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 « De Spijker » (een stukje Wezenstraat), in 1969 geschilderd door de Melse kunstenaar Roger De Frenne.  Naar aanleiding van zijn 
80ste verjaardag werd onlangs in de raadzaal van het gemeentehuis een prachtige retrospectieve tentoonstelling georganiseerd. 



Woord vooraf, 

 

Twintig jaar geleden, namelijk op zaterdag 29 september 1984 werd mede op initiatief van onze 

heemkundige vereniging de bovenzijde van het monument ter ere van de te Melle in oktober 1914 

gesneuvelde Franse vlootfuseliers opengemaakt, dit in het kader van het speurwerk naar het in 1934 

gestolen paneel ‘de rechtvaardige rechters’ 

van het schilderij ‘het Lam Gods’ uit de Gentse 

Sint-Baafskerk. Jammer genoeg, het paneel 

bevond zich er niet in. Melle haalde wel het 

internationale nieuws. Straks, vanaf november 

e.k., wijdt het Gemeentelijk Museum  een 

tentoonstelling aan het oorlogsleed te Melle, 

de mensen, inzonderheid de slachtoffers van 

beide wereldoorlogen zullen hier centraal 

staan. Bovendien wordt eind oktober e.k. (het 

weekend van de 23ste  en de 24ste ) in de raadzaal van het gemeentehuis eveneens een expostie 

georganiseerd rond de Franse Vlootfuseliers 

die hier te Melle in oktober 1914 hard hebben 

gevochten tegen de Duitse invallers. Een 

negental van deze fuseliers sneuvelden en 

liggen begraven op de gemeentelijke 

begraafplaats. Met deze tentoonstelling willen 

de initiatiefnemers (waaronder het Frans-

Belgisch Herdenkingscomité Franse 

Marinefuseliers) dit feit én de omgekomen 

soldaten 90 jaar later even bij onze bevolking in herinnering brengen. 

Onze ondervoorzitter, Oscar De Backer, die in 1994 een uitgebreide bijdrage over de gevechten in 

oktober 1914 te Melle in ons tijdschrift publiceerde, schreef voor onze huidige uitgave een 

aangrijpend stukje oorlogsverhaal op basis van een gesprek die hij had met de kleinzoon van een 

hier te Melle gesneuvelde marinesoldaat. 

Verder kunt u, beste lezer, nog heel wat interessants lezen over ondermeer de geschiedenis van de 

Nonnenwegel, het vervolg van de reeksen over onze collecties doodsprentjes en medailles alsook 

een meer dan terechte hommage aan de onlangs 80 jaar geworden Melse landschapsschilder Roger 

De Frenne. 

 

Jan Olsen   
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Mellenaar in de kijker 
ROGER DE FRENNE, EEN BESCHEIDEN MENS 

DOCH EEN ZEER GROOT LANDSCHAPSCHILDER 
- door Jan Olsen  - 

 
en succes zonder 
weerga, en dat 
kunnen de meer 

dan 500 bezoekers aan de 
retrospectieve 
tentoonstelling van het 
werk van de Melse 
kunstschilder Roger De 
Frenne zeker 
medegetuigen, de eer van 
de opening viel te beurt 
aan burgemeester 
Edouard de Potter 
d’Indoye. Het was een 
initiatief van Rogers 
kinderen dat 
georganiseerd werd in de 
raadzaal van het Melse 
gemeentehuis op 26 en 27 
juni laatstleden naar 
aanleiding van de 80ste 
verjaardag van hun vader. 
Behoudens de prachtige 
zeezichten, leiezichten en 

andere geborstelde landschappen 
heeft het werk van Roger De 
Frenne ook een bijzondere 
waarde op het erfgoedkundig 
vlak. Hij schilderde sinds de 
jaren 1960 geregeld hoekjes van 
Melle die onderwijl ten dele 
verdwenen zijn en ons vandaag 
de mogelijkheid geven even weg 
te mijmeren in ons dorp van 
vroeger. Denken we maar aan 
zijn mooi zicht op de vroegere 
Spijker. We kennen Roger en 
zijn artistiek werk reeds jaren en 
blijven ervan genieten. 
Voormelde tentoonstelling was 
de aanleiding tot een gezellig 
gesprek met hem en zijn lieve 
echtgenote. We laten u 
meegenieten van een leven dat 

niet steeds makkelijk was doch door de kunst boeiend en gericht op schoonheid mag worden genoemd. 

E 

Foto genomen tijdens de retrospectieve tentoonstelling van het werk van Roger De Frenne. Op de foto 
herkennen we v.l.n.r. Paul Neirinck (voorzitter van de cultuurraad), Georgette Vanderginst echtgenote 
van Roger De Frenne, Roger De Frenne, Louise van de Werve de Schilde, burgemeester Edouard de 

Potter d’Indoye, schepen Evelyne De Clercq, schepen Etienne Cosyns, schepen Luc De Smet. 
(foto Lucien Oosterlinck) 

De Spijker in de winter, zicht van aan het voetbalterrein van Cercle Melle kijkend in de 
Wezenstraat richting Dorpsplein. 

Roger De Frenne werd te Melle geboren op 22 juni 1924 als zoon van August en Marie Sioncke. 
Hij   doorliep  het  lager  onderwijs  tot  en  met  het  toenmalig  achste  studiejaar  in de Gemeentelijke  
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Dreef aan kasteel ‘de Bueren’ / Melle Beek ter hoogte van de Akkerstraat te Melle 

Inkom domein van het kasteel ‘de Bueren’ / Melle Winterzicht aan de Leie 

Zeezicht bij stormweder Zonsondergang 
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Jongensschool aan de Brusselsesteenweg en werd toen reeds 
opgemerkt omwille van zijn tekentalent. Zijn vriend Gerard Galle1 
blonk er in die tijd reeds uit in het schrijversvak. Op zijn veertiende, 
zoals in die tijd vaak gebruikelijk was, ging Roger werken, o.a. in 
het fameuze ‘ijzerfabriekje’ langs de Vijverwegel op Melle-
Vogelhoek. Kort na Wereldoorlog II, met name in 1946 huwde hij te 
Gontrode met Georgette Vanderginst. Het gezin werd gezegend met 
een zoon, Eddy en een dochter, Godelieve. 

Roger De Frenne op 20-jarige leeftijd schilderend 
in de Bommels / Heusden. 

In 1965 trof hem het noodlot, naar aanleiding van 
verbouwingswerken aan zijn woning kwam hij zwaar ten val, 
uiteindelijk bleef hij werkonbekwaam. De vrijgekomen tijd benutte 
Roger om zijn ‘hobby’ meer te gaan beoefenen. Als autodidact, 
nooit volgde Roger enige les tekenen of schilderen, ontwikkelde hij 
een eigen schildersstijl. Als natuurliefhebber ging hij vaak buiten 

schetsen. Met zijn 
aangeboren talent en 
gestadige oefening wist hij 
zich te bekwamen in het 
métier van de 
schilderskunst. Roger vond in de beperking van het 
landschapschilderen zijn meesterschap. Toen hij eens 
volledig in de lijn van de 19de eeuwse schildersschool van het 
Franse Barbizon in de Bommels (aan de andere kant van de 
Schelde) aan het schilderen was kwam Geo (Georges) De 
Brauwer2  langs en riep heel enthousiast uit ‘Vriend, gij weet 
niet tot wat gij in staat zijt, ik wil dat gij ook te Gent komt 

exposeren!’. Geo De Brauwer 
introduceerde Roger in de Gentse 
kunstgroep ‘Kunst en Kennis’3 en van 12 
tot 25 september 1970 stelde hij zijn werk 
tentoon in de toen heel bekende zaal PAN 
aan de Korte Meer te Gent. Onverwacht 
succes oogstte hij met zijn zeezichten, 
waar je bij het aanschouwen van het 
kolkend en schuimend water en de donkere 
luchten zo de storm doorheen geheel je 
lichaam voelt aanrollen. Of nog, die 
ondergaande zon waarvan de rode gloed je 
kan doen wegdromen naar verre einders. 
Roger heeft het allemaal scherp gezien, in 
zich opgenomen en voor ons weten te 
borstelen op een moeilijk navolgbare 
manier. 

Affiche tentoonstelling rond het werk van 
Roger De Frenne in zaal PAN (1970) 

Opening tentoonstelling in zaal PAN, v.l.n.r. Dhr. Soudan, Herman 
Hanssens, Jenny Tanghe, Roger De Frenne en zijn echtgenote,en wijlen 

Georges De Poorter (gewezen bestuurslid van de Heemkundige Verening De 
Gonde). 

                                                 
1 Gerard Galle is reeds jaren lid van onze heemkundige vereniging en is auteur van ontelbare gedichten, waarin o.a. Melle vaak vanuit een 
nostalgisch gevoel wordt bezongen. Ook schreef hij vele cursiefjes in verband met gebeurtenissen en situaties te Melle die op zich reeds 
waardevol zijn binnen het domein van de mentaliteitsgeschiedenis en zo deel uitmaken van ons plaatselijk erfgoed. Gerard Galle is een 
drietal jaar ouder dan Roger doch was tijdens hun jeugdjaren lang zijn speelkameraad. Hun terrein lag in de Spijker waar ze zich vrijuit 
konden amuseren.                    
2 Geo (Georges) De Brauwer werd te Gent geboren op 23 september 1893 als zoon van Livinus en Maria Vandenheede. Hij woonde met 
zijn gezin van 1929 tot 1962 in de Tuinstraat te Melle en was werkzaam bij de N.M.B.S., maar zijn passie lag in de kunst. G. De Brauwer 
was de organisator van druk bijgewoonde schetsavonden in de zaal Pan te Gent waar vele bekende kunstenaars zich verder wisten te 
bekwamen in het tekenen naar levend model. Hij overleed te Aalter op 4 juni 1980. 
3 De vereniging ‘Kunst en Kennis’ werd gesticht in 1896 onder impuls van Oscar Van De Voorde (leraar bouwkunde aan de Gentse 
academie), hij werd overigens de eerste voorzitter ervan. Meerdere oud-leerlingen van de Koniklijke Academie van Schone Kunsten te Gent 
waren medestichters van ‘Kunst en Kennis’, zo waren er onder andere de Melse beeldhouwer Jules Vits (in verband met wiens leven en 
werk een aparte afdeling bestaat in het Gemeentelijk Museum) en de Latemse schilder Alfons Dessenis (wiens moeder te Melle begraven 
werd, de grafsteen met een in arduin gekapt uiltje als bekroning bevindt zich nog steeds aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats).  
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De namen van twee andere mensen die Roger hebben gestimuleerd in zijn kunstenaarsschap mogen 
we niet vergeten te vermelden, namelijk Herman Hanssens en E.H. Alfons Callebaut (kapelaan in 
onze Sint-Martinusparochie van 1969 tot 1988). Beiden voerden naast mevr. Vanlee even het woord 
op de opening van voormelde retrospectieve tentoonstelling en uitten zo hun appreciatie voor het 
artistiek werk dat Roger wist te verwezenlijken.  
Roger werkte verder, en hard ook, niet aflatend dook hij onder in zijn kleine atelier dat een plaats had 
in zijn tuin. Hij toverde zijn schetsen om in prachtige boszichten, waarvan we zeker een dreef aan 
‘Buerens’ kasteel, gelegen tegen de grens met Kwatrecht, willen aanhalen. De lichtspeling van de zon 
door het gebladerte heeft een tinteling die je bij het bekijken van het schilderij nooit vergeten kan. En 
dan die vele Leiezichten in de omgeving van Sint-Martens-Latem, hét gebied ooit waar de Vlaamse 
schilders vanuit hun armoedig bestaan grootse werken creeërden, die nu ontelbare private collecties of 
musea bevolken en wereldfaam wisten te verwerven. Roger schreef zich een stuk in in hun 
geschiedenis. De rust die deze werken uitstralen doen deugd in onze huidige jachtige tijd. Een 
waarachtige verpozing. De technieken die hij best wist en weet te hanteren zijn olie op doek en het 
aquarelschilderen waarbij de juiste kleurzetting zijn kunnen illustreert. 

We weten Roger nog tentoonstellen in het Collectief 
Kunstsalon in Ledeberg (september 1972), een initiatief 
van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van 
Kunst en Nijverheid, samen met o.a. een Christian 
Demangel  (die we ook kennen van zijn deelname aan de 
openluchttentoonstelling ‘Skulptuur 4 Luik’ in 1994 aan 
het Ovenveld te Melle en in 2000 nog in het nieuws kwam 
naar aanleiding van de onthulling van zijn bronzen beeld 
‘De Stroppendrager’ te Gent) . Vele keren staat Roger in 
de loop der jaren her en der in Vlaanderen op de affiche 
van menig groepstentoonstelling. In de krantenverslagen 
hierover wordt zijn naam vaak vermeld daar zijn werk 
duidelijk in het oog springt omwille van de bereikte 
kwaliteit. 
In 1970 lag Roger De Frenne te Melle mee aan de basis 
van het oprichten van de kunstgroep ‘Werk van eigen 
Bodem’ , die ons vandaag bekend is onder de naam 
‘Kunstgroep M’. Deze groep organiseert sinds hun 
ontstaan jaarlijks een tentoonstelling met werk van de 
aangesloten leden. Affiche Collectief Kunstsalon te Ledeberg (1972) 

Op 11 september 1982 mocht hij te Gent het Spectraal 
Erediploma met gouden medaille (een initiatief van het 

Kunstcentrum de Gouden Pluim te Gent) in ontvangst nemen en werd door Lisette De Backer een 
geïllustreerde bijdrage over hem gepubliceerd in het Spectraal Kunstkijkboek V (p.28-31). 
Vermelden we tevens dat Paul Piron in zijn tweedelige uitgave ‘De Belgische beeldende 
kunstenaars uit de 19de en de 20ste eeuw’ (Brussel/Art in Belgium, 1999) even uitweidt over onze 
Melse kunstenaar. In ‘Het Laatste Nieuws’ van 4 februari 1972 typeerde journalist Gaby Fonck hem 
terecht als volgt: “Er zijn in Vlaanderen nog kunstenaars die landschapschilder durven zijn. Zonder 
zich fel te bekommeren om de druk die onophoudelijk wordt gemaakt over allerlei vormen van 
‘moderne hedendaagse kunst’ blijven zij rustig doorzetten in het spoor van beroemde voorgangers als 
Valerius De Saedeleer. Een van dezen is Roger De Frenne uit Melle.”. Ten slotte kreeg hij in 1990 
door het Melse gemeentebestuur een eervolle vermelding in het kader van de culturele verdiensten 
1990.  
Behalve het schilderen had Roger vroeger een andere liefhebberij, hij was een gerenommeerd 
duivenmelker en kaapte vaak prijzen weg. Een karaktertrek die Roger siert is wat hij doet wil hij zo 
goed als mogelijk doen. Sociaal engageerde hij zich in 1970 als medestichter van de KVG (Katholieke 
Vereniging voor Gehandicapten) te Melle, hij was er 25 jaar de gewaardeerde ondervoorzitter van.  
We wensen Roger en zijn echtgenote nog vele jaren een vreugdevol leven waar kunst een prominente 
plaats mag blijven innemen.            
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DE NONNENWEGEL 
- door August De Baets  - 

 
e Nonnenwegel, ook “Noenenwegel” genaamd, was indertijd een van de merkwaardigste 
voetwegels van onze gemeente.  Gewoonlijk liepen voetwegels dwars door de velden – 
meestal richting kerk – om grote omwegen voor de voetgangers te besparen.  Dit was 

blijkbaar niet het geval voor de Nonnenwegel. 
Hij begon aan de Oude Brusselseweg, in de nabijheid van de prehistorische site van Olfene, en liep 
naar de Vijvervelden waar hij de scheidingslijn vormde tussen het moeras en de Olfenskouter.  Ter 
hoogte van het goed ter Heiden (kasteel ‘de Varens’) sloot het “Noenenweestraetje” of 
“Cauterstraetje” aan dat een verbinding gaf met de Varingstraat. 

D 
De Nonnenwegel zelf liep verder in noordwestelijke richting weg van de Vijvervelden langs de 
Sutterbossen, dwarste de huidige Tuinstraat en ging tussen de Houtakkerbossen naar de Oude 
Brusselseweg aan de Weverededries in de nabijheid van een hoeve eigendom van de abdij van 
Nieuwenbosse. 
De Nonnenwegel of buurtweg nr. 25 beantwoordde op geen enkel punt aan de normen van een gewone 
voetwegel . Hij staat nochtans aldus vermeld in de Atlas van de Buurtwegen1

Volgens deze atlas had hij een breedte van 1m en een totale lengte van 1723 m. 
Op de kaart van graaf de Ferraris, opgemaakt tussen 1771 en 1778, staat hij eveneens getekend als een 
voetwegel met een breedte van 1 m.  Het valt echter op dat de delen die verbinding geven naar het 
goed ’t Olfene en het goed ter Heiden (De Varens) een breedte hadden van 3m en dus 
“waegheweghen” waren. Het is wel opmerkelijk dat in de drie landboeken van Melle2 de 
Nonnenwegel als dusdanig niet vermeld wordt. Hij staat erin beschreven als “wech” of “waeghewech” 
hetgeen laat veronderstellen dat hij toen een breedte had van 3 m en berijdbaar was met wagens.  Het 
is pas in het archief van de 19de eeuw dat we de naam Nonnenwegel vinden. De wegel heeft 
ongetwijfeld zijn ontstaan te danken aan de Vijvervelden, een uitgestrekt moeras gevormd bij de 
ontdooiïng van de bodem na de ijstijden.  Het had in de 18de eeuw3 nog een oppervlakte van ca. 6 ha 
en wordt voor het eerst vermeld in het begin van de 13de eeuw als “palude” (=moeras) en werd door 
een zekere Lente van Avertune voor 6 deniers in cijns gehouden van de heren van Melle4. Het moeras 
had voor de Mellenaars sinds oude tijden een economisch belang. Moerassen zijn natte en drassige 
gronden met waterplassen met allerlei vegetaties, varens en rietvelden. In de middeleeuwen en tot ver 
in de 18de eeuw werd riet gebruikt als dakbedekking voor de huizen en ook voor 
de dierenvoeding. Biezen uit het moeras werden gebruikt voor het vlechten van manden en zittingen 
van stoelen. Voor huisbrandstof werd ook wel turf gestoken. 
De Vijvervelden waren een ideale habitat en schuilplaats voor allerlei klein wild , gevogelte en 
insecten. Dat er ook gevist werd bewijst het bestaan van een “ grauwelgat”, een put waar 
jonge vis gekweekt werd naast de “waeterlaeten” of sloten en grachten die het overtollige water 
afvoerden naar de Schelde.  Het grauwelgat bevond zich naast de plaats waar de huidige Tuinstraat aan 
de Brusselsesteenweg komt.  Naast de Waeterlaeten lagen de rootputten waar het vlas geroot werd. We 
kunnen stellen dat de Nonnenwegel geen verbindingswegel was maar eerder een toegangsweg naar en 
om het moeras en naar de Olfkenskouter. 
In de loop van de 19de eeuw werd het traçé van de Nonnenwegel grondig gewijzigd. 
Voor de aanleg van de spoorweg Gent-Mechelen in 1837 en later, na de eerste wereldoorlog voor de 
uitbouw van het vormingsstation of de Brésil, werd een groot deel van het moeras of de Vijvervelden 
gedempt. 
Aan weerszijden van de spoorweg bleef , tot ongeveer het midden van de voorgaande eeuw, een stukje 
moeras over.  Ik heb daar nog de waterhoens over de weg zien lopen en haastig wegzwemmen tussen 
het riet. Wilde eenden en reigers stegen soms klapwiekend op uit het water.  In de zomer hoorde men 
reeds van ver het gekwaak van honderden kikvorsen. Het riet werd regelmatig afgemaaid vanuit een 
                                                 
1  DC.M. Atlas van de Buurtwegen  a° 1842. 
2  RA.G., Melle nr.10,11 en 12. 
3  ibidem, nr.12. 
4  RA.G.,Melle nr.9, f°5 
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boot met platte bodem.  Dit was toen ook nog zo voor het deel langs de Vijverwegel dat later werd 
gedempt bij de aanleg van het Park ten Hove in de jaren zeventig van de voorgaande eeuw. Aan de 
zijde van de Nonnenwegel is er nog een deel van het moeras overgebleven op de terreinen van de 
Wagenwerkplaats van de  N.M.B.S.  Het is begroeid met enkele hoogstammige bomen en struikgewas 
waartussen het riet en rietgras groeit5. 
Waar de naam Nonnenwegel of Nonnenweewegel vandaan komt blijft voor ons nog een onopgeloste 
vraag. In ‘wee’ herkennen we weede of weide maar het kan ook kreupelhout of 
struikgewas betekenen.We kennen uiteraard de gewone betekenis van ‘nonnen’ of vrouwen 
behorende tot de geestelijke stand, maar we kunnen geen enkel  verband vinden tussen deze 
nonnen en het traçé van de weg. Het woord “nonnen” heeft ook nog een paar andere betekenissen. Het 
‘nonnetje’ is de kleinste van de zaagbekeenden. Het zijn trekvogels die vaak neerstrijken bij meren en 
grote waterplassen. De huiszwaluw werd ook soms ‘nonnetje ‘ genoemd en gezien boven de 
moerassen gewoonlijk grote zwermen insecten vlogen konden de zwaluwen een overvloed van 
voedsel vinden. Feit is dat we geen enkel vast gegeven hebben om de oorsprong van de naam 
Nonnenwegel te verklaren. 
We kunnen besluiten met te stellen dat het tracé van de huidige Nonnenwegel in geen enkel opzicht 
nog gelijkt op zijn voorganger uit de 18de eeuw en vroeger. Alleen het stukje moeras op de terreinen 
van de N.M.B.S. laat een herinnering na uit vervlogen eeuwen…..  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De Nonnenwegel heden ten dage 
ter hoogte van een ingang van de 
wagenwerkplaats van de N.M.B.S. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Een restant van wat ooit een 
behoorlijk stuk moerassig terrein was 
aan de Nonnenwegel, gelegen op de 
terreinen van de N.M.B.S. (zie ook het 
afgedrukte planmateriaal verderop). 
 
 
 
 
 

                                                 
5 met dank aan de heer Ir.Wim Ryckebusch van de N.M.B.S. die ons toeliet foto’s te nemen en een plan van de 
zone bezorgde 
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Detail plan N.M.B.S. m.b.t. de wagenwerkplaats aan de Nonnenwegel 
(ons bezorgd door dhr. W. Ryckebusch). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het moeras van de Vijvervelden gezien vanuit de Nonnenwegel (ca. 1960) (Foto W. Deschacht) 
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Detail uit de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850), in het geel is het tracé van de Nonnenwegel aangeduid. 
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NEGENTIG JAAR GELEDEN 
EEN OORLOGSVERHAAL – DE LAATSTE TREIN 

- door Oscar De Backer - 
 
Toen ik onlangs enkele dagen in de Westhoek verbleef, bezocht ik o.a. ook het stadje Lo-Reninge, de 
“Parel van de Westhoek”, waar een drie maand durende beelden- en poëzieroute was ingericht. 
Tijdens een wandeling in dit charmante open-luchtgebeuren, moest ik bij het lezen van een prachtig 
stukje poëzie, van de hand van een zekere Yvan Peel, onwillekeurig terugdenken aan een pakkend en 
dramatisch verhaal dat ik in 1993 in Bretagne had opgetekend. 
In de zomer van dat jaar bevond ik mij in Penmarch, een Bretoens vissersdorp aan de Atlantische kust 
ten zuiden van het Departement Finistère, op het uiterste punt van de Pays Bigouden1.   
In dit idyllisch dorp met zijn drie, weliswaar kleine, doch schilderachtige vissershaventjes, was ik op 
zoek naar eventuele nakomelingen of familie van een zekere Le Dreau Denis. 
Deze laatste nam in oktober 1914 als Marine Fuselier deel aan de korte doch hevige veldslag te Melle-
Kwatrecht.  Hij is op 9 oktober 1914 gesneuveld en ligt, samen met acht strijdmakkers, op het Melse 
kerkhof begraven2.  
Ik zocht en vond in St.-Guénolé – een deelgenemeente van Penmarch – een afstammeling met name 
Denis Le Dreau, kleinzoon van de te Melle gesneuvelde Marine Fuselier met dezelfde naam. 
Deze, toen 42-jarige douanier, deed mij volgend verhaal: 
 
“Mijn grootmoeder (weduwe van de te Melle begraven Le Dreau) heeft mij destijds veel over mijn 
grootvader verteld.  Hij was geboren te Penmarch op 18 november 1885.  Al heel vroeg maakte hij 
kennis met het harde en gevaarlijke vissersleven.  Als jonge knaap moest hij mee met zijn vader op 
visvangst.  Op zijn twintigste werd hij opgeroepen voor drie jaar legerdienst en was als matroos 
ingelijfd bij het ‘Bataljon Fusiliers Marin’.  Toen hij in 1908 afzwaaide bleef hij deel uitmaken van de 
eerste reserve-eenheid Marine Fuseliers. 
De zee was zijn lang leven, hij kende de gevaren ervan en was ermee vertrouwd.  Hij werd redder bij 
de kustwacht, toen nog met een roeiboot.  Regelmatig gebeurden in die tijd, vooral ’s nachts, 
aanvaringen tegen de in zee uitstekende rotsen, die bij vloed onzichtbaar worden. 
Naast talrijke reddingen heeft hij op een nacht eens zeven schipbreukelingen uit zee gered, waarvoor 
hem door de overheid een bijzondere vereremerking werd toegekend.  Het bewuste document werd 
ons vertoond. 
In 1911 was hij gehuwd met mijn grootmoeder Drezen Marguerite en het echtpaar had één zoon Jean 
Louis, mijn vader, die geboren is op 01-10-1913 (overleden op 24-01-1986). 
Na het uitbreken van de “Grote Oorlog” werd mijn grootvader op 15 augustus 1914 opgeroepen om 
zijn eenheid te vervoegen die in St.-Brieuc gekazerneerd was.  Mijn grootmoeder vertelde mij dat ze 
met haar tien maanden oud zoontje Jean Louis op de arm haar man tot aan het station van Penmarch 
vergezeld had, waar hij met een militaire trein, bestaande uit beestenwagens, naar de oorlog vertrok, 
zijn dood tegemoet. 
Een groot aantal opgeroepenen waren er aanwezig en ook veel volk om de massa soldaten, vooral 
mariniers, uit te wuiven. Zij werden met bloemen overladen onder het gezang van Bretoense 
strijdliederen. Ook de soldaten zongen mee, want, zo dachten ze, de oorlog zou niet lang duren en de 
vijand zou al vlug verslagen worden.  Haar man echter was zeer teneergeslagen en verliet met grote 
tegenzin zijn dorp, vrouw en kind.  Vooraleer op de trein te stappen had ze hem nog een cognac 
betaald in de bar-tabac tegenover het station.  Wenend had hij haar daar gezegd dat hij het bange 
voorgevoel had niet meer te zullen terugkeren en dat hij zich maar beter ter plaatse onder de trein zou 
werpen om zodoende in zijn eigen dorp te kunnen begraven worden, zo node verliet hij zijn dorp, 
vrouw en kind. 
Dat voorgevoel is helaas trieste waarheid geworden. 

                                                 
1 Penmarch: Bretoense vertaling van Cap Caval, van het Latijn Caput Caballi, wat “Kop van het Paard” betekent. 
2 De Gonde nr. 3-4, 1994 blz. 8 e.v. 
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Een officier, die met hem te Melle strijd had geleverd, is nog tijdens de oorlog 1914-’18 mijn 
grootmoeder komen vertellen dat haar man op 8 oktober 1914 om 17u30 achter een spoorwegberm 
als eerste van zijn compagnie dodelijk getroffen werd door een vijandelijke obus.  Dat gebeurde 
uitgerekend op zijn naamdag Denis.  Ook had die officier verteld dat mijn grootvader tweemaal 
begraven werd.  Een eerste maal, samen met andere gesneuvelden op het slagveld zelf en een tweede 
maal ’s anderendaags op het kerkhof van Melle. 
Samen met mijn vader ben ik op 25 mei 1977 naar Melle geweest, waar wij het graf van mijn 
grootvader zijn gaan groeten.  Mij vader is toen zeer verdrietig geweest en heeft aan zijn vaders graf 
bitter geweend.” 
 

Groep Franse vlootfuseliers die in oktober 1914 te Melle strijd leverden. 

Zicht op de zerken van de negen in 1914 te Melle gesneuvelde Franse vlootfuseliers 
 (gemeentelijke begraafplaats). 
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De laatste trein 
(door Yvan Peel) 

 
Laatste blik op de vastomlijnde wereld 

laatste ademtocht 
laatste trein…. 

Onbelichaamde wezens star voor zich uitkijkend 
vreemd…. 

Sommige stralen in vreedzaam licht om zich heen 
andere werpen donkere schaduwen in de witte 

vertrekken van de laatste trein 
De stopplaatsen zijn gekend 

de voorlaatste halte… ijzige stilte 
een suisende stem, geluid van een opkomende storm 

perron lijkend op een zwartgerookt pad…. Hel 
Langzaam zet het stel zich geruisloos in gang 

een lichtgloed, goddelijke klanken engelenkoren 
wierookgeuren…. Hemel 
Het eindstation in zicht 

De laatste trein 
 

 
 
 
 

AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE 
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

DE GONDE 2004 
(gegevens t.e.m. 08 september 2004) 

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

 
Naam Voornaam Gemeente 

DE KOKER Willem Melle 
 
 

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 5 €) 
 

Naam Voornaam Gemeente 
COOLENS Martine Melle 
DE GRUYTERE Regina Zomergem 
DE SCHRIJVER Micheline Melle 
LOIR Yvonne Melle 
MEYS Marcel Kalken 
TURF Lieve Melle 
VERSTRAETEN Liliane Gontrode 
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INDEX OP FAMILIENAMEN VAN HET 
RENTEBOEK VAN DE KERK VAN GONTRODE 1548 

- door Noël Vanrolleghem - 
 
Aechten. 10.21.31.32.44.54.58.  
Andries. 6. 
Arens. 18.55. 
Baudewyns. 56. 
Becaert. 51. 
Blanckaert. 1**. 2**.4*.5*.6*.8*.48. 
Boom. 18. 
Botelaer. 58. 
Buijsse. 22. 
Cauwaele. 1*.4*.16.18.22.24.33.39.40.41.  
Clays. 57. 
Coolins.  24.38.39. 
Cuijse. 18. 
De Baenst.  6.8*. 
De Bouver. 10. 
De Bruijne. 10.21.31. 
De Bruyne. 31. 
De Castelle. 58. 
De Clercq. 19.33.35.58. 
De Cock. 20. 
De Coninck.  30.45.53. 
De Corte. 4*.9*.16. 
De Fourneau. 16. 
De Gijtere. 9.22.33.58. 
De Groote.  21.26.27.51. 
Dellaert. 17 
De Maerteleere. 25. 
De Poorter. 1*.28.30.45.53. 
De Reese. 6*. 56. 
De Roeck.  30.53. 
De Serniere. 18.22.28.29. 
De Smale. 11. 
De Smet. 16.18.28.55.56. 
De Vriendt. 7*. 
De Wilde. 6*. 19. 
De Winne. 17.22.28.44.54. 
D’Hondt. 51. 
Dierens. 51. 
Du Gardyn. 1.2.3.4.5.6. 6*.8*.10*.23.48.  
Farci. 2**.40. 
Fierens. 57. 
Ghyselin. 37. 
Goedertier. 2**. 
Goethals. 5*. 
Huebins. 30.56.58. 
Janssens. 9. 
Mathys. 16. 
Minnaert. 2*.2**. 7*. 
Nieuwenhuus. 28. 
Noppe. 40. 
Pien. 9. 
 
 
S

 
Schapelinck. 47. 
Speelman. 57. 
Stalins. 2**. 
Steur. 10.10*. 
Stoop. 39. 
Symoens. 20.22.49. 
Van Ackere. 1.33.42.49.53. 
Van Beneden. 16.18.30.33.37.58. 
Van Campen. 1*. 17. 18. 
Van Crombrugge. 2**. 
Vande Keere. 11.37. 
Vanden Abeele. 11*. 
Vanden Berghe. 56. 
Vanden Heede. 6. 
Vanden Hende. 1*. 2.7*.17.20.26.36.39.41.45.   
Vanden Hoole. 7. 
Vanden Hulle. 23. 
Vanden Oudehuus. 55. 
Vander Beecken. 19. 35. 
Vander Eecken. 20. 57.  
Vander Goes. 1.3.4.5.5*.23.48. 
Vander Haghen. 37. 
Vander Hijde. 46. 
Vander Houven. 4*.25.56.58. 
Vander Meerre. 2. 
Vander Smessen. 49. 
Vander Vennet. 1*.35. 
Vande Vivere. 56. 
Van Driessche. 9.16.22.57. 
Van Durme. 19.26.58. 
Van Esch. 5*. 
Van Gansberghe. 20. 
Van Gremberghen. 9.11.40.56. 
Van Gryspeerre. 2*. 
Van Heddeghem. 36. 39. 
Van Liekerke. 1. 
Van Luevenne. 51. 
Van Migheroode. 30.33.36.42.58. 
Van Resseghem. 52.55. 
Van Ronse. 2.9*. 9*. 33.34.35.40.42.50.55.58.  
Van Schoorisse. 2.17.22.44.45.54.58. 
Van Spigele. 19.45. 
Van Steelandt. 2*7*23.24.25. 
Van Ydeghem. 1.18.33.34.42.49.58. 
Vergaert. 40.  
Verlijen. 47. 
Verschueren. 2.37.38.42.43.44.4553.54.58. 
Verstraeten. 12.31. 
Voet. 23. 
Wauters. 12. 

 

 

champ. 37. 
De index op de familienamen verwijst naar het artikelnummer van het renteboek verschenen in
de Gonde 2004, jaargang 32 nr. 1 en 2.
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Precies 90 jaar geleden vond te Melle een felle veldslag plaats tussen enerzijds Franse 

vlootfuseliers en anderzijds Duitse legereenheden die ons land waren binnengevallen. In 

deze strijd sneuvelden negen Franse soldaten. Ze werden toen begraven op de 

gemeentelijke begraafplaats waar hun zerken ons tot op vandaag blijven herinneren aan 

hun heldhaftige daad. Op het Gemeenteplein prijkt sinds 1934 een monument ter ere 

van hen. Met een tentoonstelling wil men deze gebeurtenis nog eens extra onder de 

aandacht van het publiek brengen. 
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Naar aanleiding van 11 november eerstkomend wordt er in het Gemeentelijk Museum Melle een 
tentoonstelling georganiseerd over Melle en de Wereldoorlogen I en II onder de titel “Oorlogsleed te 
Melle”.  Vooral de Melse mens, de slachtoffers in het bijzonder, zowel de burgers als de 
gesneuvelde soldaten, van die grote oorlogen zullen we een prominente plaats geven in deze 
expositie.  Het is precies 90 jaar geleden, namelijk in september en oktober 1914, dat Melle op een 
harde wijze werd geconfronteerd met het oorlogsgeweld van die eerste wereldbrand.  Bovendien was 
het onlangs 60 jaar geleden, met name in september 1944, dat onze gemeente werd bevrijd van het 
vreselijke Duitse naziregime. 
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OUDE EN MERKWAARDIGE BIDPRENTJES: 
KINDERBIDPRENTJES – DEEL 10 

- door Ginette Desmet - 
 

olgens het katholieke geloof stijgen de zielen van overleden kleine kinderen rechtstreeks naar 
het paradijs. In de teksten op de keerzijde van bidprentjes voor kleine kinderen kan er dan ook 
nooit sprake zijn van teksten die gebeden vragen voor de ziel van jonge kinderen, een enkele 

verstrooide drukker niet te na gesproken. 
De klassieke aanhef: ‘Bid voor de ziel van . . . .’ wordt dan ook vervangen door bv.: ‘Tot zoete 
gedachtenis…’, ‘Zalig aandenken aan…’ enz... Strikt genomen is het woordje ‘kinderbidprentje’ dus 
een anomalie. 

V 
Het kinderbidprentje kende nagenoeg eenzelfde ontwikkeling als de prentjes voor volwassenen hoewel 
kinderbidprentjes van vóór 1850 uiterst zeldzaam zijn. Rond 1870 verschijnen de eerste 
kinderbidprentjes die voorzien zijn van een blauwe rand, een gebruik dat tot ca. 1965 zal stand 
houden. Het blauw kan een verwijzing zijn naar de Maria cultus of de hemel symboliseren.  
Het oudste kinderbidprentje uit de verzameling van het D.C.Melle dateert uit 1876 (afb. 1).  Het is een 
voor die periode typische aflatenprent (zie deel 3 van deze serie in De Gonde jg. 30 - 2002 nr. 4) en  
dus niet echt geschikt als kinderbidprentje daar gebeden voor de ziel van het kind niet nodig waren. De 
religieuze tekst op de keerzijde besluit met een citaat dat ontelbare keren op kinderbidprentjes werd 
afgedrukt: ‘God gaf het ons, God nam het ons, Gods naam zij gezegend!’ (Job 1,21). Het 3-jarig 
jongetje voor wie het na het overlijden werd gedrukt behoorde tot een heel welstellende Izegemse 
familie. De tekst is Franstalig en het kind bezat een indrukwekkende resem voornamen: Joseph Jean-
Baptiste Charles Marie Grégoire! In de collectie van het documentatiecentrum bevindt zich nog een 
prentje uit 1895 van een kind van deze familie dat slechts 1 dag oud werd en voor wie toch een 
bidprentje werd gedrukt (niet afgebeeld). 
Het oudste kinderprentje met een blauwe rand dateert uit 1883 en is voor de slechts 5 maanden oud 
geworden Maurice Paul Olivier Maria Driebeek die werd begraven in de familiekelder op het 
katholieke kerkhof te Rotterdam. Dit typisch Saint-Sulpiceprentje ( naar de Parijse wijk van waaruit 
een massa prentjes naar katholieke streken werden uitgevoerd) is versierd met een afbeelding van het 
Christuskind  wat als voorstelling toch al geschikter is voor een kind dan de aflaatprent (afb. 2)!  De 
tekst begint hier met het veel gebruikte citaat uit Job 1,21. 
Een voorstelling die op heel veel kinderprentjes voorkomt is de hemelvaart of de tenhemelopneming. 
Het prentje voor de op slechts  9 maanden oude leeftijd overleden Andreas Ludovicus Hippolitus De 
Groote is daarvan een typisch voorbeeld (afb. 3). Een engel draagt de ziel (voorgesteld als een 
baby’tje) ten hemel. In de handen draagt hij een lelie, een wijdverspreid symbool voor een 
onschuldige, zuivere ziel. In de hoek staat een wiegje afgebeeld, gemerkt met een kruisje op het 
dekentje. Als tekst is, zoals dikwijls bij kinderprentjes het geval is een versje gebruikt dat als troost 
voor de ouders is bedoeld: 
 
                 ‘. . . .  
       Treurt niet ouders, bij het lijkje 
                  Van Andréken,’t lieve kind, 
                  ‘t Was u dierbaar, ja voorzeker, 
                   Maar ’t werd meer door God bemind! 
                   Ouders,wilt uw tranen drogen, 
                   Hij is naar een beter oord getogen,  
                    . . .’ 
 
Een andere veel voorkomende symbolische voorstelling is de goddelijke oogst of de leliepluk. Meestal 
is het de Christusfiguur zelf die de lelies plukt maar op het prentje voor Marcella Emma De Smet is 
het een kinderfiguurtje dat zelf een afgeplukte lelie aan Christus aanbiedt (afb. 4). De lelie staat hier 
ook weer symbool voor de zuivere, onschuldige ziel van het jonge, overleden kind. Onder het prentje 
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staat een versje van G. Gezelle afgedrukt die volgens sommige bronnen tijdens zijn leven, niet minder 
dan 162 rouwversjes zou hebben opgesteld. 
Het prentje werd gedrukt bij Achiel Jacobs uit de Kloosterstraat te Melle. Jacobs was ook 
gemeentesecretaris van Gontrode en koster van Melle. Het fotobidprentje van Achiel Jacobs zelf 
verscheen in deel 6 van deze serie .( De Gonde jg. 31-2003 nr. 3)  
Op de tekstzijde is hier ook weer een versje van een anonieme maker afgedrukt, bedoelt als troost voor 
de ouders:  
 
 ‘ . . .  
                           Och! Stort toch geen tranen meer, 
                           Marcelleke is bij d’Albehoeder, 
                           ‘k Ben ’t lieve kind van onzen Heer! 
                              . . . ’ 
 
Een prachtig fotobidprentje is dit voor de in 1885 op 7 ½ jarige leeftijd overleden Pierre-Marie 
Théodore (afb. 5). 
Dit mooie, ernstig en verstandig ogend kind stamde duidelijk uit een welstellende familie, de rijke, 
uiterst verzorgde kledij is daarvoor een aanwijzing en portretten van kleine kinderen waren in 1885 in 
arbeidersmiddens zeker nog geen gemeengoed. 
De tekst op de keerzijde verschaft wel bitter weinig informatie. Er is slechts een heel brede zwarte 
rand  en dito kruis afgedrukt en de vermelding: A la mémoire de Pierre Maria Théodore rappelé à dieu 
le 15 avril 1885 à l’àge de 7 ½  ans. Waarschijnlijk behoorde het kind tot een Waalse familie, de 
familienaam Théodore komt nagenoeg alleen voor in de provincies Luik en Luxemburg. 
Een rouwprentje dat ooit op een massa exemplaren werd verspreid is dit voor het 9-jarige Brusselse 
meisje Joanna Van Calck (afb. 6). Het prentje werd uitgegeven door J. Verhoeven uit de 
Pourbusstraat te Antwerpen. Het werd dus niet door de familie verspreid maar het meisje kende een 
tragisch einde en de zaak zal in alle gemeenten voor de nodige opschudding hebben gezorgd waarop 
door deze uitgever werd ingespeeld. Waarschijnlijk werden de prentjes gewoon te koop aangeboden. 
Op de tekstzijde staat weeral een vers waaruit we enkele zinnen aanhalen die duidelijk aangeven wat 
het tragische lot van het meisje was: 
 
                           ‘. .  .  
                            Een misdaad op mijn onschuld werd  
                            Zo redeloos bedreven 
                            Dat alle kinders gruwen en  
                            Dat alle moeders beven. 
                            Beschaamd keert zich het menschdom 
                            Van het vuige monster af  
                            Dat mij in pijn en schande bracht  
                            En dolf mijn gruwzaam graf 
                             . . .’ 
 
Deze gruwelijke misdaad zorgde toen, net als nu bij de affaires Dutroux en Fourniret, voor heel wat 
opschudding. Zo is er het verhaal van een vrouw die zich herinnerde hoe ze, twintig jaar na de feiten, 
als kleuter in Koolskamp (toen nog een  klein  afgelegen dorpje in West-Vlaanderen ) op school 
tijdens het touwtje springen een rijmpje zong : 
 
                             ‘Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, 
                              Waar is Jeanne Van Calck gebleven, 
                              Hier of daar – ‘k en weet niet waar ? 
                              Oh, gie lelijke moordenaar.’ 
                              (Ons Heem Jg.XX, 3 -1966 p. 135) 
 
Of de dader ooit werd gevat heb ik niet kunnen achterhalen. 
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Afb. 1 
Joseph Jean - Baptiste Charles Marie Grégoire Carpentier. 

Zoontje van Pierre Carpentier en Alida Mulkens. 
+ Izegem op 3-5-1876 . 3 jaar oud. 

Franstalige tekst. 
 

 
Afb. 2. 

Maurice Paul Olivier Marie Driebeek. 
+ Rotterdam 5-4-1883. 5 maanden oud. 

Begraven in de familiekelder op het Katholiek kerkhof te Rotterdam. 
Franstalige tekst. 

 

  
 

Afb. 3. 
Andreas Ludovicus Hippolitus De Groote. 

°Evergem 14-1-1900. 
+Evergem 21-10-1900. 

 

 
Afb.4 

Marcella Emma De Smet. 
Dochtertje van Omer-Jozef De Smet en Maria Ludovica De 

Bruycker. 
° Heusden 28-7-1926 
+Heusden 15-3-1929 
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Afb.5. 
Pierre Marie Théodore 

+ 15-4-1885. 7 ½ jaar oud. 
Franstalige tekst 

 

 
Afb.6 

Pierre Marie Théodore 
+ 15-4-1885. 7 ½ jaar oud. 

Franstalige tekst 
 

  
 

Afb.7 
Simonne Pauline Vereecken. 

Dochtertje van Achille Vereecken  en Sidonie De Waele. 
° Gentbrugge 7-4-1919 

+ 20-9-1932. 
 

 
Afb.8 

François Hamelinck 
Zoontje van Petrus en Alice De Bock 

° Gent 17-4-1929 
+Gent 2-6-1932. 
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Voor het rouwprentje van Simonne Pauline Vereecken werd gebruikt gemaakt van haar plechtige 
communiefoto (afb. 7).  Het meisje overleed toen ze meer dan dertien jaar was maar toch is nog 
gebruikt gemaakt van de formulering voor jonge kinderen, de aanhef op de keerzijde luidt: ‘Tot zoete 
gedachtenis van ons teergeliefd kind’. Ook hier werd weer gebruik gemaakt van een versje waaruit 
blijkt dat de ouders wel extra zwaar beproefd werden: 
 
                            ‘. . .  
                             Hun tweede engel, schuldloos rein, 
                             Door God aan d’aard gegeven. 
                             Ach, de ouders wisten niet, hoe kort 
                             Hun beide lievelingen zouden leven! 
                              . . .’ 
 
Tenslotte een laatste rouwprentje uit deze wel bijzonder treurige reeks. Rouwprentjes van kinderen op 
hun doodsbedje zijn nu totaal in onbruik geraakt maar kwamen vroeger wel meer voor. Het prentje 
voor François Hamelinck dateert uit 1932 (afb. 8).  Het is een eerder onscherp, amateuristisch kiekje, 
misschien genomen door een van de ouders of een familielid. Volgens een nog in leven zijnd 
familielid werd het kindje ’s morgens vroeg door de moeder dood in zijn bedje aangetroffen. Ook hier 
is de tekstzijde een anoniem gedichtje met een typische troostfunctie:  
 
 ‘Vader, Moeder droogt uw tranen, 
                              Weent niet over mij! 
                             ‘k Ben gelukkig in den hemel, 
                             ‘k Speel er in de Eng’lenrij! 
                                . . . ‘ 
 
Tot zover deze kleine selectie van oude rouwprentjes voor kinderen. In een volgende, en tevens 
voorlaatste aflevering van deze reeks bespreken we enkele collectieve prentjes.  
 
 
 

 
 
 
 
In oktober 2005 viert de 
parochiegemeenschap van Sint-Bavo / 
Gontrode het 150-jarig bestaan van hun 
nieuwe kerk (gebouwd in 1855).  Onze 
heemkundige vereniging maakt deel uit 
van de werkgroep die deze viering 
voorbereid.  Mochten er leden zijn die ons 
kunnen helpen aan fotomateriaal en/of 
documenten m.b.t. het parochieleven, de 
kerk, etc…, dan kunnen ze onverwijld 
contact opnemen met het Gemeentelijk 
Museum (09.252.26.47). 
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DEVOTIONALIA 
DEEL 3 – MEDAILLES PATROONHEILIGEN 

- door Piet Selhorst - 
 

roeger werden ieder jaar de feestdagen van de Patroonheiligen in ere gehouden, want in de 
plaats van verjaardagen werden de patroonheiligendagen gevierd. Zoals bijvoorbeeld Sint- 
Jozef op 19 maart, dan had iedereen die Jo, Jozef, Sjef, José etc. heette zijn naamfeest.  

In de vorige eeuw is deze eeuwenoude traditie geleidelijk aan verloren gegaan en vervangen door de 
viering van de eigen verjaardag. Patroonheiligen worden gekozen als speciale beschermers of 
bewakers van bepaalde levensdomeinen. Dit kan van alles zijn: bezigheden, ziektes, kerken, landen…, 
zo is de patroonheilige voor België: Sint-Jozef. Waarom en door wie hij gekozen is weet ik niet, wel 
dat hij de patroon is van de timmerlui, meubelmakers, gezinnen en dat hij ons beschermt tegen 
bekoringen, woningnood en hopeloze zaken. Patroonheiligen worden niet enkel door de Paus gekozen, 
ook groepen en individuen kunnen deze kiezen. Zo bijvoorbeeld werd Franciscus van Assisi gekozen 
tot patroon van de ecologie, omdat zijn hele leven getuigt van een grote liefde voor de natuur. 

V 

Nu volgt een kennismaking met enkele medailles van heiligen, uit de collectie van het Gemeentelijk 
Museum, ze zijn chronologisch gerangschikt volgens geboorte. 
 
Anna (afb.1)  
 
Is de moeder van de Heilige Maagd Maria en was gehuwd met Joachim. Anna is tot op hoge leeftijd 
kinderloos gebleven, dan bevallen van een meisje. Het is niet bekend of beiden de geboorte van Jezus 
beleeft hebben. Na de dood van Joachim huwde ze nog tweemaal.  
De verering van de heilige Anna werd reeds in de Orthodoxe Kerk vanaf de zesde eeuw gevierd. In de 
Kerk van Rome kwam deze verering pas in de tiende eeuw op gang. Vaticanum II besloot de feestdag 
van beide ouders van Maria op dezelfde dag te vieren, dit op 26 juli. 
De heilige Anna is de patroonheilige van weduwen, kleermakers en huisvrouwen, zij wordt 
aangeroepen tegen een moeilijke bevalling, bedwateren, hoofd-, borst-, buikpijn en huiduitslag. 
 
Johannes de Doper (afb.2) 
 
Johannes werd ongeveer een half jaar vóór Jezus geboren. De ouders waren Elisabeth en Zacharias, 
beiden waren reeds op hoge leeftijd en Elisabeth was onvruchtbaar. Echter, volgens de legende meldde 
engel Gabriël  aan haar man, dat zijn vrouw moeder zou worden van een zoon en ze zouden hem de 
naam Johannes moeten geven. Zacharias wilde daarvoor een teken en de engel ontnam hem zijn 
spraak, bij de geboorte van hun zoon zou Zacharias zijn spraak terugkrijgen, en zo geschiedde.  
Johannes trok op dertigjarige leeftijd de woestijn in en kondigde overal de komst van de Messias aan. 
Later doopte hij Christus in de Jordaan en noemde hem “Het Lam Gods dat de zonden wegneemt”. Dit 
tafereel wordt veelvuldig in de kunst afgebeeld. Omdat hij vóór zijn geboorte reeds Jezus hoorde en 
vervuld werd van Gods geest, wordt bij Johannes niet alleen zijn sterfdag maar ook zijn geboortedag 
gevierd en dit op 24 juni. Hij is de patroon van de wevers, kleermakers, schilders, schoorsteenvegers, 
herbergiers, bontwerkers, wijnbouwers, herders, dansers, muzikanten, zangers en architecten. Hij 
wordt aangeroepen tegen de schorheid, duizeligheid, epilepsie, kinderziekten, angst en hoofdpijn. Dat 
laatste omdat hij stierf door onthoofding op bevel van Herodes Antipas, die daardoor werd aangezet 
door zijn stiefdochter Salomé. Herodes had haar beloofd elke wens in te willigen als zij voor hem zou 
dansen. Het meisje vroeg het hoofd van Johannes op een schotel. 
 
Andreas (afb.3)  
 
Hij was de broer van Simon Petrus. Andreas was eerst een leerling van Johannes de Doper,  
ze waren beiden visser van beroep. Later sloot hij zich bij Jezus aan en liet zijn broer kennis maken 
met Jezus. Hij is de eerste met name genoemde apostel van Jezus. Volgens de overlevering heeft hij na 
het Pinksterfeest het evangelie verkondigd in Klein Azië en de Donaulanden. Ten tijde van de 
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regeringsperiode van keizer Nero, werd Andreas te Patras door de stadhouder Ageas gearresteerd. Hij 
werd gedwongen voor de goden te offeren, maar Andreas bleef halsstarrig weigeren, daarop sprak de 
christenhater over hem het doodsoordeel uit. Omstreeks het jaar 60 is hij te Patras in Griekenland aan 
een X-vormig kruis gestorven, vandaar het Andreaskruis. 
Filippus van Bourgondië (Filip de Schone) richtte in 1429 de ridderorde van Sint-Andries op, bij ons 
beter bekend als de orde van het “Gulden Vlies”. Andreas ligt begraven in een grafkelder te Amalfi 
(Zuid-Italië) en zijn hoofd in de Sint-Pieterskerk te Rome. Paus Paulus VI heeft het hoofd geschonken 
aan de patriarch van Constantinopel als een gebaar van toenadering, want in het Oosten is de heilige 
Andreas de meest vereerde heilige. Hij zou volgens de legende de kerk van Byzantium hebben 
gesticht, het centrum van de Oosterse Kerk. Andreas is de patroon van de vissers, slagers, mijnwerkers 
en touwslagers, dit laatste omdat hij met touwen aan het kruis werd gebonden. Hij wordt aangeroepen 
tegen keelpijn, krampen en jicht. Zijn feestdag wordt gevierd op 30 november. 
 
Christoffel (afb.4) 
 
Een van de bekendste heiligen, ook niet gelovigen hebben in hun auto wel een afbeelding van deze 
bijzondere persoon. Toch is er over Christoffel (Christophorus) weinig authentiek materiaal. Alleen 
zijn bestaan en martelaarschap vallen terug op getuigenissen, de rest is meer legende met een 
bezinnende inhoud. Hij is waarschijnlijk aan het einde van de tweede eeuw in Kana of Lycië geboren 
en kreeg van zijn ouders, die geen geloof bezaten, de naam Reprobus. Als volwassene had hij het 
postuur van een reus. De volgende verhalen worden over hem verteld.Tijdens één van zijn reizen zou 
Reprobus een kluizenaar ontmoet hebben die hem de opdracht gaf om mensen op zijn geweldig 
lichaam door de rivier aan de overkant te brengen. Tijdens een van deze overzettingen droeg hij een 
jongetje door het water aan de overkant, halverwege de rivier werd het kind zwaarder en zwaarder. 
Toen hij uitgeput het droge bereikte maakte het kind zich bekend als Jezus Christus. Om het te 
bewijzen liet hij bladeren aan zijn staf groeien. Jezus dompelde Reprobus in het water onder en doopte 
hem met de naam Christoffel (Christusdrager). Tijdens de christenvervolging in zijn geboortestreek 
Lycië (zuidelijk Turkije), werd Christoffel door de koning gevangen genomen, gemarteld en in de 
kerker geworpen, daarvoor had de koning wel 400 soldaten nodig om hem te overmeesteren.  
Na vele dagen van marteling, liet de koning hem onthoofden. Het stervensjaar van deze heilige zou in 
het jaar 250 zijn geweest. Hij is de beschermpatroon van de reizigers, alle verkeersdeelnemers, 
timmerlieden, schilders, schippers, tuinmannen en kinderen. Hij wordt aangeroepen tegen: 
besmettelijke ziekten, droogte, onweer, vuurrampen, oogziekten en tandpijn. Zijn feestdag is op 24 
juli. 
 
Leonard van Limoges (afb.5) 
 
Leonardus werd in de vijfde eeuw in Frankrijk geboren als zoon van een rijke adellijke familie en 
werd door bisschop Remigius gedoopt. Later werd hij priester en kreeg een bisdom aangewezen door 
koning Clovis, maar dat weigerde hij. Hij verliet zijn geboortestreek en vertrok richting Limoges. Daar 
bouwde hij een lemen hut en ging er leven als een kluizenaar. Velen wisten hem te vinden en vroegen 
de wijze man om raad en hulp. Toen reeds was hij de toeverlaat van de gevangenen. Door zijn 
bemiddeling bij de koning werden vele gevangenen vroegtijdig vrijgelaten. Zijn kluizenaarscel groeide 
langzamerhand uit tot een groot klooster. Het klooster Sint-Leonardus van Noblat. Hier was hij tot zijn 
levenseinde abt.  
Hij stond bekend als iemand die in staat was paarden te genezen en boeren in hun nood bij te staan. 
Leonardus stierf in het jaar 559 en werd in het klooster, dat door hem gesticht was, begraven. Hij is de 
schutspatroon van de gevangenen, boeren, slotenmakers, gidsen, goederenvervoerders en 
fruithandelaren. Leonardus wordt aangeroepen tegen veeziekten, krankzinnigheid en hoofdpijnen. Zijn 
feestdag is op 6 november. 
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Hubert van Luik ( afb.6) 
 
De heilige Hubertus wed geboren uit een vooraanstaand adellijk geslacht, zoon van Hertog Bertrand 
van Aquitanië en huwde op jonge leeftijd met de mooie Floribana van Leuven.  
Zij stierf kort na hun huwelijk bij de geboorte van hun eerste kind. Omdat hij met dit verlies niet 
overweg kon, trok Hubertus zich steeds vaker in het bos terug en zocht in de jacht naar vergetelheid. 
Op een dag zag hij een hert met tussen het gewei een oplichtend kruis. Dit was voor Hubertus een 
teken dat hij zijn verder leven geheel aan God moest weiden. Een tijd later ontving hij de 
priesterwijding en werkte vervolgens in Brabant en de Ardennen. Hiervoor kreeg hij de naam “Apostel 
van de Ardennen”. In het begin van de achtste eeuw werd hij bisschop van Maastricht en Tongeren. 
Hij vestigde zich in Luik en maakte deze stad tot bisschopszetel. Hubertus stierf op 30 mei 727 in 
Tervuren. Zijn heiligverklaring gebeurde in 743. In het jaar 825 werden de relieken van Hubertus 
overgebracht naar het klooster Andage (Saint Hubert). Omdat op 3 november 743 zijn relieken in de 
kathedrale kerk van Luik (Saint Lambert) werden verheven, wordt zijn feestdag op deze dag gevierd. 
Sint Hubert is de patroon van de jagers, jachthonden, schutters, slagers, wiskundigen en 
metaalarbeiders.  
Hij wordt opgeroepen tegen hondsdolheid, hondenbeten, slangenbeten en watervrees.  
 
Gohard (afb.7) 
 
Godehard of Gotthard van Hildesheim werd geboren in het jaar 960 aan de boorden van de Donau in 
het Zwarte Woud. Hij ging naar school bij de monniken van de Abdij van Altach, dicht bij het 
ouderlijk huis. Zijn vader bewerkte grond van de abdij, niettegenstaande zijn ouders graag hadden dat 
hij ook landbouwer zou worden, lieten ze hem studeren.  
Op 16-jarige leeftijd trad hij in het klooster van de abdij van Altach als novice en studeerde theologie. 
Hij werd priester gewijd rond 987. In 998 verliet hij het klooster en werd monnik – pelgrim. Hij 
doorkruiste vele wegen in Europa en zo arriveerde hij in het jaar 999 in Arneke (Cassel), een dorpje in 
het huidige Frans-Vlaanderen. Gohard werd er pastoor en verbleef er drie jaar, hij predikte over de 
liefde, tederheid en barmhartigheid van God. In het jaar 1002, onder impuls van de Benedictijnen van 
Sint-Winnoksbergen keerde hij terug naar zijn abdij in Altach om er overste te worden. Hij herstelde 
de regels van Sint-Benedictus, om de monniken toe te laten “het woord Gods” te gaan verkondigen. In 
1022 werd hij bisschop van Hildesheim. Hij liet talrijke parochies en kerken oprichten en predikte 
vooral dat de armen en de zieken geholpen moesten worden. Gohard stierf op 5 mei 1038 en ligt 
begraven in de kathedraal van Hildesheim. Hij werd heilig verklaard in 1132 . Gohard wordt 
aangeroepen voor genezing van beenderziekten en ongeneeslijke ziekten zoals kanker en aids. In 
Arnèke, dicht bij Cassel is er een kerk toegewijd aan Saint-Gohard, vandaar deze medaille.  
Zijn feestdag is op 4 mei. 
 
Godelieve van Gistel (afb.8) 
 
Omstreeks 1045 in het graafschap Boulogne geboren, ze werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, heer van 
Snipgate bij Gistel. Bertolf maakte haar, op aanstoken van zijn jaloerse moeder,  
het leven zo ondraaglijk, dat een echte huwelijksrelatie onmogelijk was. Zij doorstond haar 
beproevingen op heldhaftige wijze. Hij mishandelde haar en liet haar uiteindelijk vermoorden op 6 juli 
1070 door twee knechten, zij wurgden Godelieve en wierpen haar in een put.  
Het volk begon Godelieve weldra als een heilige te aanroepen. Bertolf kwam tot inkeer en trok mee op 
kruisvaart. Op 30 juli 1084 werd zij door de bisschop van Doornik, Rabod II, heilig verklaard. 
Godelieve is de patrones van de kleermakers en de naaisters en wordt aangeroepen tegen keelpijn, 
oogziekten en echtelijke ruzie. Ook mannen met een boze schoonmoeder wenden zich tot haar. Ze 
wordt vereerd op 6 juli. 
 
Bernardus (afb.9) 
 
Bernard van Clairvaux werd in 1090 bij Dijon in Frankrijk geboren uit een oud Bourgondisch 
geslacht. In het jaar 1112 trad hij in bij de monniken van Citeaux ( gesticht door Robertus van 
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Molesme in 1098) en wist hij dertig jonge mannen van zijn stand te overtuigen hem te volgen. Al zijn 
broers, behalve Nivard, zijn neven en vrienden volgden hem.  
De abt van Citeaux (Cisterciëncers) gaf hem de opdracht om samen met twaalf andere monniken in 
Clairvaux een klooster te stichten. Bernardus werd priester gewijd en ontving de abtswijding. Zijn 
invloed op de vorsten, de geestelijkheid en het volk was groot. Hij werd de tweede stichter van zijn 
orde “de Cisterciëncers” en bracht ook de orde van de Kartuizers tot bloei. Hij hervormde de abdij van 
Cluny en de Benedictijnen, zelfs het hele kloosterwezen in Frankrijk. Hij stelde de regels op voor de 
Tempeliers, ijverde voor de heiligheid van de priesters en de bisschoppen en schreef een handleiding 
over de zelfbeschouwing (De Considerationa) voor zijn leerling Bernardus van Pisa, de latere paus 
Eugenius III. Deze paus gaf Bernardus de opdracht te prediken over de tweede kruistocht (1147-1149), 
die echter mislukte. Bernardus meende dat de aardse schoonheid de monniken zou afleiden van de 
hemelse, en eiste uitermate sobere kerken. Hij heeft ook een zeer grote invloed gehad op de Europese 
politiek van zijn tijd. Op 20 augustus 1153 is hij gestorven en ligt begraven in de abdij van Clairvaux. 
Paus Alexander III heeft hem heilig verklaard op 18 januari 1174. 
Bernardus is de patroon van de Cisterciëncers, imkers, veehouders en kaarsenmakers.  
Hij wordt aangeroepen tegen dierenepidemieën, bezetenheid, noodweer en voor bijstand in het 
stervensuur. Zijn feestdag is op 20 augustus. 
 
Antonius van Padua (afb.10) 
 
Werd in 1195 te Lissabon geboren. Zijn eigenlijke naam is Fernando de Bulhom. Ook hij stamde uit 
een rijke adellijke familie. Hij werd in 1212 tot priester gewijd en werd kanunnik van Sint-Augustinus. 
Kort daarop sloot hij zich aan bij de Minderbroeders. Zijn wens was het geloof te verkondigen in 
Noord-Afrika, maar de moord op vijf jonge franciscaner monniken  
in Marokko door de mohammedanen, maakte een diepe indruk op hem. Hij keerde ziek terug uit 
Afrika en zijn nieuwe werkterrein werd Frankrijk en later Italië, waar hij tegen de dwaalleraren vocht. 
Veel gelovigen vonden door toedoen van Antonius de weg naar het geloof terug. Later op last van 
Antonius van Assisi gaf hij theologie aan zijn medebroeders. Antonius stierf te Padua in 1231. Nog 
geen jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard door paus Gregorius IX . Antonius is de patroon van 
de armen, bakkers, mijnwerkers, reizigers en de verliefden. Hij wordt aangeroepen tegen schipbreuk, 
koorts en bij het terugvinden van verloren voorwerpen. Dit laatste heeft te maken met het verhaal dat 
Antonius boek gestolen was en toen hij om Gods hulp smeekte, bracht de dief het terug. Wanneer men 
dank zij Sint- Antonius iets waardevols opnieuw in zijn bezit kreeg, moest men een brood schenken 
aan de armen (het zogenaamde Antoniusbrood). Hij wordt vereerd op 13 juni. 
 
Nicolaas van Tolentino (afb.11) 
 
Bij ons beter bekent als Nicolaas van Tolentijn, werd omstreeks het jaar 1245 in Saint-Angelo in 
Pontano (Italië) geboren. Reeds op zijn elf jaar sloot hij zich aan bij de Augustijner kluizenaars. Hij 
werd door Benvenutus tot priester gewijd en in de twintig jaar die daarop volgden trad hij op als 
predikheer en biechtvader in het gehele land. Zo kwam hij in 1275 terecht in Tolentino. Hier wilde hij 
voor altijd blijven. In een korte periode wist hij de harten van de bevolking te veroveren. Ontelbare 
mensen stroomden naar het plaatsje om hem te horen preken. Nadat zich menig wonder voltrok rond 
zijn persoon, vereerde men hem als een heilige. Tot over de landsgrenzen kende men zijn naam en 
bezocht men hem, vooral voor armen en zieke mensen had hij een bijzondere plaats in zijn hart. 
Na een onvermoeibaar pastoraal leven in zijn gemeenschap van Tolentino stierf Nicolaas op 10 
september 1305. In de jaren die daarop volgden gebeurden aan zijn graf vele wonderen, tussen 1305 
en 1325 moeten het er meer dan 300 geweest zijn. Bij zijn heiligverklaring in 1447 noemde paus 
Eugenius IV hem de wonderdoener. Nicolaas is de patroon van de scholieren en de armen en wordt 
aangeroepen tegen koorts, mond- en klauwzeer.  
Zijn feestdag is op 10 september. 
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Rita van Cascia (afb.12) 
 
Rita werd geboren rond het jaar 1380 in het plaatsje Roccaporena nabij Cascia in Umbrie (Italië). 
Tegen haar wil werd zij door haar ouders uitgehuwelijkt aan een man die haar in de loop der jaren 
vreselijk mishandelde. Haar man werd na 18 jaar huwelijk vermoord en de beide zonen van Rita 
zwoeren bloedwraak en wilden de daders op hun beurt vermoorden.  
In haar vertwijfeling bad Rita tot God dat haar zonen liever zouden sterven dan dat zij hun 
moordplannen zouden kunnen uitvoeren. In een korte periode stierven haar beide zonen.  
Na al deze tegenslagen vroeg Rita voor opname in het klooster van de slotzusters van de 
Augustinessen. Tot driemaal toe werd haar verzoek geweigerd. De legende verteld dat Rita in een 
nachtelijk visioen Johannes de Doper, Augustinus en Nicolaas van Tolentino verschenen zijn om haar 
naar het klooster te begeleiden, waarop zich de poorten vanzelf geopend zouden hebben. Vanaf dat 
moment werd zij in de kloostergemeenschap opgenomen. Tijdens haar kloosterleven toonde zij een 
innige liefde tot de gekruisigde Jezus. In het jaar 1443 ontving zij tijdens een visioen de wonden van 
de doornenkroon, die zij tot haar levenseinde behield. Talrijke genadebewijzen werden haar 
toegedeeld. Zij stierf in 1457 in het klooster en op 24 mei 1900 werd Rita door paus Leo XIII heilig 
verklaard. Rita is de patrones van de hopeloze gevallen en ze wordt aangeroepen tegen de pokken en 
examenvrees, vroeger in Vlaanderen voor het bekomen van een goede echtgenoot. Haar feestdag is op 
22mei. 
 
Gerardus van Majella (afb. 13) 
 
Hij werd op 23 april 1726 als zoon van een kleermaker geboren in het plaatsje Muro Lucano, nabij 
Napels in Zuid-Italië. Op 23 jarige leeftijd melde hij zich aan bij het klooster van de 
Redemptoristen. Hij werkte er als portier, koster, geldinzamelaar en ziekenverpleger. Hij was 
zeer gehoorzaam en toegewijd. Vijf jaar na zijn intrede legde Gerardus de eeuwige geloften 
af. Hij stond bekend om zijn visioenen en de wonderen die hij verrichtte en als een eenvoudig 
persoon die reeds vanaf zijn jeugd waardering genoot bij de mensen.  
Op 16 oktober 1755 overleed Gerardus in het klooster Caposele nabij Napels en werd hier ook 
begraven. Vanaf die tijd reeds was zijn graf het doel van vele pelgrims. In het jaar 1904, op 4 
december, werd hij heilig verklaard. 
Gerardus wordt vooral vereerd door vrouwen die zwanger zijn of een kind wensen. Hij is de 
patroon van de kleermakers en de portiers. Zijn feestdag heeft plaats op 16 oktober.  
 
 
Maria van Loreto (afb.14) 
 
Misschien hoorde deze medaille wel thuis bij de bedevaartsoorden van Maria, maar ik wilde deze 
mooie medaille laten zien als voorbeeld dat gelijk welke groepering of individu een patroonheilige kan 
kiezen.  
Volgens de legende brachten engelen in 1294 het vroegere huis van Maria dat in Nazareth stond, over 
naar Loreto. Zo ontstond er een bedevaartsoord.Vandaar dat de vliegtuigpiloten, een beetje door die 
vliegende engelen, denk ik, Maria van Loretto uitgekozen hebben als patrones en beschermheilige. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giften van devotionalia, zoals medailles, prentjes enz… zijn altijd welkom in ons museum 
 

 - 28 -



Een toeristische kennismaking met de gemeenten die deel 
uitmaken van het samenwerkingsverband ‘Vijf voor Vijf’ 
(Gavere, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-
Houtem), u kan daaromtrent een prachtige brochure en 
bijhorende toeristische kaart gratis ophalen o.a. in het 

Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum 
te Melle 

 

Prentkaart uit de collectie van het Gemeentelijk 
Museum, schenking van Egide Raes / Melle.
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Inhoudstafel 
 
 
- Woord vooraf 1 

- Bestuur & lidmaatschap Heemkundige Vereninging De Gonde 2 

- Mellenaar in de kijker: Roger De Frenne, een bescheiden mens, doch een zeer goed 
landschapschilder 3 

- De Nonnenwegel 7 

- Negentig jaar geleden, een oorlogsverhaal: ‘De laatste trein’ 11 

- Aanvullende ledenlijst 2004, H.V. De Gonde 13 

- Index op de familienamen van het renteboek van de kerk van Gontrode 1548 14 

- Aankondiging tentoonstelling Franse Vlootfuseliers W.O. I 15 

- Aankondiging tentoonstelling Oorlogsleed te Melle 16 

- Oude en merkwaardige bidprentjes: kinderbidprentjes, deel 10 17 

- Oproep i.v.m. viering 150 jaar Sint-Bavokerk te Gontrode (2005) 21 

- 20ste Oost-Vlaamse VVF-ontmoetingsdag te Kalken 22 
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Werkten mee aan de realisatie van dit nummer : 

 

- De Backer Oscar 

- De Baets August 

- Desmet Ginette 

- Olsen Jan 

- Oosterlinck Filip (opmaak) 

- Selhorst Piet (o.a. foto’s) 

- Vanrolleghem Noël 

 

 

druk :   MUGO & Lucien Ravier 
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