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Woord vooraf,
Met enige gepaste fierheid mochten we op de opening van de tentoonstelling ‘Versus’ (vrijdag 07
november laatstleden), waarbij werk van hedendaagse Melse kunstenaars geconfronteerd wordt met
het oeuvre van de beeldhouwer Jules Vits (aan wiens leven en werk een afzonderlijke afdeling is
gewijd in het Gemeentelijk Museum te Melle), op een zeer grote publieke belangstelling rekenen.
Deze expositie is een eerste initiatief in het pas gerenoveerde en reeds ten dele heringericht museum
dat ondergebracht is in het oud-gemeentehuis. De reacties waren heel lovend en stimuleren ons de
ingeslagen weg verder in te gaan. Behalve de kunsttentoonstelling (die ook u nog kunt bezoeken tot 11
maart 2004) zijn de afdeling archeologie (met voornamelijk laat-middeleeuws aardewerk) en het
heemkundig kamerke met diverse voorwerpen uit grootmoeders (en voor velen reeds
overgrootmoeders) tijd eveneens toegankelijk voor het publiek. In een volgende fase wordt werk
gemaakt van de afdeling rond het ambachtelijk gedeelte van de gewezen pijlenmakerij van de
familie Gyselinck, die hier te Melle generaties lang houten pijlen van zeer hoge kwaliteit ten behoeve
van de boogschutters met succes produceerden. Het woord fierheid, zoals we hoger vermelden, is
voor onze vereniging hier zeker op haar plaats, zoals u weet is het precies dertig jaar geleden dat wij
een eerste maal een tentoonstelling met door onze kring opgegraven archeologische artefacten
organiseerden. Met dit initiatief werd toen de aanzet gegeven tot de oprichting van het
Gemeentelijk Museum Melle.
Op de Erfgoeddag, gepland op zondag 18 april 2004 en in het kader van de te Melle onder impuls
van de Cultuurraad georganiseerde viering van 300 jaar Brusselsesteenweg, zal in de zaal voor de
tijdelijke tentoonstellingen in het Gemeentelijk Museum een expositie te bezichtigen zijn over
verschillende families die langs voornoemde steenweg woonden. Aan dit project zal door onze
heemkundige vereniging eveneens enthousiast worden meegewerkt.
Met voorliggend nummer van ons tijdschrift sluiten wij jaargang 31 (2003) af, wilt u lid of steunend
lid blijven of respectievelijk worden, vergeet dan niet met ingesloten overschrijvingsformulier uw
lidmaatschap te hernieuwen. Elke cent die u aan de werking van onze vereniging schenkt wordt
nuttig besteed!
Tot slot wensen wij u namens het gehele bestuur u en uw familie een gelukkig en gezond jaar 2004,
wij zullen voor u op heemkundig vlak ons beste beentje ook komend jaar blijven voorzetten.
Jan Olsen
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JOZEF VAN DE VIJVERE, BURGEMEESTER TE
MELLE VAN 1933 TOT 1938
- door Jan Olsen -

J

ozef Christiaan Aloïs Charles Van de Vijvere werd geboren te Brugge op 12 juli 1888 als
zoon van Charles en Octavie Petyt. Zijn vader was drukker te Brugge. Zijn grootvader langs
moederszijde, Jacques Petyt (Petit) stond bekend als een van de beste graveurs in zijn tijd te

Brugge. De familie Van de Vijvere evolueerde te Tielt in de 19de eeuw van landbouwers naar

textielhandelaars en –fabrikanten1. Jozef zelf studeerde rechten en bekwam bovenop de graad van
kandidaat notaris. Hij ontplooide als nijveraar een ongemeen drukke beroepsloopbaan en was
enorm actief binnen het maatschappelijk leven. Een kleine opsomming geeft u hierop enig zicht:
beheerder van de ‘Cotonnière des Flandres’, afgevaardigd beheerder van de ‘Tissage de Mariakerke’,
beheerder van de ‘Association belge du Tissage’ (het Belgisch Verbond der Weverij), voorzitter van
de ‘Commission financière et fiscale de la Fédération de l’Industrie Textile’, beheerder van de
‘Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid’, afgevaardigde beheerder van de drukkerij
Het Volk, beheerder van de ‘Volksdepositokas’, beheerder van de coöperatie ‘Het Volk’ (sedert het
herverschijnen van het dagblad ‘Het Volk’ na Wereldoorlog II, september 1944), lid van het
beschermcomité van de sociale vakschool, erevoorzitter van het mannenkoor van ‘Het Volk’, advocaat
en rechter bij de handelsrechtbank van Gent. Op 21 juni 1935 werd hij lid van de algemene raad, korte
tijd nadien effectieve beheerder en ondervoorzitter (vanaf 1937 tot 1945) van het A.C.V.W. (het
Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers) voor Oost-Vlaanderen.
Op politiek vlak realiseerde hij ook zijn ambities, van 1921 tot 1925 was hij lid van de
provincieraad voor Oost-Vlaanderen2 en van 1933 tot 1938 fungeerde hij als burgemeester te
Melle (zie ook verderop in dit artikel). Overigens was hij niet de enige Van de Vijvere die zijn sporen
in de politiek verdiende, o.a. de neef van zijn vader3, Aloïs Van de Vijvere (°Tielt 08.01.1871, +
Parijs 22.10.1961) bracht het tot minister, hij leidde van 1911 tot 1926 diverse kabinetten en mocht
zich na Wereldoorlog I, namelijk in 1918 de titel van minister van Staat aanmeten. Voor zijn
verdiensten werd hij op 25 mei 1929 geadeld en mocht zijn naam vanaf dan voorafgaan met de titel

1

Julien Verbrugge, ‘Tielt, textielstad, deel I: 19de eeuw’ in ‘De Roede van Tielt’, jaargang 18 nr. 2 (juni 1987), p. 46-104.
Verkozen voor de Provinciale Raad Oost-Vlaanderen in het kiesdistricct Gent op de lijst van de katholieke partij en zetelde er van
27.11.1921 tot 08.11.1925; zie Nicole Lehoucq en Tony Valcke in ‘Fonteinen van de Oranjeberg (politiel-institutionele geschiedenis van
Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu), deel 2: biografisch repertorium’, Gent – 1997, p. 370.
3
Jean Baptiste Van de Vijvere (Tielt 1783 – Tielt 1869) X Anastasia Verleyen (Tielt 1777 – Tielt 1853)
2

Kinderen o.a.: Charles Louis Van de Vijvere
(Tielt 1814 – Tielt 1877)
x met Sylvie Priem
(Waarschoot 1814 – Tielt 1899)
Charles Jan Van de Vijvere
(Tielt 1852 – Brugge 1922)
x met Octavie Petyt
Jozef Van de Vijvere

en

Jan Baptiste Van de Vijvere
(Tielt 1820 – Tielt 1899)
x met Valerie Sierens
(Tielt 1837 – Brugge 1921)
Aloïs Van de Vijvere
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‘burggraaf’. De broer van zijn vader, Emiel Van de Vijvere was van 1909 tot 1919 burgemeester te
Tielt.
Jozef Van de Vijvere was te Gent gehuwd op 02 september 1913 met Josephine (Josine/Josette) Van
der Donckt (°Gent op 11 januari 1892)4. Via de broer van Josephine, Michel Van der Donkt, was
Jozef Van de Vijvere familiaal aanverwant met de familie Bracq, in het bijzonder met Rodolpe
Bracq5. Het gezin werd gezegend met 14 kinderen waarvan er 9 te Melle werden geboren6, want Jozef
Van de Vijvere kwam hier op het einde van het jaar 1921 in onze gemeente met zijn familie wonen
langs de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Zwaanhoek.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 09 oktober 1932 dongen vijf politieke partijen naar de gunst
van de kiezer: de christen-democraten (onder leiding van de metaalbewerker Georges Aelbrecht), de
socialisten (onder leiding van de vakbondsman Désiré De Clercq), de liberalen en twee katholieke
lijsten, de ene onder leiding van een gewezen burgemeester van Melle, Léon van Pottelsberghe de la
Potterie, de andere aangevoerd door notaris Amand Rutsaert. Het was op deze laatste lijst dat Jozef
Van de Vijvere de tweede plaats innam. De lijst van A. Rutsaert kreeg de publieke steun van
uittredend burgemeester François Spae. Vanaf 1933 werd Melle bestuurd door een coalitie van de
katholieke lijst van A. Rutsaert met de christen-democraten. Jozef Van de Vijvere werd benoemd
tot burgemeester, Amand Rutsaert en Georges Aelbrecht werden door de nieuwe gemeenteraad
verkozen tot schepenen (respectievelijk bevoegd voor financiën en onderwijs en voor openbare
werken en burgerlijke stand)7. De gemeenteraad toen omvatte 11 gemeenteraadsleden, 5 verkozenen
van de lijst Rutsaert, 4 verkozenen van de lijst van Pottelsberghe de la Potterie, 1 socialist en 1
christen-democraat. Op 21 januari 1933 zat Jozef Van de Vijvere een eerste keer het college van
burgemeester en schepenen voor, hijzelf kreeg de bevoegdheden plaatselijke veiligheid (als hoofd van
de politie), gezondheid en het betwistbare (dus die zaken die men niet direct onder een van de
voornoemde bevoegdheden van de schepenen kon brengen).

4
Josephine (Josine/Josette) Vander Donckt, dochter van notaris Edmond Vander Donckt (°Etikhove 05 januari 1863 en + Chimay –château
de Virelles- 03 december 1925) en Marie Van de Weyer.
5
Michel Vander Donckt was gehuwd met Georgette Van Gheluwe wiens moeder, Margriete De Vriendt, de zuster was van Jenny De Vriendt
die de echtgenote was van Rodolphe Bracq; zie Jan Olsen: ‘De familie Bracq te Melle’ in ‘De Gonde’, jaargang 22 (1994) nr. 3-4, p. 37 e.v..
6
Het gezin van Jozef Van de Vijvere en zijn echtgenote Josephine Van der Donkt telde 14 kinderen:
Karel Joseph, geboren te Gent op 04 juni 1914
Jacobus Marie, geboren te Gent op 18 oktober 1915
Jozef Marie, geboren te Gent op 07 februari 1917
Genoveva Anna, geboren te Gent op 19 augustus 1918
Gertrude Marie, geboren te Gent op 28 juni 1920
Etienne Marie, geboren te Melle op 30 september 1921
Jan Marie, geboren te Melle op 06 juli 1923
Lodewijk Georges, geboren te Melle op 26 februari 1925
Philippe Paul, geboren te Melle op 18 augustus 1926
Françoise Yvonne, geboren te Melle op 03 december 1927
Vincent Maria, geboren te Melle op 02 februari 1929
Coleta Maria, geboren te Melle op 11 december 1930
Benedikt Edmond, geboren te Melle op 19 augustus 1933
Baldwin Karel, geboren te Melle op 25 januari 1935
7
Verslagboek college van burgemeester en schepenen, zitting 21 januari 1933 / Melle.
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Met de plaatsing en de onthulling van het monument ter ere van de Franse Vlootfusiliers op het
Gemeenteplein (vroeger de Statiestraat genoemd) in 1934 kwam Jozef Van de Vijvere als
burgemeester een eerste keer volop in de publieke schijnwerpers te Melle. Tijdens zijn burgemeesters-

schap werd de vergroting van het Dorpsplein gerealiseerd en startte het inrichten van een
waterbedelingsnet over de gemeente door de T.M.V.W. (de Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Waterbedeling)8. Voorts werd er vanaf 1935 op aansturen van het Oostvlaamse
provinciebestuur bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van de plaatselijke bevolking
tegen mogelijke luchtaanvallen, blijkbaar voelde men reeds de komst van Wereldoorlog II heel goed
aan. Op 30 augustus 1936 werd de toenmalige pastoor van de Sint-Martinusparochie te Melle, E.H.
Emiel Van Hyfte omwille van zijn gouden priesterjubileum officieel ontvangen op het
gemeentehuis en op 17 april 1937 ontving het gemeentebestuur het initiatiefcomité dat de festiviteiten
organiseerde rond het 100-jarig bestaan van het College van de Paters Jozefieten te Melle.

8

Verslagboek van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, o.a. zitting van 05.11.1934.
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Een ander hoogtepunt voor
de katholiek geëngageerde
burgemeester Jozef Van de
Vijvere was de plaatsing
van het H.Hartmonument
(een

realisatie

gebroeders

van

Gaston

de
en

Marcel Vits, zonen van de
bekende Melse beeldhouwer
Jules

Vits)

Dorpsplein,

op
waarvan

het
het

initiatief lag bij de toen erg actieve Bond van het H.Hart te Melle. Bij de onthulling van dit
monument op zondag 26 juni 1938 waren zeker 5.000 mensen aanwezig, een koor bracht toen een
cantate op tekst van Camille Melloy (pseudoniem voor de Melse Franschrijvende priester-dichter
Camille De Paepe, 1891-1941) en op muziek gezet door Oscar François (leraar aan het College van
de Paters Jozefieten). Naar aanleiding van dit feit werd op impuls van de diepgelovige Jozef Van de
Vijvere de gehele gemeente toegewijd aan het H.Hart9.
Op de gemeenteraad van 29 september 1938 weten we Amand Rutsaert fungeren als dienstdoende
burgemeester. Op punt 2 van de agenda werd het ontslag van Jozef Van de Vijvere als
gemeenteraadslid (reden: woonstverandering, het gezin verhuisde inderdaad naar Mariakerke, waar
Jozef actief was als nijveraar in de textielsector) geplaatst, hij werd vervangen door Jules Vander
Auwermeulen. Het laatste college van burgemeester en schepenen dat Jozef Van de Vijvere voorzat
was op 08 augustus 1938. Op het college van 06 september namen de andere leden kennis van zijn
ontslagbrief en werd het zoals hogervermeld op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad
geplaatst.
Wereldoorlog II maakte de sociaalvoelende nijveraar niet te Melle mee, in die periode organiseerde en
financierde hij samen met andere werkgevers en leiders van de werknemers het verzet van de
vakverenigingen tegen de Duitse bezetter. Hij was ook de medeorganisator van het ‘Dienstbetoon aan
de gezinnen door oorlog geteisterd’ (het D.G.O.G.) in Oost-Vlaanderen. Jozef Van de Vijvere
overleed te Mariakerke op 08 juli 1945 ten gevolge van een hartinfarct. De lijkdienst vond plaats op
donderdag 12 juli (hij zou op die dag net 57 jaar zijn geworden) om 11 uur in de parochiekerk te
Mariakerke en werd diezelfde dag begraven op het kerkhof aldaar.

9

Daniël Lemmens, ‘H.Hartfeest 1938’ in ‘De Gonde’, jaargang 19 (1991) nr. 2, p. 81 e.v..
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Onze informatie hebben we ten dele geput uit het gemeentelijk archief, voorts konden we dankbaar gebruik
maken van gegevens ons bezorgd door: mevrouw Rosa De Vriendt-Mores uit Gent, de heer Luc Schokkaert
(afdelingshoofd publieke diensten van het KADOC -Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum- te
Leuven), mevrouw Ann Vantournhout (documentaliste bij de VUM –Vlaamse Uitgeversmaatschappij- waaronder
de krant ‘Het Volk’ heden ten dage ressorteert), de heer Philippe De Gryse (secretaris van ‘De Roede van Tielt’,
de heemkundige kring voor de gemeenten van de vroegere roede van Tielt) en de heer Luc Fortie van de
Heemkundige Kring Marka vzw uit Mariakerke. Genealogische info verkregen we voor een stuk uit de gegevens
verzameld door de heer J. Grim uit Breda en ons bezorgd door de VVF (Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde) afdeling Tielt.
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VAN HET GEERBOS BLIJFT
GEEN BOOM MEER OVER
- door August De Baets -

H

et zuidwestelijk deel van Melle is van in de prehistorie een bosrijk gebied geweest.
Naarmate de bevolking aangroeide en voornamelijk tijdens de feodale periode
waarin steeds meer gronden werden verdeeld, kregen de meeste bossen een naam

die ze eeuwenlang hebben behouden. Door de ontbossingen, voornamelijk in de 19de en 20ste
eeuw zijn de meeste van deze namen in de vergetelheid geraakt, laat staan dat nog iemand hun
ligging zou kunnen aanwijzen.
Eén naam is nog bij de Mellenaars bekend gebleven: het Geerbos. Dit bos heeft wel een
aparte geschiedenis. Op het grondgebied van Wetteren , nabij de grens met Melle lag het
Koningshof nu Mariagaard genoemd ( bijlage nr.1 ). De naam Koningshof refereert naar de
tijd dat het eigendom was van de Koninklijke Majesteit10. In 1740 werd het verkocht aan
Karel- Philip-Antoon Maelcamp, heer van Oordegem en Raveschoot . Volgens de legende
liep er vanuit dit goed een onderaardse gang naar het kasteel van Cortrosine , verblijfplaats
van de heren van Melle. Het hof had een oppervlakte van 42 bunder of ca. 56 ha waaronder
27 bunder of ca.33 ha bos, genaamd het Geerbos. De naam geer zou volgens M.Gysseling
afkomstig zijn van het Germaans “gaiza” hetgeen speer betekent, dus hier een spits toelopend
stuk bos.
H. Verbist verhaalt in zijn “Geschiedenis van Melle”11 hoe in de 17de eeuw een geschil
ontstond tussen Melle en Wetteren over de vraag op wiens grondgebied dit bos lag. Na een
reeks processen kwam, dankzij de bemiddeling van Jor. Willem Vilain, in 1685 een uitspraak
van de Raad van Vlaanderen. Deze besliste dat 18 bunder (20 ha) van het bos bij Melle
behoorden en 9 bunder (12 ha) bij Wetteren. Hier volgt de tekst van deze beslissing:
Jor. Hieronimus du Triche raedt ende
ontfangher generael van sijne Majesteits domeinen
in Vlaenderen :
den selven houdt in sijne voorseide qualiteijt
achtien bunderen bosch wesende deel van
sevenentwintigh bunderen genaempt den
Geerbosch
10
11

F.De Potter-J.Broeckaert, Geschiedenis van Wetteren, p.42-43
H.Verbist , Geschiedenis van Melle,p.196
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Op den XXen 9ber 1685 is den voornoemde heere raedt
ende ontfangher generael ter interventie
vanden heere raedt fiscael Spanooghe veraccoordert metten
vierschare van Melle ter interventie van Jor. Jan
Willem Vilayn heere van Duupele etc. grootte
gelande der selve prochie dat den vornoemde
bosch in alle prochie ommestellijnghen getauxert
sal wordenn op vier ponden grootten prijs
ofte transport op het adveu van mijnheeren
vanden raede van financien van sijnne Majesteit
deselve tauxaetie te beginnen ten verleden
jaere in oust 1684 in kennisse der waerheyt
is dese bij de voornoemde heeren beneffens mij onderschreven
greffier der selve prochie ende Jor . Jaecques Frans Meynaert
bailliu, Jan Lammens burghemeester ende
Jan van Hecke schepenen daertoe geautoriseert ondertekent
(get.) Fiscalen H.Hetrixhe

J.F.Meynaert

J.W.Vilayn xiiii

Jan van Hecke

We weten reeds dat het Geerbos deel uitmaakte van het koninklijk goed Koningshof te
Wetteren. Het deel van dit goed op het grondgebied Melle wordt in het landboek van Melle
a°1687 als volgt omschreven : (bijlage 3)
“ den ontfangher Dutrisse tot Gent
den Geertsbosch groot op Melle xviii (18) b(under)
suyt ende oost int gescheet van de prochie
van Wetteren noort Jor. Jan de Seclyn
ende dhoors Jor. Jan Soete west den Geertsboschmeersch prijs bij accorde volgens
Jan Lammens
N.Goethals
1685
de notitie staende op den houden lantboeck
f° 359 van date den xxste(20ste) 9ber 1685
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iiij £ gr.

Uit hetgeen vooraf gaat blijkt dat het Geerbos westwaart lag van het goed ter Camer, destijds
eigendom van Jan Soete en bijgevolg eveneens van het kasteel van Kwatrecht of het latere de
Bueren. Het Geerbos, eigendom van de Koninklijke Majesteit, had geen enkele binding met
de eigenaars van genoemde goederen.
Aan de hand van de drie landboeken12 en de bestaande figuratieve kaarten13 van beide
eigendommen, zien we dat ze omringd zijn door vijvers, landen en bossen die allesbehalve
iets te zien hadden met het Geerbos. We mogen dus besluiten dat het bos veel verder lag dan
Kwatrecht ( bijlage 4). Het landboek van 1687 laat hierover geen twijfel bestaan14:
Jor.Willem Villain
nu dhoors van Jor. Fernando
Sersanders de Lima
Mijnheer Copieters a°1694
nu dheer Frans Jan Baptist Baut a°1748
- den selven met synen bosch ende planterije ghenaempt
den Philipsbosch suyt aenden Geertsbosch
suyt oost den heere vanden lande noort west
den Berrentvijver oost het selve goet.
Het is duidelijk volgens bovenstaande tekst dat het Geerbos ten zuiden lag van het Philipsbos.
Dit laatste had een oppervlakte van 38 dagwand 20 roeden of ca. 12 ha. Ten oosten van het
Philipsbos lag het Render- of Runderbos. Het had een oppervlakte van 23 dagwand of ca. 7
ha en reikte vanaf het kasteel de Bueren , tussen het Philipsbos en de grens met Wetteren tot
aan de Steenberg. Van dit bos blijven nu alleen nog twee blokken over aan het kasteel de
Bueren die men nu ten onrechte Geerbos noemt (bijlage 7).
Feit is dat er van het aloude Geerbos sinds lang geen boom meer overblijft.

12

RA.G. Melle nrs. 10,11 en 12
DC.M., Kasteel ter Camere en kasteel de Bueren
14
RA.G. Melle nr.11, f°23
13
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Afkortingen – Woordverklaring
DC.M. : Documentatiecentrum Melle
RA.G. : Rijksarchief Gent
Jor.: Jonker
9ber: november
adveu
bunder
dagwand
roede
dhoors
gescheet
getauxert
grootte gelande
ommestellinghen
Oust

= toestemming
= oude landmaat – land van Aalst : ca. 1 ha 23 a
= ibidem, 30 a 74 ca
= ibidem , 30 ca 74/100
= erfgenamen
= grens , grensscheiding
= geschat
= grote grondeigenaars
= grondbelasting gelijkmatig over belastingsschuldigen verdelen.
= augustus

BIJLAGE 1

Gemeentearchief Wetteren, metingboek 1701, deel 3, blz. 10Z door Joris Clinckspoor.
Het Koningsgoed te Wetteren – Vantegem met aanduiding van het Geerbos en de
grensscheiding met Melle.
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BIJLAGE 2

RA.G. Melle n°10, fo 359

BIJLAGE 3

RA. G. Melle n°11, fo 174
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BIJLAGE 4

Kaart Ferraris ca. 1780, aangepast met de toponiemen uit de landboeken.
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BIJLAGE 5

Stafkaart (gedeelte). Etablissement Géographique de Bruxelles fondé par Ph. Vandermaelen 1846-1855.
Schaal 1/20.000. Aan het kasteel de Bueren bemerkt men nog de restanten van het zogenaamde Geerbos.
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BIJLAGE 6

Militair Geografisch Instituut Brussel 1949. Schaal 1/10.000. Oosterzele 22/6.
Op deze kaart ziet men dat de toponiem Geerbosch nog verder opgeschoven is naar het noorden en nu tot aan de gronden van
het kasteel de Bueren reikt. Het oude Geerbos is op Melle praktisch verdwenen. De aanduiding Geerbosch staat op de plaats
van het Renderbos.
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BIJLAGE 7

Luchtfoto einde 20ste eeuw.
Wat men nu Geerbos noemt zijn nog restanten van het Renderbos.
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PORTRETBIDPRENTJES
MENSEN IN UNIFORM - DEEL 5.
- door Ginette Desmet -

H

et oudste portretbidprentje uit de verzameling van het D.C. van een man in militair uniform
dateert uit 1868 (afb.1). Het is een litho (steendruk) met het busteportret van Leo Bracke,
sergeant bij de pauselijke zoeaven, een vrijwilligerskorps ter verdediging van de kerkelijke

staat tegen de poging tot annexatie door Italië. Voor meer gegevens over deze historiek verwijzen we
naar een artikel van Jan Olsen in De Gonde jg. 27 (1999) nr.4 p. 44 e.v.
Op de keerzijde van het prentje wordt de militaire loopbaan van Leo Bracke vermeld. Op 11 juni 1866
werd hij op 22-jarige leeftijd zoeaaf. Hij nam deel aan de gevechten van Valentano en Bagnorea en
werd op 3 november 1867 gekwetst in de slag van Mentana. Op 3 maart 1868 overleed hij te Rome
aan de gevolgen van zijn verwondingen. Uit de tekst valt nog af te leiden dat hij vrijgezel was en een
moeder en broers als nabestaanden achterliet. De sergeant kreeg blijkens zijn portret twee medailles
opgespeld waarover echter in de tekst geen melding wordt gemaakt. De kruismedaille “Fidei et
Virtuti” werd geschonken aan alle deelnemers aan de slag van Mentana. Over de tweede medaille
vonden we geen sluitende identificatiegegevens.
Een tweede prentje dateert uit 1898. Het is een “phototypie” (rechtstreeks op het papier afgedrukte
foto) uit het Gentse atelier van J.B.D. Hemelsoet (afb.2). De geportretteerde -Frédéric Thorn
Bousfield van Eechout- was luitenant-generaal van de cavalerie. Deze hoge militair was op 26 mei
1833 geboren te Gent als zoon van kapitein Félix van Eechout (9e.regiment voetvolk) en Caroline

Thorn Bousfield. Als tweede en derde doopnaam kreeg Frédéric dus de (dubbele) familienaam van
zijn moeder. Was zij soms van Nederlandse origine? De traditie om de familienaam van de moeder (of
zelfs van aanverwanten) als laatste doopnaam voor een kind te gebruiken was in ieder geval eind 18de
begin 19de eeuw voornamelijk in Nederland in gebruik. Dergelijke naamsuitbreiding werd in veel
gevallen gefixeerd en groeide naderhand uit tot een wettig erkende familienaam (vb. Busken Huet,
Roland Holst, Adama van Scheltema, Trimpe Burger e.d.m.). Het achterliggende idee was natuurlijk
om de familienaam een aanzienlijker, meer “adellijker” aandoend cachet te verlenen. Hoewel de
luitenant-generaal op latere leeftijd huwde met Elise Félicté Marie Ghislaine van Hoobrouck de
Mooreghem, wordt dit op zijn bidprentje merkwaardig genoeg, niet vermeld. De Franstalige tekst op
de keerzijde is één lange lofzang op de figuur van de luitenant-generaal.
Heel talrijk zijn in alle verzamelingen van bidprentjes deze van gesneuvelden uit de eerste
wereldoorlog. Ondanks alle ermee gepaard gaande tragiek geven dergelijke prentjes toch een mooi
overzicht van de uniformen die toen bij de verschillende regimenten in gebruik waren.
Alfons Caroes was soldaat bij de 2de jagers te voet, op zijn prentje staat hij in gala-uniform afgebeeld
(afb.3). Volgens de tekst sneuvelde hij in de loopgraven van “Jochveld”. Wat zoekwerk bracht aan het
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licht dat dit weinig bekende toponiem (in feite Jockveld), de naam was van een hofstede, molen en
wijk te Ramskapelle (bij Nieuwpoort). Tijdens de eerste wereldoorlog werd alle bewoning daar totaal
van de kaart geveegd.
Een volgend prentje is dit van Oscar Jozef Reunes, onderofficier bij het 2de linieregiment (afb.4). Hij
sneuvelde “omtrent” 18 oktober 1914 te Schoorbakke, een wijk tussen Pervijze, Ramskapelle en
Schore. In de herfst van 1914 lagen deze dorpen in het middelpunt van uiterst hevige gevechten
waarbij ze totaal werden vernield.
Deze treurige reeks van jonge gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog vervolgt met de prentjes van
Dominicus Beurms (afb.5) en Oscar van Pottelsberghe de la Potterie (afb.6), beiden gesneuveld
kort voor de wapenstilstand. Op beide prentjes staat in de tekst op de keerzijde o.a. eenzelfde citaat
van kardinaal Mercier (zij het met lichte tekstafwijkingen): ”De soldaat die sterft om zijn broeders te
redden, om altaar, haard en Vaderland te verdedigen komt tot den hoogsten graad van Liefde”.
Opmerkelijk is wel dat het prentje van jonkheer Oscar van Pottelsberghe de la Potterie een
Nederlandstalige tekst draagt, terwijl in die periode de adel toch meestal Franstalig was.
Als laatste prentje van gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog volgt het prentje voor Louis Buysse
(afb.7 en 8). Interessant bij dit prentje is de tekst op de keerzijde waarbij, als in een
ooggetuigenverslag, wordt verhaald hoe de jonge korporaal aan zijn einde kwam. Te Steenstrate (een
gehucht van Zuidschote, dat eveneens totaal werd vernield) werd hij gewond toen hij een getroffen
kameraad poogde te redden. Later overleed hij aan de gevolgen van een longontsteking en zijn
wonden te Fécamp (aan de Franse kust tussen Le Havre en Dieppe). Intriest wordt het helemaal als uit
de slotalinea valt op te maken dat hij waarschijnlijk het enige kind van een weduwnaar was.
“Diepbetreurde vader. Vier jaren lang , als eeuwen. wachttet gij op uw beminden zoon . . .”. Verder is
er sprake van een teerbeminde moeder en bloedverwanten in het hemelrijk!
Tijdens de 18daagse veldtocht (10 mei - 28 mei 1940) sneuvelden meer dan 5000 soldaten (en 7000
burgers). Robert De Tandt en Ghislain Sleeuwaert waren twee van die militaire slachtoffers (afb.9
en 10). Robert De Tandt staat geportretteerd met helm en volledige gevechtskledij als soldaat van het
18de linieregiment. Hij sneuvelde op 20 mei te Flixecourt (zowat halfweg tussen Abbeville en
Amiens). Op die dag stootte het Duitse leger dwars door Frankrijk naar Abbeville waardoor de
Belgische, Franse en Engelse troepen benoorden de Somme afgesneden werden van het gros der
geallieerden. Ghislain Sleeuwaert een 30-jarige gehuwde milicien, sneuvelde te Passendale,
uitgerekend op de 28ste mei, de dag der capitulatie. Het Belgisch leger zat in een beknelde hopeloze
situatie tussen het front en de Noordzee, samen met zo’n anderhalf miljoen vluchtelingen. De
capitulatie betekende de redding voor heel wat mensen, voor Ghislain Sleeuwaert kwam het einde der
vijandelijkheden uiteindelijk nog net te laat.
Afb.11 en 12 zijn de bidprentjes van twee jonge mensen, twee jonge doden, die tijdens de tweede
wereldoorlog elk een totaal andere kant kozen. Hoewel het einde van de tweede wereldoorlog al meer
dan 58 jaar achter ons ligt, is dit oorlogsverleden, zeker bij een deel van de oudere bevolking, nog
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Afb.1.
Leo Bracke
° Laarne 06-02-1844
+ Rome 03-03-1868
sergeant / zoeaaf

Afb.2.
Frédéric Thorn Bousfield van Eechout
° Gent 26-05-1833
+ Gent 20-09-1898
luitenant-generaal der cavalerie.
Franstalige tekst.

Afb.3.
Alfons Caroes
Fs. Leoold en Elodie De Coen
° Appelterre 17-05-1892
+ Jochveld (Ramskapelle) 16-01-1916
soldaat 2de jagers te voet

Afb.4.
Oscar Reunes
Fs. Aloïs en Eulalie Haegeman
° Merelbeke 20-04-1888
+ Schoorbakke (Pervijze) 18-10-1914
onderofficier 22e linie regiment
postbediende
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Afb. 6.
Oscar Gaston Flavie Marie Ghislain van Pottelsberghe de la
Potterie, jonkheer. Beroepsmilitair.
sergeant bij het 22ste voetvolk.
° Vinderhoute 24-06-1894
+ Roeelare 01-10-1918.

Afb. 5.
Dominicus Beurms
Fs. Gustaaf en Ursula De Pauw
° Zonnegem 15-08-1889
+ Woumen 28-09-1918

Afb.7.
Louis Buysse
° Lemberge 16-07-1894
+ Fécamp 16-06-1918
korporaal

Afb.8
Keerzijde van het bidprentje van Louis Buyse.
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Afb.9
Robert De Tandt
Fs. Teophiel en Philomena Richer (+)
° Erwetegem 13-10-1914
+ Flixecourt 20-05-1940
soldat 18de linieregiment

Afb.10
Ghislain Sleeuwaert
echtgenoot van Germaine Piens
° Gijzenzele13-10-1910
+ Passendale 28-05-1940

Afb;12
Jean De Meyer
echtgenoot van Rachel Lambrecht
° Creully (Fr.) 30-03-1919
+ Sachsenhausen 01-05-1945
politiek gevangene / lid van het verzetsleger A.S.

Afb.11.
Balegem 20-11-1924
+ Krosny-Bor (Leningrad) 22-03-1943
SS. Sturmann
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Afb. 14.
Omer-Petrus De Strooper
echtgenoot van Ludovica Maria Keymeulen
° Aalst 09-05-1893
+ Aalst 26-11-1939
politieagent van 1ste klasse.

Afb. 13 .
Henri Van de Veire
echtgenoot van Barbara Blondel
° Ruiselede 08-02-1858
+ Deinze 12-08-1926
35 jaar commissaris van de politie van Deinze.

Afb.15.
Emiel-Jozef Van Nieuwenhove
weduwnaar van Clemence Sadones
echtgenoot van Clementine De Vos
° Zarlardinge 21-09-1882
+ Zarlardinge 25-03-1943
gepensioneerd veldwachter.

Afb. 16.
Petrus Jozef De Beule
weduwnaar van Maria Rumpels
echtgenoot van victorine Vander Kamer
° Moerzeke 20-03-1874
+ Gent 17-09-1945
rustend eerste aanwezende gevangenenbewaarder.
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altijd niet volledig verteerd. Om de privacy van de familie te vrijwaren wordt de naam van een
Vlaamse SS.Sturmann daarom niet vermeld. De jonge man sneuvelde op de leeftijd van 18 jaar en 4
maanden op 22 maart 1943 te Krosny-Bor (Leningrad afb.11). Het bidprentje werd verspreid door het
VOJO van het VNV. Het “Voor Onze Jongens aan het Oostfront” was een sociaal project dat in
sommige steden en gemeenten werd georganiseerd om zaken in te zamelen voor Oostfronters, meestal
kledij. De geschiedenis van het Vlaams Nationaal Verbond begon op 8 oktober 1933 met Staf De
Clercq die zich opwierp tot “Leider”. Vanaf 1935 werden er landdagen gehouden die qua uiterlijk
vertoon een afspiegeling waren van Duitse voorbeelden en reeds in juni 1940 verklaarde Staf De
Clercq zich tot medewerking met Duitsland bereid. Toen hij in oktober 1942 stierf werd hij opgevolgd
door Hendrik Elias die in 1947 ter dood werd veroordeeld doch gratie kreeg. De kerngedachte
waarvoor deze Vlaamse SS.Sturmann stierf zit vervat in een zinnetje uit de tekst op de keerzijde: “. . .
Ver van huis, den strijd aanbinden tegen het menschonteerende bolsjevisme”.
Het portretbidprentje van wat toen een tegenstander was is dit van Jean De Meyer (afb.12). Dat deze
in het beroepsleven een brandweerman was wordt verklapt door de kentekens op kepie en
kraagpunten. De jongeman was lid van het A S (Armeé Secret), de sedert 1 juni 1944 door Hubert
Pierlot zo herdoopte verzetsbeweging, voordien onder verscheidene andere namen actief. Hoewel hij
geboortig was van Creully (Fr.) woonde hij waarschijnlijk in Gent, want het prentje werd gedrukt bij
A. Cosyn-Minne te gent. Volgens de tekst werd hij: ”. . . in de doodenmarsch naar
Parsing(Sachsenhausen) laffelijk neergekogeld den 1e.mei 1945”. De 26-jarige jongeman was gehuwd
en in de tekst is verder sprake van: “. . . draag zorg voor ons kind, dat kind dat ik nooit mocht
aanschouwen”.
Henri Van de Veire was 35 jaar politiecommissaris te Deinze. Hij staat geportretteerd in ceremonieel
uniform met de linkerhand rustend op de sabel, toen nog behorend tot de politionele bewapening
(afb.13). Als hoofddeksel is nog de sjako(een stijf, hoog en van een klep voorzien militair hoofddeksel
in de vorm van een afgeknotte kegel) in gebruik. Bij hem, als commissaris, versierd met eikenloof.
Ook de opstaande kraag is hiermee versierd, op de schouders zijn schouderstukken met tressen
aangebracht. Het uniform van politiemensen heeft dus ook in de loop der jaren veel wijzigingen
ondergaan. Zo is de sjako bij de politie-agent Petrus De Strooper (wat een naam voor een
wetsdienaar!) al vervangen door een kepie (afb.14). Ook hier heeft de uniformjas nog een
rechtopstaande kraag die vermoedelijk rond 1950 verdween om vervangen te worden door een
hooggesloten kraag, die nog later werd vervangen door een open kraag met hemd en das.
Een scherpe foto toont heel wat details van sjako en jas van veldwachter Emiel Jozef Van
Nieuwenhove (afb.15). Het ambt van veldwachter werd vastgelegd in de wetgeving van eind de 18de
eeuw. Door de recente omvorming van het politiekorps is de functie van veldwachter sinds 1 januari
2001 afgeschaft. In tegenstelling met een politieagent die alleen een overtreding mag vaststellen en
hierover verslag uitbrengt bij zijn officier die op zijn beurt uiteindelijk proces-verbaal kan opstellen,
kon de veldwachter P.V.s opstellen en deze rechtstreeks overmaken aan de procureur. De veldwachter
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was dus in feite hoger in rang dan een gewone politieagent of rijkswachter, wat reeds bij de fusies van
de gemeenten in 1977, toen veldwachters in sommige gemeenten werden overgeplaatst naar een
politiekorps, voor problemen zorgde. Op de sjako is vooraan een kokarde (onderscheidingsteken)
aangebracht, voorzien met de initialen van de regerende vorst. Emiel Jozef Van Nieuwenhove was
drager van zes eretekens. De nabestaanden hadden moeite met de identificatie en de naamgeving. Op
de tekstzijde worden er maar vijf vermeld: “oorlogskruis met palm, militaire medalie, zegemedalie,
herinneringsmedalie en ijzerkruis”. Kenners van eretekens kunnen ze misschien juister en vollediger
identificeren.
Tenslotte het portretbidprentje van een minzaam ogend man. Petrus Jozef De Beule had als “eerst
aanweezende gevangenenbewaarder” een weinig flatterende familienaam. Zouden er in de gevangenis
grapjes of toespelingen op zijn naam gecirculeerd hebben?
Ook hier behoort de sjako met kokarde tot het uniform. Op zijn mouw zijn drie horizontale banden
(onderscheidingsstrepen?) aangebracht. Petrus Jozef was drager van vijf eretekens, maar ook hier
wisten de nabestaanden ze niet allemaal thuis te brengen en zijn er maar vier vermeld in de tekst:
“gouden medaille der orde Leopold II, medaille eerste en tweede klas en herinneringsmedaille 18301930”.
In een volgende aflevering worden nog enkele “uniformen” waaronder ook die van enkele vrouwelijke
religieuzen eens nader bekeken.

AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE
VERENIGING
DE GONDE 2003
(gegevens t.e.m. 30 november 2003)

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

NEIRINCK
SIMILLION

Voornaam

Paul
Johan

Gemeente

Melle
Gontrode

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 5 €)
Naam

DE MOERLOOSE
PROVOST
QUINART-WALRAED
VANDERSCHELDEN-VAN DEN HAUTE
VAN DRIESSCHE
VAN OOST

Voornaam

Hendrik
Noël
Adriana
Luc
Maurits
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Gemeente

Melle
Melle
Melle
Gavere
Wieze
Melle

HET DORSEN EN WANNEN VROEGER
- door Piet Selhorst -

V

ooraleer in de winter
aan het werk te gaan,
had men een goede

dorsvloer nodig. Een dorsvloer
die een beetje veerkrachtig was
en goed klonk, want indien de
klank niet goed was, kon er
volgens de boer geen goed werk
verricht worden. De dorsvloer
lag gewoonlijk in de schuur
naast de bergruimte voor het
stro.
De vloer legde men zelf aan, een bewerking die van vader op zoon werd overgedragen. De boer groef eerst een
laag aarde weg, klopte oude stenen en aardewerk in kleine stukken en strooide deze in gelijke dikte op de nat
gesproeide ondergrond van de schuur, waarop hij dan een laag zachte klei van 15 tot 20 cm smeerde, daarna
goed aanstampte en vervolgens liet drogen. De veerkrachtigheid van de vloer was nodig om het graan, alsook de
vlegel niet te splijten. Een te harde vloer barstte of brak, vandaar dat die klank zo belangrijk was.

De vlegel was een merkwaardig goed dorstuig, in onze streken bestond
die uit een steel met ijzeren oog en het slaghout met varkenslederen
kap. Om die twee te verbinden gebruikte men varkensleer. Het slaghout
moest als een molenwiek rond de vlegelsteel kunnen draaien en was
vervaardigd uit essenhout.
De “dorsers” zelf waren bekwame lui, die hun vak door en

door

kenden, men kon ze in de winter van op grote afstand aan het werk
horen, hun geklop was zeer ritmisch. Ze legden de garven (bos
afgemaaide en samengebonden graanhalmen) uitgespreid op twee rijen
met hun aren naar elkaar, dat noemde men de “brei aanleggen”.
Ze sloegen met de vlegel minstens eenmaal heen en weer op dezelfde
plaats, dan keerde men “de brei” en herbegon.
Dorsvlegel.
Uit de collectie van het Gemeentelijk
Museum Melle.
Schenking Philip Steurbaut

Na de slagpartij moest men het koren opbinden. De graankorrels
werden in het “kaar” van de wanmolen geschept om ze te zuiveren en te
wannen, dit om het kaf (het beschermend omhulsel van dorre
schutblaadjes die rond elke korrel zit) van het koren te scheiden. Deze

wanmolen bezat vier grote schoepen welke men door deze te laten draaien in beweging bracht,
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waardoor er een luchtstroom ontstond. In deze molen bevonden zich twee zeven welke door het
draaien heen en weer sloegen, waardoor de korrels uit het “kaar” op de zeven terecht kwamen. Door
de opgewekte wind waaiden de lichte gedeelten (’t kaf) door een opening achter de molen naar buiten
en vormden een hoop op de grond. Dit kaf, gemengd met bieten, gebruikte men voor het vee, alsook
om de strozak te vullen waarop men sliep.
Het dorsen is een van de talrijke oude technieken die volledig verdwenen zijn.

Reeds in de 17de eeuw kwam de wanmolen in gebruik, om na het dorsen met de vlegel, het kaf van het koren te scheiden.
Uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle.
Schenking familie Ampe.
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CAMILLE MELLOY BLIJFT IN DE
BELANGSTELLING
- door Daniël Lemmens -

Z

opas verscheen bij uitgeverij Lannoo het achtste jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap
met als titel “Kerstwake”. In dit jaarboek staan de kerstverhalen van Stijn Streuvels
centraal.

Zoals men weet heeft hij er heel wat geschreven maar het bekendste is

ongetwijfeld Kerstekind, een novelle die voor het eerst verscheen in 1911. Het werd toen heel
positief ontvangen als “het zangerigste en schoonste Kerstverhaal voor kinderen in onze taal
geschreven” (J. Fonteyn in Maandelijkse Boekenschouw). Naar aanleiding van de 2de druk schreef de

recensent van Boekengids: “De fijne taal-klank, de teere-ziele-uitdrukking, de lieve, zachte en
geestrijke uitbeelding van dat diep gevoelend en hemelsch verlangend kind Vera, dit alles is zoo
prachtig en prachtig, dat ik maar zelden zoo iets innig – weldadigs, verheffend-natuurlijk gelezen
heb”. Ook andere collega-schrijvers, Karel Van den Oever en André De Ridder konden dit werkje
echt waarderen.
Ondanks die lovende kritiek duurde het nog lang voor Kerstekind in het Frans vertaald werd. Dit
gebeurde door onze Melse schrijver Camille Melloy in 1934.
Over de vertaling schreef Stijn Vanclooster een opvallende bijdrage van
een 20 bladzijden.

Stijn Vanclooster is germanist, in dienst van de

Koninklijke Academie voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde en
werkzaam bij het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven –
Letterenhuis te Antwerpen.

Hij publiceerde een aantal artikels over

Emmanuel De Bom, Lode Backelmans, Karel Van den Oever, Willem
Elsschot, Maurice Giliams in verschillende tijdschriften.
medewerker van het Stijn Streuvelsgenootschap.
Stijn Vanclooster

Hij is

Tevens is Stijn

Vanclooster bestuurslid van de Timmermanskring en was verslaggever
van hun ledendag te Melle in 2001 die in ’t teken stond van de

vriendschap F. Timmermans – C. Melloy. Voor deze bijdrage kon hij gebruik maken van brieven,
documenten en knipsels omtrent Camille Melloy en Stijn Streuvels uit de rijke verzameling van het
A.M.V.C.-Letterenhuis en ons tijdschrift De Gonde.
In zijn bijdrage met als titel “Camille Melloy vertaalt Het Kerstekind” schetste hij eerst een beeld
van de auteur C. Melloy. Daarna behandelde hij de relatie tussen Stijn Streuvels en Camille Melloy
waarna hij via de briefwisseling tussen beiden een licht tracht te werpen op de totstandkoming van
l’Enfant de Noël.
In het inleidend gedeelte geeft Stijn Vanclooster in het kort een overzicht van het leven en werk van
Melloy maar blijft wat langer stilstaan bij zijn essay “Le beau réveil”. Dit werk dat verscheen in
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1922 besprak de katholieke herleving in de letteren, een wending in de literatuurgeschiedenis die
Melloy enthousiast begroette en er graag zijn steentje wilde toe bijdragen met voorbeelden als Francis
Jammes, Paul Claudel, Charles Péguy en Guido Gezelle.
Stijn Vanclooster vindt het merkwaardig dat een Vlaams particularist bij uitstek als Guido Gezelle de
inspirator van een Fransschrijvende Vlaming (C. Melloy) wordt. De parallel tussen beiden was heel
duidelijk: evenals bij de West-Vlaamse priester-dichter moest de literatuur voor Melloy allereerst een
sociale en morele functie vervullen. Zoals Gezelles dichterschap fundamenteel was ingebed in zijn
priesterschap, zo was ook voor Melloy dichten tweemaal bidden. Ook zijn lesmethode was, net als die
van zijn “maître inconnu” weinig conventioneel. Hij onderwees wel de volledige programma-inhoud
maar behandelde die op een persoonlijke wijze. Zo organiseerde Melloy verplichte poëzie-causerieën
buiten de vaste lesuren en ontving hij op zijn kamer leerlingen om over literatuur te praten.
In het tweede gedeelte heeft Stijn Vanclooster het over de overvloedige correspondentie die Stijn
Streuvels en Camille Melloy hadden tussen 1934 en 1941. In de brochure over Camille Melloy
uitgegeven door De Gonde in 1991 vinden we onder de titel “Een hartelijke Streuvels, een minzame
Melloy” reeds een analyse van hun relatie en gemeenschappelijke interesses. Stijn Vanclooster gaat
vooral uitgebreid in op de correspondentie i.v.m. de vertaling van Kerstekind. Hieruit vernemen we
hoe moeilijk het soms was de gepaste vertaling te vinden van West-Vlaamse woorden zoals lukke,
kwanteknuisten, volaards e.a. bij zoverre dat Stijn Streuvels vond dat dit kleinigheden waren zonder
belang en besloot dat “men onvertaalbare woorden best in den oorspronkelijken vorm laat, met
desnoods uitleg van de zaak” (brief van 8 januari 1934).
Uit hun wederzijdse brieven blijkt ook dat de illustraties hun volle aandacht kregen. Beide auteurs
vroegen zich af of de voorgestelde tekeningen van L’Enfant de Noël wel geschikt waren voor “een
album voor kleinen” zoals de uitgever bedoeld had want dan dienden de illustraties van dezelfde aard
te zijn. Toch wilde Streuvels er geen punt van maken want wat later schreef hij “Voor wat de
uitwendige vorm betreft is voor mij van minder belang – ik laat u met Desclée maar betijen – en hoor
daar wel hoe het afloopt” (3 oktober 1934). De kinderlijke tekeningen van Jeanne Hebbelynck
werden toch weerhouden zoals haar versieringen ook te vinden waren in Cinq contes de Noël van
Melloy en ook in de latere vijfde (1937) en achtste (1947) uitgave van Het Kerstekind.
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Hoe grondig het vertaalwerk besproken werd bewijst de opmerking van Streuvels toen hij de proef van
L’Enfant de Noël toegestuurd kreeg (aangehaald door Stijn Vanclooster).
“Heden morgen stuurde ik U de vertaling van Kerstekind terug;
- Die vind ik uitstekend, behalve den eersten volzin, die ik niet
weet hoe te verbeteren, maar die toch de bedoeling van den
oorspronkelijken tekst niet weergeeft – er mist namelijk de
verrassing van de witgeworden wereld bij het helder worden
van den dag.
Aan den eersten volzin van een stuk proza hecht ik altij veel
belang – het is iets als de sleutel vooraan een muziekstuk – het
geeft den toon aan, en heel de rest moet – kwestie stijl –
konsekwent zijn met den aanhaal van dien eersten volzin. Doe
er mede wat Gij kunt.” (20 juli 1934)
Aan die openingszin heeft Camille Melloy heel wat gesleuteld en er tenslotte een vrijere vertaling van
gegeven waarmee Streuvels akkoord kon gaan.

Hij vond “de uitvoering onberispelijk en de

reproductie der platen allermooist” (1 oktober 1934).
Wat mij echter het meest opgevallen is in de correspondentie van beide auteurs is de grote aandacht
die ze besteedden aan het honorarium, de verdeelsleutel van de vertalingen en de invloed van de
illustraties op de kostprijs van het boek. Een merkwaardig zinnetje van Streuvels naar Melloy toe: “
Gij zijt een uitstekende zakenmensch, dat gij van M. Steinmetz (afgevaardigde van Desclée) zulke
sommen kunt loskrijgen” (21 december 1934) typeert de handelsgeest van Melloy, een aspect dat we
tot nog toe niet kenden.
De bijdrage van Stijn Vanclooster met heel wat citaten uit hun brieven, belichten de intense
samenwerking tussen de Ingooigemnaar en de Mellenaar rond de vertaling van Kerstekind. Het
bewijst ook de goede zorgen die Melloy besteedde aan werkelijk alle aspecten van de vertaling, niet in
de laatste plaats het financiële.
Deze bijdrage bewijst tevens dat Camille Melloy meer dan 50 jaar na zijn overlijden nog het
onderwerp is van studie vooral in samenhang met zijn literaire vrienden Stijn Streuvels en Felix
Timmermans.
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VERSUS
Zoals reeds vermeld in ons woord vooraf werden de tentoonstellingsruimten in het pas gerenoveerd en
reeds gedeeltelijk heringericht Gemeentelijk Museum overrompeld door een enthousiast opgekomen
publiek naar aanleiding van de officiële opening van de expositie ‘VERSUS’ (waarin werk van
hedendaagse Melse kunstenaars wordt geconfronteerd met het oeuvre van de beeldhouwer Jules Vits)
op vrijdag 07 november laatstleden. Etienne Cosyns, Schepen van Cultuur te Melle, benadrukte in
zijn toespraak dat dit initiatief, dat de medewerking kreeg van de Cultuurdienst en verschillende Melse
kunstverenigingen (zoals Foto- en Diaclub Iris, Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld en
Kunstgroep M) alsmede van diverse niet-georganiseerde kunstenaars, uitstekend past in het actieplan
2003 van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan, waarbij vernieuwing (waar dit mogelijk is) en
samenwerking centraal staan. Inhoudelijk werd dit project toegelicht door Jan Olsen, die het
concept van deze tentoonstelling verduidelijkte én nog eens het belang van de collectie Jules Vits in
het Gemeentelijk Museum onderstreepte. Deze feestelijke opening werd sfeervol opgeluisterd door de
muziekgroep ‘Toermalijn’.
De tentoonstelling is nog te bezoeken tot 11 maart 2004 op volgende dagen en uren:
elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur
elke eerste en laatste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.30 uur.
De toegang is gratis en er is een catalogus met kleurenfoto’s alsmede een brochure rond het leven
en werk van de beeldhouwer Jules Vits ter beschikking.
De deelnemende hedendaagse Melse kunstenaars vermelden wij hier graag, dit in alfabetische
volgorde: Yannik Bentein, Gerda Blindeman, Hilde Capiau, Marcel Christiaens, Valère Claus,
Hendrik De Moerloose, Dirk Deceuninck, Laurent D’Haeyer, Agnes Hoebeke, Nand Huyghe, Yvonne
Loir, Julien Meersschaut, Piet Selhorst, Marcel Smedts, Freddy Triste, Marc Ulens, André Van
Heesvelde, Erwin Van Parijs en Mark Vyncke.
Locatie: Gemeentelijk Museum Melle, Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle.
Inlichtingen: 09.252.26.47, e-mail: museum.melle@skynet.be

Een paar momentopnamen n.a.v. de opening van de tentoonstelling ‘Versus’ in de zalen voor de tijdelijke exposities en de afdeling Jules Vits
in het Gemeentelijk Museum te Melle.
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