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Zichtkaart daterend van begin de jaren 1900 met de gewezen onderwijzerswoonst en het
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Woord vooraf,

In de zomer van 1971 werd door enkele enthousiaste Mellenaars gezocht naar sporen van de in de

16de eeuw verwoeste burcht 'Cortrosine', honderden jaren de verblijfplaats van de heren van
Melle. Deze activiteiten lagen aan de basis van het ontstaan van onze heemkundige vereniging en later
aan de oprichting van het Gemeentelijk Museum (1973) en in 1984 van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum. Van dan afhebben deze mensen zich onverdroten ingezet om de geschiedenis
van onze gemeente te reconstrueren en tastbare relicten bijeen te zoeken die er een illustratie van zijn.
Dé pionier van toen, August De Baets, is onze lezers meer dan bekend. In elk nummer van ons
tijdschrift wordt een gedegen artikel van zijn hand gepubliceerd. Reeds vierendertig jaar deelt hij
zijn kennis over Melle's, vaak ver, verleden mee aan onze lezers. Tussendoor presteerde hij het een
drietal boekdelen over onze gemeente samen te stellen en ja, beste lezers, dagelijks nog kunt u hem
aantreffen in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. Hij helpt er wie het nodig heeft om
oude teksten te ontcijferen (zijn cursusboek 'Kennismaking met Oud Schrift' is alom bekend), hij
studeert er nog als voorbereiding op een volgend artikel, kortom voor zijn gratuite inzet voor de
gemeenschap verdient August De Baets wel een bijzonder grote medaille. August De Baets werd
onlangs 90 jaar oud (of jong), we hebben dat gepast gevierd, onze vereniging samen met de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) afdeling Melle/Gent en het gemeentebestuur. Een
verslagje hiervan vindt u verderop in dit nummer.
'De Nacht van de Geschiedenis' in maart en 'Erfgoeddag' in april waren succesvolle activiteiten die
mee door onze vereniging werden georganiseerd. De publieke belangstelling was groot en steunt ons
in de voorbereiding van toekomstige projecten.
In voorliggend nummer van ons tijdschrift vindt u weerom een waaier van interessante onderwerpen,

o.a. een bijdrage over communieprentjes die zich bevinden in onze collectie, het vervolg op de
historiek van de Melse voetwegels en een brok weetjes over de gewezen onderwijzerswoonst en de
architect ervan, Modest De Noyette, een befaamd ontwerper uit de 19de eeuw.
Veel leesgenot en een prachtige zomertijd!

Jan Olsen
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Lid worden van de Heemkundige Vereniging De Gonde kan :
door storting van minimum 7,5 € (gewoon lid)
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448-3586321-38
Heemkundige Vereniging De Gonde
p/a Brusselsesteenweg 353
9090

Melle

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

- 2-

DE GEWEZEN ONDERWIJZERSWOONST
- door Jan Olsen-

I.

N

aar aanleiding van de zomerkermis van 1986 te
Melle, twintig jaar geleden dus, organiseerden
100 Jaar
Jaar
we met het Gemeentelijk Museum in
samenwerking met de Heemkundige Vereniging De
OUD GEMEENTEHUIS
GEMEENTESCHOOL
Gonde een tentoonstelling met als titel " 125 jaar
gemeenteschool en 100 jaar gemeentehuis", het ging hem
uiteraard over het gebouw dat nu fungeert als
j~[fl'l®®oo~~OO~~
Gemeentelijk Museum en gelegen is langs de
Brusselsesteenweg nr. 395. Het nummer 23 van het
...-..,..... _,
.. ,..._••• ... _,ou •.a••
tijdschrift ' De Gonde' (15 de jg. / 1986) werd daar
_la, •. ,.....
overigens volledig aan gewijd.
..
Vanaf 1831 betaalde het Melse gemeentebestuur in het
, - CEilEllfIIJI IBIEII __
kader van haar raadszittingen 25 Fr. huur voor het
_r .~.
gebruik van een lokaal in de toenmalige herberg 'De
Markies van Rode ', deze was gelegen
125 .._~-:r,"l' OW" " "
op de hoek van de Wezenstraat en het
jaar
ê:::-i ,
Dorpsplein, ongeveer op de plaats
u
n
waar heden het Melse politiekantoor,
l ••• ,..:...
a"".; '·'::.19'''' iS',., ....
a-.:. ....
voorheen de rijkswachtpost, is
a
school
gevestigd. Na de verhuis in 1887 van
GEMEENTE
het gemeentebestuur naar het in 1886
toenmalige gemeenteschool,
opgetrokken gebouw boven de
huis
_ .tab
_ wuu.
...
Us.
......
Gemeentehuis ' genoemd.
werd voornoemde herberg ' het Oud
er les gegeven ten huize van
Voor de eerste gemeenteschool werd
• I),. ~~"tde
aanleiding van de sterke groei
de onderwijzer zelf, doch naar
door het gemeentebestuur
van het aantal leerlingen werd in 1859
laten bouwen op de plaats van
beslist een apart schoolgebouw te
100
i<Jclr
een klaslokaal werd er tevens
het huidige oud-gemeentehuis. Buiten
woonst voorzien voor de onderwijzer.
Toen men dacht aan de bouw van een gemeentehuis en geen onteigening van gronden wilde
organiseren, besliste de gemeenteraad het bestaande schoolhuis met één bouwlaag op te trekken. Deze
laatste ruimte zou dan onder andere kunnen gebruikt worden voor de bijeenkomsten van de
gemeenteraad alsmede als plaats
Melle - L. Grand' Plate,
voor bepaalde festiviteiten.
De schoolbevolking bleef echter
groeien en de gemeenteraad
besliste in 1872 geld te voorzien
voor de bouw van een aparte
onderwijzerswoning
en
de
in
het
vrijgekomen
ruimte
schoolgebouw te gebruiken als
bijkomend leslokaal. Op pagina 14
van voormelde uitgave lezen we:
, .. .In zitting van 20 februari 1873
besliste de gemeenteraad de
aankoop van een stuk grond naast
de bestaande school, eigendom van
Adelaïde De Poorter, weduwe van
Zicht op het Dorpsplein, de pijl duidt de herberg 'De Markies van Rode ' aan.
August Bouqué. De oppervlakte
Foto daterend uil het begin van de 20''' eeuw, Bemerk de prachtige houten
kiosk op het plein.
ervan bedroeg 6a 46ca. Modeste
De Noyette, bouwkundige te
b.:.t~I'1. ~ ..
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Ledeberg,
opgemaakt . .. ' .
In 1874 waren de werken voltooid.
Het kostenplaatje bedroeg 19.124
oude Belgische franken. In het in
1989 gepubliceerde boek 'Bouwen
door de eeuwen heen in Vlaanderen'
(deel 12n 2) schrijven de auteurs
Chris Bogaert en Mieke Verbeeck op
p. 256 over deze woning dat ze
aansluit bij
de
semi-officiële
bouwtrant
van
de
doorsnee
schoolhuizen uit de tweede helft van
de 19de eeuwen geven de volgende
lyrische beschrijving van het
bouwwerk:
'Donkere bakstenen
lij stgeve1s begrensd door lisenen',
1.!J.j.
uitspringende
middentraveeën Detail uit de kadastrale kaart van P.e. Popp (ca. 1850) met in het geel de aangeduide
grond waarop de onderwijzerswoonst werd gebouwd.
eindigend op een trapgeveltop.
Steelboogvensters met markerende
hardstenen booglijsten op rechte aanzetten. Spaarvelden afgelijnd door een baksteen- of bogenfries.
Hardstenen deuromlij sting
onder een gebogen kroonlijst
op consooItjes. Uitkragend
vierkant pseudohoektorentje
op de bovenverdieping met
gekanteelde
bekroning
boven de witte gevelkroonlij st. '
Tot in 1962 werd het
gebouw effectief bewoond
door de hoofdonderwijzer en
zijn gezin. Van een deel van
de familie De VriezeGisseleire (vader Remi was
schoolbestuurder van de
Gemeentelijke
Jongensschool), die er woonde
tussen
1925 en 1944,
De familie De Vrieze-Gisseleire op de koer van de gewezen onderwijzerswoonst met zicht op
drukken we hier een foto af
een stukje achtergevel .
• liseen (lisenen) = pilastervonnig uitspringende verticale muurbekleding die uitgaat van een gemeenschappelijke basis en tot dicht onder het
dak reikt.
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genomen op de koer achter de woning. Deze was bereikbaar via een poortje dat toegankelijk was
langs het pleintje voor het oud-gemeentehuis. De laatste hoofdonderwijzer die er woonde was Louis
Coppens (1904-1998), namelijk van 1945 tot 1962. Vanaf dan verbleef het gezin Timperman er, vader
Roger (lid van onze vereniging) en wijlen zijn echtgenote werkten toen in dienst van de gemeente.
In 1998 kreeg het gebouw,
mede op aansturen van de
toenmalige schepen van
cultuur Oscar De Backer,
een andere bestemming, het
werd de vaste stek voor een
gedeelte
van
het
gemeentelijk archief en biedt
sindsdien tevens onderdak
aan
het
Documentatiecentrum, dat inhoudelijk mee
uitgebouwd wordt door de
Heemkundige
Vereniging
De Gonde en de afdeling
Melle/Gent van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde (VVF) . In november
v. l.n.r.: Edouard de Potterd 'Indoye
(burgemeester), Herman Balthazar
(gouverneur van Oost- Vlaanderen) en August
De Baets (archivaris)

van voormeld jaar werd de
aangebouwde leeszaal plechtig
ingehuldigd
uiteraard
m
aanwezigheid van de leden van
het
Melse
college
van
burgemeester en schepenen en
tevens van de toenmalige
gouverneur van de provincie
Prof.
Dr.
Oost-Vlaanderen,
Herman Balthazar alsook van de
stadsarchivaris
van
Gent,
mevrouw Leen Charles. Dat het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum tot ver over ' s lands
grenzen van een goeie faam mag genieten is
genoegzaam bekend en hoeft hier geen verder
betoog. Jaarlijks vinden meer dan drieduizend
vorsers hun weg naar deze instelling.
Maar wie was nu die architectlbouwkundige
Modest De Noyette? We zochten dit voor u op.
Modest De Noyette werd geboren te Ledeberg
op 22 februari 1847 uit het tweede huwelijk
van Amedeus De Noyette met Maria Pretz.
Vader Amedeus, timmerman, schrijnwerker en
later in zijn leven ook aannemer, was in 1813
geboren te Melle (zie ook de genealogische
schets in bijlage) in het gezin van Josephus
De herberg en de slachterij van het gezin Frank Nevejans in de
Dominicus en Joanna Jacoba De Vogelaere die
Driesstraat te Melle.
in de Drieswijk woonden. Een andere zoon uit
dit laatste gezin, Leander De Noyette, vonden
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we terug in de kadastrale legger horende bij de kaart van P.e. Popp uit half de 19de eeuw als eigenaar
van een aantal percelen grond in de Drieswijk en o.a. het huis waar een honderd jaar later Gustaaf
Frank (1889-1968) en zijn echtgenote Maria Bertha Nevejans (1887-1936) vóór Wereldoorlog IJ er
een herberg en slachterij uitbaatten (zie 'De Gonde' jg. 28 / 2000/ nr. 2, p. 27 e.v.).
Ook al kreeg Modest zijn opleiding aan de Gentse stedelijke academie (met o.a. als leraar Adolphe
Pauli), zijn oeuvre lag volledig in de lijn van de Sint-Lucasneogotiek en genoot het vertrouwen van de
geestelijkheid. Echter in de KADOC (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum) -Nieuwsbrief
nr. 3 van 2002 op p. 23 lazen we over Modest De Noyette dat het voor een buitenstaander moeilijk is
om hem te beschouwen als een exponent van de Sint-Lucasideologie, o.a. omwille van voornoemde
instelling waar hij zijn opleiding genoot alsmede omwille van het feit dat er regelmatig werk van hem
gepubliceerd werd in de "Emulation", een tijdschrift van de zeer Brusselse en wereldse Société
Centrale d' Architecture de Belgique. Modest De Noyette was een zeer begenadigd architect die faam
verwierf met ondermeer zijn ontwerpen van talrijke
religieuze bouwwerken, waarvan de uitvoering vaak
gebeurde in samenwerking met de bekende ateliers van
Blanchaert,
Bressers, Bourdon, Rooms en Zens. In het
41il~. ban St. Jrucas rn .st. :Joltf
weekblad 'De Beiaard' van 20 augustus 1999 verscheen
in het kader van een extra katern 'Architectuur van
NAAMLIJST
Empire tot Art Nouveau' een korte bijdrage over
Modeste De Noyette. Uit onze documentatie vernamen
we tevens dat hij zeker vanaf 1895 erelid was van de
Gilde van Sint-Lucas en Sint-Jozef te Gent (ooit
opgericht als oud-leerlingenbond van de SintLucasschool), hij was daar in goed gezelschap, o.a. van
Leopoldus Blanchaert (beeldhouwer, geboren te Mel1e in
1834), Adolf Picha (zoon van de in 1896 overleden
Thomas Picha, bekend fabrikant o.a. te Mel1e), Mathias
Zens (beeldhouwer, leermeester van onder andere Aloïs
De Beuie, bij wie de Melse beeldhouwer Jules Vits ook
te leer was gegaan); andere gildebroeders met een band
met Melle waren: Jan Custers (beeldhouwer uit het
GENT
A SIFFF.R. DRUKKER
Nederlandse Stratum, 1867-1951 , vriend en belangrijke
opdrachtgever van Jules Vits), voornoemde beeldhouwer
1909
Aloïs De
Beu1e zelf, Jozef De Bosscher
(bouwkundige/aannemer uit Heusden, maakte de plannen
voor het gemeentehuis langs de Brusselsesteenweg te
Mel1e
dat
afgewerkt was in 1886), Gustaaf Ladon (zorgde in 1910 voor
de prachtige glasramen in het koor van de Melse SintMartinuskerk), Oscar Sinia (leermeester van Modest Van
Hecke, neef van Jules Vits), August Poppe (maakte in opdracht
van het toenmalig gemeentebestuur in 1917 een urbanistisch
plan voor de gemeente Melle) en Joris De Vloed uit Melle
(toen, en we schrijven 1909, nog leerling bouwkunde, later
stichter van het Davidsfonds in onze gemeente).
Een keuze uit bekende bouwwerken naar ontwerpen ontsproten
uit zijn creativiteit geven we hier voor u op een rij: de kerken
van Bambrugge (Sint-Martinus, 1873) en Lemberge (toegewijd
aan de Heilige Aldegonde) in 1874, deze was geïnspireerd op
de vroeg gotische architectuur uit de 13 de eeuw.
De afwerking in 1872 van de neogotische basilicaal uitziende
parochiekerk Sint-Simon en Sint-Judas Thaddeus te
Gentbrugge, oorspronkelijk een ontwerp van zijn halfbroer
Ferdinand De Noyette (1838-1870).
Grote herstellingswerken aan de Sint-Stefanuskerk te Melsen
D e toren van de Eeklose Sint- Vincentiuskerk
OF."

LEDEN
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en vergroting van de sacristie in 1880.
Getrouwe reconstructie van de in 1901 door brand vernielde, deels romaanse, Sint-Martinuskerk te
Asper tussen 1902 en 1905.
Andere kerken opgetrokken naar het ontwerp van
Modest De Noyette zijn: de Sint-Aldegondiskerk
te Deurle, de Sint-Gorikskerk te Haaltert (18701872), de Sint-Pieterskerk te Welle (1871-1874),
de Sint-Martinuskerk te Ronse (1892-1896), de
Sint-Jozefskerk te Aalst (het oorspronkelijk
1
ontwerp uit 1868 van de bouwkundige Joostens
dat in 1891 door M. De Noyette werd aangepast),
de Sint-Antonius van Paduakerk te Balgerhoeke
(Eeklo) (1905-'06), de Sint-Martinuskerk te
Arlon (1914) en zeker het vernoemen waard de
Sint-Vincentiuskerk te Eeklo. Tussen 1903 en
De Sinl-Marlinuskerk Ie Asper.
1907 leidde hij de restauratiewerken aan de SintMartinuskerk te Gent, gelegen aan de Einde
Were op Ekkergem. In 1909 mocht hij
meewerken aan de restauratie van de westelijke zijde van de Sint-Michielskerk te Gent.
Ook voor burgerlijke gebouwen mocht hij heel wat werk leveren. Onmiddellijk denken we hier aan de
Leopoldskazerne te Gent (Gaspar De Craeyerstraat), gebouwd tussen 1899 en 1905 naar een ontwerp
van Modest De Noyette, dit in opdracht van de Ministeries van Openbare Werken en
Landsverdediging. Op de binnenkoer ervan werd in 1930 met veel luister een monumentaal werk
onthuld van de hand van de Melse beeldhouwer Jules Vits naar aanleiding van de viering van het 100jarig bestaan van
Liniehet
2de
regiment (delen van
het
ontwerp
bevinden zich in de
collectie van het
Gemeentelijk
Museum).
Het
prachtig eclectisch
ogende hoekpand
aan het François
laurentplein
te
Gent, daterend uit
..
1885, is een ander
pareltje van zijn
architecturaal
kunnen. Behoudens

-- --

hoger beschreven
Binnenkoer van de Leopo/dskazerne mei hel monumenl gemaakt door de Me/se beeldhouwer Jules Vits.
onderwijzerswoonst
te Melle maakte hij
ook de plannen voor de schoolhuizen van Destelbergen (Dendermondsesteenweg / 1872) en
Scheiderode in de Bosstraat (1874), deze laatste woning werd in 1961 nog aangepast door de Melse
architect Leon Cottenie (1912-1993). Het voormalig gemeentehuis van Sint-Amandsberg
(Antwerpsesteenweg), een monumentaal vrijstaand gebouw in neogotische stijl werd uitgevoerd naar
een ontwerp van M. De Noyette in 1883 (de slankere torenspits dateert echter van 1935 en werd
ontworpen door de architecten J. en A. Rooms). Ook de gewezen kliniek Sint-Amandus te SintAmandsberg aan de Antwerpsesteenweg (1877), een gebouw met neo-romaanse inslag, is een werk
van Modest De Noyette.
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In 1999 werd het stadhuis van Wetteren bij besluit van de Vlaamse Gemeenschap beschermd als

monument. Burgemeester Vilain XIIII liet in de 19de eeuw, aan het marktplein, recht tegenover het
kerkgebouw het majestueuze bouwwerk optrekken naar een ontwerp van Ferdinand De Noyette (na
diens dood in 1870 volgde zijn halfbroer, Modest de werken verder op), die zich had laten inspireren
door de franse klassieke architectuurtraditie. De bouw werd in 1873 voltooid. Momenteel gebeuren er
aan dit gebouw de nodige restauratiewerken.
Een schoonbroer van Modest De Noyette, de beeldhouwer Camiel Lippens brachten we vorig jaar,
naar aanleiding van de herdenking van 10 jaar nieuwe Sint-Bavokerk te Gontrode (1855-2005), in de
publieke belangstelling. Camiel Lippens, geboren te Munte in 1840, bracht het grootste deel van zijn
kindertijd en jonge leven door op het goed te Cotele in Gontrode waar zijn vader actief was in de
landbouw. Hij huwde in 1876 te
Gentbrugge met Julia De
Moerloose (1844-1898), zij was
de zuster van Camilla De
Moerloose die in een tweede
huwelijk in 1871 de vrouw werd
van Modest De Noyette. Camiel
Lippens realiseerde in 1880 voor
de Sint-Bavokerk te Gontrode de
twee
neogotische
eiken
biechtstoelen. Ondermeer voor
de
reeds
vermelde
SintVincentiuskerk te Eeklo maakte
hij
de
prachtige
houten
preekstoel alsmede het stenen
hoogaltaar en een zijaltaar. E.H.
Petrus
Foubert was van 1866 tot
Een van de door Camiel Lippens met fraai houtsnijwerk voorziene biechtstoelen uit de
Sint-Bavokerk te Gontrode.
1874 pastoor te Gentbrugge en
had in die periode daar de SintSimon en Sint- Judas Thaddeuskerk laten bouwen naar een ontwerp van Ferdinand De Noyette, na de
dood van die laatste in 1870 nam zijn halfbroer Modest de zaak over, in het kerkgebouw werd een
eikenhouten preekgestoelte, een communiebank en een neogotisch altaar in Franse witte steen van de
hand van Camiellippens geplaatst. Voornoemde pastoor was tevreden over het geleverde werk en toen
hij in 1874 pastoor werd te Eeklo lag het voor de hand dat voor de bouw van een nieuwe kerk opnieuw
door hem beroep werd gedaan op architect De Noyette en zoals reeds vermeld voor een gedeelte van
de binneninrichting op de echtgenoot van diens schoonzuster, de beeldhouwer Camiel Lippens.
Modest De Noyette overleed te Ledeberg op 22 december 1923. Hij liet een zoon na, met name
Modest junior (0 te Ledeberg in 1881) die huwde met Marguerite Brot (Braux). Samen hadden ze een
dochter, Ginette De Noyette, geboren in 1923 eveneens te Ledeberg, die in 1958 te Tongeren trouwde
met de edelman Charles de Borman. Andere nazaten van Modest De Noyette zijn ons niet bekend.
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Dit gezin was woonachtig op
de Drieswiik te Me11e
Judocus De Noyette (landbouwer)
x
Jacoba (Jacqueline/Angelina) Coppens
Melle 17 juni 1751
o circa 1721
0 circa 1726
+ Melle 24 vendimiaire XIV (= 16-10-1805) + Melle 2 september 1806

Josephus Dominicus De Noyette
x
Ferdinanda Vastersagher...
(timmen11an / landbouwer)
Melle 11 mei 1796
o Melle 19 september 1763
uit dit huwelijk: geen kinderen o Vosselare 30 september 1772
+ Melle 18 brumaire V (= 8 november 1796)
+ Melle 13 maart 1831
xx
Joanna Jacoba (Maria Jacoba, Marie Jacqueline)
Melle 28 september 1803
De Vogelaere
o Melle 14 oktober 1771
+?

Amedeus De Noyette
(timmemlan / schrijnwerker / aannemer
o Melle 25 september 1813
+ Ledeberg 30 januari 1873

x
Ledeberg 5 april 1838

Barbara De Winne
(handelaarster / borduurster)
o Geraardsbergen 31 augustus 1813

I I

Gerardus Vastersagher x
Carola De Buck
Gerard De Vogelaere x Marie
Catherine Lammens

Franciscus De Win ne
(+ Geraardsbergen 4 april 1827) x
Maria Janssens (+ Geraardsbergen
17 januari 1834)

+ Ledeberg 197=me~i~
18=4:2_ _ _ _-I-~=======================:::::::,
Maria Pretz ~
o Overboelare 15 oktober 1815
+ Ledeberg 20 juni 1887

Ferdinandus Josephus De Noyette
x
(architect)
Gentbrugge 13 oktober 1864
o Gent 16 december 1838
+ Gentbrugge 30 juli 1870
Modestus De Noyette
(architect)
o Ledeberg 22 februari 1847
~ Ledeberg 22 december 1923

xx
Gentbrugge 22 augustus 1871

Joannes Pretz x Marie Thérèse
Vander Naillen

Camilla De Moerloose
(schoonzus van Camiel Lippens
1840-1911 , beeldhouwer)
o Gentbrugge 6 september 1840
+ Gentbrugge 16 december 1901

~

GEMEENTE IJK MUSEUM MELLE
Brusselsesteenweg 395 9090 Melle
zaterdag 1 juli, zondag 2 juli, maandag 3 juli
van 10u tot 12u en van 14u tot ISu
dinsdag 4 juli t.e.m. donderdag 6 juli
van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u30

TENTOONSTELLING

IICommunieprentjes, een kleurrijke evolutie"

Een expositie met talloze prachtige papieren pareltjes uit de eigen collectie.
We laten het publiek kennis maken met de modeversch~nselen in de illustraties over een periode van wel meer dan honderd jaar. Voor wie wil
wegdromen in zoete voorstellingen, voor wie houdt van moderniteit in de
wüze van uitbeelden of een speurder is op zoek naar vergel~kingspunten
met bUvoorbeeld de stU'evolutie in de architectuur, is deze tentoonstelling
zeker een aanrader!
Toegang: GRATIS!
Info: 09.252.26.47, e-mail: museum.melle@skynet.be

/:

."

Info & inschrijvingen:
Heemkunde Vlaanderen vzw
Huis De Zalm
=-~......,...rt~~IT

Zaterdag 14 Oktober
i:. in-S inarie Roeselare

Rodenbach,
en on achter de mytJle
- 10-

HISTORISCHE VOETWEGELS (DEEL 4)
- door August De Baets De Zwaantjenswegel (buurtweg nr. 55)
De geschiedenis van de Zwaantjenswegel is nauw verbonden met de Varingstraat waarvan hij sinds
vroege tijden deel van uitmaakte. De Varingstraat fungeerde destijds als verbindingsweg tussen de
Gontrodeheirweg en de oude Brusselseheirweg aan de herberg 't Zwaantje nabij het veer van
Nieuwenbossen. In het landboek van 1687 zien we dat de wegel toen nog een straat was want er staat
"Hughes vande Wie Ie in pacht van dhoirs Comelis de Deurwaerder met een hofstede ende herberghe
genaempt het Swaentien oost den heirewegh noort de straete .. . ". De aanleg van de nieuwe
Brusselsesteenweg in 1704 en vooral van de spoorlijn Gent-Mechelen in 1837 brachten een
belangrijke wijziging in het verkeerspatroon teweeg. Als gevolg hiervan werd de Varingstraat in de
tweede helft van de 19de eeuw in drie delen gesplitst. Het eerste deel van de Gontrodeheirweg tot aan
de spoorweg aan het begin van de Vijverwegel bleefVaringstraat noemen. Het tweede deel over de
spoorweg tot aan de nieuwe Brusselsesteenweg werd de Zwaantjesstraat en het laatste deel over de
steenweg naar de Oude Brusselseheirweg noemde met de Zwaantjenswegel.
Volgens de Atlas van de Buurtwegen (1841-1843) was de Zwaantjenswegel 1 m breed en 134 m lang.
Oorspronkelijk moet hij even breed geweest zijn als de Varingstraat, tt.z. 4m. Toen de Oude
Brusselseheirweg zijn belang verloor en door de aangelanden aldaar werd ingekocht bracht men de
breedte van de Zwaantjeswegel op 1 m zoals een gewone voetwegel. Dit is nog duidelijk te zien op de
kaart van hogergenoemde atlas waar we nog een strook grond bemerken tussen de wegels en de
kadastrale aflijningen van de eigendommen van Jan Baptiste De Coster en baron Charles Coppens.
Bij besluit genomen in de gemeenteraadszitting van 29 juni 1891 werd de wegel afgeschaft omdat hij
van geen enkel openbaar nu meer was.
De Veerwegel (buurtweg nr. 54)
In 1247 kwamen de nonnen van
de abdij van Nieuwenbos zich te
Heusden
vestigen.
De
gebouwen werden opgetrokken
binnen een bocht van de
Schelde. Aan de overzijde van
de
stroom
lag,
op
het
grondgebied van Melle, het goed
'ter Olfene' en het gehucht ' de
Zwaanhoek' . Van groot belang
op deze plaats was de doortocht
van de Brusselseheirweg, in die
tijd de belangrijkste verbinding
met Gent. De abdij kon men
bereiken met een veerboot die de
verbinding verzekerde tussen
beide Scheldeoevers. We weten
Hel gewezen Veerhuis (zie ook De Gonde jg. 18 nr. 1 pag. I e. v.)
niet of het veer al bestond vóór
de abdij werd gebouwd maar het
zorgde in ieder geval voor een korte verbinding met het dorp van Heusden. Het belangrijkste goed 'ter
Olfene' was verbonden met de Brusselseheirweg langs de Zwaanhoeklos. Oorspronkelijk liep de
Veerwegel vanaf dit los naar de Schelde waar de overzetboot lag. De veerman woonde in het
Veerhuis aan de hoek van het los en de wegel. De vernietiging en geleidelijke afbraak van de abdij
van Nieuwenbos tijdens en na de Geuzentroebelen ca. 1580 en de verhuis van de kloosterzusters naar
Gent, kunnen een tijd lang de activiteiten rond het veer beïnvloed hebben. De nonnen kwamen niet
meer terug maar lieten wel, in het begin van de 17de eeuw, de hoevegebouwen herstellen.
- 11-

Het restant van de Veerwegel gezien vanop de Brusselsesteemveg tussen de nrs. 155 en 157
(bloemisterij Ankersmit) ...

Een eeuw later kwam een belangrijke WIJZlgmg in
wegenpatroon met de aanleg van de nieuwe Brusselsesteenweg in
1704. De oude Brusselseheirweg verloor aan belang en de
straatbedding werd op verschillende plaatsen ingekocht door de
aangelanden.

... gezien vanuit de p ijpenkop in de
Zwaanhoeklos.

De Veerwegel had geen verbinding met de nieuwe steenweg en dus werd er een nieuwe wegel
aangelegd van het Zwaanhoeklos naar de genoemde steenweg. Dit nieuwe stuk werd eveneens
Veerwegel genoemd. Met de rechttrekking van de bocht in de Schelde in 1882 verdween het veer en
de Veerwegel werd voor een groot deel ingenomen door de aangelanden.
De Weewegel (buurtweg nr. 56)
In de Atlas der Buurtwegen (1841-1843) staat de Weewegel aangegeven als voetwegel met een
breedte van 1 m en een lengte van 666 m. Volgens dezelfde atlas verbond hij de Varingstraat met de
Begijnestraat1. Dit is niet altijd het geval geweest. In de 18 de eeuw was de wegel nog gedeeltelijk een
dreef zoals men duidelijk kan zien op de kaart van Ferraris2• Ze begon in de nabijheid van het goed ter
Heide (ce Varens). Vanuit de Varingstraat liep ze langs de hoeve van de weduwe Lieven Gyselinck
naar een partij land en bos van 2 ha 15 ca groot die ze, volgens het land boek van 1751 3, pachtte van
een zekere juffr. Hebbelinck uit Gent. De tekst luidt als volgt:

"de weduwe Lieven Gyselinck in pachte van Joffe Hebbelinck met een partije lant en Bosch gernaemt
de Coeweede, oost de dreve ofte voorga ende suyt Mijnheer Balde, west de heirwech, noort de twee
volgende, groot 7 dachwant ... "
De Weewegel dankt zijn naam ongetwijfeld aan deze Coeweede. Wee is een afkorting van weede of
weide. Mogelijks werd een oorspronkelijke weide later omgezet in land en bos. De naam Coeweede
bleef als toponiem mogelijks generaties lang in het geheugen van de inwoners voorleven. De wegel
ontstond in drie fasen. Hij begon als dreef in de Varingstraat om te eindigen aan een bos genaamd het
4
Geusvelt • Op de kadasterkaart van 18205 kunnen we zien dat de dreef gereduceerd was tot een
1

2

DC.M. Atlas der Buurtwegen, 1841-1843
DC. M. Kaart Ferraris

3 RA.G. Melle, nr. 12, nr. 158
4

RA.G. Melle, nr. 12, nr. 155

- 12-

gewone voetwegel die echter verlengd werd langs het Lanckbunder tot aan de Zesdachwant. Dit was
een partij land omringd door een strook water en bos. Alleen aan het Lanckbunder was er nog een
breder deel van de wegel waarin men nog een stukje dreef kon herkennen. De WeewegelIiep, volgens
deze kaart, nog niet door tot in de Begijnestraat. Op de kaart van de Buurtwegen van 1841-1843 zien
we dat de wegel tenslotte doorgetrokken werd langs de rand van een stuk bos naast de Zesdachwant
tot aan de Begijnestraat. De wegel is waarschijnlijk reeds op het einde van de 19de eeuw verdwenen.
De Drijbunderputwegel (buurtweg nr. 64)

In 18426 werden, op last van de overheden, de gemeentebesturen verplicht een lijst op te maken van de
straten en voetwegels. Op deze lijst werd voor Melle de Driesstraat in twee afzonderlijke delen
gesplitst. Het eerste deel, vanaf de Kruisstraat tot aan de Lindestraat wordt nu nog Driesstraat
genoemd. Het tweede deel vanaf de Lindestraat naar de Gontrodeheirweg werd sedert 1910
gedeelteijk Wolvenstraat en gedeeltelijk Vossenstraat genoemd. Ter hoogte van een bocht in de
Vossenstraat liep het tracé van de Drijbunderputwegel naar de Mellekouterrede. Deze laatste vertrok
De
eveneens vanuit de Vossenstraat en vervoegde wat verderop de Drijbunderputwegel.
Drijbunderput was toen een plaats waar men de schapen kon drenken. Dat er daar schapen gekweekt
werden laten de oude toponiemen zoals "De Bergiere" en de "Schaepsdries" vennoeden 7 •
De wegel had een lengte van 265 m en een breedte van 1 m. In 1842 was hij eigendom van Denocker
Dominique uit Gent en Pierre François Van der Cruycen, brouwer te Melle.

Wat nog resteert van de Drijbunderput, rechts op de achtergrond zien we een stukje van de o.e.M. W-gebouwen in de Vossenstraat.
De foto werd recentelijk genomen vanuit de omgeving van hetfietspad (langs de spoorweg) dat de Vossenstraat met de
Geraardsbergsesteenweg verbindt.

5 DC.M. Kadasterkaart 1820
6 DC.M. Atlas der Buurtwegen 1841-1843
7 RA.G. Melle nr. 12, nr. 575 en 579
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Detail uil de figuratieve kaart van graaf de Ferraris (ca, 1777) met de besproken voetwege1s erop aangeduid.
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AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE 2006
(gegevens tot 20 juni 2006)

'.

STEUNENDE LEDEN

AUMAN
DE KOKER
DE SMET
LANGEROCK-VERHOEVEN
PIETERS
RAES
VAN VLAENDEREN

Luc
Wim
Luc
Solange
Marcel
Egide
Leen

-

_.

Melle
Melle
Melle
Melle
Lokeren
Melle
Melle

BRACKE
CALLE
DE BAETS
DE MARLIE - DE BEUL
DE NYS
DU CHAU
HOSTE
PROVOST
ROTENS
TIMPERMAN
VAN CAENEGHEM
VAN CAUWENBERGELlPPEVELDE
VANDAMME
VAN VOOREN
WAFFLARD

I2Davidsfonds

GEMEENTELUK MUSEUM MELLE
Brusselsesteenweg 395 9090 Melle
zondag 23 april 2006
van 10.00 tot 18.00 uur, doorlopend

TENTOONSTELLING
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LEDEN
Dirk
Petrus
Rosa

Pau l
Rita

Melle
Wetteren
Merelbeke
Gent
Melle
Gontrode
Melle
Melle
Melle
Melle
Gent
Melle

Theo
Marc
Luc

Melle
Gavere
Melle

MCigda
Guido
Albert
Noêl
Denise
R~ger

COMMUNIEPRENTJES UIT DE VERZAMELING VAN
HET GEMEENTELIJK ARCHIEF &
DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE
- door Ginette Desmet Inleiding
Enkele decennia terug waren de missalen echte bewaarplaatsen van allerlei devotieprentjes die
herinnerden aan diverse evenementen en familiale gebeurtenissen.
Het talrijkst waren de
doodsprentjes op de voet gevolgd door de communieprentjes. Ook prentjes die herinnerden aan een
priesterwijding, een jubileum of parochiemissies kregen hun bewaarplaats in het missaal. Na het
tweede Vaticaans concilie (1962-1965) ontwikkelde zich een liturgie in levende talen met het gevolg
dat het gebruik van het missaal sterk afnam.

Tot in 1910 deden katholieke kinderen hun eerste communie op 12-jarige leeftijd. Het was Paus Pius
Xl die op 8 augustus 1910 de eerste communie verschoof naar de leeftijd van 7 jaar. De communie op
twaalf jaar bleef behouden maar de ceremonie werd een tiental jaren later herzien en gekoppeld aan de
toediening van het H. Vormsel. Door deze plechtigheid hernieuwt het kind zijn doopgeloften en om
deze plechtigheid meer luister bij te zetten werden de bisschop of diens afgevaardigde uitgenodigd.
Voor veel kinderen betekende deze dag een afsluiting van hun kindertijd en het einde van de schooltijd
want velen zouden voortaan gaan werken (pas in 1914 kwam er een leerplicht tot 14 jaar in België).
Ook voor kinderen uit een meer begoed milieu vormde deze plechtigheid een overgangsritueel naar
religieuze en geestelijke volwassenheid.
Deze overgang loopt vrijwel parallel met de schoolovergang van kleuter naar lager onderwijs voor de
eerste communie en de overgang van lager naar secundair onderwijs voor de plechtige communie.
Vrijzinnigen organiseren op die scharniermomenten lentefeesten (op 7 jaar) en feesten voor de
vrijzinnige jeugd (op 12 jaar).
Historiek van het communieprentje
1. Imitaties van bidprentjes en bloemenkaartjes
Hoewel er enkele zeer zeldzame devotieprentjes uit de 18de eeuw bekend zijn met een
opschrift dat erop wijst dat het als communieprentje werd gebruikt, duiken er pas rond het
midden van de 19de eeuw frequenter communieprentjes op. Het geven van communieprentjes
was aanvankelijk alleen weggelegd voor de gegoede klasse maar werd algemeen in de loop
van de twintigste eeuwen vooral vanaf het interbellum. De eerste prentjes zijn meester van
Parijse herkomst en zijn producten van de Saint-Sulpice-wijk waar ook massaal bidprentjes en
andere devotieprentjes werden geproduceerd.
Het oudste prentje uit onze collectie dateert van 1879. Het is een product van de reeds hoger
vermelde Parijse Saint-Sulpicewijk afgeboord met een geponst namaak kanten boordje. Als
enig kleuraccent is een dun gouden randje rond de afbeelding aangebracht. Een vergelijking
met een bidprentje uit dezelfde periode toont een treffende gelijkenis in de voorstelling (afb. 1
en 2). Een ander voorbeeld van het overnemen van motieven gebruikt op bidprentjes wordt
geïllustreerd door een prentje uit 1886 met de voorstelling van witte duifjes die naar een kruis
met een Heilig Hart toe vliegen. Het communieprentje is in tegenstelling met het bidprentje
wel in kleurdruk uitgevoerd. Waarschijnlijk was het de bedoeling om het wat aantrekkelijker
voor kinderen te laten overkomen (afb. 3 en 4).
Een ander frappant voorbeeld van eenzelfde iconografie voor bidprentjes en
communieprentjes is de voorstelling van een kruis versierd met bloemen (afb. 5 en 6). Dit
overnemen van eenzelfde voorstelling is wellicht te verklaren door het nog zeer beperkte

I

Pius x: Guiseppe Me1chiore Sarto. °Riese (bij Trevisio) 02-06-1835 en + Rome 20-08-1914. Paus van 1903 tot 1914.
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gebruik van communieprenÛes. Veel uitgevers / drukkers opteerden voor een economisch
voordelige oplossing door een bestaande voorstelling te gebruiken i.p.v. nieuwe ontwerpen
door tekenaars te laten maken en te bekostigen.
Zo lijkt het er ook op dat een kaarije uit 1898 niet speciaal als communieprentje is ontworpen.
Het hoofdaccent ligt op de rozen en meiklolges uitgevoerd in reliëfdruk. De opdruk 'Souvenir
de Première Communion' geflankeerd door een miskelk en eucharistiesymbo1en is er
misschien slechts later bijkomend op afgedrukt (atb. 7). Ook bij andere communieprentjes (of
beter communiekaartjes) uit deze periode valt dit aspect op: afbeeldingen van bloemen eisen
alle aandacht op en de religieuze context is slechts een bijkomend aspect (atb. 8). Bij de
vermogende burgerij bestond er toen een sterke antiklerikale liberale tendens maar zelden
waren de beide ouders liberaal vrijzinnig. Uit traditie, druk van familie en de invloed van een
practiserende partner deden de meeste kinderen toch hun communie. Dergelijke, welmg
manifestant katholieke prenûes kregen waarschijnlijk in zulke gezinnen de voorkeur.
2.

Echte communie-ontwerpen
Een nieuwe, frisse ontwikkeling tonen comrnunieprenûes uitgebracht door de drukkerij Ceunis
uit de Begijnengracht te Gent. De prentjes van deze uitgever / drukker uit de verzameling te
Melle dateren uit het begin van de 20ste eeuw. De kaartjes zijn voorzien van namaak kanten
randjes en hebben een voor kinderen aantrekkelijke kleurendruk. Ook de thematiek is bewust
gekozen en leunt volledig aan bij het communiegebeuren (atb. 9 en 10).

3. Kunststromingen: neogotiek
In onze streken was neogotiek dé katholieke 19de eeuwse kunststroming bij uitstek. Ontstaan
in Groot-Brittannië onder invloed van de vroege romantiek, kende de neogotiek weldra ook
veel bijval op het vasteland. Door de kennis die er werd opgedaan bij het restaureren en
bestuderen van kerken en kastelen die tijdens oorlogsomstandigheden zwaar waren beschadigd
ontstond er een interesse en bewondering voor de gotische stijl. In Frankrijk was Viollet-leDuc de voornaamste promotor van de neogotiek, hier in België was baron Jean Baptiste de
Béthune het boegbeeld voor de hernieuwde interesse en bewondering voor de gotiek. Vooral
de katholieke Sint-Lucasscholen vormden talrijke kunstenaars en vaklui die uiterst veel in
neogotische stijl realiseerden. Talrijke religieuze gebouwen en ook veel privé-architectuur
werden in neogotische stijl opgericht. Deze kunststijl is dan ook overvloedig terug te vinden
in de communieprenûes van deze periode.
Een merkwaardig neogotisch prenûe is voorzien van een Engelse tekst. Misschien bedoeld
om (toch gedurfd!) in volle oorlogsperiode de sympathie van de familie voor Engeland uit te
drukken, de bakermat van de neogotiek (atb. 11). De communicant Joseph Bressers was een
telg uit een familie gevestigd te Gent in de Peperstraat waarvan verscheidene leden behoorden
tot de kring van gespecialiseerde ambachtslui die actief waren rond de centrale figuur van
baron Jean Baptiste de Béthune. Joseph Bressers werd priester en ontving zijn wijding op 3
april 1932. Hij werd eerst onderpastoor te Aalst en te Denderleeuw en daarna pastoor te Gent
(Sint-Macharius parochie) in 1944. Vanaf 1951 was hij pastoor te Mendonk waar hij overleed
op 1 september 1970.
Enkele mooie voorbeelden van uitgesproken neogotische prentjes zijn een fraai neogotisch
prentje afkomstig uit de drukkerij Van De Vijvere-Petyt te Brugge en een prentje met diverse
afbeeldingen van de uitgeverij Sint-Augustinus (atb. 12, 13 en 14).
4. Kunststromingen: art nouveau of jugendstil
Art-nouveau of jugendstil is daarentegen een typisch burgerlijke liberale stijl. Deze
stijlvernieuwing ontstond in Europa tussen ca. 1890 en 1910 als reactie op de telkens weer
gebruikte motieven en vormen uit vroegere periodes. De contouren zijn beweeglijke dooreen
gestrengelde lijnen. Als motieven werden vooral gracieus gestileerde planten en vogels in
asymmetrische composities ontworpen.
Hoewel zeldzaam zijn er bij de communieprentjes toch voorbeelden te vinden van prenûes
met een art-nouveau vormgeving (atb. 15 en 16).
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Communieprenlje van Henri Josson, op 03-04-1879 te
Doornik in de kapel van de broeders van de
Christelijke scholen.
Afbeelding I (12,2 cm x 7,9 cm).

Communieprenlje van Marie-Thérèse
Verhuist d.d. 11-04-1886.
Afbeelding 3 (1 1,6 cm x 7,8 cm)

Bidprentje van Charles Durieux weduwnaar van Marie
Francken overleden op 24-1 2-1886 te Ukkel.
Afbeelding 2 (10,7 cm x 6,6 cm).

Communieprenlje van Auguste-Joseph Spae op 31 -03-1887
in het Sint-Barbaraco/lege te Gent.
Afbeelding 5 (11 cm x 7,7 cm).
Bidprenlje van Pauline De ridder weduwe Van
Der Heyden, overleden te Grimbergen
op 29-07-1919.
Afbeelding 6 (11, 6 cm x 7,2 cm)

Bidprentje van Anna De PaImenaer dochter van
Franciscus en Adolfina De Cuyper, overleden te
Merendree op 04-05-1906.
Afbeelding 4 (10,9 cm x 7,1 cm).
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Communieprenlje van Germaine Revij, Gent 27-03-1898.
Afbeelding 7 (11,6 cm x 8,1 cm).

Communieprenlje van Maria Mestdagh, Gent Sint-Annakerk
03-04-1892.
Afbeelding 8 (11, 6 cm x 9,1 cm).

__ .l - ' "';

"")-

------------.Communieprenlje van Gabriëlle De
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Buck, Gent Sint-Martinus (Ekkergem)
20-03-1904.
Afbeelding 9 (9 cm x 5,8 cm).
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Communieprentje van Joseph Bressers op
Sint-Barbaracollege te Gent.
Afbeelding 11 (11 ,5 cm x 7,8 cm).

Communieprentje van Gabriëlle Fynn, Gent SintElisabethskerk 20-03-1904.
Afbeelding 10 (8,9 cm x 5, 7 cm).

Communieprentje van Alfred Bogaerts
op 11 -03-1894 in de Sint-Pieterskapel te
Lier.
Afbeelding 12 (J 1,8 cm x 7,5 cm).

(

29 5 '9 U )

Twee afbeeldingen uit eenzelfde dubbelbladig communieprentje van Roger Wieme op 06-05-1934 in de kapel van het SintAmandusinstituut te Gent. Afbeelding 13 is een illustratie van het doopsel, afbeelding 14 illustreert de eerste communie. Er is
nog (niet afgebeeld) een illustratie van de plechtige communie en een fotootje van de communicant.
Afbeelding 13 en 14 (J 1, 6 cm x 7,2 cm).

* De lengtematen vermeld tussen haakjes geven de ware grootte van
de prentjes weer.

Communieprentje van
op 0406-1906 in de kapel van het pensionaat Sint-Marie.
Afbeelding 16 (11,6 cm x 5,9 cm).
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Communieprentje van Jeanna Papillon
op 03-06-1909 in de kapel van de
Dames van de Christelijke lering te
Doornzele.
Afbeelding 15 (11,7 cm x 7 cm).

"EEN JEUGDHERINNERING AAN DE GONDE"
- Prof. em. Dr. Alexander Karel Evrard Van Prof. em. Dr. Alexander Karel Evrard uit Gent ontvingen wij in de maand mei laatstleden een
poëtisch uitgeschreven herinnering aan de Melse beek 'de Gonde', die aan de basis lag van de
naamgeving van onze heemkundige vereniging. Alexander Evrard doceerde neuro-psychiatrie aan de
Gentse rijksuniversiteit. Hij werd geboren te Ledeberg op 15 december 1923 als zoon van die andere
professor, Vincent Evrard (1896-1995).

Geachten,

Hierbij stuur ik U een tekstje dat ik onlangs - naar het einde van de winter - schreef als 83-jarige
(geboren in 1923; toen wonend te Gentbrugge-Arsenaal), vanwaar ik vaak met mijn ondertussen
verongelukte, 3 jaar jongere broer Daniët [rechterarm van de "spekpater " Werenfried van Straaten]
vakantienamiddagen in de vooroorlogse, toen nog volkomen landelijke Gonde-streek Melle / Gontrode
[tot bij de bron bij de Balegemse zand- en steen-groeven] in een zalige, nog vrij ongerepte sfeer
doorbracht; wij kwamen met de fiets, met de "tram van Melle " (20; vertrekkend aan 't Arsenaal), of
helemaal te voet; meermaals gingen wij ook te voet tot de "steenputten ", waar haaien- en potvistanden te vinden waren.
Ter hoogte van de visvijvers (bassin 's voor de oude stoomlocomotieven der NMBS) legden we soms
met steenblokken een kleine dam aan om het peil van het riviertje te doen stijgen; we vingen visjes en
kleine palingen; op de nabije hoogten die we "duinen " noemden (Kalverhage & omgeving) zat het vol
keunen en braam beziën, er groeide ook heide; we vonden er voor de spoorwegen aangebracht grote
rol-keien. Voor vogels en hun nesten hadden we respect omdat we toen al bij "De Wielewaal " waren.
Het éérste boekje dat ik met mijn eigen spaarcenten kocht was "Wat vliegt daar? "u.
Dit zijn zo enkele flitsen van herinnering "uit lang vervlogen dagen ".

Met alle sympathie

Prof em. Dr. Alexander-Karel EVRARD

• Daniël Evrard, 0 te Gent op 16 januari 1927, priester gewijd in 1950, lag in 1953 mee aan de basis van de
oprichting van de Internationale Bouworde waar hij verantwoordelijk was voor de Werkgroep Oost-Europa. Hij
overleed te Waregem aan de gevolgen van een ongeval op 29 mei 1992 .
•• "Wat vliegt daar?", een zakboekje over vogels van Nederland en Midden-Europa, gekend als Thieme' s
zakboekje voor natuurvrienden, het boekje kende vele drukken.
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Aan de Gonde
Zag ik ooit een
paradijs
'k Was nog kind en
..
welmg w1)s
Zonnig was de
heuvelstreek
bij de stille
Meulebeek
't Licht dat door
Libellen viel
aan het oude
molen wiel
En de ijspauw
die er vloog
bont juweel
uit regenboog
Goud gewaad van
wielewaal
Liefste lied van
nachtegaal
Hommels in hun
zacht gezoem
diep azuur van
korenbloem
Wolken boren
bocht der Gond
Rode gloed bij
Avondstond
'k hoor nog ver soms
een sinds lang
uitgestorven vogelzang
en ik bid, nu
oud en grijs
om een laatste
lente-reis
door 't verloren
paradijs.
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- August De Baets, 90 jaar jong, een sfeerbeeld

23

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer:

De Baets August
Desmet Ginetle
Evrard Alexander Karel
Olsen Jan
Oosterlinck Filip (opmaak)
Selhorst Piet

druk:
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