prentje is een werkje uit het atelier Van Rijckegem-Lepère dat kort daarna
overgenomen werd door J.B.D. Hemelsoet (afb.2).
Daterend uit hetzelfde jaar maar reeds uit het atelier van J.B.D. Hemelsoet is het bidprentje voor
Salomon Jacobus Bauwens een apotheker uit de Nederkouter te Gent. Bijzonder aan dit prentje is dat
het een dubbelzijdig prentje is. Op de tekstachterkant is namelijk

een kruisbeeld en het volle

aflaatgebed afgebeeld onder de naam en sterfdatum van de overledene. Deze dubbelzijdige prentjes
waren typisch voor de productie van het atelier Hemelsoet (afb.3).
Het bidprentje is slechts laat binnengedrongen in Wallonië. De eerste exemplaren dateren van iets vóór
1830 en dit te Luik. Verviers en Namen volgden en rond 1840 verspreidde het gebruik zich te
Doornik, Waals-Brabant en als laatste in Luxemburg. Het gebruik was nergens in Wallonië echt sterk
verspreid en ingeburgerd, behalve dan langs de Duitse en Vlaamse taalgrens. Na 1980 is het gebruik,
merkwaardig genoeg en in tegenstelling tot Vlaanderen, in Wallonië zelfs volledig verdwenen. De
ontkerkelijking heeft in Vlaanderen niet verhinderd dat zelf in agnostische en vrijzinnige milieu’s bij
een uitvaart ‘gedachtenisprentjes’ voor de overledene worden uitgedeeld.
Als voorbeeld van een Waals prentje volgt er eentje uit Ath. Het zeer knap getekende portret van
François Joseph Le Tellier siert de voorkant. Zoals te verwachten behoorde de man duidelijk tot de
hogere kringen. Hij was behalve oud-notaris, ook oud-lid van het Nationaal Congres, oud provincieen gemeenteraadslid, voorzitter van de kerkfabriek van St.-Julien en ridder in de Leopoldorde. Tevens
was hij weduwnaar van Marie Agnes Benedicta de Waepenaert die behoorde tot een gekende adellijke
familie (afb. 4).
Overledenen worden op portretbidprentjes meestal in buste afgebeeld, de typische mannen- en
vrouwenmode die nauwkeurig kan worden bekeken beperkt zich dan ook meestal tot de hoofddeksels
(doorgaans bij vrouwen), slechts een gedeelte van het kostuum is zichtbaar. Het prentje van Ivo van
Waeyenbergh is iconografisch interessant omdat hij is afgebeeld met een zgn. ‘faas’, een hoofddeksel
waarvan de oorsprong terug zou gaan naar legerkepi’s of uniformmutsen van postbodes en
treinwachters. De hoogte van het ronde stuk bovenaan van de faas verschilde van streek tot streek, in
de Kempen werden bv. hogere mutsen gedragen (afb. 5).
Een mooie litho beeldt Joanna Laforce af met op het hoofd een met bloemen versierd mutsje, een
zgn. ’kappetje’, toegestrikt onder de kin met binders. De vrouw overleed op 8-8-1886 te Melle in het
gesticht van het H.Hart. Hoe vlug het gebruik van bidprentjes doordrong tot de verschillende
bevolkingsgroepen wordt door dit prentje treffend geïllustreerd. Joanna was van heel bescheiden
komaf, ze was zelfs een tijdje fabrieksarbeidster te Gent. Haar man Eduardus Verheughe was eveneens
een fabrieksarbeider die zich echter opwerkte tot meestergast en schrijver (iemand die voor
ongeletterde personen brieven schreef en administratie in orde bracht). Het prentje illustreert tevens
dat data op bidprentjes altijd moeten worden gecontroleerd. In tegenstelling tot de gegevens op het
bidprentje werd ze te Gent geboren op 9 augustus 1817 en overleed ze te Melle op 6 augustus 1886
(afb. 6).
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Afbeelding 1
Mélanie-Ghislaine Van Tieghem
Echtgenote van François Augustin Van Hamme de Stampaertshoucke
+ Brugge 01-02-1856, 58 jaar oud. Franstalige tekst.

Afbeelding 2
Joannes Baptista Josephus Ghislenus Van de Woestyne d’Hansbeke
° Gent 23-03-1775
+ Gent 20-05-1858, begraven te Hansbeke
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Afbeelding 3
Salomon Jacobus Bauwens
Weduwnaar van Sophia De Jonghe
+ Gent 13-11-1858, oud 71 jaar 1 maand en 13 dagen.

Afbeelding 4
François Joseph Le Tellier
Weduwnaar van Marie Agnès Benedicta de Waepenaert.
+ Ath 08-07-1866, oud 74 jaar. Franstalige tekst.
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Afbeelding 5
Ivo Van Waeyenberghe
Weduwnaar van Angelina Hutsebaut, echtgenoot van Amelia Menoodt
° St. Denijs-Westrem + Mariakerke 04-03-1870, oud 69 jaar en 11 maanden. Gemeenteraadslid.

Afbeelding 6
Joanna Laforce
Weduwe van Eduardus Verheughe
° Gent 09-02-1816 + Melle 08-08-1886. Foutieve geboorte- en overlijdensdatum (zie tekst)
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Afbeelding 7
Emilie Antoinette Van Heteren
° Zottegem 23-01-1820
+ Zottegem 19-12-1890

Afbeelding 8
Dominicus Verstraeten
Zoon van wijlen Jan Baptist en Maria Theresia De Nys, echtgenoot van Maria Césarina Verstraeten.
° Gontrode + Vlierzele 16-05-1891, oud 45 jaar.
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Een bijzonder fraaie strikkenmuts siert het struise hoofd van Emilie Antoinette Van Heteren. De jurk
is onder het witte kraagje met een juweel -waarschijnlijk een broche- gedicht. Over haar weten we
alleen dat ze een ongetrouwde vrouw was en alsdusdanig lid van een Maria-Congegatie. De leden van
deze godvruchtige vereniging luisterden vooral de Maria-processies met hun aanwezigheid op (afb. 7).
Het portretbidprentje van Dominicus Verstraeten tenslotte is heel interessant voor de baardsnit. De
man pronkte tijdens zijn leven met een indrukwekkende snor en nog indrukwekkender bakkebaarden.
Hoewel hij gehuwd was zijn op dit bidprentje uitzonderlijk ook zijn vader en moeder met naam
vermeld, een gebruik dat nochtans meestal beperkt bleef tot ongehuwden . Zijn vader was landbouwer,
mulder en schepen te Gontrode De familie Verstraeten behoorde tot de voornaamste families te
Gontrode, een lid van deze familie was zelfs ooit burgemeester van Gontrode (afb. 8).
Tot zover deze kleine selectie litho-portretjes. In een volgende aflevering worden foto-bidprentjes wat
nader bekeken.
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RAADPLEGING VAN DE INVENTARIS VAN HET GEMEENTELIJK ARCHIEF EN
DOCUMENTATIECENTRUM VIA HET INTERNET
Surf naar de website in opbouw van het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum en u kan zoeken op trefwoorden in de inventaris van de in de leeszaal
beschikbare boeken en tijdschriften van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum:

http://users.skynet.be/museum.melle
Op deze website vindt u nog vele andere gegevens, o.a. de inhoudstafels van de recente nummers
van het tijdschrift ‘De Gonde’ (uitgegeven door de Heemkundige Vereniging De Gonde i.s.m. het
Gemeentelijk Museum).

LESSEN OUD SCHRIFT
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) afdeling Melle organiseert in samenwerking met
het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum weerom cursussen inzake het leren lezen en
begrijpen van Middelnederlandse teksten. De kennis van dit oud schrift is onontbeerlijk voor wie in
archieven opzoekingen wenst te doen.
De cursus is opgesplitst in twee groepen: de beginners en de gevorderden
De data voor de beginners zijn : zaterdag 27 september, 25 oktober, 22 november en 20 december
2003. De lesgever is de heer André Bonne.
De data voor de gevorderden zijn : zaterdag 20 september, 18 oktober en 15 november 2003. De
coördinator is de heer Noël Vanrolleghem.
Alle lessen starten om 14.00 uur en eindigen circa 16.30 uur. Inschrijving gebeurt bij het begin van
de eerste les.
De cursussen worden georganiseerd in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 9090 Melle.
Inlichtingen: 09.252.26.47 (e-mail: museum.melle@skynet.be).
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DE WATERTOREN TE MELLE:
50 KAARSJES UITBLAZEN
- door Jan Olsen E.P. Henri Verbist, indertijd leraar aan het
College van de Paters Jozefieten te Melle,
schreef op p. 409 van zijn boek ‘De
geschiedenis van Melle’ (1962) over de op
zondag 05 juli 1953 met veel luister
ingehuldigde watertoren: ‘Hij rijst stoer de
hoogte in op de plaats waar eens het
paaldorp1 stond, als een baken van de
moderne tijd’. Met zijn 53m hoogte, naar ons
weten meteen de hoogste watertoren in
Vlaanderen, beheerst hij nog steeds, vijftig jaar
later, het omliggende landschap.
Een

watertoren

heeft

eigenlijk

een

drievoudige functie: het aanleggen van een
waterreserve, het regelen van de waterdruk en
een buffer wezen voor de afnamevariaties (het
verbruik van water schommelt in de loop van
elke dag alsook naar gelang het seizoen).
Ons verhaal start kort na Wereldoorlog II,
daarvóór was onze bevolking aangewezen op het gebruik van put- en/of regenwater. Op de
gemeenteraadszitting van 01 december 1945 werd besloten de gemeente Melle in de nabije
toekomst aan te sluiten bij de ‘Tusschengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Waterbedeeling’ (hier verder aangeduid met T.M.V.W.), de definitieve beslissing daaromtrent kwam
er op de gemeenteraad van 29 april 1947. In overweging was genomen dat de drinkwaterbevoorrading
van de gemeente (die toen circa 7.300 inwoners telde) een noodzakelijkheid was, vooral dan wat het
centrum en de behuisde gedeelten van de gemeente betrof, alsmede het feit dat de toevoerleiding van
drinkwater afkomstig uit de Henegouwse gemeenten Hainin en Hautrage onze gemeente doorkruiste,
wat de te maken onkosten voor aansluiting tot een minimum zou herleiden. Een zekere heer André
Maebe uit Dilbeek werd als conducteur-urbanist door het college van burgemeester en schepenen

1

De theorie van het paaldorp, begin de 20ste eeuw ontwikkeld door J. Maertens de Noordhout, werd door H. Verbist in zijn
uitgave van 1962 overgenomen. In zijn boek “Bijdragen tot de geschiedenis van Melle” (Melle/1996) interpreteert August De
Baets op basis van heel wat argumenten deze zaak op een geheel andere manier, u kunt dit nalezen in betreffende uitgave op
p. 19.
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aangesteld en kreeg de opdracht een studie aan te vatten ten einde de waterbedeling te Melle te
verwezenlijken. De uitbouw en de exploitatie van een waterbedelingsnet komen in de tweede helft van
de jaren 1940 en begin de jaren 1950 regelmatig als agendapunt voor op de zittingen van de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen van onze gemeente. De gemeenteraad
keurde in zitting van 22 juli 1948 het lastenkohier en het ontwerp van de werken voor een
waterbedelingsnet goed. De werken werden in de zomer van 1949 in handen gegeven van de Lierse
firma Verstraeten. Op 7 april 1950 werd door het college van burgemeester en schepenen beslist het
toenmalig gemeentehuis, heden Gemeentelijk Museum, op voormeld net aan te sluiten.
Op een vergadering op datum van 14 januari 1949 werd door de burgemeester en schepenen enerzijds
en anderzijds door een zekere mijnheer François, die de familie Boël-de Kerckhove de Denterghem
vertegenwoordigde, overeengekomen de nodige grond met het oog op de bouw van een watertoren,
gelegen langs de Geraardsbergsesteenweg, aan te
kopen. De beslissing om een watertoren te laten
bouwen was het jaar voordien, namelijk op 22 juli
1948 door de Melse gemeenteraad genomen.
De T.M.V.W. schreef in 1950 een wedstrijd uit
met betrekking tot de bouw van een nieuwe
watertoren te Melle. Een jonge architect uit
Oostende, met name Paul Felix2, kaapte de eerste
prijs weg. De uitvoering van het project werd bij
gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 1951
gegund aan de N.V. Algemene Ondernemingen
G. D’Hooge en zoon, private en openbare werken,
uit

De

Panne

(de

afkondiging

van

de

aanbestedingswedstrijd voor het oprichten van een
watertoren van 500m3 was gepubliceerd geworden
in het weekblad voor de bouw en aanverwante
vakken, ‘De Bouwkroniek’ van 9 en 16 juli 1950
respektievelijk op p. 67 en 70).

2

Advertentie verschenen in “De Bouwkroniek”

Paul Felix (° te Oostende op 08 december 1913 en er + op 05 januari 1981), ingenieur-architect, was o.a. hoogleraar aan de

Leuvense universiteit (faculteit der toegepaste wetenschappen) en behoorde tot de belangrijkste naoorlogse architecten.
Kenmerkend voor zijn werk zijn de strakke volumebeheersing, het samengaan van baksteen en beton alsook de aandacht voor
de integratie van zijn ontwerpen binnen de omgeving. Zijn belangrijkste verwezenlijkingen zijn het Clarissenklooster in
Mariakerke (1957), het pastoraal en theologisch centrum van het bisdom Antwerpen (1965), het vormingscentrum
‘Destelheide’ in Dworp (1967), het zwembad in Oostende (1975) en de Sint-Annakerk in Aalst (1980).
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Gedeelte van het ontwerpplan, opgemaakt door P. Felix, van de Melse watertoren.
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Op initiatief van het toenmalig schepencollege, onder leiding van burgemeester Henri de Potter
d’Indoye, werd in het voorjaar van 1950 een publieke voordracht georganiseerd waarbij een
vertegenwoordiger van de T.M.V.W. de bevolking over het waterbedelingsplan de nodige informatie
verschafte. Op 8 juni 1951 besliste het college van burgemeester en schepen de heer Oscar Van den
Branden (schepen) als eerste af te vaardigen voor de algemene vergadering van de T.M.V.W..
Met de concrete bouw van de watertoren werd een aanvang genomen in het voorjaar van 1952.
Op de werken werd, in opdracht van het gemeentebestuur, toezicht gehouden door Firmin Voets uit
de Kloosterstraaat te Melle. De bouw van de watertoren kostte circa 3.000.000 BEF.

De watertoren nog in de steigers, foto van op kermisaffiche, Melle / 1953

Zoals reeds vermeld werd de Melse watertoren plechtig ingehuldigd op zondag 05 juli 1953, deze
festiviteit werd opgenomen in het kermisprogramma, zoals u kan zien op de hierbij afgedrukte affiche.
De laatste jaren kwam de watertoren een tweetal keren in het nieuws. Een eerste maal in september
1995 naar aanleiding van Open Monumentendag, eerst was beslist de toren open te stellen voor het
publiek, doch uiteindelijk bleken de risico’s (o.a. de open trap van 250 treden toch te groot en werden
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de belangstellenden niet binnengelaten, doch kregen van de T.M.V.W. een alternatief aangeboden.
Een tweede maal dat de toren in de kijker kwam te staan was naar aanleiding van de renovatie in
1999.
In zijn publicatie ‘Art Deco en Modernisme (1918-1965)’ (uitgegeven als architectuurgids voor
Zuid-Oost-Vlaanderen door de Marnixring Sotteghem) schreef Koenraad De Wolf over de watertoren
te Melle het volgende: ‘Opvallend zijn de gestroomlijnde vormgeving, het ranke profiel en het
zichtbare betonnen skelet. De invulling van de gevelwanden gebeurde in gele baksteen, met boven de
inkom een doorlopende glasstrip. De waterkuip van 506 m3 ziet eruit als een uitkijktoren’.
Zuiver water uit de kraan is vandaag voor ons een evidentie pas vijftig jaar geleden is dit gemak een
onderdeel in ons dagelijks leven waarbij we nog maar zelden bij stilstaan.

Bij de inhuldiging van de watertoren spreekt de toenmalige
burgemeester van Melle, Henri de Potter d’Indoye (1903-1994) de
aanwezigen toe. Links van hem staat schepen Oscar Van den
Branden (1894-1976), rechts van hem de provinciegouverneur
voor Oost-Vlaanderen Maurice Van den Boogaerde (1887-1956)
en schepen Jozef Van Onder (1874-1959).
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AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE 2003
(gegevens t.e.m. 31 mei 2003)

STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 12,5 €)
Naam

Voornaam

de Potter d'Indoye – van de Werve de Schilde
FOUCQUAERT
MATTHIJS
MOREELS
RAES

Edouard & Louise
Fernand
Koen
Erik
Egide

Gemeente

Melle
Wetteren
Wetteren
Gontrode
Melle

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 5 €)
Naam

BRUYLAND
DEXIA Bank
DHAENENS
DHAESE
GETTEMANS
GOEMAES
GOESSENS
J. Story - Scientia bvba
THOEN
TUSSCHANS
VAN CAENEGHEM
VAN ROEY
VAN VOOREN

Voornaam

Hilaire
Sylvie
Herman
Geert
Maurice
Luc
Armand
Jan
Pol
Louis
Marc
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Gemeente

Melle
Brussel
Gentbrugge
Sint-Denijs-Westrem
Melle
Zwijnaarde
Gontrode
Gent
Tielt
Melle
Gent
Tervuren
Gavere

DE VARINGSTRAAT –ZWAANTJESSTRAAT
- door August De Baets -

D

e Varingstraat is een van de straten die behoren tot de eerste verbindingswegen bij de
ontstaansgeschiedenis van het dorp. Ze verbond het goed ter Heiden (de Varens) , gelegen
aan de rand van de uitgestrekte heidevlakte aan de “Heywyck”, met de Oude

Brusselseheirweg aan het Zwaantjen, nabij de “Aert” (de loskade aan de Schelde) en het veer van
Nieuwenbosse. Ter hoogte, waar nu de Vijverwegel ligt, liep een vertakking van de Varingstraat tot
aan de plaats waar de Kruisstraat en Driesstraat samenkomen.
In een pachtcontract van 1437, waarbij Jonkvrouw Juete van Leyns, weduwe van Jan Haesbyt, haar
goed ter Heiden verpacht aan Jan vanden Driessche , is er sprake van “up den varen” en de
“Varenstrate”1.

Varen of varent komt van het Germaanse “farnôtha”, vrouwelijk collectief bij

“farna”, mannelijk “varen”2. De varen behoort tot de klasse van overblijvende sporendragende planten
(Lat. Filicaria). Er zijn in de geologische periode van het Siluur – 430 tot 315 miljoen jaren vóór onze
tijdrekening versteende afdrukken van varens gevonden. Zij behoren tot de oudste plantensoorten ter
wereld. Varens groeiden meestal op vochtige plaatsen , tussen de bomen zoals in de tropenwouden of
in moerassen.
De plaats waar de Varenstraat, later Varinck- en tenslotte Varingstraat genoemd, was een ideale
locatie voor de groei van varens. Aan het goed ter Heiden vond men zowel een bosareaal als een
uitgestrekt moeras, de Vijvervelden. Langs de noordwestzijde van de straat groeide de “Veerhaghe “,
een haag die bijna over heel de lengte van de weg doorliep tot aan de Oude Brusselseheirweg. De
“Middelhaghe” bevond zich rechtover het goed ter Heiden en scheidde de vruchtbare akkers van de
bossen en het moeras.3 Tot aan de Franse Revolutie telde men daar slechts een tiental
landbouwbedrijven waarvan het goed ter Heiden of de Varens het belangrijkste was. De wijk van de
Varingstraat was een rustige hoek die over het algemeen weinig te lijden had van de veelvuldige
militaire doortochten in onze gemeente.
Een grote verandering kwam er in 1837 met de aanleg van een spoorlijn Gent-Dendermonde.
De Varingstraat werd, ter hoogte van de Vijverwegel, in twee delen gesplitst door het plaatsen van een
rolbareel. Vanaf het kasteel de Varens tot aan de Grote Elsdries bleef men het Varingstraat noemen.
Het gedeelte vanaf de spoorwegovergang naar de Brusselsesteenweg werd omgedoopt tot
Zwaantjesstraat.4 De komst van de spoorlijn bracht een gevoelige wijziging in het leven van de
bewoners mee. De wijk was toen eerder dun bevolkt.

1

SA.G., reeks 301/ 34 II, f°82 v°
M.Gysseling, Gent’s vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen, p.81
3
SA.G, ibidem.
4
D.C.M. , Atlas der Buurtwegen.
2
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Deze

situatie

wijzigde snel in het
midden van de 19de
eeuw.

Na

verbinding

de
met

Mechelen kwam er
de

spoorverbinding

met Aalst en in 1867
een

aftakking

Melle

in
naar

Zottegem.
In de tweede helft
Kasteel “de Varens”

van de 19de eeuw

werden in de Varingstraat en in de Zwaantjesstraat verschillende nieuwe huisjes gebouwd waarvan de
bewoners meestal spoorarbeiders waren.
Melle was ondertussen een uitverkoren plaats voor tuinbouwers geworden en verschillende van hen
vestigden zich in de Zwaantjesstraat -ex Varingstraat- omwille van de nabijheid van de spoorweg en
het vormingsstation. Nabij de bareel kwam een herberg genaamd “China”, in 1869 bewoond door de
weduwe J.B.Stampaert en in 1872 uitgebaat door Désiré Vanden Hove. Door het drukker wordende
treinverkeer werd de doorgang van de Varingstraat naar de Zwaantjesstraat voor de bewoners een
moeilijke opgave. Op het einde van de 19de eeuw werd de toestand onhoudbaar en besloot men een
brug te bouwen over de spoorlijnen. Deze brug zou de Varingstraat verbinden enerzijds met de
Zwaantjesstraat en anderzijds met de Akkerstraat waar een zelfde probleem zich stelde voor de
doorgang naar de
Driesstraat. De brug kwam ongeveer in het midden tussen de Zwaanjesstraat en de Akkerstraat met
een afrit naar beide straten. De Varingstraat werd met een boog omgeleid
naar de Grote Elsdries en een oprit voorzien naar de brug evenals een oprit voor de Kleine
Driesstraat, vroeger deel van de Akkerstraat. In de eerste wereldoorlog werd de ijzeren brug vernield
door de bombardementen

en nadien vervangen door een nieuwe in beton.. Tijdens de tweede

wereldoorlog ontsnapte de brug op het nippertje aan de bommen van de geallieerden op 10 april en 10
mei 1944. Bij het bombardement van 4 september 1943 viel
een bom juist naast de brug maar richtte geen schade aan.
De Varingstraat sluit nu aan bij het Park ten Hove in een rustige omgeving van bungalows met groene
tuinen. . De bossen, behoudens een deel van het bos van het kasteel De Varens,
het moeras en de varens behoren nu al lang tot de verleden tijd.
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Detail stafkaart 1896

Detail stafkaart 1863

Bewoners van de Varingstraat ca. 1920
Bouckhuyt Benedikt, hoveniersgast, nr.19
Bové Leonie, wede Vanden Heede Jules, huishoudster, nr.15
Brisau Gustaaf x Roelandt Eulalie, spoorwegwerkman, nr.10
Brisau Richard x Melkebeke Marie, spoorwegwerkman, nr.4
Brossé Remi x Geers Marie Sylvie , arbeider- herbergierster, 6
De Blieck Louis x De Schamphelaere Elodie , landbouwer, nr.17
De Noyette Lodewijk, gepensioneerde, nr.18
De Pauw Joseph x Vanden Bossche Marie, spoorman, nr.11
De Vloed Gustaaf, timmerman, nr.3
De Vos Théophiel x De Bruycker Stephanie, bloemistgast,nr. 12
De Waele Jules x Adams Marie, spoorwegwerkman, nr.12
De Wilde Alfons , dagloner, nr. 5
Franck Adolf x Mortier Marie, landbouwer, nr.14
Geers Gustaaf x Vanden Hove Stéphanie, bloemist, nr.9
Keulemans Petrus Joseph x De Wilde Rachel, timmerman, nr.5
Meerschaut Gabriel Prosper x De Spiegelaere Marie, spoorwegwerkman, nr.16
Piens Frans x De Noyette Marie, zonder beroep, nr.18
Poelman Aloîs x Bekaert Marie, spoorwegwerkman, nr.16
Poelman August x Brossé Emma, arsenaalwerkman, nr.22
Poelman Polydoor x De Feyter Marie, arbeider, nr.2
Schollaert Constant, spoorwegwerkman, nr.20
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Sedeyn Oscar, dagloner, nr.3
Steurbaut César, spoorwegwerkman, nr.8
Van Brussel Alfons, timmerman, nr.7
Van Campe Leo x Van Hecke Marie, spoorwegwerkman, nr.16
Vanden Bossche Omer x Cordier Hélèna, knecht, nr.23
Van Hove René x De Praetere Clara, spoorwegwerkman, nr.4
Van Wiele Charles , bediende , nr.1
Van Wiele Frans x D’hondt Maria, landbouwer, nr.1
Verplancke de Diepenhede Willem x de Saint-Genois des Mottes Christine, eigenaar, nr.23

GEMEENTELIJK MUSEUM MELLE
Een eerste gedeelte van het gerenoveerde oud-gemeentehuis wordt opengesteld voor het
publiek begin november eerstkomend met de tentoonstelling ‘Confrontatie van werk van
hedendaagse Melse kunstenaars en het oeuvre van Jules Vits’. In een volgende editie van
Melina verneemt u de concrete gegevens.
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POSTBODE OP MELLE – DRIES
- Door André Vervust -

O

p de wijk kwam de postbode maar op onregelmatige uren.
Veel post was er in die tijd niet (we spreken van de periode net vóór Wereldoorlog II en
het eerste decennium erna) en dus had die man tijd genoeg om de post te bestellen. Hij
deed dit steeds te voet bij regen en slecht weder was hij op post.

De postman was Georges Poelman1, hij had steevast een zelfgemaakte sigaret in de mond zitten en zijn
postzak vooraan op de buik, zo deed hij zijn ronde. Het was een joviale kerel die graag een jeneverke
dronk en een praatje maakte met de mensen.

In die tijd schreef men nog op een postkaart en kon hij alles lezen wat mensen te vertellen hadden.
Zo riep hij van ver “U krijgt bezoek, want uw tante komt”. Hij bezorgde dan ook de kaart waarop dit
geschreven stond.

Hij kende ook alle mensen op zijn ronde en er moest geen nummer op de brief staan, een adres was
voldoende. Sommige personen waren met hun lapnaam gekend en niet met hun echte naam. Dat leidde
soms tot ongelooflijke toestanden.

Zo was er eens een brief van de pensioendienst op naam van een zekere Jerome François. De postbode
vroeg aan een gebuur of hij die kende, maar die kende die naam ook niet. Toen kwam er een man
buiten die men ‘Tjeef Tseuze’ noemde. Aan die man vroeg men het ook en die zei de persoon te
kennen. Op de vraag wie dit was zei deze persoon: “Ik ben het!”.

Zo waren veel mensen die hij bij naam niet kende maar wel hun lapnaam.
Alzo werd de weinige post die men toen kreeg besteld. En met nieuwjaar moest men wat langer
wachten want dan moest de postbode, waar hij een brief diende te bestellen, nog een jeneverken
drinken.

1

Georges Poelman werd te Melle geboren op 27 november 1893 als zoon van Emiel en Eugenia Verstuyft en
huwde te Hakendover (nabij Tienen) op 16 oktober 1920 met de aldaar op 12 december 1897 geboren
Magdalena Closset. Samen had het gezin vier dochters. Georges overleed te Melle op 07 april 1954.
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Postbode Georges (omcirkeld) op foto in de Kleine Driesstraat n.a.v. de terugkeer van Alfons Van den Hove als verplicht
tewerkgestelde in Duitsland gedurende W.O. II.
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MUSICUS FRANS AUGUST GEVAERT
175 JAAR GELEDEN GEBOREN
- door Daniël Lemmens -

H

eel wat ouderen zullen zich wellicht het lied uit hun
jeugd herinneren “Naar wijd en zijd” dat gecomponeerd
werd om hulde te brengen aan Leopold II de vorst van

Congo Vrijstaat. Het patriottische refrein luidde :

Immer vooruit, dappere telgen
Moedig en vrij, vast hand in hand
God omsluite in zijn zegen
Belgen, Vorst en Vaderland.

Tot het vaste schoolrepertorium behoorde ook het “Arteveldelied” dat voor het eerst weerklonk bij de
onthulling van het standbeeld van Jacob van Artevelde op de Vrijdagsmarkt, (1863) :

Wie herbracht hier de rust op een teken
Van zijn hand?
Wie verbond al de burgers als broeders
In één land?
’t Was de held, ’t was de held de roem van ons land.
Hij herbracht hier de rust op een teken
Van zijn hand!

Beide tophits uit vroegere tijden werden geschreven door de musicus die we in deze bijdrage
herdenken: Frans August Gevaert.

Ontluikend talent
175 jaar geleden werd in het landelijke Huise, nabij Oudenaarde, Frans August Gevaert geboren als
tiende kind van een bakkersgezin. De jongen was verslingerd op muziek. Terwijl hij de schapen
hoedde, speelde Frans August mandoline op een oude klomp waarop hij snaren had gespannen. Die
muzikale aanleg was koster Christiaens niet ontgaan en hij leerde de kleine Frans August de
beginselen van notenleer. De dorpsdokter Ruysschaert ontdekte eveneens de muzikale kwaliteiten,
nam hem onder zijn bescherming en stuurde hem naar het Conservatorium van Gent. Daar ontpopte
hij zich tot een ijverig en talentvolle student. Het moet ons niet verwonderen dat Gevaert, wanneer hij
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later over zijn muzikale roeping sprak, verklaarde: “Ik heb mijn muzikale opleiding in de kerk genoten
en ben later zangmeester geworden in de opera; de muziek leeft het meest in de kerk en in de
schouwburg”.
In 1844 behaalde Frans August de eerste prijs voor harmonie, compositie en klavier. Toen hij pas 17
jaar was kwam hij naar het college van Melle als pianoleraar. Hier begon zijn creatief werk.
De eerste vermelding van de naam Gevaert vinden we terug in de archieven van het college te Melle in
1845 op het programma van de Plechtige Prijsuitreiking waarbij hij zorgde voor de pianobegeleiding.
In datzelfde jaar verliet A.F. Gevaert definitief zijn geboortedorp Huise en ging zich vestigen in Gent.
Maar de dorpelingen waren hun beroemde zoon niet vergeten. Naar aanleiding van het Eeuwfeest van
de Belgische Onafhankelijkheid, dat overal in ons land uitbundig gevierd werd, onthulden ze een
gedenkplaat aan zijn geboortehuis en in de feeststoet was een opmerkelijke praalwagen te zien die
hulde bracht aan A.F. Gevaert. De tekst van de gedenkplaat luidt:

Hier werd geboren
Frans August Gevaert
1828-1908
Toondichter
Musicoloog
Inrichter van het onderwijs in de muziek
1871-1908
Kapelmeester des Konings en
Bestuurder van het Koninklijk Conservatorium te Brussel
Huysse 20 juli 1930

Op dit ogenblik is deze woning volledig verdwenen. De
gedenkplaat werd aan de nieuwe woning aangebracht dat nu
toebehoort aan notaris Van Inis.
Het jaar daarop liet hij zijn eerste compositie uitvoeren op
woorden van M. Albert, toenmalig overste van het college.
1947 werd een vruchtbaar muzikaal jaar. Ter gelegenheid
van het feest van de nieuwe overste E. P. Théophile
componeerde Frans August Gevaert een cantate om hem te
huldigen. In datzelfde jaar schreef hij ook het muziekstuk
“Le Lion de Flandre” op tekst van M. Albert dat in Melle
twee keer werd uitgevoerd met groot orkest onder de titel
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“Breydel en de Coninck”.

Bij het bezoek van de koning en de koningin aan de

Nijverheidstentoonstelling te Gent op 24 juli werd dezelfde cantate uitgevoerd door het
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Conservatorium van Gent. Ook in 1847 componeerde hij nog de Vlaamse cantate “België” op tekst
van Prudens Van Duyse waarmee hij de eerste prijs behaalde van de Société des Beaux-Arts de Gand.
In die periode gaf hij ook blijk van een echte koopmansgeest. In plaats van dure prijzen te betalen
voor zijn uitgaven liet hij zijn moeder het materiaal kopen van een failliete steendrukkerij uit
Dendermonde. Zo werd hij de medestichter van de alomgekende muziekuitgeverij Gevaert die men
uitbouwde tot een familiebedrijf.. Bovendien werd zijn broer Vitus de stichter van het bedrijf die in
Gent de piano’s Gevaert verkocht.

De Romeprijs opent nieuwe horizonten…
Ondersteund en aangemoedigd door pater-overste E.P. Théophile nam de negentienjarige Gevaert deel
aan de bekende Romeprijs.
De Romeprijs is een nationale wedstrijd in schilderkunst, beeldhouwkunst, bouwkunst of muziek,
waarbij de bekroonde – de Romeprijs – van staatswege een geldsom ontvangt om zijn opleiding te
gaan aanvullen in het buitenland. In 1840 publiceerde de regering een koninklijk besluit waardoor een
speciale wedstrijd voor muzikale compositie werd georganiseerd.
Het lag, van de Renaissance af, in de cultuurgewoonte, Italië te beschouwen als het ideale land voor
de kunstopleiding. Het middelpunt van verblijf werd dan Rome: vandaar de naam Prijs van Rome of
Romeprijs. Zij die meedingen naar de Romeprijs moeten eerst een proef afleggen om te bewijzen dat
zij technisch onderlegde vaklui zijn. Wie in deze schiftingsproef slaagt, wordt gedurende enkele
dagen opgesloten, krijgt een gedicht om daarop muziek te componeren: een cantate. Tot in 1865
werden uitsluitend Franse teksten aangeboden.
In 1846 vroeg Prudens Van Duyse aan minister de Theux om de musicus die meedong naar de
Romeprijs, vrij te laten componeren op een Vlaamse tekst. Hierop antwoordde hij “dat het natuurlijk
was dat de tekst in het Frans stond gesteld, de meest verspreide taal en bovendien de taal van ons
muziekonderwijs”.
Dit antwoord sproot niet voort uit een anti-Vlaamse of specifiek Fransgezinde geest maar veeleer uit
een traditionele mening dat de taal van de muziek het monopolie was van de latijnse volkeren1.
Met zijn cantate “King Lear” geïnspireerd door W. Shakespeare behaalde A.F. Gevaert met
eenparigheid van stemmen, de begeerde eerste prijs. Deze gebeurtenis werd hier in Melle uitbundig
gevierd. Aan het station werd de laureaat met zijn familie afgehaald door de overheden van de
1

Een tijd later, in 1864, zal minister Van de Peereboom, op aandringen van P. Benoit, de kandidaten voor de Romeprijs laten kiezen tussen

een Vlaamse of een Franse tekst. Drie kandidaten van de zes verkozen in dat jaar de Vlaamse tekst van Emmanuel Hiel : Van Gheluwe, Van
den Eeden en Van Hoey. Hierbij wil ik graag doen opmerken dat twee andere leraars van het college de Romeprijs behaalden: Jean Van den
Eeden uit Gent met de cantate “La dernière nuit de Faust” (1869) en Isidoor De Vos uit Oostakker met “De Meermin” (1875). Andere
bekende namen uit onze muziekwereld vinden we ook terug bij de laureaten: Peter Benoit (1817), Henri Waelputte (1867), Edgard Tinel
(1877) en Lodewijk Mortelmans (1893).
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gemeente en het college. Met het muziekkorps van het college voorop stapte de stoet door de
bevlagde straten van de gemeente. Langsheen de weg werden ze fel toegejuicht. Aan de ingang van
het college stond een prachtige ereboog opgesteld. In de feestzaal had een overvloedig banket plaats
voor leerlingen en genodigden. Hierop werd aan de gevierde een zilveren dirigeerstok overhandigd
waarin de heuglijke datum 12 juli 1847 was gegraveerd. In de namiddag werd de feesteling ontvangen
op het kasteel van graaf de Bueren waarbij hij opnieuw talrijke gelukwensen mocht in ontvangst
nemen. Deze gebeurtenis had grote indruk gemaakt op Frans August. Het pittige verhaal van deze
heuglijke gebeurtenis, dat we hierbij integraal overnemen, verscheen in de “Vaderlander”.
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Niet alleen in Melle werd Frans August Gevaert gevierd. Op 28 september bracht de Sociëteit van de
Melomanen hulde aan de laureaat en op 14 oktober was het de beurt aan het Gents stadsbestuur dat
hem tevens een subsidie van 500 fr. toekende voor de onkosten van zijn reizen.
Voor zijn leerlingen die terugkwamen uit vakantie, componeerde hij in zijn laatste jaar te Melle de
cantate voor groot orkest “Le Départ”. Op het einde van dat schooljaar ving hij zijn gewonnen
studiereis aan.
Zijn eerste bestemming was Parijs. Hij bleef in contact met het college en stuurde hen een werkje
voor tenor met koor “Lyderic premier
forestier de Flandre” op. Voor zijn oudleerlingen maakte hij ook nog een vreemde
instrumentale

compositie

een

“quator

concertant”.
Het jaar daarop vinden we hem terug in
Spanje.

Voor de Academie van België

stuurde hij een verslag op “Rapport sur la
situation de la musique en Espagne”
(1851).
Voor de Spaanse koningin componeerde hij
zijn

“Fantasie

Espagnole”

en

werd

beloond met de “Orde van Isabelle-deKatholieke”. Ondertussen stuurde hij naar
het college het manuscript van de 7de scène
van zijn opera “Hughes de Somerghem”
en noemde het “Révolte de Hugues et de
son fils Philippe contre Louis de Maele”
en zond hij hen ook zijn “Fantaisie sur des airs nationaux espagnols” op.
Na een kort verblijf in Italië en Duitsland keerde hij in 1852 terug naar Gent en ging zich wat later
vestigen in Parijs. Over zijn reizen zijn heel wat brieven2 bewaard gebleven die gericht waren aan zijn
“Zeer Lieve Ouders”.

Hierin beschreef hij de toestand van de muziekkunst en al zijn

wederwaardigheden: reizen per diligence, de gevaren, de paarden, de muilezels, dieven, herbergen,
hotels,….
Zijn eerste optreden in Parijs in het Théâtre Lyrique ging niet onopgemerkt voorbij zoals bleek uit het
tijdschrift La France musicale : “Encore un nom nouveau pour le Théâtre Lyrique, et un nom qui
mérite d’être connu, M. Gevaert a fait ses premières armes en Belgique où déjà on l’a applaudi et où
on lui a prédit sa destinée. Ce jeune musicien n’est pas seulement une espérance ; c’est un talent, un

2

Brieven bewaard in archief van R.U.G. (19663 en 2831)
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vrai talent acquis au théâtre. Il a de la verve ; ses motifs ont de la couleur, son orchestre est animé,
intéressant ; il peut être mis sans désavantage en parallèle avec celui des compositeurs les plus
habiles et les plus expérimentés. Cette partition de Georgette est écrite d’une manière sûre ; on n’y
sent pas de tâtonnements, on croirait, à l’entendre, que M. Gevaert a déjà écrit vingt opéras.”
In 1854 verscheen « Billet de Marguerite » waarvan hij de ouverture opstuurde naar Melle. Over dat
stuk verscheen er een lovend artikel in Journal des Débats : “M. Gevaert appartient à l’école de la
musique facile. Il a de la chaleur, de l’entrain, de l’énergie parfois, et un incontestable savoir-faire.
Il sait supérieurement confectionner cette musique-là, il connaît à fond tous les procédés de cette
facture. Il faut aussi ajouter à sa louange que ce que nous osons regarder comme les défauts de cette
manière est moins saillant chez lui que chez beaucoup d’autres jeunes compositeurs, et qu’en général
la forme de ses morceaux est plus soignée que la leur.”
De 25ste verjaardag van de troonsbestijging van Leopold I werd in ons land herdacht in 1856.
Hiervoor componeerde Gevaert de prachtige cantate “Le règne de Leopold I, roi des Belges”. Die

partituur vonden we ook terug in het archief van het college waarvan de opdracht op de eerste
bladzijde luidt : “Cantate à grand orchestre, composée pour les élèves de l’Institution de Melle, à
l’occasion de 25e Anniverssaire de l’Inauguration de S. M. Leopold I, par leur ancien professeur F. A.
Gevaert, le 17 juillet 1856”.
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Wanneer Leopold I in 1865 stierf, schreef Frans August Gevaert een nieuwe patriottische cantate ter
gelegenheid van “l’Inauguration de Leopold II” voor groot orkest die in Melle met groot succes werd
uitgevoerd op de Plechtige Prijsuitreiking in 1866.
Het is opvallend hoe een zo bekend en druk bezet figuur als Gevaert nog tijd had om verwerkingen,
transposities te maken voor kinderstemmen en jongeren zoals we die aantreffen in de documentatie
van het college. Hieruit blijkt zijn verbondenheid met en genegenheid voor zijn vroegere werkgever
en zijn oud-leerlingen.
In 1867 werd Frans August Gevaert directeur van de opera van Parijs. Wegens de Frans-Duitse oorlog
in 1870 keerde Gevaert naar België terug en werd directeur van het Conservatorium van Brussel als
opvolger van F. Fétis. 43 jaar had hij nauwe contacten onderhouden met het college. Dat sierde hem
tenvolle. Ook het college was zijn vroegere muziekleraar niet vergeten. Tijdens hun concerten kwam
het werk van A.F. Gevaert regelmatig aan bod. Hun “Elfde Historisch Concert” (1923) stond zelfs
volledig in het teken van A.F. Gevaert. Het toenmalig “muzikaal lerarenkorps”, bestaande uit de
leraren J. Torck, J. en E. De Groote, M. Delougne en R. Henderick bijgestaan door Verniers (tenor),
Van Den Broeck (baryton) en Parmentier (bas) als kunstzangers, brachten een 12-tal nummers
waaronder “Quentin Durward”, “Le Billet de Marguerite”, “Fantasie Espagnole” en een aantal
liederen zoals “Ave Marie”, “Chanson joyeuse de Noël”, “Filip Van Artevelde” en “Jacob van
Artevelde” met als slotnummer “Vers l’Avenir”. E.P. Prefect hield een voordracht over “Leven en
Werken van A.F. Gevaert”.

De didacticus en wetenschapper aan het woord
Vanaf nu legde A.F. Gevaert zich vooral toe op de beoefening van de muziekwetenschap, zo
schitterend ingeluid door zijn voorganger, zij het in de richting van de antieke en vroegmiddeleeuwse
muziek.
Zijn drie ook thans nog gezaghebbende werken zijn :
-

Histoire et théorie de la musique de l’antiquité (1875-1881)

-

Les origines du chant liturgique de l’Eglise latine (1890)

-

La mélopée antique (1895-1896)

Daarnaast

schreef

hij

ook

werken

over

muziektheorie

waarvan

zijn

“Traité

général

d’Instrumentation” (1863), later in herdrukken vermeerderd, zijn methodiek, zijn ruime eruditie en
de leerrijke voorbeelden zijn ook thans nog zeer nuttig. Verder bracht hij talrijke herdrukken van oude
muziek voor praktisch gebruik o.a. “Les gloirès de l’Italie” en “Répertoire classique du chant
français”.
Onder Gevaerts bestuur steeg het peil van het conservatorium aanmerkelijk. In de opleiding van de
musici streefde hij naar persoonlijkheid en originaliteit en zocht aansluiting bij de grote tradities van
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het eigen verleden. Hij wist ook zijn publiek te vormen met het werk van Bach, Händel, Gluck,
Beethoven en Wagner. Zijn vele reizen, zijn vlotte talenkennis, zijn ontzagwekkende eruditie maakten
hem uitstekend geschikt om aan het eenzijdig op Frankrijk georiënteerde Brusselse publiek de andere
grote Europese stromingen te openbaren.

August Frans Gevaert en de Vlaamse muziek
In de beginnende Vlaamse muzikale beweging in Gent heeft Gevaert een zekere rol gespeeld, o.a. met
zijn Nederlandstalige cantates als “België” (1847), “De nationale verjaardag” (1857) en vooral
“Jacob van Artevelde” (1863). De cantate “Jacob van Artevelde” behoort tot de hoogtepunten van

Gevaerts compositorisch oeuvre. Het werd gecomponeerd op tekst van N. Destanberg ter gelegenheid
van de onthulling van het standbeeld op de Vrijdagsmarkt in aanwezigheid van koning Leopold I en
werd uitgevoerd door een koor van 1200 mensen. Een paar jaar geleden, in 1995, werd dit werk weder
uitgevoerd op het Sint-Baafsplein in het middeleeuws kader van het belfort. Dat jaar was het immers
650 jaar geleden dat Jacob van Artevelde werd vermoord en dat werd in Gent bij verschillende
gelegenheden herdacht.
Voor het Duits-Vlaams Zangverbond (gesticht door Pr. Van Duyse, J. Dautzenberg en de gebr. Van
Maldeghem) componeerde hij een aantal koorwerken o.a. “Super flumina” en “Gentsche
strijdzang”.
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Uit perscommentaren van die tijd blijkt dat in
Vlaamse kringen gehoopt werd dat hij een
betekenisvolle plaats zou innemen voor de
Vlaamse muziekbeweging. Na het behalen van
de

Romeprijs

in

1847

verbleef

de

superintelligente Gevaert echter al veel in het
buitenland (Spanje, Duitsland en Italië) en hij
vestigde zich uiteindelijk in Parijs, waar hij in de
jaren ’50-’60 enig succes boekte met een reeks
komische opera’s als “Quentin Durward” (1858)
of “Le capitaine Henriot” (1864), en waar hij in
1867 een directeursfunctie bekwam aan de opera.
De contacten met Peter Benoit, die tussen 1859’63

geregeld

in

Parijs

woonde,

waren

vermoedelijk eerder van concurrentiële dan
vriendschappelijke aard.

Met de Frans-Duitse

oorlog in 1870 keerde hij naar België terug,
waarbij hij het jaar daarop als opvolger van Fétis
directeur werd aan het conservatorium in Brussel,
functie die hij tot zijn dood zou bekleden. Die
benoeming door de Vlaamsgezinde minister
Vande Peereboom zou er gekomen zijn op
aandringen van Vlaamse kringen die in Gevaert
de man zagen die het muziekleven in Brussel zou
vervlaamsen, en dat is niet het geval geweest. Na
zijn

benoeming

componeerde

Gevaert

nog

weinig, maar hij verkreeg terecht internationale
faam vanwege zijn vaktechnische handboeken.
Benoit voerde veel eigentijdse muziek uit, terwijl
Gevaert principieel enkel werk van overleden
componisten bracht. De grote conflictstof tussen
Benoit en Gevaert lag echter in de tegenstelling
tussen Nationale School en kosmopolitisme.
Peter Benoit was een grote voorstander van het
gebruik van de moedertaal en de herbronning bij
het volkslied. Daarom verzette hij zich tegen elke
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vorm van kosmopolitisme en het klakkeloos naäpen van wat Parijs als muzikale mode voorschreef.
Hij promootte het eigen muziekonderwijs en het eigen concertleven. Anders dan de Vlaamse hoop bij
zijn benoeming nam Gevaert als almachtig directeur van het conservatorium niet alleen de
kosmopolitische visies van zijn voorganger Fétis over,
maar ook zijn autoritaire persoonlijkheid en grote
invloed aan het hof en in regeringskringen deed hem
streven naar alleenheerschappij in de Belgische
muziekwereld, gecentraliseerd in Brussel.

De

meningsverschillen met Benoit werden in hoofdzaak
via persartikels, lezingen of discussies omtrent de
Nationale Festivals in de openbaarheid gebracht. De
meeste essays van Benoit in de Vlaamse Kunstbode
behandelen die tegenstellingen, en dit in theoretische
beschouwingen,

uiterst

zelden

in

persoonlijke

aanvallen. Uit talrijke bronnen blijkt ook immers dat
Gevaert achter de schermen Benoit, zijn medewerkersvolgelingen en meteen de hele muzikale Vlaamse
Beweging heel dikwijls heeft tegengewerkt via
benoemingspolitiek,

subsidieregelingen,

het

niet-

programmeren van werk van Vlaamse componisten,

Peter Benoit

negeren van de beslissingen van de Romeprijs-jury en
het belemmeren van de persvrijheid.

Op tachtigjarige leeftijd stierf Frans August Gevaert te Brussel, omringd door zijn familieleden. Met
zijn vriend Mgr. Van Balaer, pastoor van de Zavel, had hij alles in detail geregeld: geen toespraken,
geen kronen wel gezangen die hijzelf had aangeduid.
De grote verdienste van Frans August Gevaert ligt vooral in zijn wetenschappelijk en didactisch werk.
Zijn geschriften zijn voor de volgende generaties van groot nut geweest en zijn invloed op het
Belgisch muziekleven dat hij zo’n 35 jaar beheerst heeft was enorm. Zijn muziek zelf verraadt een
superieure techniek maar directheid en frisheid zal men er tevergeefs in zoeken.
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Biografie
1828

Geboren te Huise op 31 juli. Vader heette Constantinus en moeder Petronella De Vliegher.

1841

Conservatorium te Gent. Directeur: M. Mengal, Solfège: M. Merlé, Piano : M. De Somer.

1845

Pianoleraar aan het college van Melle.
Verlaat Huise en vestigt zich te Gent.

1847

Prijs van de Société des Beaux-Arts van Gent met de Vlaamse cantate “België” op tekst
van Pr. Van Duyse.
Prestigieuze Romeprijs met eenparigheid van stemmen met het werk “Le roi Lear” op een
thema geïnspireerd door W. Shakespeare.

1850-1852 Studiereizen naar Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland om zich te bekwamen in muziek
overeenkomstig de reglementen.
1853

Vestiging te Parijs. Dirigent van Théâtre Lyrique.

1866

Opmerkelijke toespraak te Parijs tijdens de bijeenkomst van de componisten over de
“Musique au moyen-âge”.
Stichting “Gevaert” opgericht in Laken.

1867

Directeur van de Opera van Parijs.

1870

Frans-Duitse oorlog. Frans August Gevaert verlaat Parijs.

1871

Oprichting van de “Concerts du conservatoire” waarmee Gevaert het Fransgericht
Brussels publiek laat kennismaken met Bach, Handel, Gluck, Beethoven en Wagner.

1876

Toespraak voor de Koninklijke Academie van België over “l’Eseignement public de l’art
musicale à l’époque moderne”.

1881

Prijs “Institut de France” voor zijn inzet en verspreiding van de oude muziek.

1884

Hulde aan zijn voorganger M. Fétis, de stichter van het conservatorium van Brussel, met
een groots concert en een indringende toespraak, later gebundeld onder de titel “Discours
prononcé à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de F. J. Fétis”.

1908

Overlijden te Brussel.
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Voornaamste werken
Opera’s:

- La comédie à la ville (1849)
- Hugues de Zomerghem (1848)
- Le ballet de Marguerite (1851)
- Le diable au moulin (1859)
- Le château Trompette (1869)
- Les deux amours (1861)
- Le capitaine Henriot (1864)

Cantates :

- België
- Le roi Lear
- Adieu à la mer
- Jacob van Artevelde (1864)
- De nationale verjaerdag

Koorwerken:

- Super flumina Babylonis
- Missa solemnis pro defunctis
- Gran’ Messe de Noël
- Te Deum

Voorts :

motetten, liederen, orkestwerken, kamermuziek, pianowerken en orgelmuziek.

Publicaties
- Méthode pour l’enseignement du plainchant et de la manière de l’accompagnement (1856)
- Leerboek van de Gregoriaenschen zang (1858)
- Traité général d’instrumentation (1863)
- Histoire et théorie de la musique de l’antiquité (2 delen) (1875-1881)
- Les problèmes musicaux d’Aristote (3 delen) (1899-1903)
- Les origines du chant liturgique de l’église latine (1890)
- La mélopée antique dans le chant de l’église latine (1895-1907)
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Functies
- Voorzitter van de Conseil pour le perfectionnement de l’enseignement musical en Belgique
- Juryvoorzitter voor de Romeprijs
- Lid van de Académie Royale, van de Pruissische Academie, van het Institut de France
- Kapelmeester aan het Koninklijk Hof
- Lid van de Société des compositeurs de musique
- Voorzitter van de commissie belast met publicaties van de werken van oud-Belgische musici
- Voorzitter van het Congrès musical de Malines (1880)

Uitgegeven in 1930 ter gelegenheid van de onthulling
van de gedenkplaat aan zijn geboortehuis.
Geraadpleegd

- E. Closson – Gevaert (1929)
- Gemeente Huysse – Eeuwfeesten (1830-1930) – Onthulling ener gedenkplaat F.A. Gevaert
- Muziekarchief – college Melle
- Edouard G.J. Grégoire: Les Artistes Musiciens Belges (1885)
- Prof. Flor Van der Meulen: Benoit, man van zijn volk (1935 - Davidsfonds)
- H. Willaert en J. Duvelde: 150 jaar muziekleven en Vlaamse Beweging “Het lied in ziel en mond” (1987 – Lanno)
- Algemene muziekencyclopedie – Gevaert François Auguste (pag. 382-384)
- Revue Melliste – juin 1931. Nos archives. La maison de Melle (pag. 265-276)
- H. Verbist – Geschiedenis van Melle (pag. 287-290)
- C. Bergmans – La musique et les musiciens (1902)
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DE LOTING
- door Piet Selhorst Na de onafhankelijkheidsverklaring, nam het jonge België de militiewetgeving van het
Koninkrijk der Nederlanden en dus ook het dienstplichtsysteem van Napoleon over. Dat
betekende dat er ieder jaar uit de beschikbare dienstplichtige jongens zo een 10.000 à 12.000
rekruten werden geloot, die vervolgens een dienstplicht van twee à drie jaar moesten
vervullen. Rekening houdend met de toenmalige bevolking betekende dat één op vier jongens.

Uit “Oostvlaamsche Zanten” 5de jaargang nr. 4 (juli 1930).

Dit alles gebeurde in elk kanton, tijdens een speciale zitting van de militieraad gedurende de
maanden februari en maart . De loting gebeurde in het openbaar . De lotelingen moesten uit
een trommel een nummer trekken. Trok men een laag nummer (de grens werd bij wet
vastgelegd voor elk district) moest men vanaf oktober zijn dienstplicht gaan vervullen. Zij die
een hoog nummer trokken hadden geluk en waren vrijgesteld. Vandaar het gebruik om het
geluksnummer zorgvuldig te bewaren en zelfs in te kaderen als souvenir, zoals op bijgaande
foto (het object zelf bevindt zich in de collectie van het Gemeentelijk Museum en werd
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verkregen door de Heemkundige Vereniging De Gonde). In ons land werd de loting
afgeschaft in 1909 en bij wet van 1 december 1909 werd de invoering van de algemene
dienstplicht goedgekeurd.

GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM

Naar aanleiding van de zomerkermis te Melle organiseert het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum te Melle in samenwerking met de Heemkundige Vereniging De Gonde en de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) afdeling Melle opendeurdagen.
Data: zaterdag 05 juli, zondag 06 juli en
maandag 07 juli 2003, telkens van 10.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
Plaats:
Archief

de leeszaal van het Gemeentelijk
en

Documentatiecentrum,

Brusselsesteenweg 393 9090 Melle.
Inlichtingen: 09.252.26.47
(e-mail: museum.melle@skynet.be).
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