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Emile Verhaeren,
naar een houtsnede van Frans
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Camille Melloy,
naar een houtsnede van
Alfred Martin

Op 20 juni 1937 voerde de Melse
Fransschrijvende priester-dichter
Camille Melloy (1891-1941) in
naam van de Belgische schrijvers
het woord aan het graf van
Emile Verhaeren, gelegen aan
de Scheldeoever te Sint-Amands.
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Woord vooraf,
Vooreerst, beste lezer, wensen wij u namens het voltallige bestuur van onze vereniging het allerbeste
naar aanleiding van de komende eindejaarsfeesten. Bovendien hopen we ook u volgend jaar te
mogen blijven rekenen onder onze leden. U kan uw lidmaatschap aan onze vereniging hernieuwen
door gebruik te maken van het ingesloten overschrijvingsformulier. Alvast onze hartelijke dank voor
uw blijvende interesse.
Twee projecten waaraan onze heemkundige vereniging intens heeft meegewerkt dit jaar, namelijk
“Poëzie leeft te Melle” en “de viering van 150 jaar nieuwe Sint-Bavokerk te Gontrode” waren
inhoudelijk sterk en mochten rekenen op een grote en positieve publieke belangstelling.
Noteer nu reeds in uw agenda van 2006: “de Nacht van de Geschiedenis”, deze activiteit wordt
georganiseerd op dinsdagavond 21 maart in de lokalen van het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum te Melle door een samenwerkingsverband tussen voornoemde instelling, onze
heemkundige vereniging, de afdeling Melle van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en
uiteraard de Melse afdeling van het Davidsfonds. Het programma wordt een mix van babbels met
Melse genealogen, getuigenissen over 70 jaar Davidsfondswerking te Melle, een tentoonstelling en
didactische film over het ambacht ‘klompen maken’ én de mogelijkheid tot een bezoek aan de vaste
collecties ‘archeologie’ en ‘leven en werk van de beeldhouwer Jules Vits’ van het Gemeentelijk
Museum. Wij houden u verder en tijdig op de hoogte en u, beste lezer, zegge het voort!
Op Erfgoeddag 2006, met name op zondag 23 april, plannen wij een tentoonstelling in het kader van
het landelijk thema ‘kleur’, we zullen u een keuze aanbieden uit onze collectie communieprentjes
aangevuld met exemplaren uit andere verzamelingen zantjes.
In voorliggend nummer kunt u lezen over de Melse Fransschrijvende priester-dichter Camille Melloy
en Emile Verhaeren, van deze laatste herdacht men dit jaar uitgebreid het feit dat hij 150 jaar
geleden te Sint-Amands aan de Schelde geboren werd. Voorts vindt u het vervolg van de reeksen over
de devotionalia in het Gemeentelijk Museum alsook over de Melse voetwegen.
Tenslotte nog veel leesgenot tijdens de komende lange en donkere, doch gezellige winteravonden.
Jan Olsen
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EMILE VERHAEREN EN CAMILLE MELLOY
MET HUN VOETEN IN DE SCHELDE
- door Daniël Lemmens -

S

int-Amandsaan-de-Schelde
stond dit jaar in
het teken van de
herdenking van Emile
Verhaeren die 150
jaar geleden daar
geboren werd.
Hij werd herdacht
met een uitgebreid
programma
van
boeiende
lezingen,
literaire wandelingen,
meeslepende
concerten en vooral
interessante
tentoonstellingen waarbij de overzichtstentoonstelling “Tegenwoordig” te Sint-Amands en de
“Anarchisten rond Emile Verhaeren” te Antwerpen indruk
maakten.
Als geboren Vlaming is Emile Verhaeren erkend geworden
als een van de meest markante Belgische auteurs. Hij
verwierf internationale faam door zijn ongeziene,
vernieuwende literaire activiteiten en kunstessays. Vertaald
in meer dan twintig talen, laat hij een oeuvre na dat ons tot
op de dag van vandaag aanspreekt en een belangrijke plaats
in de wereldliteratuur inneemt.
Evenals Emile Verhaeren behoorden ook Georges
Rodenbach, Maurice Maeterlinck, Michel de Ghelderode,
Marie Gevers e.a. tot die schare Vlamingen die furore
maakten in de Franse literatuur en die Jo Berten in het
kunsttijdschrift Vlaanderen “het verdriet van Vlaanderen”
noemde.
Onwillekeurig denken we dan ook aan onze dorpsgenoot
Camille Melloy die talrijke prijzen zowel in Franstalig
België als in Frankrijk behaalde.
Over deze Franstalige Vlamingen of Vlaamse Franstaligen
heeft Vic Nachtergaele, gewezen rector van de Kulak, bij
verschillende gelegenheden het standpunt verdedigd dat
deze literatoren zowel tot de Vlaamse als het Franse
cultuurpatrimonium van ons land behoren. “Deze dichters,
romanciers en toneelschrijvers van bij ons hebben
ontegensprekelijk prent geslagen in de literatuur van
Frankrijk en wel door het manifest karakter van hun
geschriften. Voor mij lijdt het geen twijfel: deze generatie
Fransschrijvende literatoren is een grote Vlaamse
generatie. Deze auteurs hebben op een expliciete en kunstzinnige wijze gestalte gegeven op het
Europese forum; met een weerklank die vergelijkbaar is met die van de Vlaamse primitieven en van de
Vlaamse polyfonisten vóór hen, die ten andere ook niet allemaal Nederlands spraken. Daarom pleit ik
ervoor dat zij hun verdiende plaats krijgen in de literatuur der Nederlanden. In dat verband is het
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opmerkelijk dat in de nieuwe overzichtstentoonstelling van het Letterenhuis te Antwerpen (misschien
beter gekend als het Archief en Museum van het Vlaams Cultuurleven) deze personen in de Vlaamse
letterkunde worden behandeld.”
Wanneer we in deze bijdrage vooral de aandacht vestigen op Emile Verhaeren en Camille Melloy
moeten we bij het gebruik van de taal een onderscheid maken tussen beide dichters. De voertaal van
het gezin Verhaeren was duidelijk Frans. Emile kon enkel Vlaams horen en spreken op de
dorpsschool, bij het spelen en ravotten met zijn vriendjes en bij bezoeken van dorpsfiguren. Zijn
middelbare en hogere studies verliepen volledig in het Frans. Opvoeding en onderwijs maakten hem
vertrouwd met het Frans zodat het logisch is dat zijn geschriften in het Frans werden gesteld.
Het geval Melloy is ingewikkelder wat de taalkeuze betreft. Hij kende het Vlaams buitengewoon goed
bij zoverre dat hij zelfs in het Nederlands publiceerde en werken van bekende Vlaamse auteurs zoals
Streuvels en Timmermans in het Frans vertaalde. De verklaring voor de Franse taalkeuze was geen
verraad maar eerder het kiezen van een techniek.
“Als zuiver esthetisch motief voert Camille Melloy aan dat het Vlaams heel geschikt is voor de
beschrijvende kunst maar dat voor de dichtkunst de Franse taal meer geëigend is vanwege de grotere
geschiktheid voor de uitdrukking van de nuances van gedachte en gevoel” (Marcel Lobet in “Camille
Melloy”). Hoe het ook zij, beide auteurs hebben de Franse taal als uitdrukkingsmiddel gebruikt
waarbij de inhoud duidelijk kun Vlaamse afkomst, hun Germaans temperament verraadde.
Van Camille Melloy weten we dat hij heel vriendschappelijke banden onderhield met heel wat
Nederlandstalige auteurs en dat hij tevens heel goed op de hoogte was van de ontwikkeling van de
Nederlandse literatuur. In verschillende buitenlandse tijdschriften schreef hij, weliswaar in het Frans,
artikels over Vlaamse schrijvers zoals Felix Timmermans, Stijn Streuvels, Guido Gezelle….
Was Emile Verhaeren ook geïnteresseerd in de Nederlandstalige literatuur? In dat verband schrijft
Liene Geeraerts, conservator van het provinciaal museum Emile Verhaeren: “Zijn liefde voor
Vlaanderen bracht hem in vriendschappelijk contact met verscheidene Vlaamse schrijvers als Cyriel
Buysse, Stijn Streuvels, Karel Van De Woestijne, Pol De Mont en August Vermeylen en bracht zijn
Europese gerichtheid hem er toe relaties met talrijke schrijvers en dichters in het buitenland te
ontwikkelen. Zo onderhield de dichter in Nederland banden met ondermeer Lodewijk van Deyssel,
Frederick van Eeden, Albert Verwey en Jan Greshoff.”
Op onnavolgbare manier hebben zowel Emile Verhaeren als Camille Melloy de Vlaamse
landschappen bezongen, de Vlaamse mensen geobserveerd en hun gebruiken beschreven. Dit vonden
we vooral terug in de bundels van “Parfum des buis” en “Enfants de la terre” van Camille Melloy en
“Toute la Flandre” en “Les Flamandes” van Emile Verhaeren. Deze laatste bundel werd vooral

Illustratie van H. Cassier uit “Toute la Flandre”, 1904-1910.
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geïnspireerd door de doeken van de grote Vlaamse schilders als Jordaens, Teniers en Steen waarin de
jonge dichter op volkse wijze het Vlaamse land en zijn inwoners ten tonele voerde.
Naast de liefde voor hun geboortegrond had de Schelde een grote aantrekkingskracht en was een ware
inspiratiebron voor heel wat gedichten. Meer nog beiden hebben de wens uitgedrukt begraven te
worden aan de Schelde. In zijn “Testament” verwoordde Camille Melloy dit als volgt:

afin qu’aux flancs de mon cercueil
je sente le pouls de ma terre
battre, dans ses chaudes artères
que gonfle et tend l’orgeuil,

opdat ik aan de wanden van mijn tombe
in warme ad’ren van mijn land,
de polsslag voelen zou van trots,
die zwelt en spant,

au rythme des flux pacifiques
de l’Escaut docile et puissant
d’où sont parties, voiles au vent,
mes rêves magnifiques.

op ’t ritme van de lijdzame getijden
van deze willige en grootse stroom,
de Schelde, vanwaar met bolgespannen zeilen,
de afvaart aanvangt van mijn mooiste droom.

en Emile Verhaeren:

Le jour que m’abattra le sort,
C’est dans ton sol, c’est sur tes bords
Qu’on cachera mon corps,
Pour te sentir même à travers la mort, Encor

Bij ’t komen van mijn laatste dag,
Ontvang mijn as u uwe boorden,
Dat ik tot in mijn graf,
Uw leven voelen mag.

L’Escaut – Les Héros

Beide auteurs waren erg egocentrische figuren die vaak neerslachtig en onrustig waren. Het moet ons
dan ook niet verwonderen dat bepaalde periodes gekenmerkt werden door zwaarmoedige verzen
waarbij de doodsgedachte en een zekere wanhoop en zelfkwelling opvielen. Bij Emile Verhaeren viel
dat samen met het overlijden van zijn geliefde oom en tante gevolgd door de dood van zijn ouders. In
die tijdspanne verschenen drie bundels: “Les Soirs”, “Les Débacles” en “Les flambeaux noirs”. Met
de ontmoeting van de vrouw in zijn leven Marthe Massin, kwam een einde aan zijn crisisjaren. Zij
werd zijn unieke liefde die hij op
sublieme wijze in talrijke
gedichten heeft beleefd.
Diezelfde gevoelens van onrust
en melancholie vinden we terug
in het werk van Camille Melloy
die bekend staat als een elegisch
dichter. Hij vond de nodige rust
in zijn religieuze gedichten
waarvan “Prêtre et poète” een
echt pareltje is.
Naast een aantal gelijkenissen
zijn er ook duidelijke verschillen
tussen Camille Melloy en Emile
Verhaeren want hun leefwereld
lag ver uit elkaar. Verhaeren
kleefde het pantheïsme aan en
had een supergeloof in de mens.
Schilderij van Theo Van Rysselberghe, De “ Lezing“, 1906.
Verhaeren leest uit eigen werk. Zittend, helemaal rechts, Maeterlinck. Naast hem Gide.
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Hij koesterde lange tijd sympathie voor het socialisme en zelfs voor het anarchisme met hun
vrijheidsstreven, hun afkeer voor het gezag en de kleinburgerlijke moraal. Naast dichter was hij ook
een vooraanstaand kunstkenner die met zijn baanbrekende kunstkritieken jonge veelbelovende
kunstenaars onder de aandacht van het publiek bracht (James Ensor, Theo Van Rysselberghe, Leon
Spillaert en Henry Van de Velde). Hij was een vertaler van de literaire en artistieke vernieuwing rond
de eeuwwisseling.
Een vernieuwer was Camille Melloy geenszins. Hij hield meer van tradities en het traditionele vers
terwijl Emile Verhaeren een vrije verzenschrijver was van aard en techniek. De poëzie van Melloy
was minder opzichtig, noch geruchtmakend. Als men een Vlaamse kermis beschrijft met de lof op
Breughel, bier en blauwe lucht stelt men vast dat de toon bij Melloy minder ruig, gedempter en teerder
is dan bij Verhaeren. De Vlaamse boerenvrouwen zal Verhaeren in hun weelderige vormen uitstallen
in een stijl die tintelt van genot en wellust. Ook varkens, koeien en oergezonde boerenmeiden vinden
plaats in zijn zinnelijke taferelen die hij schildert met een brutale bekoorlijkheid die getuigen van zijn
naturalistisch talent.
Had Camille Melloy waardering voor het werk van Emile Verhaeren?
Dit kunnen we ongetwijfeld positief beantwoorden.
Op 20 juni 1937 houdt hij een toespraak aan het graf van Verhaeren in naam van de Belgische
schrijvers. Toen Camille Melloy leraar was aan het
college te Melle liet hij regelmatig gedichten publiceren in
hun tijdschrift “Revue Melliste”. Het valt wel op dat

natuurgedichten hierbij de voorkeur
krijgen. In een artikel van Camille
Melloy vernemen we dat “De la Flandre
Verhaeren a donné une image
truculente,
conforme
à
son
tempérament” en als hij hem vergelijkt
met Gezelle schrijft hij dat hij deze
laatste “plus intime, plus nuancé et aussi
plus vrai” vindt… en wat verder vervolgt Melloy “Le génie de Gezelle diffère profondement du génie
de Verhaeren: celui-ci impétueux comme le torrent au la Mer; celui-la, profond et calme comme ces
douces rivières de Flandre.”.
In het boek over Camille Melloy schrijft Marcel Lobet: “Il y a dans l’oeuvre de Verhaeren, nous dit
Melloy, le fremissement d’une magnifique sincérité, mais il y a aussi, trop souvent, de la rhétorique.
J’ai aimé surtout, dans Verhaeren, les cahiers de Toute la Flandre, pour le pittoresque très reël et te
goût flamand. Maintenant je préfère sans doute ses Heures Claires”.
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Deze zienswijze van Camille Melloy moet ons niet verwonderen. Het sensuele, het naturalisme, de
moderne visie van Emile Verhaeren lagen hem minder. Melloy was geen baanbreker, Verhaeren wel.
Tot slot kunnen we ons de vraag stellen: “Wat is er van Emile Verhaeren en Camille Melloy in onze
huidige tijd overgebleven?” Zijn het “vergeten” figuren geworden die in de plooien van de Vlaamse
emancipatie dreigen te verdwijnen en die dankzij een aantal geïnteresseerde personen en verenigingen
nog niet “begraven” zijn?
In Sint-Amands-aan-de-Schelde is men er in geslaagd een nieuw modern museum uit de grond te
stampen weliswaar met de grote steun van hun provincie en recentelijk heeft men er een uitgebreid
herdenkingsprogramma op het getouw kunnen zetten. Men heeft er ook getracht, gezien zijn prachtige
ligging en mede door de sombere tombe van de dichter, die met zijn voeten in de Schelde wou
begraven worden, een toeristische trekpleister van te maken.
En hoe verging het Camille Melloy, niet zo internationaal bekend, niet zo universeel, maar toch
waardevol? In 1991 werd hij opnieuw tot “leven” gewekt met een zeer geslaagde herdenking naar
aanleiding van zijn geboorte, toen 100 jaar geleden. Vooral de uitgave van een bundel die grotelijks in
het teken stond van zijn relatie met onze Vlaamse auteurs Felix Timmermans, Stijn Streuvels, Yvonne
Waegemans en Antoon Coolen en de getuigenissen van gekende oud-leerlingen: Félicien Marceau,
Charles de Trooz, René Felix Lissens e.a. waren een openbaring voor velen.
Ook de video over het leven en werk van Camille Melloy die hier uit voortvloeide en de verschillende
artikelen die in allerlei tijdschriften verschenen, wekten bij heel wat mensen nieuwsgierigheid en
belangstelling. De studie over zijn werk moet verder gezet worden en we hopen dat Camille Melloy in
de toekomst ook een plaats zal krijgen in ons Gemeentelijk Museum, zodat een stukje literair erfgoed
niet verloren zal gaan. Niettegenstaande hij hoofdzakelijk in het Frans schreef zijn zijn verdiensten
voor Vlaanderen niet te onderschatten. Terecht typeerde Mabille de Poncheville in zijn “Promenades
avec Emile Verhaeren” Melloy comme Verhaeren de France et de Flandre. Om die erfenis van zoveel
mooie teksten te bewaren moet er dringend meer vertaald worden, schrijft Chris van de Poel in een
artikel van de Standaard “Tussen wal en schip” (11 juli 2002). En dat is een oproep tot gegadigden.

Emile Verhaeren (1855-1916)
Chronologisch overzicht
1855
1860
1866-67
1968-73
1875
1881
1882
1883
1886
1888
1891
1898
1899

Op 21 mei wordt Emile Verhaeren in het Scheldedorp Sint-Amands geboren.
Geboorte van Marthe Massin, zijn latere echtgenote.
Verhaeren begint de humaniora in het “Collège Saint-Louis” te Brussel.
Humaniorastudies aan het “Collège Sainte-Barbe” te Gent. Georges Rodenbach is
zijn klasgenoot. Eerste verzen.
Verhaeren schrijft zich in voor de Rechten te Leuven.
Promotie tot doctor in de Rechten. Als dusdanig wordt Verhaeren stagiair bij Edmond
Picard te Brussel; deze advocaat introduceert hem in socialistische en artistieke
kringen.
Begin van zijn redactionele bedrijvigheid in de tijdschriften “L’Art Moderne” en “La
Jeune Belgique”. Vriendschap met de schilders Theo Van Rysselberghe, Fernand
Khnopff en James Ensor.
Verschijnen van zijn eerst dichtbundel “Les Flamandes”.
Uitgave van de bundel “Les Moines”, geïnspireerd door een verblijf in de abdij van de
Trappisten te Forges het jaar voordien.
Na de dood van zijn ouders raakt hij in een crisisperiode. Verschijnen van de bundels
“Les Soirs” en “Les Débâcles”.
Verhaeren treedt in het huwelijk met Marthe Massin. Publicatie van “Les Flambeaux
noirs”, “Au Bord de la Route” en “Les Apparus dans mes Chemins”.
Verhaeren publiceert zijn eerste toneelstuk “Les Aubes”.
De dichter vestigt zich in Saint-Cloud, nabij Parijs. Dikwijls trekt hij zich ook terug
in zijn buitenverblijf te Caillou qui Bique in Henegouwen. Publicatie van “Les
Visages de la Vie”.
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1904
1905
1911
1912
1914-15
1916
1920
1927
1931
1955
1966

2005

“Les Tendresses premières” verschijnt. Het is het eerste deel in de cyclus “Toute la
Flandre”.
Verhaeren ontmoet de Oostenrijkse schrijver en latere biograaf Stefan Zweig. Hij
bundelt nieuwe liefdegedichten in “Les Heures d’Après-Midi”.
“Toute La Flandre” wordt afgesloten met “Les Plaines”. “Les Heures du Soir” is het
sluitstuk van de cyclus liefdegedichten.
Opvoering van het toneelstuk “Hélène de Sparte” te Parijs.
Verhaeren bezoekt het front aan de IJzer.
Op 27 november , daags na een conferentie in Rouen, verongelukt hij er in het station
onder een trein. Enkele dagen later wordt zijn stoffelijk overschot overgebracht naar
Adinkerke.
In de senaat te Brussel wordt een nationaal eerbetoon gehouden voor Emile
Verhaeren.
Overbrenging van zijn lichaam naar het geboortedorp Sint-Amands, waar hij nu,
volgens zijn wens, rust aan de Scheldeboorden.
Overlijden van Marthe Massin.
Het lichaam van Marthe wordt bijgezet in het praalgraf te Sint-Amands. In
aanwezigheid van koningin Elisabeth wordt het vroegere “Veerhuis” een
Verhaerenmuseum geopend.
Plechtige herdenking van de vijfstigste verjaardag van het overlijden van Emile
Verhaeren. Koningin Fabiola brengt hierbij een bezoek aan Sint-Amands. Oprichting
van een monument “De Veerman” van Mark Macken, geïnspireerd door Verhaerens
gedicht “Le Passeur d’Eau”.
Herdenking van de 150ste verjaardag van de geboorte van Emile Verhaeren met
tentoonstellingen, wandelingen, concerten en lezingen.
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DEVOTIONALIA – DEEL 8
- door Piet Selhorst Aartsengel Michaël
Bij een schenking van medailles aan het Gemeentelijk Museum te Melle door de heer Gerard Galle,
bevond zich een mooie medaille van aartsengel Michaël (afb.1). Michaël is de aanvoerder der engelen,
de overwinnaar van de boze machten. Aartsengel Michaël komt in alle drie de monotheïstische
wereldreligies voor: het christendom, het jodendom en de islam. Ook treffen we zijn naam aan in de
Oud-Egyptische mythologie. Hij wordt vaak afgebeeld met zijn blauw vlammende zwaard (dit is het
symbool voor de heldere kracht van de liefde), een draak aan zijn voeten (de boze machten) en soms
een weegschaal, zoals op onze medaille, waarmee hij tijdens het “Laatste Oordeel” het gewicht van de
zielen bepaalt. Hij wordt beschreven als krijger, bestrijder der duistere machten en beschermer. In het
latere volksgeloof is hij de begeleider van de zielen, die gestorven zijn, op hun weg naar de hemel.
Michaël is de patroon van de wapendragers en vanwege zijn weegschaal ook van de bakkers,
weegmeesters en apothekers. Paus Gregorius de Grote ( 590-604) wijdde de Engelenburcht (Castel
Sant’Angelo) te Rome (afb.2) aan Michaël toe nadat de aartsengel tijdens een pestepidemie aan de
paus verschenen was, boven op burcht terwijl hij zijn vlammende zwaard in de schede stak, wat
betekende dat Gregorius bede was verhoord en de strijd tegen de pestepidemie voorbij was. Hierdoor
wordt hij aangeroepen als beschermer tegen bliksem en onweer. Zijn feestdag heeft plaats op 29
september.
afb. 1: voorzijde
(grootte 2/1)
Uit de collectie van het
Gemeentelijk Museum Melle

afb. 2: Engelenburcht (grootte 1/1)
uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle
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afb. 1: keerzijde
(grootte 2/1)

Agnus Dei (grootte ¾)
Uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle.
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Agnus Dei
In het vorig nummer van De Gonde, had ik het over het Agnus Dei dat gedragen werd om
bescherming te bekomen. Bij deze heb ik het over het Agnus Dei dat bij onze voorouders aan de wand
van hun woonkamer hing ter bescherming van het hele gezin tegen alle onheil.
Het Agnus Dei (Lam Gods) is het symbool van de Verlosser Jezus Christus, maar ook voor diens
voorloper Sint Jan de Doper, die als eerste de uitspraak deed: “Ziet het Lam Gods dat wegneemt de
zonden der wereld” toen hij Jezus doopte in de Jordaan.
Het Agnus Dei uit de collectie van het Gemeentelijk Museum te Melle is één van de oudste in
Vlaanderen en zoals u op de foto kan zien een echt kunstwerkje. Het wassen medaillon is nog in zeer
goede staat en dateert uit 1692. Het heeft een hoogte van 16 cm en is 12 cm breed, wat vrij groot is.
Buiten de afbeelding van het Lam Gods, het wapenschild en de naam van de paus, leest men op de
rand: “Ecce Agnus Dei Qui Tollit Peccata Mundi” (Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de
wereld). Verder is het mooi versierd met parels, snij en knipwerk, zodat je aan een geheel komt van 28
cm hoog op 23 cm. In de vier hoeken bevinden zich relikwieën (stukjes beenderen) van heiligen of
dierbaren. Spijtig genoeg zijn niet alle namen leesbaar.
De wijding van de was voor een Agnus Dei gebeurt binnen het eerste jaar van de pausverkiezing en
dan enkel om de zeven jaar van het pontificaat, alsook tijdens een heilig jaar. Het wordt gewijd op
Witte Donderdag. Als bewijs wordt de naam van de paus en zijn wapenschild in de was afgedrukt. In
ons geval van Paus Innocentius XII, die geboren werd in Spinazola, bij Napels, op 13 maart 1615 als
Antonio Pignatelli. Hij werd kardinaal in 1682 en in 1687 aartsbisschop van Napels. Op 12 juli 1691
werd hij na een conclave van bijna zes maand tot paus verkozen. Hij stierf op 27 september 1700.

Bas-reliëf, ontworpen door Jules Vits
(40 x 50 cm) (collectie Gemeentelijk Museum Melle)
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Kind Jezus
De kronieken van het karmelietenklooster van Praag (Tsjechië) laten uitschijnen dat de economische
toestand van de kloostergemeenschap zeer onzeker was na het vertrek van het keizerkijk Hof van
Praag naar Wenen in 1628. Bijgevolg besloot de nieuwe prior inkomsten te verwerven beroep doende
op bovennatuurlijke middelen en gaf de opdracht aan pater Cyprien de Sainte Marie een beeldje te
bekomen voor de onderrichting en ter stichting van de nieuwe kloosterlingen. Het Beeldje stelde de
Zoon Gods voor, onder de vorm van een klein kind en diende in de gebedsplaats bewaard te worden
waar religieuzen het konden vereren. Het beeldje (een oud familiestuk) werd geschonken door prinses
Polyxena van Lobkovic, één van de voornaamste figuren van de pro Habsburg partij van Praag Zij was
de dochter van Vratislav van Pernstein, grootkanselier van het koninkrijk Bohemen. Het beeld werd
geplaatst in de binnenhuiskapel van de novicen. Volgens de kroniekschrijver bewees het beeldje van
meet af aan zijn diensten: Ferdinand II schonk aan het convent een jaarlijkse rente van 2000 florijnen,
betaald door de Kamer van Bohemen en hij gaf het bevel maandelijks de pater cellier te bevoorraden.
Korte tijd daarna verdween de verering van het Kind Jezus uit de aandacht doordat in 1630 het
noviciaat werd overgebracht naar een nieuw klooster in München en de kloosterlingen, die in
Bohemen verbleven dat bezet was door de Saxen, zich in een onzekere toestand bevonden. Maar in
1637 kwam een oud-novice pater Cyrilus van de Moeder Gods (Nikolaus Schokwilerg 1590-1675)
terug naar het klooster van Praag. Hij staat bekend als de voornaamste stuwkracht in de devotie van
het Kind Jezus. Hij vond het beeldje terug, dat in zijn noviciaat het voorwerp was van zijn devotie,
verlaten in een bergplaats achter het hoofdaltaar. Hij gaf het beeldje terug zijn ereplaats in de bidkapel
van het klooster.
De kroniekschrijver vertelt dat als gevolg van deze daad van verering, de vijand zich wegtrok uit de
stad en dat de economie herleefde.
Op 26 juli 1651 heeft de algemene overste van de karmelieten Frans van het Heilig Sacrament ter
gelegenheid van de canonieke visitatie van de communauteit, de verplichting opgelegd de devotie tot
het Kind Jezus te bevorderen. Zo gebeurde, overal in Europa en tot zelfs in Latijns Amerika
verspreidden en stimuleerden de Karmelieten de devotie tot het Kind Jezus.
De medaille hieronder is van het Kind Jezus van Praag. Op afb.2 staat IHS, waar drie betekenissen
voor bestaan.
1 In Hoc Signo (Vinces) = In dit Teken (Overwint ge)
2 IHS oys
= Griekse naam voor Jezus
3 Jezus Hominum Salvator = Jezus redder (heiland) van de mensheid

Afb. 1

Afb. 2
(grootte 2/1)
Uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle
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Dit beeldje werd tot in de jaren zestig van de vorige eeuw meegedragen
in de processie van de Sint-Martinusparochie Melle.

Beeldje van het Kind Jezus uit de collectie van
het Gemeentelijk Museum Melle (grootte 100 cm).
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Prentjes van het Kind Jezus uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle (grootte 1/1).
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HISTORISCHE VOETWEGELS (DEEL 2)
- door August De Baets Mogelijks als gevolg van zekere mistoestanden inzake het gebruik van de voetwegels stemde de
Gemeenteraad, in zitting van 16 mei 1927, een politiereglement over het verkeer in deze wegels. Dit
luidde als volgt:
De Gemeenteraad
Overwegende dat er reden bestaat schikkingen te nemen aangaande het verkeer op de voetwegen.
Gezien de wet van 26 augustus 1925 op de politie van het vervoer en van het verkeer. Gezien artikel
78 der gemeentewet.
Besluit:
art.1 De voetwegen zijn uitsluitend aan de voetgangers voorbehouden. Het is verboden er rijtuigen,
paarden, rundvee enz. door te voeren of door te leiden indien deze voetwegen geene wettige
breedte hebben van ten minste 1m50. Het verbod zal door opschrift aan den ingang der
voetwegen worden aangeduid.
art.2 In den kom van de gemeente strekt dit verbod zich uit tot de wegen die min dan twee meters
wettige breedte hebben; paarden en vee zullen nochtans aldaar mogen doorgebracht worden
indien de voetweg de enige toegang is eener woning waar de belanghebbende moet henen
komen.
art.3 Op de deelen voetwegenis van min dan twee meters wettige breedte waar het verkeer
toegelaten is zooals voorzien onder artikel 2 zullen de geleiders van voertuigen of vee zich
moeten schikken derwijze dat zij de voetgangers niet hinderen noch in gevaar brengen. De
wielrijders zullen desnoods afstappen.
art. 4 De overtreders zullen door de straffen van enkele politie beteugeld worden voor zooveel
geen andere straffen door de wet voorzien zijn.

Begijnewegel B.W.26
De Begijnewegel liep van de Grote Elsdries dwars door de Lindebossen naar de Lindestraat. Hij had
zijn naam te danken aan de aanpalende percelen die, in de 18de eeuw nog eigendom waren van het
Klein Begijnhof ter Hoyen in Gent.
De wegel begon schuins over de Kruisstraat tussen de hofsteden van de erven Deneve uit Gent en deze
van Charles Foucquaert . Aan de ingang van de Driesstraat begon hij als een los op een breedte van
3m. om wat verderop herleid te worden op 1m tot aan de Lindestraat waar hij eindigde aan de hofstede
van Leon De Schepper.

Appelwegel B.W.46
Alles wijst erop dat de Appelwegel waarschijnlijk vroeger deel uitmaakte van een andere oude wegel.
De naam werd hem waarschijnlijk toebedacht bij het opmaken van de Atlas der Buurtwegen toen op
iedere hoek van het kruispunt van de Geraardsbergse– met de Brusselsesteenweg een herberg stond
waarin de naam appel voorkwam. Voordien werd hij Kerkwegel genoemd. Dat een traditie soms een
lang leven beschoren is blijkt uit het feit dat hij nog in een beraadslaging van de gemeenteraad van
7.10.1895 nog als Kerkwegel wordt beschreven1. Volgens de Atlas der Buurtwegen (1843-1845)
begon de wegel in de Braemackere aan het land en eigendom van Victor Vande Woestijne en de
brouwerij van Pierre François Vander Cruyssen, nu brouwerij Huyghe. De wegel liep schuins weg
langs de hofstede van Jan Baptist Vermeiren tot aan de hof van de weduwe Vander Huren in de
Kloosterstraat of de vroegere Oude Brusselseheirweg. Eigenaardig en voorlopig onverklaarbaar
1

D.C.M. Gemeenteraadsverslagen 1884-1897
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vinden we in de Atlas van de Buurtwegen nog een deeltje Appelwegel verderop in de Kloosterstraat.
Dit stukje wegel lag nabij of naast de pastorij en eindigde aan het oude kerkhof waar destijds het
Lijken-of Beenderhuisje stond. Op de kaart van Ferraris zien we dat de Appelwegel vanuit de
Kloosterstraat in de richting liep van de watermolen .Op de plaats waar hij de Geraardsbergsesteenweg
vervoegde –in de 18de eeuw noemde dit deel nog Saeylinckstraete2 – lag ietwat verderop de
watermolen aan de Gonde. 0ver de beek begon de Klopekkenwegel die naar de wijk Mullem liep en
het goed ten Ackere.
De Appelwegel had in die periode een lengte van 240m en een breedte van 1,50m. Het deel tussen de
Brusselsesteenweg en de Geraardsbergsesteenweg is jaren geleden opgenomen in de brouwerij
Huyghe.

De Kloosterstraat, rechttegenover de toenmalige beenhouwerij van E. De Meyer gaf de Appelwegel verbinding
met de Brusselsesteenweg. Deze foto dateert van midden de jaren 1930.

Foto van de Brusselsesteenweg, daterend van het begin van de 20ste eeuw, genomen van aan het kruispunt ‘de
Appelhoek’, kijkend richting Gent. Rechts, ter hoogte van het huis met het uithangbord ‘Estaminet’, gaf de
Appelwegel verbinding met de Kloosterstraat.

2

RA G.Melle nr.12, nrs 528 en550..
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Detail uit de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850), het traject van de Begijnewegel is hier bruin ingekleurd.
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Detail uit de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850), het traject van de Appelwegel is in het rood aangegeven, het traject van de
Kerkstukwegel is groen ingekleurd.
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De Kloosterstraat, links de pastorij, er net voorbij, links van de foto, had je een klein straatje dat toegang tot de SintMartinuskerk verleende en indertijd ook Appelwegel werd genoemd.

De Kerkstukwegel B.W. nr.47
De Kerkstukwegel begon aan de oostzijde van de
kerk en het oude kerkhof aan de weide van Jean
François Abbeloos.In 1751 behoorde deze weide aan
een zekere Juffrouw Versmissen. De wegel volgde
de kadasterlijn die de scheiding aangaf tussen het
land van de Lockermansstede en de meersen aan de
Schelde. Hij eindigde aan de hof van Hipoliet Van
Thurenhout in de Pontstraat. Deze laatste was een
handelaar in bouwstoffen die eigenaar was geworden
van het kasteel Triest en bijhorende gebouwen. Hij
bezat een loskaai aan de Schelde nabij het veer. Het
kasteel Triest was, in de late middeleeuwen, de zetel
van een landbouwexploitatie3. De bewoners,
pachters en personeel, konden langs de wegel
rechtstreeks naar de kerk en het dorp gaan. Hij had
een breedte van 1,50m en was 368 m lang.
De boeren konden via deze weg hun vee naar de
weiden aan de Schelde drijven.
Hij was vooral van belang voor de inwoners van
Heusden aan de overkant van de Schelde die
kerkelijk bij Melle behoorden en het veer en de
Kerkstukwegel gebruikten om zich naar de kerk te
begeven.

Het nog resterend deeltje van de Kerkstukwegel, gelegen tussen
de Pontstraat en de Brugstraat. Zicht vanuit de Pontstraat.

3

A.De Baets, Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle, p.125
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De loskade aan de Schelde nabij de Pontstraat ter hoogte van de plaats waar tot circa 1870 het veer verbinding gaf met de overkant
van de stroom.

In de jaren 1980 genomen foto van het nog resterend deeltje van de Kerkstukwegel. Zicht vanuit de Brugstraat, kijkend in de
richting van de Pontstraat.
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