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Woord vooraf,

We wensen op de eerste plaats onze leden en hun familie prettige eindejaarsfeesten en een boeiend
heemkundig jaar 2005.
Meteen vragen we onze leden hun lidmaatschap aan onze vereniging onverwijld te hernieuwen, van
uitstel komt er vaak afstel. Met het ingesloten overschrijvingsformulier kunt u het nodige doen. Let
wel de jaarlijkse bijdrage is enigszins aangepast geworden. Op de bestuursvergadering van 11
oktober ll. werd unaniem beslist de gewone lidmaatschapsbijdrage vanaf 2005 te verhogen tot 7,50
EUR, steunend lid wordt men dan vanaf een bijdrage van minimum 15,00 EUR. Zo dragen we met
zijn allen bij tot het betaalbaar houden van de werking van onze vereniging en kunnen we de kwaliteit
van onze publicaties op peil houden.
Onze vereniging zet straks in het jaar 2005 mede haar schouders onder het project “Poëzie en
Melle” uitgaande van een daartoe opgerichte werkgroep binnen de Gemeentelijke Cultuurraad. Op de
internationale gedichtendag, 27 januari e.k., bijten wij, in samenwerking met het Kunst- en
Vormingscentrum het Ovenveld en het Gemeentelijk Museum, de spits af met een boeiende culturele
avond rond 10 jaar “Poëzierotonde” te Melle. In het najaar werken we mee aan de organisatie van
een tentoonstelling met als titel “Merkwaardige Brieven” in de P.O.B. te Melle, waarbij een keuze
uit de correspondentie van de ‘fine fleur’ van onze literatuur met de bekendste Melse (priester-)
dichter Camille Melloy (1891-1941) aan het publiek wordt getoond.
We melden hier ook dat op zondag 17 april 2005 “Erfgoeddag” wordt georganiseerd rond het thema
“Gevaar”.

Te Melle zal u terecht kunnen in het Gemeentelijk Museum, Archief &

Documentatiecentrum, waarbij aandacht zal gaan naar van de via de plaatselijke bevolking verkregen
objecten en documenten die alsdusdanig ontsnapten aan het gevaar van verdwijning of vernietiging.
Tot slot nog veel leesgenot.

Jan Olsen

De tentoonstelling “Oorlogsleed te Melle” (1914-’18 en 1940-’45) in het Gemeentelijk Museum
Melle is nog te bezichtigen tot 3 maart 2005.
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Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift "De Gonde", boordevol informatie over de
geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode.

Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld :
Ovenveldstraat, 9090 Melle, correspondentie: Gemeentelijk Museum – Brusselsesteenweg 393 – 9090 Melle
Internetadres : http://home.tiscali.be/ovenveld.melle
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DE EIKERWEGEL
- door August De Baets -

D

e Eikerwegel, zoals we hem heden kennen, loopt vanaf het spoorwegstation van Melle langs
de spoorweg naar de Appelhoek (ter hoogte van de Geraardsbergsesteenweg). Het is allang
geen voetwegel meer maar eerder een smalle weg waar plaatselijk autoverkeer ten dele
mogelijk is. De oorspronkelijke Eikerwegel was veel langer, iets meer dan 1 km, en slechts 1,5 m
breed. In feite bestond hij uit drie delen. Het eerste deel vertrok vanuit de Driesstraat ongeveer ter
hoogte van de huidige Meelbessenlaan, dwars door de “Eeckele” hetgeen nu Hof ten Dries is, naar de
Lindestraat. Het tweede deel begon ongeveer 50 m verderop, in de richting van de Lindehoek, en liep
schuins over de Vossenkouter naar de Kleine Elsdries aan het hof ten Baere – nu herberg Cheers – op
de hoek van de Kruisstraat en de Vossenstraat. Het derde deel van de Eikerwegel begon in de
Schauwegemstraat aan de vroegere vijver rechtover het oude hof ter Helst of d’Helst – nu bewoond
door de familie Temmerman – en liep langs en door de Braamakkers naar de Appelhoek aan de
huidige brouwerij Huyghe. Bij de aanleg van de spoorlijn Mechelen-Gent in 1837 werd een stuk van
de wegel verlegd naar de noordoostzijde van deze lijn. Het resterende stuk in de Schauwegemstraat
werd afgeschaft. Op de kaart van de Atlas van de Buurtwegen anno 1840 zien we dat de drie delen
van de Eikerwegel hetzelfde nummer 45 dragen.
Wat was de functie van deze wegel? De eerste twee delen van de wegel konden aanzien worden als
kerkwegels omdat ze voor de kerkgangers een kortere afstand betekenden in de richting van het dorp
en de kerk. Vanaf de Vossenstraat, die in de aanvang van de voorgaande eeuw zelf nog een voetwegel
was, kwam men rechtstreeks in de Kerkstraat. De Eikerwegel had ook nog een andere functie dan
kerkwegel. Het laatste deel dat van de Kleine Elsdries naar de Appelhoek liep vervoegde de
Geraardsbergsesteenweg ter hoogte van de herberg “de Gouden Appel”. Vandaar kon men via de
Pontstraat het Melleveer en de Aard (de aanlegsteiger voor boten aan de Scheldeoever) bereiken. Dit
veer en bijhorende aard hadden, in de voorgaande eeuwen, een belangrijke rol in het economische en
sociale leven van de dorpsgemeenschap. Aan de “aard” werden allerlei goederen geladen en gelost
van en voor de boeren. Het veer zorgde voor de verbinding met de Mellehoek op Heusden en
verderop met het land van Waas. De Pontweg kruiste de Oude Brusselseheirweg en vandaar had men
de enige verbinding naar Kwatrecht, Wetteren en Brussel. Deze verbinding werd later nog verbeterd
door de aanleg van de Brusselsesteenweg in 1704. De bewoners van de Lindehoek en de Grote en
Kleine Elsdries konden dus, via de Eikerwegel, gemakkelijk hogergenoemd punt bereiken.
Dit derde deel van de Eikerwegel heeft heden nog niets aan belang verloren zij het dan om heel andere
redenen dan een paar eeuwen geleden. Vooraan, aan het spoorwegstation is een fietsenstalling die
door de spoorreizigers druk wordt gebruikt. Een lange strook langs de weg, tot aan de Klinkerlaan, is
een parkeerplaats geworden. Dit deel van de weg wordt ook als sluipweg gebruikt door de
autobestuurders die de verkeerslichten aan het kruispunt van het Gemeenteplein en de Kerkstraat
willen vermijden. Het andere stuk is alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De inplanting van
het Carrefourcomplex langs de Geraardsbergsesteenweg, rechtover de Eikerwegel, maakt dat deze
druk gebruikt wordt door voetgangers en fietsers.
Voor de oorsprong van de naam van de Eikerwegel moeten we niet ver zoeken. De plaats waar nu het
wooncomplex Hof ten Dries ligt noemde destijds “den Eeckele” en men schreef ook wel eens “den
Eeckere”. Het woord komt van “eikel” of “eekel” en is de vrucht van de eikenboom. De eikel diende
zowel als voedsel voor de dieren als, in tijden van nood, voor de mensen. De “Eeckere” zal destijds
een eikenbos geweest zijn waar de inwoners van de Dries hun varkens lieten lopen. In 16541 had de
Eeckere een totale oppervlakte van 4,2 ha waarvan er nog 1,83 ha bos was. In 17512 bleef er van het
bos niets meer over en was de hele oppervlakte omgezet in landbouwgrond.
De Eikerwegel is vandaag een van de weinige voetwegels die, zij het mits enkele aanpassingen, de
moderne tijd heeft overleefd.

1
2

RA.G., Melle nr. 10, f° 155 v°
Ibidem, nr. 12
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P.C. Popp, kadastrale kaart van Melle (in het geel is het oorspronkelijk tracé van de Eikerwegel aangeduid).

De Eikerwegel (deel 3) nabij Appelhoek richting spoorwegstation.

De Eikerwegel (deel 1), ingang vanuit de
Lindestraat richting Hof ten Dries.

De Eikerwegel verderop tussen Lindestraat en Hof ten Dries.
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TIEN JAAR POËZIEROTONDE
- door Daniël Lemmens -

O

nder de titel “Poëzie leeft te Melle” wordt een project aangeboden door de Werkgroep Poëzie
van de Gemeentelijke Cultuurraad naar aanleiding van de oprichting van de poëzierotonde, 10
jaar geleden. Dit literaire monument, gelegen in de nabijheid van het Gemeentelijk Sport- en
Recreatiecentrum aan het Ovenveld, bevindt zich in een brok ongerepte natuur met een prachtige
visvijver als achtergrond… een ideale plaats waar kunst, natuur en poëzie elkaar ontmoeten.
Zeven grote rechtopstaande arduinen platen, in cirkelvorm opgesteld, dragen verzen, aangebracht in
bronzen letters van dichters die verwant zijn met onze gemeente. In het hart van dit Stonehenge-achtig
monument nodigt een zittende vrouwe, gebeeldhouwd door Stefaan Ponette, de kunstliefhebber,
wandelaar of toevallige passant uit even te rusten op de bank om te luisteren naar de stilte van het
woord en het beeld.
Deze poëzierotonde, naar een idee van Chris Ferket, werd hoofdzakelijke gerealiseerd door Paul Den
Haeze, voorzitter van de Heemkundige Kring De Gonde en dichter-beeldhouwer Eric De Pauw.
Het project “Poëzie leeft in Melle” wordt geopend met de herdenking “10 jaar poëzierotonde” ter
gelegenheid van de Internationale Gedichtendag op donderdag 27 januari om 20u. in de bibliotheek,
Kruisstraat 2 te Melle.

v.l.n.r.: Moris De Smet, Eric De Pauw, Jan D’Haese, Roger Wastyn, Anton Van Wilderode,
Chris Ferket en Stefaan Ponette. Foto genomen op de inhuldiging van de Poëzierotonde
Op 23 juni 1995.

Op het programma staan:
•
•
•
•
•

Een beeldmontage over het ontstaan en de oprichting van de Poëzierotonde.
Hulde aan de overleden dichters van de Poëzierotonde: Camille Melloy, Anton Van
Wilderode, Roger Wastyn en Moris De Smet.
Interviews met de nog levende dichters van de Poëzierotonde: Chris Ferket, Eric De Pauw en
Jan D’Haese.
Voorstelling van het poëzieproject: “Poëzie leeft in Melle”.
Muzikale tussendoortjes.

De organisatie van deze avond is in handen van:
De Heemkundige Vereniging De Gonde, het Gemeentelijk Museum, het Kunst- en Vormingscentrum
het Ovenveld en wordt ondersteund door het gemeentelijk cultuuractieplan 2005.
Zij nodigen u van harte uit op deze hoogstaande culturele activiteit!
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EEN ROOS EN … EEN KAMER VOOR ANTON
- door Daniël Lemmens Bij het lezen van deze titel zullen sommigen misschien raar opkijken. Is dit een roman of een
jeugdverhaal? Helemaal niet. Hier gaat het over dichter Anton Van Wilderode. De voorbije maanden
kwam hij opnieuw in de belangstelling want in Moerbeke kreeg een prachtige roos zijn naam en in het
Nederlandse Sluis werd in het gerenommeerd hotel “De Dikke van Dale” een kamer naar hem
genoemd en feestelijk ingehuldigd. Beide initiatieven gingen uit van de Internationale Vriendenkring
Anton Van Wilderode, die zijn tienjarig bestaan vierde. Deze vereniging, onder voorzitterschap van
prof. Dr. Mark Eyskens, wil het werk van de dichter zoveel mogelijk bekend maken in binnen- en
buitenland en organiseert daarvoor poëtische evenementen en festivals. Daar “De Gonde” goede
connecties onderhoudt met de familie Coupé uit het Waasland werden we ook uitgenodigd op deze
festiviteiten.
Op 18 september 2004
werden we aan het woonhuis
van Anton verwelkomd door
de heer Jean-Pierre Van Der
Meiren, gedeputeerde van
onze provincie. Hij had het
in de eerste plaats over de
binding
van
het
provinciebestuur met de
dichter want zij bekroonden
reeds in 1943 zijn eerste
bundel “De moerbeitoppen
ruischten” met de prijs voor
letterkunde.
De deputé
maakte ook bekend dat de
provincie
zowel
het
geboortehuis
als
het
woonhuis van Anton heeft
aangekocht om het binnen
afzienbare tijd een museale
functie te geven en het
toegankelijk te maken voor het
publiek. Daarom zullen in en
rond
het
huis
allerlei
initiatieven ontwikkeld worden
om de publieke bekendheid
van de dichter te vergroten.
Hierop nam de heer Filip
Marin,
burgemeester
van
Moerbeke, het woord en sloot
onmiddellijk aan bij de
woorden van de vorige
spreker. Hij deelde mee dat volgend jaar een Anton Van Wilderode-pad zal ingewandeld worden.
Beide sprekers hadden het ook uitvoerig over de roos die ze langs alle kanten toelichtten: historisch,
symbolisch, literair en religieus. We moeten toegeven dat de roos een magische aantrekkingskracht
heeft op schrijvers, dichters, zangers en beeldkunstenaars. Geen bloem is trouwens zo rijk aan
mythen, sprookjes, poëzie en verhalen als de roos, misschien de meest bewonderde van alle bloemen.
Ook Anton Van Wilderode was gevoelig voor de schoonheid en de betekenisrijkdom van de roos,
getuige de vele gedichten van zijn hand waarin de roos voorkomt. Deze rozengedichten werden met
veel gevoel kunstzinnig vertolkt door mevr. Hildegard Coupé en mevr. Beatrijs van Craenenbroeck.
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Deze laatste is de secretaris-generaal en spilfiguur van de Internationale Vriendenkring. Zij sprak
tevens het dankwoord.
Hierna
kwam
het
hoogtepunt. Fil (broer van
Anton) en Lea Coupé
hielden de Van Wilderoderoos boven de doopvont:
met een glas champagne
werd ze overgoten en
begeleid met een daverend
applaus van de talrijke
aanwezigen.
Deze fleurige roos werd
gekweekt door Carl van
Sante
uit
Wetteren.
Hierop
volgde
een
uitgebreide
receptie
opgeluisterd door het
Teagarden Ensemble.
Een maand later kwam het Zeeuwse Sluis aan de beurt. Dit toeristisch stadje is bij velen bekend als
geboorteplaats van Johan Hendrik van Dale, de grondlegger van het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal, wiens standbeeld men er ook kan bewonderen.
Het is de bedoeling Sluis in de komende jaren fors te profileren als “stad van taal en literatuur”.
Daarom worden rond dit stadsthema allerlei activiteiten georganiseerd, variërend van literaire
symposia tot stripfestivals en van schrijfdictees tot taaltentoonstellingen. En hierop speelde de
Internationale Vriendenkring graag in. Zo werden we in het luxueus hotel. “De Dikke van Dale”
verwelkomd door de heer L. Wille, wethouder van cultuur. Hij had het voornamelijk over de
initiatieven van de gemeente om hun culturele uitstraling te vergroten. De manager van het hotel sloot
zich hierbij aan. Mevrouw van Craenbroeck nam de gelegenheid te baat om de doelstellingen en
verwezenlijkingen van de Vriendenkring bekend te maken. Als een fijnzinnige letterkundige gaf ze
ook een aantal gedichten van Van Wilderode ten beste. Deze literaire samenkomst werd besloten met
het zingen van “Lied van mijn Land” dat op een originele manier verwerkt en opgeluisterd werd door
het
Zeeuws
Vocaal
Ensemble I Fiamminghi.
Hierna
werden
we
uitgenodigd de inhuldiging
bij te wonen van de “room
Anton Van Wilderode” die
daarna door de aanwezigen
kon bezocht worden: een
kamer, smaakvol ingericht,
waarin de geest van Van
Wilderode
duidelijk
aanwezig is door een paar
mooie etsen en boeken.

Deze twee manifestaties getuigen van de blijvende belangstelling voor een dichter die we ook in Melle
een warm hart toedragen.
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OUDE EN MERKWAARDIGE BIDPRENTJES:
COLLECTIEVE BIDPRENTJES: DEEL 11
- door Ginette Desmet -

B

ij collectieve bidprentjes kunnen verschillende categorieën onderscheiden worden. Zo komen
er in de 19de eeuw nogal wat gemeenschappelijke bidprentjes voor, die meerdere leden van
eenzelfde gezin herdenken die soms met verscheidene jaren tussenpauze overleden zijn. De
bidprentjes werden in de loop van de 19de eeuw slechts langzamerhand gemeengoed in Vlaanderen. Bij
een overlijden gebeurde het soms dat op het prentje een reeds overleden nabestaande - waarvoor
toendertijd nog geen prentje was gedrukt -ook met naam en sterfdatum werd vermeld. Zo zijn er
prentjes met de namen en sterfdata met grote tijdsintervallen van man en vrouw, maar soms ook van
ouder(s) en kind(eren), broers en zusters. In de late 19de eeuw werd het gebruik van bidprentjes
nagenoeg algemeen zodat de laatste bidprentjes van dit genre dan ook uit die periode dateren.
Een typisch voorbeeld van dit genre collectieve prentjes is dit van het echtpaar Le Jeune-Borghmans
(afb. 1).
Toen Jean François Olivier Le Jeune in 1839 overleed werd er vrijwel zeker nog geen bidprentje voor
hem gedrukt. Dit euvel werd bij het overlijden van zijn weduwe in 1854 rechtgezet: op een voor die
periode typisch kerkhofprentje werden naam en sterfdatum van de echtgenoten op de beeldzijde
weergegeven en ook op de keerzijde werden beiden herdacht.
Op het bidprentje van de ‘geestelijke dochter’ Maria-Petronilla De Meyer die op 26-3-1851 te
Ronsele overleed werden zelfs vader, moeder en twee reeds overleden zussen met hun sterfdatum
vermeld (afb. 2)! Dergelijke prentjes zijn genealogisch heel interessant hoewel alle gegevens altijd
moeten gecontroleerd worden met de akten van de burgelijke stand.
Een derde prentje, heel merkwaardig qua tekst, is dit ter nagedachtenis van Barbara Sleewaegen
echtgenote van sieur Francies Remue (afb. 3a). De beeldzijde is weer een typisch kerkhofprentje
(afb. 3b). De tekst op de keerzijde bestaat gedeeltelijk uit een kreupel vers waaruit valt op te maken
dat in 1862 en in 1874 twee van haar kinderen waren overleden en zij zelf - op een niet nader vermeld
tijdstip daartussen - ook al was overleden. Het prentje voor Barbara Sleewaegen werd dus pas gedrukt
na het overlijden van een tweede al volwassen kind. Misschien werd het verspreid tijdens een
herdenkingsdienst voor haar en haar twee overleden zonen.
Als laatste voorbeeld van dit genre volgt het bidprentje van Dominicus Van Acker en dochter Ida.
Hoewel de vader meerdere jaren voor zijn dochter overleed en het prentje dus pas na het overlijden
van dochter Ida werd gedrukt komt als ouder zijn naam - net als op het prentje voor Barbara
Sleewaegen en haar zonen - in een grotere druk op de eerste plaats (afb. 4).
Bij gemeenschappelijke prentjes zijn er ook waarbij leden van eenzelfde gezin met een korte
tussenpauze of zelfs op hetzelfde tijdstip overleden zijn. De oorzaak hiervan is nagenoeg altijd ziekte
of oorlog.
Een heel triest voorbeeld hiervan is het prentje voor twee zusters en een broer van de familie
Onghena uit Kieldrecht, alle drie in een tijdsduur van een tiental dagen in 1850 overleden (afb. 5).
Waarschijnlijk lag een besmettelijke ziekte aan de basis van deze toch dramatische reeks sterfgevallen.
Onderzoek van de burgelijke stand van Kieldrecht kan hier misschien wat meer duidelijkheid
scheppen. De twee zusters waren beide ‘Meesteresse der Zondag-school’. Het prentje zou gedrukt en
verspreid zijn tijdens een herdenking of uitvaartdienst op een latere datum. Het kwam in die periode
frequent voor dat een uitvaartdienst slechts een tijd na een begrafenis werd gehouden.
Een prentje gedrukt bij drukkerij J. Vastemans te Melle is dit voor het echtpaar Franciscus
Derweduwe en Pauline Van de Putte. Zij overleed (Lindenhoek) op 10 april 1888, hij enkele weken
later op 18 mei 1888 (afb. 6). Het prentje, een extreem laat voorbeeld van een kerkhofprentje, is dus
pas gedrukt na het overlijden van de man. Misschien was hij bij het overlijden van zijn vrouw zelf al
zwaar ziek en heeft de familie daarom gewacht met het opstellen en verspreiden van een bidprentje.
Ook voor het echtpaar Richard De Baets en Constantia Dereyt werd een gemeenschappelijk prentje
gedrukt (afb. 7). Hij overleed te Gent op 29 oktober 1943, zij zowat een maand later op 28 november
te Gentbrugge. Op de keerzijde staat slechts een uitnodiging tot het bijwonen van een plechtige dienst
op 16 januari 1944 in de St.-Antoniuskerk te Gentbrugge en een bedanking van de familie. Het
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echtpaar was dus voordien op een verschillend moment gestorven en begraven en slechts verscheidene
weken later werd een dienst gehouden. De aanmaak van dit prentje illustreert tevens een
oorlogsmaatregel. Tijdens de bezetting werd de handel in papier gereglementeerd en elke drukker
kreeg slechts een bepaald ‘rantsoen’ dat in verhouding stond met zijn vroeger gebruik. Om papier te
sparen mocht o.a. voor doodsbrieven geen dubbel blad meer worden gebruikt en mochten er geen
bedankingskaartjes worden gedrukt. Voordien was het gebruik ontstaan om enkele weken na de
begrafenis een bedankingskaartje te sturen naar al wie de begrafenis had bijgewoond. Dit
dubbelprentje omzeilde dus het verbod en fungeerde als gezamelijk rouw- én bedankingsprentje.
Sommige prentjes (zoals het voorgaande) geven slechts heel summiere informatie, anderen
daarentegen leveren soms een overvloed aan details zoals het bidprentje voor het echtpaar Richard
Honoré en Elisa Delaere (afb. 8 en 9). Het woord prentje is hier zelfs ietwat misplaatst, het gaat hier
namelijk om een aan beide kanten volledig met tekst bedrukt exemplaar. De ene kant is gewijd aan de
nagedachtenis van de man, de andere kant aan die van zijn echtgenote. Volgens de tekst werd Richard
Honoré in zijn geboortedorp Hulste tijdens ‘de duitsche beschieting op 16 october doodelijk door de
verstikkend gas neergeveld’. Hij overleed twee dagen later aan de gevolgen daarvan op 18 oktober te
Moorslede. Elise Delaere werd eveneens te Hulste geboren en stierf aldaar op 7 maart 1921. Het
lichaam van Richard Honoré werd op 10 maart 1921 van Moorslede overgebracht naar Hulste en naast
zijn echtgenote ter aarde besteld. Door oorlogsomstandigheden werd er dus voor hem geen prentje
gedrukt en het is pas na het overlijden van zijn weduwe dat er een gemeenschappelijk prentje voor
beiden werd gedrukt. Uit de tekst valt verder nog op te maken dat ze kinderen hadden, dat de vrouw
overleed na een korte ziekteperiode en dat minstens twee van haar broers en een zuster religieuzen
waren.
Een ander genre van de gemeenschappelijke prentjes zijn deze die eenmaal per jaar in de kerk werden
uitgedeeld en waarop de overledenen worden vermeld die het voorbije jaar zijn gestorven en die tot
eenzelfde parochie, broederschap of vereniging behoorden. Wanneer en waar dit gebruik is ontstaan is
nog niet volledig achterhaald. Als voorbeeld een jaarprentje uit 1876 voor de broeders en zusters van
de broederschap ‘des Allerheiligste Sakraments des Autaers’ en van de H. Rozenkrans van O.-L.Vrouw te Mariakerke (afb. 10). Al de overleden leden van het voorbije jaar worden met naam,
sterfdatum en leeftijd vermeld.
Een prentje van de Congregatie van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, ingericht in de parochiale
kerk van Melle (8-9-1863), dateert uit 1908 en is geen jaarprentje maar herdenkt in chronologische
volgorde al de overleden leden van de congregatie en dit vanaf de oprichting (afb. 11, 12 en 13).
Ook de gezamenlijke herdenkingsprentjes voor soldaten en oorlogsslachtoffers vallen binnen dit
genre prentjes. Een fraai voorbeeld is een prentje in veelkleurendruk dat slachtoffers uit 1914-’18 van
de gemeente Zonnegem herdenkt. Het prentje werd door een Brusselse uitgever verspreid waarna door
een plaatselijke drukker de tekst en de namen van de slachtoffers op de keerzijde werden aangebracht.
Van dit prentje zijn dus ook exemplaren van andere gemeenten bekend (afb. 14 en 15).
Met een volgende en laatste aflevering bekijken we tenslotte nog enkele merkwaardige prentjes die we
gemakshalve onder de noemer ‘varia’ catalogeren.
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DEVOTIONALIA
DEEL 4 – MEDAILLES PATROONHEILIGEN (vervolg)
- door Piet Selhorst -

N

aar aanleiding van recente schenkingen van medailles aan het Gemeentelijk Museum van de
heren Freddy Haesebeyt en André Vervust, de dames Marilou Wante en Georgette De Waele
alsook door mijzelf, was ik met plezier verplicht een vervolg te geven op mijn artikel over
medailles van patroonheiligen uit vorig nummer. De medailles staan hier in chronologische volgorde
geplaatst volgens de geboortedatum van de besproken heilige.
Sint-Jozef (afb. 1)
Voedstervader van Jezus en echtgenoot van Maria. Veel is er ons niet bekend over het leven van de
heilige Jozef. Slechts uit de periode dat hij verloofd was met de maagd Maria en toen Jezus een kind
was, komen wij de naam van Jozef tegen. Hij was een toegewijd echtgenoot en een liefdevolle vader.
Zijn eerste feestdag viert hij samen met Jezus en Maria (feest van de Heilige Familie op 30 december).
Juist door zijn eenvoud en liefdevolle zorg heeft hij in de loop der tijden veel verering gekregen bij de
gelovigen, die in hem een voorbeeld zagen van oprechte naastenliefde. In de 15de eeuw kwam de
verering voor hem volledig op gang. Deze werd vooral door de heilige Birgitta van Zweden en de
heilige Bernardinus van Siena bevorderd. Het feest van de H.Jozef werd door de Kerk op 19 maart
voorgeschreven en dit in het jaar 1621. Paus Pius IX (1846-1878) heeft hem tot patroon van de Kerk
benoemd. Sint-Jozef is tevens de patroon van België, voor een zalige dood (bij zijn sterven waren
Jezus en Maria aanwezig), van de gezinnen, timmerlui, meubelmakers, begrafenisondernemers en van
reizigers en asielzoekers, wat te verklaren is door Herodes kindermoord in Bethlehem en de vlucht van
Jozef en zijn gezin naar Egypte. Jozefs hulp wordt tevens afgesmeekt bij woningnood ( zie de
overnachting in een stal).
Valentinus van Rome (afb. 2)
Bij ons bekend als Sint-Valentijn. Hij werd in het begin van de derde eeuw geboren nabij Rome. Over
hem is pas iets bekend sinds hij het bisschopambt in Terni aanvaardde. Het was een rumoerige tijd en
de Romeinse keizers oefenden met sterke hand hun macht uit, zo ook Claudius II. Hij had de handen
vol aan het in stand houden van zijn rijk en had ieder gemotiveerd soldaat nodig. Als ze aan het front
waren mocht hen niets aan thuis doen denken en zeker aan geen vrouw en kinderen, kortweg: soldaten
mochten niet trouwen. Maar volgens de legende kwam er een jong koppel bij de bisschop met het
verzoek of hij hen in de echt wilde verenigen, het jonge meisje was van christelijke ouders en de
jongeling een heidense legionair. Valentinus wist van het keizerlijk decreet maar zwichtte voor de
liefde van beide mensen. In het geheim huwde hij beide en al snel volgden meerderen met hetzelfde
verzoek. Valentinus werd aangegeven bij de keizer en gevangen genomen. Toen de bisschop voor de
keizer verscheen probeerde hij die te bekeren tot het christelijk geloof, Claudius was hierover zeer
verbolgen en liet hem folteren. Tenslotte werd Valentinus op 14 februari 268 in Rome onthoofd. Hij
werd begraven in Terni ten noorden van Rome.
De verering van deze bijzondere bisschop kwam in de veertiende eeuw echt op gang. Het was toen
meer een feest voor verloofden die elkaar al trouw beloofden nog voor zij in het huwelijk traden. Zijn
feestdag heeft plaats op 14 februari en dat hij de patroon van de verliefden is hoef ik waarschijnlijk
niet te zeggen, hij wordt ook aangeroepen voor een goed huwelijk.
Servatius (afb. 3)
Op deze medaille staat hij afgebeeld met een sleutel in de hand (die hij van de H. Petrus gekregen zou
hebben om de hemelpoort te openen) en onder hem een draak, die het Arianisme (de leer van Arius
van Alexandrië) voorstelt. Wat hield het Arianisme in? In 325 werd tijdens het Concilie van Nicea de
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drieëenheid (God, Zoon en Heilige Geest) tot dogma verheven. De Arianische Christenen geloofden
niet dat Vader en Zoon één en dezelfde waren.
Over het leven van de heilige Servatius weten we dat hij één van de eerste geloofsverkondigers van
België is geweest. Zijn naam Servatius of Sarbatius wijst op een Oosterse oorsprong, waarschijnlijk
Armenië, volgens de overlevering stammend uit de familie van Maria’s moeder Anna. Hij was
betrokken in de grote kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd. Zijn naam als bisschop van
Tongeren (rond het jaar 340 benoemd) komt voor in de lijst van de Gallische bisschoppen die de
orthodoxe geloofsbelijdenis ondertekenden. Tijdens de synode van Rimini (359) behoorde hij tot de
verdedigers van het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Servatius werd één van de felste
tegenstanders van het Arianisme en bestreed deze stroming waar maar mogelijk was. Tijdens een
opstand van de Galliërs tegen de Romeinen werd hij door de leider van het Gallische volk naar keizer
Constantius II gezonden om daar voor het Gallische volk te gaan pleiten. Waarschijnlijk mislukte deze
missie want Servatius is vanuit Tongeren naar Maastricht gevlucht, waar hij op 13 mei 384 overleed.
Hij ligt begraven in de Sint-Servaes basiliek te Maastricht.
Servatius wordt ook wel één van de ijsheiligen genoemd samen met de heiligen Pancratius en
Mamertus. Op 13 mei, zijn feestdag, zegt men: “Voor nachtvorst ben je niet beschermd tot Servatius
zich ontfermt”. Hij wordt aangeroepen voor het welslagen van een onderneming en tegen vorstschade,
koorts, verlamming en voetkwalen. Servatius is de patroon van de slotenmakers.
Benedictus van Nursia (afb. 4)
Hij is de stichter van de Benedictijnerorde. De enige bron over zijn leven is het tweede boek der
“Dialogen” van Gregorius de Grote (paus van 590 tot 604). Benedictus werd geboren uit een adellijke
familie omstreeks 480 in Norcia (toen Nurcia) en had een zuster: Scholastica. Hij ging zich te Rome
bekwamen in de “artes liberales” maar brak zijn studies voortijdig af. Het zedenbederf dreef hem naar
de afzondering te Subiaco waar de monnik Romanus hem in het kloosterleven inwijdde. Drie jaar lang
leidde hij daar een streng leven en had er enkele leerlingen. De monniken van Vicovaro vroegen hem
hun abt te worden. Zijn strengheid stelde hen teleur en ze poogden hem te vergiftigen. Benedictus
keerde toen terug naar Subiaco en stichtte er twaalf kleine kloosters, elk bestemd voor twaalf
monniken. Omstreeks 529 vertrok hijzelf naar Cassinum waar hij de heidense bevolking van haar
afgoderij afbracht en er het beroemde klooster van Montecassino stichtte. Hier schreef hij zijn “regel”.
Zijn vertrouwdheid met de monastieke literatuur (o.a. het “Klein Asceticon” van Basilius, de regel van
Augustinus) en zijn persoonlijke ervaring lieten hem toe in zijn “regel” de normen vast te leggen die
het leven in het klooster zouden ordenen. Eén van deze door hem opgestelde orderegel van acht uur
werken, acht uur bidden en acht uur slapen werd een voorbeeld voor alle kloosters in Europa.
Benedictus stierf omstreeks 548 in het klooster van Montecassino en ligt er begraven. Reeds vanaf de
achtste eeuw werd hij in geheel het westen als een heilige vereerd.
Benedictus hulp wordt ingeroepen tegen vergiftiging, ontstekingen en nierstenen. Hij is de
schutspatroon van schoolkinderen, leraars, kopersmeden en speleologen, dit laatste omdat hij drie jaar
als kluizenaar in een grot woonde. In 1958 riep paus Johannes XXIII hem tot patroon van Europa uit.
Zijn feestdag, eeuwenlang gevierd op 21 maart, werd in 1969 naar 11 juli verplaatst.
Mewan van Bretagne (afb. 5)
In het frans spreekt men van Saint-Méen, maar ook gekend als Mevenus en Melanus. Hij werd
geboren te Gwent in het zuiden van Wales en stierf te Gaël in Bretagne rond 617.
In de 6de eeuw werden de Bretoenen verjaagd uit Groot-Brittanië door de Angelen en de Saksen en
emigreerden naar Amorica, het huidige Bretagne. Eén van hen was Mewan, edelman en christen.
Amorica werd toen bestuurd door een heidense prins, Gomma genaamd.
Mewan, priester geworden, werd door zijn oversten gelast steun te zoeken bij de christelijke prinsen
om de heidense prins omver te werpen. Daarom ondernam hij verschillende reizen en ontmoette
Koning Childebert. De koning deelde dezelfde idëen van Mewan en steunde Judicaël, een christelijk
Bretoens opperhoofd, die dank zij deze steun aan de macht kwam in Amorica. Mewan of zoals in het
Frans Méen, stichtte een klooster voor monniken te Gaël, dit in samenwerking met Judicaël. Heden ten
dage noemt deze plaats Saint-Méen, ter ere aan de heilige die er begraven ligt. De plaats Saint-Méen is
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een bedevaartsoord geworden, met een bron (ontstaan door de hulp van Mewan) waarvan het water nu
nog genezend zou zijn. Ook bij ons in de Ardennen te Brûly-de-Pesche bevindt zich een kleine
bedevaartsplaats uit dank aan Saint-Méen, dit doordat Méen ten tijde van zijn vriend Koning
Childebert (die van de streek was) veel gedaan heeft voor de ontginning en de economische
uitbreiding van het Land van Luik.
Zijn feestdag valt op 21 juni en hij wordt hoofdzakelijk aangeroepen om bij God de genezing te
bekomen van zweren, eczema en andere huidziekten.
Ghislain van Henegouwen (afb. 6)
Hij deed zijn studies in Athene en werd er titelvoerend bisschop. Waarschijnlijk is hij daar moeten
vluchten en kwam in het jaar 650 in de streek van het huidige Bergen terecht. Van Amandus van Gent
kreeg hij het gebied Wallonië toegewezen voor zijn bekeringswerk. Hij stichtte een klooster in het
huidige Saint-Ghislain bij Bergen en werd er zelfs abt. Ghislain was de raadsman van Aldegonde van
Maubeuge en Waltrudis van Bergen. Hij overleed in zijn klooster in 680.
Ghislain wordt aangeroepen door onvruchtbare vrouwen, dit omdat hij ooit een epileptische vrouw
genezen zou hebben, die nadien het leven schonk aan een gezonde zoon. Hij is ook de beschermheilige
tegen kinderziekten, epilepsie en een moeilijke bevalling.
Zijn feestdag valt op 9 oktober.
Odilia van Odilienberg (afb. 7)
Ze werd rond het jaar 660 in de Elzas in Frankrijk geboren uit adellijke ouders. Odile kwam blind ter
wereld en haar vader, de hertog Aldarik wilde zijn dochter van het leven beroven om deze “schande”
in de familie te besparen. Haar moeder, Bethswinda, redde haar leven door ze naar het klooster
Baume-les-Dames over te brengen. Verdere verhalen over haar berusten op legenden. Tijdens de doop
van Odile op twaalfjarige leeftijd, door de heilige Erhart, bisschop en abt van Regensburg zou ze het
licht in haar ogen terug gekregen hebben. Toen Odile na jaren haar vader wilde bezoeken, had de oude
hertog nog maar één wens: zich verzoenen met zijn dochter. Hij schonk haar de ”Hoghenburch” bij
Straatsburg zodat zij er een klooster (Odilienberg) kon stichten. Ongeveer tien jaar na de stichting van
dit klooster boven op de berg stichtte ze een tweede klooster aan de voet van deze berg
(Niedermünster). Op 13 december 720 stierf ze en werd in het klooster Hoghenburg begraven. Ze
werd één van de meest vereerde heiligen in de Middeleeuwen. Paus Pius VII benoemde Odilia in het
jaar 1807 tot patrones van de Elzas. Verder is ze ook de patrones van de blinden en wordt ze
aangeroepen tegen oogziekten, oorkwalen en hoofdpijn. De heilige Odilia wordt vereerd op 13
december.
Franciscus van Assisi (afb. 8)
Hij werd in 1181 in Assisi geboren, zijn vader was een rijke lakenhandelaar. Franciscus zou hem
opvolgen, maar de vrolijke jongeling zag voor zichzelf een carrière weggelegd als ridder.
In 1202 trok hij als twintigjarige ten strijde tegen de stad Perugia. Hij werd gevangen genomen en
voor een jaar in de kerker gezet. Hier kwam voor Franciscus de ommekeer in zijn leven. Eenmaal vrij,
werd hij door zijn vader onterfd en leefde hij twee jaar als kluizenaar in Gubbio. Daarna trok hij
predikend rond en verzamelde een groep volgelingen rond zich waaruit later de franciscanerorde
(minderbroeders) groeide. Hij stelde orderegels op die later door paus Innocentius III in 1210 werden
bevestigd. Spoedig vond men overal de bedelmonniken van de orde van Franciscus.
In het jaar 1212 stichtte hij de Clarissenorde. Hij legde de grondslag voor de prediking onder de
Mohammedanen. Hij was de troubadour van de goddelijke liefde, de bedelaar van Assisi, die zich de
armoede als zijn bruid had gekozen. Hij is onder de vele heiligen een grote hervormer van de Kerk.
Hij inspireerde eeuwenlang grote kunstenaars, vele nieuwe stijlen in de godsvrucht komen van hem,
zoals Jezus in de kribbe en de Man van Smarten aan het Kruis. Franciscus schreef het beroemde
“Zonnelied” waarin hij liefde predikte voor mensen, natuur en dieren. Vandaar dat hij in de twintigste
eeuw de patroonheilige werd van de milieubewegingen en de dierenbescherming, hij is ook de patroon
van de wevers en de kleermakers en hij wordt aangeroepen tegen hoofdpijn. Franciscus stierf op 3
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oktober 1226 en werd twee jaar later door paus Gregorius IX heilig verklaard. Zijn feestdag werd in de
Romeinse kalender op 4 oktober vastgesteld.
Albertus Magnus (afb. 9)
Wordt ook als Albert de Grote vernoemd. Hij werd in 1193 geboren in Lauingen aan de Donau in
Beieren uit het ridderlijk geslacht van Bollstatt. Hij volgde studies in Padua (1223), Keulen en Parijs
en trad in de orde van de Dominicanen. Albert was als docent werkzaam aan talrijke scholen van zijn
congregatie, vooral in Keulen, waar Thomas van Aquino één van zijn leerlingen was. In 1245 werd hij
in Duitsland tot professor van zijn orde benoemd en tevens tot provinciaal van de congregatie gekozen
voor het hele Duitstalige gebied. Dit gebied werd te voet doorkruist. In 1259 werd hij door paus
Alexander IV, alwaar hij een tijd lang aan het hof verbleef, tot bisschop van Regensburg gewijd
(Albert II van Regensburg). Hier verrichtte hij veel veranderingen, toch hoopte hij dat er vlug een
opvolger voor hem gevonden zou worden. Drie jaar na de wijding ging hij naar Rome en verzocht
paus Urbanus IV om hem te ontslaan als aartsbisschop van Regensburg. Hij keerde terug naar Keulen
waar hij werkte als raadgever en vredestichter.
Op 15 november 1280 overleed hij te Keulen, waar hij begraven werd in de parochiekerk van de
H.Andreas (nabij de Dom). In 1931 heeft paus Pius XI hem heilig verklaard en tot kerkleraar
verheven. In 1941 werd hij door paus Pius XII benoemd tot patroon van de natuurwetenschappers. Hij
wordt vereerd op 15 november.
Vincentius à Paulo (afb. 10)
Op 24 april 1581 in Dax ten zuiden van Bordeaux werd hij geboren uit eenvoudige mensen van
boerenafkomst. Reeds op jonge leeftijd had hij een voorliefde voor de armen. Hij was eerst
schapenhoeder, studeerde theologie en raakte na zijn priesterwijding in gevangenschap door de
Turken. Hij werd als slaaf behandeld, bekeerde zijn meester en vluchtte met hem naar Rome en
Frankrijk. Eerst was hij pastoor in Clichy nabij Parijs en werd kort daarop hoofdaalmoezenier van de
galeislaven. Zijn naastenliefde was niet te tellen: zorg voor de vondelingen, bevrijding van de
christenslaven, jongens en meisjes die in gevaar verkeerden,
galeislaven, gevallen vrouwen, krankzinnigen, bedelaars, zieke pelgrims enz…
In 1625 stichtte Vincentius de Congregatie van de Lazaristen (priesters van de Missie), die zich ook
aan het werk van de volksmissie weide. Tijdens de bloedige opstand tegen de absolute heerschappij
van de koning, richtte Vincentius in St.-Lazare veldkeukens en veldhospitalen op voor de
vluchtelingen. Zo was hij in staat om een groot deel van de bevolking van de hongersnood te redden.
In 1633 stichtte hij een vereniging van vrouwen om de armen en de zieken te verzorgen, waaruit later
de “Dochters van Liefde” zijn voortgekomen. Op 27 september 1660 is hij te Parijs gestorven en daar
begraven in het klooster van de H. Lazarus. Hij is heilig verklaard in 1737. Vincentius is de patroon
van de wezen, gevangenen en ziekenhuizen en hij wordt aangeroepen voor het terug vinden van
verloren voorwerpen. Zijn feestdag is op 27 september.
Louis de Montfort (afb. 11)
Louis Maria Grignion de Monfort werd op 31 januari 1673 in Monfort-sur-Mer (Bretagne) geboren.
Zijn ouders waren arme vrome mensen en konden Louis geen gedegen opleiding betalen. Door
anonieme giften was hij in staat te studeren en zijn studie tot priester te voltooien. Toen hij 27 jaar was
ontving hij de priesterwijding. Nog geen drie jaar later stichtte hij in Poitiers de congregatie van de
“Dochters der Wijsheid”. In geheel Frankrijk was Louis de Monfort werkzaam en in 1715 stichtte hij
de congregatie van de “Gezelschap van Maria”
(na zijn dood noemden zij zich Monfortanen). De zusters waren meestal werkzaam in het onderwijs en
de ziekenverpleging, hierbij ging de aandacht vooral naar de armen en kanslozen. Het Legio Maria
(opgericht door Frank Duff) heeft deze grote Maria vereerder als patroon. Op 20 juli 1947 werd Louis
Maria door paus Pius X heilig verklaard. Zijn feestdag wordt op 28 april gevierd.
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Catharina Labouré (afb. 12)
Werd als Zoë Labouré geboren in 1806 te Fain-les-Moutiers (F) als negende van elf kinderen in een
boerengezin. Haar moeder stierf toen ze negen jaar was en een tijdlang deed Zoë het huishouden. In
1830 gaf haar vader de toestemming om toe te treden tot de “Dochters van Liefde” van de H.
Vincentius in Parijs. Zij nam de naam Catharina aan en werkte als ziekenverzorgster. Catherina kreeg
verschillende visioenen van de Heilige Maagd Maria, waaronder deze van 27 november 1830, die
aanleiding gaf tot de verspreiding van de “wonderdadige medaille”. Later werkte ze tot aan haar dood
(1876) in het “Hôpital d’Enghien” te Parijs. Haar ongeschonden lichaam rust in de kapel van de Rue
Bac in Parijs. In 1947 werd ze heilig verklaard. Omdat ze de duiven in de kloostertuin voederde is zij
door de duivenmelkers als patrones gekozen. Haar feestdag wordt gevierd op 20 november.
Joannes Bosco (afb. 13)
Bij ons bekend als Don Bosco. Op 16 augustus 1815 werd Joannes in het dorpje Becchi, nabij Turijn,
geboren. Zijn ouders waren zeer arm en op tweejarige leeftijd verloor hij zijn vader. In een visioen zag
hij zijn roeping tot priester en vader van de verlaten proletariërjongeren. Maar de opleiding kost geld
en Joannes Bosco was arm. Hij pakte alles aan om aan geld te komen: verzamelde paddestoelen, hij
ving vogels, maakte hoeden en kooien, spon wol en vlas en breide kousen. Zo kon hij naar school in
Castelnuove en kreeg zijn onderricht van enkele priesters. Tijdens zijn studies woonde hij bij een
kleermaker van wie hij de kunst van kleermaken en het musiceren leerde. Hij werd een duizendpoot in
de meest uiteenlopende zaken, het zou hem later nog veel van pas komen. Op 5 juni 1841 werd hij te
Turijn priester gewijd en wijdde zich geheel aan de opvoeding van arme en verwaarloosde jongeren.
In 1846 stichtte hij het eerste oratorium van de heilige Franciscus van Sales en vanaf 1859 begon hij
de Congregatie van de Salesianen van Don Bosco, die in het jaar 1874 door paus Pius IX werd
bevestigd en erkend. Voor opvoedingswerk bij meisjes hielp hij een zustercongratie stichten: “de
Dochters van Maria Hulp der Christenen”. Op 31 januari 1888 stierf Don Bosco en werd begraven te
Valsalice. In 1929 werd zijn lichaam overgebracht naar de kerk van Maria Hulp der Christenen in
Turijn. Paus Pius XI heeft deze grote ordestichter op 1 april 1934 heilig verklaard. Don Bosco is de
patroon van de jeugd en de katholieke pers, hij wordt gevierd op 31 januari.
Bernadette Soubirous. (afb. 14)
In een vorig nummer over ”Maria medailles” had ik reeds een bijdrage over Bernadette. Nu in het kort.
Ze werd geboren op 7 januari 1844 te Lourdes en stierf op 16 april 1879. Bekend door de
verschijningen van Maria (1858) en haar devotie aan deze Dame. Bernadette werd heilig verklaard op
8 december 1933 door paus Pius XI . Haar feestdag wordt gevierd op 18 februari.
Theresia van Lisieux (afb. 15)
Ook bekend als Theresia van het kind Jezus.
Thérèse Martin werd op 2 januari in 1873 te Alençon in Frankrijk geboren. Haar moeder was op
vroege leeftijd gestorven. Op 15-jarige leeftijd trad zij in het klooster van de karmelietessen in Lisieux,
drie zussen van haar waren daar al ingetreden. Blijmoedig aanvaardde zij alles wat uit Gods hand
kwam, ook haar ziekte en vroegtijdige dood, haar spreuk was “Alles is Genade”.
Met een heerlijke overmoed van haar liefde beloofde zij op haar sterfbed dat zij vanuit de hemel rozen
zou zenden naar de aarde. Zij is sinds die tijd wereldwijd aangeroepen en heeft haar rozen
uitgezonden, de tekenen van haar voorspraak. Zij stierf op 30 september 1897 en in 1925 werd zij door
paus Pius XI heilig verklaard. Haar intens verlangen naar de missie kwam tot uiting in het wereldwijd
apostolaat om door gebed en heiliging van het gewone leven genade en bekering voor de zielen te
verkrijgen. Daarom heeft paus Pius XI haar tot patrones van alle missies aangesteld. Om onderscheid
te maken tussen Theresia van Avila uit de 16de eeuw, wordt zij ook wel liefdevol de Kleine Theresia
genoemd. Zij is ook nog de patrones van de bloemisten en haar feestdag wordt gevierd op 3 oktober.
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WIST U DAT…?
COMPONIST LOUIS DE MEESTER OOK TE MELLE
- door Jan Olsen -

I

n de maand oktober laatstleden herdacht Gavere met een tentoonstelling, een lezing en een concert
het feit dat 100 jaar geleden de bekende componist Louis de Meester werd geboren. Hij zag het
levenslicht te Roeselare op 28 oktober 1904 als zoon van August en Suzanna Hoornaert. In een
fraaie brochure (p. 8) uitgegeven te Gavere in 1987 (10 jaar na het overlijden van voornoemde
componist) staat dat het gezin De Meester, op aanraden van de dokter die de zieke moeder S.
Hoornaert verzorgde en volgens hem best wat Scheldelucht kon gebruiken, verhuisde naar Heusden.
Dit gegeven, menen wij, is niet zo juist. De
familie De Meester kwam vanuit Gent begin
augustus 1914 (net vỏỏr de Duitse inval in
België) te Melle wonen in de Roskam nr. 16
(huidige Heusdenbaan) (Bevolkingsboeken
Melle, telling 1910-’20). Vader De Meester
stond ingeschreven als hotelhouder. De
woning die ze betrokken was gelegen aan de
rechterzijde van de baan wanneer we richting
Heusden kijken, dus niet ver van de Schelde
(het grensgebied met de gemeente
Melle/Heusden). Het gezin De Meester bleef
er wonen tot in juni 1920, dan verhuisde het
weerom naar Gent. De componist Louis De
Meester heeft aldus een gedeelte van zijn
jeugd doorgebracht in onze gemeente. Op
23-jarige leeftijd vertrok Louis naar het
buitenland, eerst naar Frankrijk, later naar
Algerije en tenslotte vestigde hij zich in het
Marokkaanse Meknès waar hij in het
conservatorium een bliksemcarrière maakte
en het daar als talentrijke doch als autodidact
tot directeur wist te brengen. Na
Wereldoorlog II keerde hij terug naar België
en werkte hij bij de radio. Vanaf 1962 tot
1969 was hij artistiek directeur van het
Instituut
voor
Psychoakoestiek
en
Elektronische Muziek (IPEM), dat pas was
opgericht geworden door een overeenkomst
tussen de B.R.T. en de Rijksuniversiteit
Voorkaft van de brochure ‘Hulde aan Louis De meester
Gent. Met zijn radio-opera ‘De grote
1904-1987’
verzoeking van Sint-Antonius’ op tekst van
zijn
vriend
en
geestesgenoot,
de
Fransschrijvende Vlaming Michel de Ghelderode verwierf hij in 1957 de Italiaprijs. In 1980 ontving
hij de vijfjaarlijkse staatsprijs als beloning voor zijn kunstenaarsloopbaan. Datzelfde jaar kreeg hij de
titel van ere-doctor honoris causa in Wijsbegeerte en Letteren aan de Rijksuniversiteit van Gent. Louis
De Meester bleef componeren tot zijn overlijden in 1987. Met bewondering kijken we naar zijn
rijkgevuld leven, zonder opleiding werd hij directeur en liep slechts school tot zijn vijftiende en
ontving toch een ere-doctoraat. Als persoon bleef hij eenvoudig en bescheiden.
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AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE 2004
(gegevens t.e.m. 1 december 2004)

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

Verhoeven

Voornaam

Solange

Gemeente

Melle

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 5 €)
Naam

Bracke
Carchon
De Frenne
De Raedt
De Riek
Goedertier
Otte
Otte
Van Cauwenberghe

Voornaam

Alfred
Marc
Roger
José
Marcel
Luc
Els
Jan
Josefa

Gemeente

Ekeren
Melle
Melle
Gontrode
Melle
Melle
Melle
Melle
Melle

ERRATA
In ons tijdschrift, jaargang 2004 nr. 3, slopen er bij de opmaak twee fouten in:
1) op p. 12 2de regel: 8 oktober 1914 moet uiteraard 9 oktober 1914 zijn.
2) op p. 20 als onderschrift van het doodsprentje Jeanne Van Calck (afb. 6) moet er volgende
tekst komen:
Joanna Van Calck en niet Pierre Marie Théodore.
In dit verband wist ons medelid Frans Duquet ons te melden dat zijn vader, een Wetteraar
zeventig jaar geleden verteld had dat dit meisje in Wetteren of omstreken zou verkracht en
vermoord zijn geweest. De moordenaar zou het dode lichaampje over de omheining van een
eigendom hebben gegooid. Een verdachte, die volgens de openbare mening als ware
schuldige werd aanzien, verscheen voor het Assisenhof te Gent en werd er vrijgesproken bij
gebrek aan voldoende bewijzen.
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ERFGOED

E

nkele maanden geleden vatte ons medelid Jan Hugo
Bral het idee op om het O.-L.-Vrouwkapelletje,
gelegen aan de Collegebaan (ter hoogte van de
woning met nr. 6) te renoveren. Het kapelletje dateert van
1922 en werd opgericht door de notarisfamilie Roland. Tot op
vandaag zijn er nog steeds mensen die er even halt houden.
Vanuit de parochie Sint-Martinus wordt er nog jaarlijks in de
meimaand een gebedsmoment georganiseerd.
Bouwtechnisch staat het kapelletje er niet zo goed meer
voor. Mede omwille van de zorg voor ons plaatselijk
erfgoed wil onze heemkundige vereniging haar medewerking
leveren aan voornoemd initiatief, dat ook volledig ondersteund
wordt door de Gemeentelijke Cultuurraad. Wie van onze
lezers bijkomende inlichtingen omtrent dit kapelletje heeft of
zijn/haar daadwerkelijke medewerking aan de renovatie wil
betonen of in een financiële ondersteuning wil voorzien kan
dit laten weten aan de Heemkundige Vereniging De Gonde,
p/a: Gemeentelijk Museum, Brusselsesteenweg 393-395 te
9090
Melle
(09.252.26.47),
e-mail:
museum.melle@skynet.be).
Een bijeenkomst van een hiertoe op te richten werkgroep wordt gepland in het prille voorjaar van
2005.

VOETSCHRAPPERS, een oproep!
In het nummer 4 van het tijdschrift “Ons Heem”, jaargang 41 (1987),
verscheen een bijdrage onder de titel “Voetschrappers, een
verdwijnend gebruiksvoorwerp”. We weten te Melle een aantal van
deze voorwerpen, ooit om hygiënische redenen geplaatst, ingemetseld
in voorgevels (vaak naast de ingangsdeur) te situeren. Op termijn
willen we daar dienaangaande voor onze gemeente een vollediger
beeld van krijgen. We doen dan ook graag een oproep tot onze lezers
om ons hierbij te helpen. Mocht u dergelijke voorwerpen weten zitten,
laat ons dit weten via:
het Gemeentelijk Museum, Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle,
09.252.26.47, e-mail: museum.melle@skynet.be, onze hartelijke dank
bij voorbaat.
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