Woord vooraf,
U heeft het zeker opgemerkt, de opmaak van ons tijdschrift werd wat opgefrist, met haar 35ste was dit
het ideale moment, we hopen dat de vernieuwde vormgeving u bevalt en vooral dat de inhoud van onze
periodiek u blijft boeien. We hebben geen festiviteiten gepland. Onze tijd willen we spenderen aan onze
opdracht en onze passie.
Melle is doorheen haar geschiedenis rijk aan verenigingen en organisaties. Naar aanleiding van bijzondere
jubilea plegen we doorgaans een bijdrage erover in ons tijdschrift. De viering van 100 jaar christelijke
mutualiteit (vroeger beter bekend onder haar stichtingsnaam “De Vooruitziende Werklieden”, in deze
naamgeving steekt de essentie van haar ontstaan en bestaan) konden wij niet zomaar aan ons laten voorbijgaan. Ons bestuurslid, André Vervust, toog op onderzoek en maakte een reis doorheen het bestaan van
deze jubilaris. De weerslag hiervan kunt u lezen in ons met veel illustraties verlucht hoofdartikel.
Verder hebben we u nog en boeiend stukje uit een wel heel erg ver verleden te bieden, namelijk over een
mogelijks oude Keltische cultusplaats te Melle, het Cruyce ter Eecken. August De Baets boog zich over
stukken uit ons oud archief, ontcijferde een en ander en reconstueerde.
Ons medelid Norbert De Meyer wandelde door een stukje van ons geliefde Melle, hij nam er zijn tijd voor
en liet zijn pen optekenen wat door hem heen ging, een eerste poëtisch neerslag mag u hierbij proeven.
Aansluitend vertaalde Pol Van Caeneghem een gedicht van onze grote Melse priester-dichter, Camille
Melloy (1891-1941). Sinds de laatste Gedichtendag (25 januari laatsleden) zijn we blijkbaar niet meer te
houden.
Vergeet niet beste lezers: Erfgoeddag 2007 biedt u ook te Melle een prachtige tentoonstelling aan, vol
nostalgische beelden, “Tram 20 te Melle”, een organisatie van het Gemeentelijk Museum i.s.m. onze vereniging en privaatverzamelaars, waaronder Erik De Keukeleire. Praktische gegevens in verband met deze
expositie vindt u verderop in ons tijdschrift.
Veel leesgenot!
Jan Olsen
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100 jaar christelijke mutualiteit melle
1907

2007
André Vervust

Voorwoord
Onderstaande bijdrage werd samengesteld naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Christelijke
Mutualiteit te Melle, een feit dat we dit jaar vieren!
Reeds in de 19de eeuw groeide beetje bij beetje het besef dat mensen die ziek werden vaak financieel zwaar in
de problemen kwamen te zitten en daardoor nood hadden aan bijstand.
In 1907 werd te Melle in deze context eveneens een hulpkas opgericht die de zeer toepasselijke naam “De
Vooruitziende Werklieden” meekreeg.
Het doel van deze organisatie was het geldelijk bijstaan van personen in hun dagelijkse beproevingen, ontstaan door ziekte of ongeval. Uiteraard dienden deze personen lid te zijn van voornoemde organisatie en aan
bepaalde voorwaarden te voldoen.
Om in de nodige financiële fondsen te voorzien werden bijdragen gevraagd. De leden werd gevraagd een
bijdrage te betalen, deze kon dan aangewend worden om een noodlijdende te helpen. Het was dus een vorm
van solidariteit tegenover elkaar.
Financiële steun van andere personen was uiteraard eveneens welkom, dit om de kas te spijzen en aldus nog
beter aan de hulpverlening te kunnen voldoen.

Stichting
Oprichting:
De maatschappij werd opgericht op 23 maart 1907 onder de benaming “De Vooruitziende Werklieden”.
Bestuur:
Het bestuur werd samengesteld uit volgende personen:
Erevoorzitter:		
Voorzitter:		
Ondervoorzitters:
			
Schrijver:		
Hulpschrijver:		
Schatbewaarder:
Hulpschatbewaarder:
Commissarissen:

Jules Maenhaut, volksvertegenwoordiger*
Baron Léon van Pottelsberghe de la Potterie**
Edmond De Mulder***
Henri Clement****
Arthur Vandevelde
Eugène De Cock
August Verdurmen
Louis Venneman
Joseph Van Onder, Albert Bertrand, Edmond De Vloedt, Guillaume Gyselinck, Leopold Bockstaele, Henri Leoen, Eduard De Moor, Emile Ervynck, Gustaaf Vanden
Hove, Petrus Vanden Hove, Abel Limpens, Cyriel Braeckenier, Charles Franck.

Doel:
Bijstand verstrekken aan alle werklieden van alle beroepen die in nood verkeren ten
gevolge ziekte.
Het doel werd uiteengezet in hoofdstuk I van de standregels.
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Uittreksel uit het origineel document, daterend uit 1907, waarin de standregels waren gepubliceerd.
Standregels:
De standregels bepaalden de werking van de maatschappij alsook de aanvaarding en gebeurlijke uitsluiting
van leden. De werkende leden werden aanvaard, op aanvraag van twee deelgenoten, ondersteund door het
bestuur. Volgende voorwaarden moesten voldaan worden:

Uittreksel uit het origineel document, daterend uit 1907, waarin de standregels waren gepubliceerd.
* Jules Maenhaut (van Lemberghe)
Jules Maenhaut werd geboren te Gent op 21 mei 1862 en overleed te Lemberge op 15 november 1940.
Hij was een katholiek politicus, had rechten gestudeerd te Leuven, woonde op het goed ‘ter
Jacht’ te Lemberge (die toen nog een onafhankelijke gemeente was), was er burgemeester van
1888 (was reeds sinds 1887 gemeenteraadslid) tot zijn dood in 1940. Van mei 1892 tot zijn
verkiezing tot kamerlid eind 1894 was hij provincieraadslid (verkozen in het kieskanton Oosterzele). Merkwaardig waren zijn vele tussenkomsten in verband met het wegennet, inzonderheid zijn streven voor meer fietspaden naar aanleiding van de opkomst van dit populaire
vervoermiddel, op de buiten. Hij bleef parlementair tot in 1940.
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Politiek was hij een medestander van baron Arthur Verhaegen.
Jules Maenhaut was gehuwd met Maria Emerence
Van den Bossche en na haar overlijden met Marie
Sophie Regibo.
Hij speelde een belangrijke rol in de Oostvlaamse
Landbouwersbond (in 1891 in het Gentse Bisschopshuis opgericht als antwoord op de toen
nakende verruiming van het kiesrecht én op de
allereerste zondagstochten van socialistische militanten in de plattelandsgemeenten rond Gent).
Met de nieuwe wet op de mutualiteiten van juni
1894, tijdens de regeerperiode van de katholieke
voorman Jules de Burlet en geïnspireerd op buitenlandse voorbeelden alsook volgend op de encycliek
‘Rerum Novarum’ van paus Leo XIII als antwoord op een aantal verzuchtingen van de katholieke sociale bewegingen,
verkregen de ziekenkassen het recht hun vermogen vrij te beheren en konden zich nu echt gaan wijden aan hun ontwikkeling. Het was tevens de periode van het algemeen meervoudig stemrecht (voor mannen weliswaar) en een tijdperk van
materiële voorspoed en economische expansie.
Vanaf 1907 werd Jules Maenhaut voorzitter van de Federatie der christelijke mutualiteiten van het arrondissement GentEeklo. Niet verwonderlijk dus dat bij de oprichting van een mutualiteit te Melle men hem tot ere-voorzitter koos.
** Léon van Pottelsberghe de la Potterie
Baron Léon van Pottelsberghe de la Potterie werd geboren te Gent op 26 maart 1868 en
overleed er op 23 november 1933. Hij huwde in 1889 met Raphaëlla Dons de Lovendeghem.
Hij was een kleinzoon van Julie de Kerchove (1806-1881) die in 1868 te Melle een eerste
brug over de Schelde liet bouwen. Léon van Pottelsberghe de la Potterie was vanaf 1906
tot zijn dood in 1933 actief in de gemeentepolitiek te Melle, eerst als katholiek gemeenteraadslid, dan, vanaf 1912 tot 1921 burgemeester (dus ook tijdens de moeilijke jaren van
die eerste grote oorlog) en schepen van 1927 tot 1933. Hij bewoonde met zijn gezin het
kasteel ‘Ter Camere’, gelegen langs de Kalverhagestraat, naast het misschien wel meer
bekende kasteel ‘ter Bueren’. De Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935) was tijdens
de periode van het burgemeesterschap van L. van Pottelsberghe de la Potterie gemeenteraadslid te Melle. Vits heeft van hem een mooi portret gemaakt waarvan het plaasteren
model zich vandaag bevindt in de collectie van het Gemeentelijk Museum te Melle.

Detail borstbeeld van Léon van Pottelsberghe de la Potterie gemaakt door
Jules Vits.

***Edmond De Mulder
Hij zag het levenslicht te Melle op 4
De Mulder (die bakker was van beroep
tiefnemers eind de 19de eeuw voor de
aan Sint-Antonius van Padua en gelehoogte van het kantoor van notaris H.
Edmond verdiende als handelaar zijn
gemeente politiek geëngageerd. Van
gemeenteraadslid, van 1896 tot 1903 en
als schepen.
Edmond De Mulder huwde in 1894 met
hen, Ludovica, trouwde met Gaston De
gem. E. De Mulder overleed te Gent op
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september 1859 als zoon van Charles
en bekend was als een der twee initiabouw van een kapel die toegewijd was
gen was langs de Brusselsesteenweg ter
Rutsaert, in 1975 werd het gesloopt).
boterham. Dertig jaar was hij in onze
1891 tot 1903 en van 1912 tot 1914 als
van 1914 tot 1921 (zijn overlijdensjaar)
Maria Verbrugghen, een dochter van
Meyer, een gekende brouwer uit Zotte5 februari 1921.



Ziekenbezoekers:
Het bestuur voorzag reeds van bij het ontstaan van “De Vooruitziende Werklieden” ziekenbezoekers en wijkmeesters die gelast waren om de zieken en gewonden te bezoeken alsook hun de nodige bijdragen te bezorgen. Bij het niet uitvoeren van hun taak wachtte hen een boete.
Bijdragen:
De leden betaalden een som om lid te worden en dienden daarna wekelijks een bijdrage te vereffenen.

Uittreksel uit het origineel document, daterend uit 1907, waarin de standregels waren gepubliceerd.

Vergoedingen:
De maatschappij betaalde aan haar zieke of door ongeval gekwetste leden een schadeloosstelling. Die was
indertijd vastgesteld op 1 Belgische frank per dag gedurende de twaalf eerste dagen onbekwaamheid tot
werken. Een lid minder dan 18 jaar had maar recht op 75 centiemen per dag. Deze leden moesten wel in orde
zijn met hun bijdrage.
Op de 7de april 1907 is in algemene vergadering door hetzelfde bestuur een tweede deel van de standregels
uit gegeven.
Vergaderingen:
Waar de eerste vergaderingen plaats hadden is ons niet bekend, maar we weten wel dat de latere vergaderingen plaats hadden in het Jeugdlokaal (H. Hartklooster, ondertussen reeds afgebroken) in de Kloosterstraat.
Men heeft ook vergaderd in een lokaal boven de vroegere parochiezaal en in de Kerkstraat, in het lokaal van
het A.C.V..

Uitbetalingen:

Jeugdlokaal.

Voor de uitbetalingen van o.a. doktersbriefjes kon men terecht bij Augusta Limpens, weduwe van Joseph De
Moor en in een tweede huwelijk echtgenote van Léon Van De Velde, dit in de Schauwegemstraat (na 1932),
later in het Jeugdlokaal (op zondagvoormiddag, later op zaterdagvoormiddag). Daarna was het secretariaat
gelegen in de Kloosterstraat, in de woning van Julien Huyge, men kon er in die periode elke voormiddag
terecht. Later werd dit overgebracht naar de Kerkstraat nr. 18. Door het in gebruik nemen van een nieuw
gebouw (februari 1996) op de steenweg naar Brussel nr. 285 b is het secretariaat nu daar gevestigd. Sommige
boden betaalden vroeger ook kleine bedragen aan huis uit.
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Jaarvergaderingen:
Elk jaar werd er een algemene jaar vergadering voor alle leden georganiseerd, de eerste vond plaats in 1907.
Bijdragen:
De boden haalden huis aan huis bij de leden de maandelijkse bijdrage op. Ze brachten ook de leden op de
hoogte van de aankomende veranderingen in de bijdragen. Ze werden genoteerd in een boekje, het zogenaamde ziekenboekje.
Later kreeg men van het ministerie bijdragebons die ook in het boekje werden geschreven. De bijdragebons
werden afgegeven en de strook mocht men behouden.

Bijdrageboekje uit 1983

Zoals te zien is waren er bedragen ingeschreven van de bijdragebons en een zegel als aanvullende verzekering.
75 dagen was het aantal gelijkgestelde dagen waarvoor bijdragen waren betaald. Dit voor drie maanden.

Feesten
25-jarig bestaan.
In het jaar 1932 bestond de Melse christelijke mutualiteit 25 jaar. Er was feest en door de heer en mevrouw
Henri Clement (ondervoorzitter van bij de stichting) werd een vlag geschonken.
Die vlag symboliseert de doelstellingen van de maatschappij. De bijenkorf stelt de vereniging voor en de bijen
zijn de leden die onderling voor elkaar werken. Het kruis geeft de aanwezigheid van een christelijke visie
aan.
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***** Henri Clement
Henri Clement was een borstelfabrikant wiens woon- en werkhuis gelegen was langs de toenmalige Statiestraat (heden
Gemeenteplein) te Melle, vandaag staat er het nieuwgebouwd postkantoor.
H. Clement werd geboren te Ardooie op 8 augustus 1856 en huwde te Melle in 1894 met Nathalie Van Wesemael (° te
Ledeberg op 23 september 1864). Hij was gemeenteraadslid van 1912 tot 1932 en ondermeer een tijd voorzitter van de
kerkfabriek (Sint-Martinusparochie) en behoudens zijn engagement bij de Melse ‘Vooruitziende Werklieden’ herinneren
we hem tevens als erevoorzitter van de mutualiteit van het gewest Gent. Hij overleed te Melle op 10 oktober 1943.
Het feestprogramma vindt u hierbij afgedrukt.

50-jarig bestaan.
Het vijftigjarig bestaan van “De Vooruitziende Werklieden” te Melle werd uitgebreid gevierd. De festiviteiten begonnen op zaterdag met een dag voor de zieken van de gemeente. De samenkomst had plaats in het
Jeugdlokaal gelegen in de Kloosterstraat (het lokaal was eigenlijk een deel van het toenmalig H. Hartklooster).
Vandaar werd in stoet naar de Sint-Martinuskerk gegaan voor een plechtig lof. Daarna was een koffietafel
georganiseerd in de parochiezaal aan het Dorpsplein.
De dag erna, op zondag dus, was er een plechtige H. Mis.
Nadien trok men in stoet naar het gemeentehuis (toen nog
gelegen aan de Brusselsesteenweg, vandaag biedt het gebouw onderdak aan het Gemeentelijk Museum) waar de burgemeester, Henri de Potter d’Indoye een feestrede uitsprak.
Om 15.00 uur vertrok een feeststoet vanuit de Kruisstraat
langs de Statiestraat (heden het Gemeenteplein), de Brusselsesteenweg, de Pontstraat en de Kloosterstraat om te eindigen op het Dorpsplein.
Vele groeperingen en organisaties uit Melle-Centrum en
Melle-Vogelhoek namen aan deze stoet deel. Op het Dorpsplein had vervolgens
in openlucht nog een feestzitting plaats.
Als afsluiter zorgde de turnkring “Immer Vooruit” uit Ledeberg voor een ontspanningsprogramma.
In 1957 had de christelijke mutualiteit in Melle-centrum 1100 leden.
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Op 1 januari 1981 is de “Verenigde Ziekenfondsen van Melle en omliggende” ontstaan, dit ingevolge de fusie
van “Arbeidersmacht” uit Melle-Vogelhoek ( ontstaan in 1901) en “De Vooruitziende Werklieden” uit MelleCentrum.
80-jarig bestaan:
Het 80-jarig bestaan werd eveneens gevierd respectievelijk zaterdag 12 en zondag 13 september 1987.
Op zaterdag werd er weerom een ziekendag met koffietafel en ontspanning georganiseerd.
‘s Zondags was er een plechtige eucharistieviering waarna er een receptie met aansluitend een jaarvergadering
werd georganiseerd.

De Gonde nr. 1 - 2007



10

De Gonde nr.1 - 2007

De spreker en het bestuur op de algemene vergadering (foto uit 1987).

De jaarlijkse algemene vergadering in de parochiezaal (foto uit 1987).

Elk jaar werd een grote algemene ledenvergadering bijeengeroepen. Daarin werden bepaalde
aspecten van nieuwigheden bij de ziekteverzekering toegelicht. Als slot volgde er steeds een
grote tombola. Leden kwamen dan ook massaal naar deze vergadering. Er was steeds een
gastspreker aanwezig die meestal in de politiek
actief was of een persoon uit de leiding van de
mutualiteit.
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Bestuursleden
Door de jaren heen maakten vele personen deel uit van het dagelijks bestuur van de hier besproken maatschappij. Hierbij volgt een lijst van de bestuursleden met hun functie, we konden niet volledig zijn en de volgorde van het opnemen van een functie is hier niet weergegeven.
Voorzitters: A. Deneckere, Henri Clement, Frans Buyse, André Van Slycken, Hendrik Hendrickx.
Proosten: E.H. Verhaeghe en Alfons Callebaut
Ondervoorzitters: Frans Buyse.
Secretarissen: Julien Huyge, Cecile Jacobs. Augusta Limpens, Marc Simoens, Chris De Cocker, Erik Francq,
D. Schietse
Bestuursleden: Frans Bekaert, Marcel Carchon, Marcel Colman, Maurice De Lust, Albert Leytens, A. Haegeman, Joris Reunis, Gerard Dierickx, A. Serreyn, V. De Vreese, H. Lauwaert, Mevr. Rousseau, De Coster, Alfons
De Roeve, M. Raes, Jozef De Koker, Van de Meerschaut, R. De Landsheer, F. Moreels, G. Van Ooteghem, Etienne Aelterman, Herman Van de Wiele, Gerard Kielemoes, F. Serrijn, Marcel Sleeuwaert, Dierckx, Laurent
Waeytens, A. Van de Velde, Emiel Ravier, Albert Piens, De Cooman, Daniël Verstraeten, Roger Fewan, Juf.
Hertegonne, A. Withoeck, André Poppe, Roger De Poorter, Raymond De Bruycker, Roger Faseur, R. Gijselinck,
Germain De Boever, M. Hertegonne, Willy De Meester,
Boden: Gerard Dierickx, Camiel Mortier, Marcel Carchon en Albert Piens
Verslaggevers: Laurent Waeytens, Marcel Sleeuwaert
Activiteiten
Om tijdens de ziekenbezoeken, de zieken een attentie te bezorgen werden feesten georganiseerd om geld te
hebben ten einde deze acties te betalen.
Jaarlijks werd een bal, een toneelopvoering, een cabaretavond enzovoort georganiseerd om de nodige fondsen
samen te krijgen.
Enkele verkleinde affiches geven een beeld van deze activiteiten.

12
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Jaarlijks terugkerende organisaties waren ondermeer de ziekendagen, de Sint-Niklaasfeesten en ook wel eens
een ziekenrally naar andere gemeenten.
De grote bezieler van deze manifestaties was ongetwijfeld Julien Huyghe, secretaris van de maatschappij en
ook adjunct diensthoofd van de propaganda van het Verbond Gent van de christelijke mutualiteit.
Julien Huyge
Julien Huyge werd geboren te Nederename op 3 november 1910, hij huwde te Melle in 1944 met Cecile Jacobs (1917-1989). Hij kwam aan de kost
als bureelbediende. Hij was OCMW-raadslid vanaf 1959, voorzitter van
deze raad tussen 1977 en 1983. Andere mandaten die hij uitoefende waren ondermeer: adjunct-secretaris van de ‘Preventieve Luchtkuren’ van de
christelijke mutualiteiten van het Verbond Gent, ere-voorzitter van de KBGafdeling Melle (Katholieke Bond van Gepensioneerden) en voorzitter van
de KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten). Het secretariaat van
de afdeling Melle van de christelijke mutualiteit was een tijd gevestigd in
het woonhuis van de familie Huyge in de Kloosterstraat. Zijn echtgenote,
Cecile was van 1944 tot 1980 secretaris van voornoemde afdeling. Julien
Huyge overleed te Melle op 17 februari 1991.
Julien deed een beroep op vrijwillige autogeleiders, die twee zieke personen ophaalden. Aan deze rally was ook een zoektocht verbonden door het stellen van vragen die men onder het rijden moest oplossen. Een schiftingsvraag zorgde voor de
juiste plaatsen in de uitslag.
Deze activiteit werd eerst georganiseerd door het Verbond Gent en daarna zette de afdeling Melle samen met de K.W.B.
deze rally verder, zij het op kleinere schaal.
Sommige oudere leden zullen aan deze rally’s met veel vreugde en genoegen terugdenken.
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Dat die rally’s succes hadden is hier wel te zien op de vele deelnemende wagens.

Door het verminderde succes van deze rally’s in de loop der jaren vonden de ziekendagen mettertijd in de
gemeente zelf plaats en werden ze eveneens druk bijgewoond. De zieken werden zoals voorheen blijvend aan
huis opgehaald.
Behulpzame handen zorgden voor de goede afloop van het gebeuren.
Meestal ging dit door in de parochiezaal, dat gelegen was aan het Dorpsplein, na een H. Mis in de Sint-Martinuskerk.

14
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In de loop van haar bestaan breidde de mutualiteit haar diensten steeds verder uit, o.a; met het pensioensparen. Dit werd gedaan door een vrijwillige bijdrage te storten die dan later kon omgezet worden in een pensioenrente. Deze dienst was uitgewerkt in samenwerking met de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (A.S.L.K.) te
Brussel.

Delen van het bijdrageboekje voor het vrijwillig pensioensparen.

Het pensioensparen noemde “Willen is Kunnen”.
Er was een maandelijkse zitdag in het Jeugdlokaal in de Kloosterstraat. Het Jeugdlokaal was een gebouw dat
bij het toenmalig H. Hartklooster hoorde zoals reeds hoger vermeld.
Nadat de heer G. Verween zijn taak doorgaf aan Marcel Sleeuwaert heeft deze persoon vele jaren die deze
dienst verzekerd.
Secretariaten
Deze werden gerund door opeenvolgend Augusta Limpens (Schauwegemstraat), Julien en Cecile Huyge-Jacobs (Kloosterstraat), E. Francq en D. Schietse (de Kerkstraat) en Marc Simoens en Chris De Cocker (Brusselsesteenweg).
								

Het secretariaat in de Kloosterstraat, woning van Julien Huyghe
Het secretariaat in de Kerkstraat
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Het huidige secretariaat aan de Brusselsesteenweg (over het Gemeenteplein).

Huidig bestuur van de mutualiteit te Melle
Voorzitter:
Frederik De Buck
Proost:		
E.H. Gustaaf Van Damme
Secretaris:
Chris De Cocker
Leden:		
Hilde De Coster, Jeanette De Ganck, Ann De Kerpel, Daniël De Landtsheer, Jean-Paul De
Rudder, Diane De Smet, Philippe Engels, Roger Faseur, René Foubert, Erik Francq, Paul Goeteyn, Aimé Haegeman, Anita Jacobs, Veerle Nouwen, Antoine Piens, Georges Poelman, André Slock, Joke Stavrinos, Marc Van
Ooteghem.

Feestprogramma
23 maart 2007 om 20.00 uur
academische zitting dag op dag 100 jaar later in de raadzaal van het gemeentehuis (Gemeenteplein te Melle).
Toespraken door:
Bart Vandendriessche, algemeen directeur CM-Midden-Vlaanderen
Dirk De Maeseneer, burgemeester van Melle.
Een kleine knabbel en een babbel met een drankje.
3 juni 2007
Mels ontbijt op het gemeenteplein.
3 juni - 26 augustus 2007
zoektocht door Melle.
2 september
Vlaamse kermis Caritas, in de vooravond maken 5 gelukkigen een ballonvaart met CM-luchtballon
(de 5 gelukkigen worden verloot onder de deelnemers aan het Mels ontbijt of aan de zoektocht door Melle).
najaar 2007
OKRA en Ziekenzorg-CM vieren 100 jaar CM-Melle
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Cruyce ter Eecken, een oud Keltische cultusplaats?
August De Baets

I

n het cijnsboek van de heerlijkheid van Melle (einde 13de eeuw) lezen we een opmerkelijke Latijnse tekst:
“Sigerus Rex de agro qui fuit arnulfi maiorus de terra prope quercos”. Vrij vertaald: “Sigerus Rex van akkers die
van arnulfi de oudere waren van grond nabij de Eiken”.

Uittreksel uit het cijnsboek van de heerlijkheid van Melle (einde 13de eeuw).

Bij Arnulf denken we aan de burggraven van Gent die het gezag uitoefenden in naam van de graaf. Om dat er
verschillende arnulfi’s waren die de titel van burggraaf voerden is het moeilijk uit te maken wie “de oudere”
was. Mogelijks is het deze die in 1118 in Melle een stuk grond bezat. Met de “Eiken” bedoelde men waarschijnlijk het toponiem “Cruyce ter Eecken”. Volgens de hogervernoemde tekst zouden de bomen er in de
13de eeuw nog gestaan hebben.
Zoals we weten heeft de eik een belangrijke rol gespeeld in de Europese mythologie. Zo ook bij de Kelten en
Germanen, net als bij de Romeinen en Grieken, waar hij een bijzondere cultusboom met magische krachten
was. Zij vereerden in de eik allemaal een dondergod hetzij Thor, Donar, Zeus of Jupiter.
Dat de eik het voorwerp werd van een religieuze cultus is niet uitzonderlijk. Deze boom kan een hoge ouderdom bereiken en een imposante kruin ontwikkelen. De Keltische priesters, de druïden, hielden hun erediensten meestal onder een hoge eik. Deze boom had trouwens ook de functie van gerechtsboom. Hij diende de
rechters om een rechtvaardig oordeel te vellen. Aan zijn voet werden ook offergaven gebracht.
Verschillende parochies en gemeentenamen hebben hun oorsprong en naamgeving te danken aan de eik zoals
Zeveneken, Eke, Eeklo, Jezus-Eik en de Kruiseik parochie van Wervik die nog het best onze toponiem “Cruyce
ter Eecken” benadert.
De plaats van Cruyce ter Eecken, aan de grens met Gontrode, lag op een paar honderd meter van de Keltisch
of Germaanse nederzettng later “Cortrosine” genoemd.
Tussen die plek en Cruyce ter Eecken werd in 2000 nog een Gallo-Romeins grafveld ontdekt.
Buiten enkele verbrande botten vond men eveneens potscherven afkomstig van overblijfselen die de dode
moesten vergezellen. Belangrijk is de conclusie van de auteur Wim De Clercq die zijn artikel als volgt afsluit:
“dat patroon kan wellicht begrepen worden vanuit een rituele of enigszins natuurgodsienstige perceptie van het landschap of van sommige ankerpunten ervan, zoals rivieren of oude bomen. Waarschijnlijk moeten ook de waarnemingen op
het verkavelingsterrein ‘t Lammeken in dat licht worden gezien”.
Behoudens het cijnsboek van de heren van Melle vinden we het eerste spoor van het “Cruyce ter Eecken” in
het landboek van 1654.
“den selven (Pieter de Vos) anveert kerst 1655 een stuck lant genaempt ‘t Cruys ten Eecken gestaen op Pieter
Terrelinck fo 348 gr. 1dw. 90r.”

	
	
	

RA.G. Bisdom serie R 31
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium - jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 2000 - Wim De Clercq pag. 212
RA.G. Melle nr. 10 fo 47
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Uittreksel uit het landboek van Melle van 1654

Een andere notitie vinden we in de kerckrekeningen van het jaar 1660:
“Item ontfaen van Pr de Vos twee stoopen wijn gaende uyt ontrent een dachwant landts genaempt t Cruys ter Eecken ende
syn te Paeschen rende communicanten uytgedeelt dus me.”.
In dezelfde kerkrekening over inkomsten van cijnsen zien we nog een item op naam van Pieter Dieraert:
“item Pieter Dieraert eenen stoop wijn uyt een dachtwant landts op Steenacker kauterken ende is uytgedeelt als baten
hier oock me”.
Deze tweede wijnschenking had plaats op het Steenakkerkauterken gelegen aan de Steenakker. Opmerkelijk
is wel dat de Laarnewegel, vanaf de Schaapsdries naar de Gontrodeheirweg, recht naar de Steenakker liep.
Archeologische opgravingen hebben meermaals aangetoond dat, op de plaatsen waar deze laatste toponiem
voorkomt, gepaard gaan met het vinden van Gallo-Romeinse rekwisieten. Het is merkwaardig dat uitgerekend op deze twee terreinen aan de communicanten wijn werd geschonken. We weten niet of dit in de kerk
of ter plaatse geschiedde.
In ieder geval wat het “Cruyce ter Eecken” betreft hebben we wel een bepaalde argumentatie. Het zou kunnen
dat het Cruyce ter Eecken een overblijfsel was van een oude Keltische godenverering. We mogen aannemen
dat bij de bevolking de christusverering zo maar niet onmiddellijk is ingeslagen.
Het “Cruyce ter Eecken” lag aan de Geraardsbergsesteenweg aan de oostzijde op de plaats waar de Gontrodeheirweg en de voornoemde steenweg samenkomen.
Het deel van de Geraardsbergsesteenweg naar het dorp noemde dan nog Saeylinkstraete.
Alle wegen leiden naar Rome zegt men. We zouden hetzelfde kunnen besluiten over de voetwegels, die nog
amper een eeuw geleden, in de richting van het “Cruyce ter Eecken” liepen.
Ter hoogte van de Schaapsdries, liggende in het midden van de Asschouwergem, kwamen de Elsdrieswegel,
de Mellekouterlos, de Mellekouterrede en de Laarnewegel samen. De Mellkouterwegel ging dan alleen verder, in een wijde boog, naar de Gontrodeheirweg om aldus het “Cruyce ter Eecken” te bereiken.
Het lijkt erop dat de Schaapsdries een plaats van samenkomst was, voor de inwoners van de eerste bewoonde
kernen, vanwaar men eventueel stoetsgewijs naar het “Cruyce ter Eecken” ging.
Zou de wijnschenking geen verband kunnen houden met de geleidelijke christianisatie waarbij de wijn voor
de eerste bekeerlingen, het bloed van Christus moest voorstellen?
We moeten ons inbeelden dat er in die vroegste periode, tussen de 8ste en 9de eeuw, nog geen kerk stond en
de zendelingen mogelijks genoegen dienden te nemen met het geleidelijk vervangen van de oude symbolen
door de nieuwe godsdienst.

Het plaatsen van een kruis aan de eik zou dan een eenvoudige oplossing zijn geweest. Dat deze
plaats kerkeigendom werd moet ons niet verwonderen. De cijns, in de vorm van wijn, op dit stuk
grond zou kunnen verklaren dat het een oud overblijfsel was uit vroegere tijden.

	
	

RA.G. Melle, kerkrekeningen a° 1660.
ibid.
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Detail uit de kadastrale kaart van Melle van P.C. Popp (circa 1850).
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ET PUIS...
Camille Melloy, vertaling door Pol Van Caeneghem
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EN DAN...

Mijn Vlaanderen - sneeuw en mist en zon woont in zijn verleden als in een trouw verblijf,
en gooit de mantel der seizoenen rond zijn taaie lijf,
binnen de blauwe cirkel van de horizon.
en julimaanden, met hun zware korenhalmen
waarvan ik de brandende geuren ruik, zullen hun zeisen
door het zware goud van de dagen doen krijsen,
en laten de rokende morgen met hun Angelus weergalmen.
Te vier uur zullen - in de smalle schaduw van een wilg,
als de hitte in het lome lijf neer gaat zinken de maaiers frisse nacht uit hun veldfles drinken.
Zo mooi zullen d’avonden zijn dat, heel laat,
de boeren met blij dromend gelaat,
uit hun aarden pijp Appelterres scherpe geut
doen opstijgen vanop de stoep voor hun deur.
			

*

*

*

Laat mijn hart dan ongestoord de vrede binnenstromen?
Wie weet? Ik hield zó van die rivier
spiegel van je vlas- en bloemenvelden, van al die hoeven hier,
je trots, o Melle, samen met de einders van je bomen!
Vlaanderen en zijn blauwe, maritieme luchten:
een vleugje tederheid zweeft er langs pad en baan en dijk,
aan het parfum van aarde na regenval gelijk;
altijd heeft het dat hart van mij doen zuchten.
En een avond, bij het genot van Vergilius of van het Boek,
wordt dan misschien een herdersdroom, priestergebed of de onrust van een
student-op-zoek,
door de vleugel van een geheime broederziel beroerd,
als hen plots de heugnis van een oud geluk ontroert?
Dán wordt mijn hart van nu naar hen heengevoerd.
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ERFGOEDDAG 2007

op zondag 22 april van 10 tot 18 uur

Gemeentelijk Museum, Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle
(info: 09.252.26.47, e-mail: museum.melle@skynet.be)

Tentoonstelling

Tram 20 te Melle
(1912 tot en met 1973)

Organisatie:
het Gemeentelijk Museum Melle, de Heemkundige Vereniging De Gonde, Erik
De Keukeleire alsook verscheidene andere privaatverzamelaars.
Deze tentoonstelling kan na de Erfgoeddag nog bezocht worden tot en met 19
mei eerstkomend, dit tijdens de openingsuren van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum, aanbellen op het nummer 393 van de Brusselsesteenweg
te 9090 Melle.
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MIJN STRAAT
Norbert De Meyer

E

r is dit of dat gebeurd in mijn straat’, of nog: ‘Dat
was me nogal wat in mijn straat’. De mensen eigenen zich de straat waarlangs ze wonen toe alsof het
hun eigendom is. Hebben ze ongelijk? Ach nee, ze maakt
toch deel uit van het leven van alledag. Gekker nog: elke
straat is een monument op zich. Als het een deftige straat
is tenminste, en niet een dead end street of een wegeltje
van niks en niemendal. Want er wordt nogal wat afgejakkerd voor wie langs een belangrijke straat woont en
daarbij de ogen de kost geeft.
Ik heb het dubieuze voorrecht langs de Merelbekestraat
in Melle te wonen. Wat hier elke dag voorbijflitst, zoeft,
sukkelt, draaft en soms normaal rijdt, daar kan ik slechts
schuddebollend naar kijken. De Graag Traag Schildpadaffiches zijn uit het straatbeeld verdwenen. Niet dat iedereen zich hier zo balorig gedraagt, maar een gewestweg die aansluit op de meest cruciale punten van en
naar de Arteveldestad heeft zo zijn kleine kantjes, zijnde
ondermeer de frietgeurtjes die me uit diverse richtingen
tegemoet waaien en de ademtocht van de bolleboze stad
in mijn nek.
Kon men geen zwieriger naam bedenken voor een straat
waar een liederlijke Wautersdreef, een dichterlijke Guido
Gezellestraat of een tsjirpende Vogelstraat op uitmondt?
Vanaf het kruispunt De Leeuw is de Merelbekestraat
inderdaad de meest logische benaming voor wie ‘naar
Merelbeke’ wil (Stefan Hertmans schreef een boek met
die titel waarin hij de draak steekt met het verlangen van
zoveel Vlaamse schrijvers naar hun eigen kleine A la recherche du temps perdu). En wat met de Mellestraat op
grondgebied Gentbrugge (Gent)? Aldus verwarring troef
zaaiend.
Vanaf het kruispunt De Leeuw loopt mijn straat kaarsrecht tot de Vogelstraat, alwaar ze een venijnige bocht
naar links maakt, zoals iemand wiens schouder uit de
kom is gelicht. Dan is het opnieuw rechttoe rechtaan naar
de mallotige en aartsgevaarlijke spoorwegbrug. Hou boven gekomen even halt en probeer tussen de wirwar van
de elektrische treinkabels de in nevel verzonken boekentoren en de drie middeleeuwse Gentse torens te ontdekken.
Ik vraag me soms af wie er eerst was: de huizen of de
straat. Of tegelijkertijd? Mijn straat werd al ettelijke keren opgekalfaterd. Dat betekent dat ze er vandaag bij ligt
als een lappendeken, met wat verzakkingen hier en daar,
wat inderhaast herstelwerk aan stoepen en trottoirs. Alles wat intens wordt gebruikt, is aan slijtage onderhevig.
En ergens in een verwaarloosd hoekje van je hart hou je
er toch van. Omdat het niet al kommer en kwel onder de
kerktoren zou zijn. Zoals gezegd: de straat maakt deel uit
van het interieur van je bestaan.
Voor het poëzieproject dat een paar jaar geleden in Melle
liep, pende ik voor de Merelbekestraat deze regels:
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Er liggen bobbels in mijn straat
met scheuren en grijze vlekken,
er hangen borden hier en daar
vol roest en bruine plekken.
Voetpaden deinen langs weerszij,
ik spring over drollen, plassen
vol achteloos papier, opgedroogde brij,
zwelg kolkende uitlaatgassen.
Er snoeven auto’s in mijn straat
en fietsen, en wat nog meer,
van ’t morgenkrieken tot ’s avonds laat,
pas tussendoor keert de rust er weer.
Slierten huisjes net een loden draad,
met dode auto’s, 1 hier 1 ginder,
in mijn beruchte Merelbekestraat,
kan het voortaan een beetje minder?

Een vis zwemt, zwemt in het water
In zijn boek “Bij ons in ‘t dorp. Landelijk leven in Vlaanderen een halve eeuw geleden.” uitgegeven door
Van Halewyck te Leuven in 2002, schreef Cas Goossens, voormalig directeur-generaal van de VRT het volgende zeer treffende met betrekking tot de zorg voor ons erfgoed:

“Een dorp zonder geheugen is een dorp zonder geest. Om de geest van ons dorp in leven
te houden, moeten we dus het geheugen zien te redden!”.
Een opdracht waarin onze heemkundige vereniging zich voor honderd procent in kan terugvinden, meer nog,
het is reeds decennia het motto dat ons motiveert en voortstuwt bij onze daadwerkelijke inzet om ondermeer
de werking en de uitbouw van het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum te ondersteunen.

Het Molenhof met op de achtergrond de houten staakmolen, gelegen aan
de Lindenhoek (foto genomen genomen begin de jaren 1900).
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LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE
VERENIGING DE GONDE 2007
(gegevens t.e.m. 15/02/2007)
Steunende leden
Auman			
Baeyens			
Bekaert			
Bolsens			
Bracke			
Braeckman		
Braeckman		
Christiaens-Buyle		
Cornelis			
De Backer		
De Baets			
De Bosschere		
De Clercq			
De Coster			
De Graeve		
De Koker			
De Langhe - De Kegel
De Maeseneer		
De Pauw			
de Potter d’Indoye		
De Ruyver		
De Schryver		
De Spiegeleire		
De Vloed			
De Winne			
Den Haese		
Den Haese		
Desmet			
Dewulf			
Ervynck			
Fewan			
Foucquaert		
Francois			
Goedertier		
Gyselinck			
Hanssens			
Impens			
Lammens			
Lefebre			
Matthys			
Mercelis			
Moreels			
Notte			
Olsen			
Paepen			
Platteeuw			
Rotens			
Simillion			
Steurbaut			
Temmerman		
Thomas			
Timmerman		
Trog			
Valentyn			
Van Damme		
Van Den Berghe		
Van Den Berghe		
Van Der Stichel		
Van Heddegem		
Van Heden		
Van Hove			
Van Oost			
Van Overmeire		
Van Slycken		

De Gonde nr. 1 - 2007

Luc		
Melle
Nicole		
Lessines
Georges		
Melle
Maria		
Merelbeke
Liliane		
Melle
Henri		
Melle
Roland		
Melle
Martine		
Melle
Achiel		
Melle
Oscar		
Melle
August		
Melle
Koen		
Melle
Yvonne		
Melle
Marc		
Melle
Adeline		
Melle
Willem		
Melle
Nand & Miet
Oordegem
Dirk		
Melle
Eric		
Vlierzele
Edouard & Louise Melle
Luc		
Laarne (Kalken)
Xavier		
Destelbergen
Marie-Antoinette Melle
Patrick		
Melle
Lucien		
Gent
Paul		
Melle
Richard		
De Pinte
Ginette		
Gent
J.M.		
Gontrode
Gontran		
Gentbrugge
Roger		
Melle
Fernand		
Wetteren
Herman		
Melle
Luc		
Melle
Antoine		
Melle
Herman		
Gent
Eric		
Zaffelare
Edmond		
Meise
Christiane
Wezembeek-Oppem
Koen		
Wetteren
Jozef		
Destelbergen
Erik		
Gontrode
Roger		
Melle
Jan		
Melle
Christiaan
Melle
Marc		
Melle
Denise		
Melle
Johan		
Gontrode
Philip		
Zottegem
Raphaël		
Melle
François		
Melle
Willy		
Melle
Denise		
Melle
Jacques		
Melle
Gustaaf		
Melle
Marcel		
Melle
Patrick		
Melle
Freddy		
Gentbrugge
Gerard		
Melle
Rolande		
Wetteren
Mario		
Melle
Maurits		
Melle
Gilbert		
Melle
André		
Gontrode

Van Steenberge		
Van Vlaenderen		
Vanrolleghem		
Vervust			

Victoria		
Leen		
Noël		
André		

Melle
Melle
Gontrode
Melle

Leden
Acke			
Lucienne		
Adriaen			
Mark		
Behaegel			
Gilbert		
Bekaert			
Prosper		
Bovijn			
Lucie		
Bracke			
Alfred
Bracke			
Dirk		
Bral			
Jan Hugo		
Bruyland			
Hilaire		
Calle			
Petrus		
Carchon			
Marc		
Carijn-Boterberg
J.		
Dauw			
Christiaen
De Baets			
Johan		
De Baets			
Rosa		
De Bosscher		
Albert		
De Bosschere		
Lucien		
De Coster			
Greta		
De Frenne		
Roger		
De Geyter		
Edgard		
De Longie		
Guido		
De Marlie - De Beul				
De Meyer			
Rafaëlla		
De Moerloose		
Hendrik		
De Mol			
Daniël		
De Moor			
Freddy		
De Pelsmaeker		
Martin		
De Riek			
Marcel		
De Roek			
Michel		
De Roeve			
Claudine		
De Schryver		
Micheline		
De Smet			
Lucien		
De Sutter			
Julien		
De Waele			
Juliaan		
Derey			
Patrick		
Desmet			
Willy		
Dhaese			
Herman
Dhondt			
Romain		
Du Bois			
François		
Duquet			
Frans
Familie Dauw				
Foré			
Walther		
Galle			
Gerard		
Gettemans		
Geert		
Goossens			
Jenny		
Haesebeyt		
Freddy		
Hoste			
Albert		
Huyghe			
Nand		
J. Story - Scientia bvba			
Janssens-Langerock				
K.O.K.W. vzw				
Kelderman-Bauwens
Viviane		
Kellens			
Julien		
Kielemoes		
Gerard		
Mabilde			
Yvette		
Magerman		
Pol		
Martens			
Jan
Meersschaut		
Julien		
Messeman		
Michel		

Gent
Gentbrugge
Zwalm
Oosterzele
Melle
Ekeren (Antwerpen)
Melle
Melle
Melle
Wetteren
Melle
Gent
Melle
Gontrode
Bottelare
Zottegem
Melle
Melle
Melle
Aalst
Melle
Gent
Wetteren
Melle
Wetteren
Wenduine
Melle
Melle
Melle
Melle
Eke
Aalter
Melle
Melle
Melle
Gent
Sint-Denijs-Westrem
Merelbeke
Lebbeke
Sint-Lievens-Houtem
Melle
Nazareth
Eupen
Melle
Melle
Bottelare
Melle
Melle
Gent
Melle
Sint-Niklaas
Gent
Melle
Melle
Melle
Herzele
Scheldewindeke
Melle
Melle
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Mores			
Rosa		
Naudts			
Marcel		
Olsen			
Lieve		
Pauwels			
Jozef		
Piens			
Luc		
Pieters			
Marcel		
Provost			
Noël		
Quinart			
Marcel		
Ramon			
Roger		
Roelandt			
Gerard		
Sackx			
Martine		
Schiettekatte		
Etienne		
Slock			
André		
Teirlinck			
Lucien		
Thery			
Maurice		
Timperman		
Roger		
Triste			
Fred		
Tusschans		
Jan		
Urmel			
Marc		
Van De Putte		
Eric		
Van De Putte		
Ghislain		
Van der Stede - De Vylder
D.		
Van Hecke		
Jules		
Van Kenhove		
Patrick		
Van Nieuwenhove
John		
Van Pouck		
L. 		
Van Vooren		
Marc		
Vanbets			
Eduard		
Verbeke			
Roland		
Verstraeten		
Liliane		
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde		
Warmoes			
Leo		

Gent
Melle
Melle
Waarschoot
Melle
Lokeren
Melle
Melle
Sint-Amandsberg
Oordegem
Sint-Amandsberg
Melle
Melle
Melle
Melle
Melle
Merelbeke
Melle
Dikkelvenne
Melle
Oosterzele
Melle
Zottegem
Merelbeke - Bottelare
Melle
Melle
Gavere
Melle
Gentbrugge
Gontrode
Merksem
Merelbeke

Gemeentelijk Museum Melle
Op 16 december laatsleden was Armin Van Ryckeghem uit De Pinte te gast in ons Gemeentelijk Museum naar
aanleiding van Kerstkarremelle(n)tocht. Hij sneed er zijn alomgekende houten lepels. Van hem kregen we
voor onze collectie ambachtelijke werktuigen een stuk alaam dat ookt hoorde bij een strodekker, namelijk een
dekkersheugel ook wel eens trekmes of zoals bij Clemens Trefois (zie zijn boek ‘Het boerendak’) tankhaak
genoemd.

Zodra de dekker het stro of het riet op het dak gespreid heeft, legt hij er een twijg op. Om te vermijden dat ze
voor en tijdens het binden van het dak zou glijden - en ook om het stro te persen - steekt de vakman er door
het stro een dekkersheugel naast.
De dekkersheugel bestaat uit een plat ca. 35-45 cm lang stuk ijzer met twee tot vijf diepe zijdelingse inkepingen, waarop een haakvormige stang van ca. 10 cm loodrecht gesmeed is. Een van de uiteinden eindigt in een
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punt, het ander steekt in een houten hecht of vormt een ring die als handvat dient. Een van de inkepingen
haakt achter de lat, de kleine stang drukt de twijg naar beneden. Zo kan ze niet meer weg en is het samendrukken van de laag stro met haak- en schopriep gemakkelijker.
De dekkersheugel wordt soms door houten mikken vervangen. Die houden de twijgen goed tegen maar drukken ze niet naar beneden (Museum voor de Oudere Technieken, MOT).
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