Woord vooraf,

Straks mogen we met fierheid de vĳfendertigste jaargang van ons heemkundig tĳdschrift rondmaken en
mogen we vaststellen dat dit overeenstemt met meer dan vierduizend pagina’s schriftuur over de boeiende
geschiedenis van Melle en Gontrode. Daarnaast werden verschillende brochures uitgegeven en publiceerde onze vereniging reeds drie boekdelen onder de noemer “Bĳdragen tot de geschiedenis van Melle”, en er
zĳn er nog een paar in voorbereiding.
Handen hebben we steeds tekort, we doen dan ook een warme oproep naar mensen (mannen én vrouwen)
die met ons een gemeenschappelĳke interesse delen, namelĳk de geschiedenis van onze eigen leefomgeving en zich geroepen voelen onze werking te ondersteunen. We vragen deze keer geen bĳkomende centen
doch meer de handen, die uit de mouwen kunnen worden gestoken: op administratief vlak, als schrĳver
van een of meerdere artikels, studiewerk in verband met bepaalde museale objecten en … mocht je je aangesproken voelen neem met ondergetekende contact (de gegevens vind je op p. 2 onder bestuur).
Onze zomertentoonstelling rond het leven en werk van de Gontroodse kunstenaar Raf De Pelsmacker
(1927-1963) trok heel wat belangstellenden, ook vele gewezen collega’s en ex-leerlingen van hem vonden
de weg naar ons Gemeentelĳk Museum.
Het huidig nummer van ons tĳdschrift ‘De Gonde’ biedt u weerom een waaier aan bĳdragen, Norbert
De Meyer mĳmert in het park van het Lĳsternest op Melle-Vogelhoek, we hebben verder een bĳdrage
van Daniël Lemmens over Karel Miry en Melle (deze componist schreef 160 jaar terug de melodie op het
Vlaamse volkslied), enkele drinkschaaltjes uit de collectie van het Gemeentelĳk Museum worden uitvoerig besproken door onze huisarcheologe Ginette Desmet, Roger De Moerloose heeft het over hoe je in
1729 honderd dagen aflaten kon verdienen te Gontrode en tot slot vind je nog een beetje van alles wat
(aangebracht door ondergetekende) doorheen ons voorliggend nummer. Veel leesplezier en genoegdoening voor de leergierigen onder ons.

Jan Olsen
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IN HET VOORBĲGAAN
‘t Lĳsternest of Nos Perron
door Norbert De Meyer

D

onderdagnamiddag. Maart is half opgesoupeerd. De winter heeft zich deerlĳk verslikt. Azuurblauwe
lucht. Fel zonlicht. Uitermate heerlĳk vroeg zomertje. Mag ook wel. Driekwart van het dorp puft en
zucht zich te pletter.
Ik slenter door de Wautersdreef, waar ′t Lĳsternest en bĳhorend park er als een lege doos bĳ liggen. Enkele fietsen leunen zwaar tegen de muur. Ik snak naar een bank. Een handvol op elkaar gestapelde, groen uitgeslagen
stenen bieden soelaas. Naast mĳ de ruïnes van een regenput. Helrode vuilnisbakken doen mĳn ogen tranen.
Door de vensterramen zie ik honderden boeken gerĳd. Het filiaal van de hoofdbieb. Wĳsheid op een kluitje.
Nooit krĳg ik die allemaal verslonden, tenzĳ het eeuwige leven mĳn deel is. Onder mĳn voeten vochtige,
rosse zaagmeelschilfers. Achter beslagen glas naast het toegangshekje hangen wat verkommerde, van stempels voorziene papieren: ‘Politieverordening op het openbaar park ′t Lĳsternest. Zitting van 20 oktober 1980.’
Het verleden was weer zo dichtbĳ. Aan de overkant, spiksplinternieuw zowaar, een doemzwarte aanplakkast.
Leeg als het park zelf.

Ik staar zonder verpinken naar het strenge en gedistingeerde gebouw pal midden het groen. ′t Lĳsternest, is
dat niet het stulpje van Frank (Stĳn) Lateur (Streuvels) in het bultige West-Vlaamse Ingooigem? Of stikt het
hier gewoon van de lĳsters? Niks van aan, werd me verteld. Het verhaal gaat namelĳk zo.
Op 29 april 1926 gaf het college van Burgemeester en Schepenen aan Gaston Rouvroy (Pepinster, °1893) de
toelating om op het perceel in de Wautersdreef, met een oppervlakte van 45 a 10 ca, samen met zĳn echtgenote
Marie Cleident (Dendermonde, °1895), een stulpje op te trekken. Zĳ doopten het Nos Perron. Spaans? Italiaans? Mexicaans?
Enige geblader leert me dat ‘nos’ het Spaanse lidwoord is voor ‘ons’.
Perrons daarentegen associeer ik met treinen, vluchtheuvels waar de gebruiker van het openbaar vervoer
zich ĳlings uit de voeten kan maken voor het aanstormende geweld op wielen. Er is ook nog de NederlandsIndische auteur Charles Edgard du Perron (1899-1940). Maar die laatste heeft vermoedelĳk compleet geen
uitstaans met Melle, noch met het feit dat de bewoners Rouvroy-Cleident zich door diens werken zouden
hebben laten inspireren. Ik houd de benaming Nos Perron veiligheidshalve maar op “onze vluchtheuvel, onze
schuilplaats, ons toevluchtsoord”. Heel toepasselĳk tĳdens het interbellum. Ik vraag me af waar eigenaar
Gaston (of was het diens vrouw?) dat rare woord oppikte. Misschien tĳdens een van diens buitenlandse trips?
Gaston Rouvroy versjacherde elektrische toestellen. Misschien de wĳde wereld rond. Curieus, wriëd curieus,
zou Romain De Coninck hebben gezegd. Desalniettemin blĳft het zwaar gokken.
In 1979 werd de verwerving van het domein door de gemeente (op vraag van Julien Vervaet, VU, zitting van
11 december 1978, agendapunt 12) te berde gebracht. In oktober 1982, lang nadat de originele bewoners van
Nos Perron de pĳp uit waren, begon het gekissebis binnen de toenmalige coalitie wat ze potverdorie met die
tot ′t Lĳsternest omgedoopte villa aan moesten. In 1996 klonk de kreet: verkopen! In 1998 bereikte men een
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consensus om het zoetjesaan belabberde bouwsel toch niet van de hand te doen. Renoveren was toen ook ‘in’.
Een spookhuis, of daaromtrent, kon men missen als kiespĳn. Die renovatie werd in 2002 afgerond en kostte
handenvol (in 2000 werd het bedrag begroot op 15,4 miljoen frank). Hoe hoog het kostenplaatje ten lange leste
precies is opgelopen, zit wel ergens in de archieven weggemoﬀeld.
Van toen af werd ′t Lĳsternest een echt openbaar park, door de beleidsmensen in 1979 poëtisch verwoord,
“met als doel de bevolking de gelegenheid te bieden voor een rustige wandeling en tot het verpozen midden
het groen. Vooral de bejaarden(!) zullen hier ongetwĳfeld graag gebruik van maken tĳdens de lente- en de
zomermaanden” (uit Melina, 4de jaargang, januari 1981).
In de gemeenteraadszitting van 22 januari 1979 werd men het min of meer eens dat het gebouw volgende mogelĳkheden kon bieden: stempelcontrole, bibliotheek Vogelhoek, kinderopvang, vergaderzaal, lokaal geschikt
voor lesgeven, berging van materiaal en archieven, allerlei culturele manifestaties. Gelieve te schrappen wat
vandaag niet langer van toepassing is.
Openbare domeinen hebben nood aan enige regeltjes. Een paar fraaie artikelen van het in 1980 opgestelde
politiereglement op het openbaar park ′t Lĳsternest geef ik met plezier prĳs. Verkneukel je alvast.
In punt 4.9. wordt aangestipt dat “het verboden is zich op de banken uit te strekken, of erop te staan of erover
te lopen, of op de bankleuning te zitten, honden op de banken te laten liggen of er voorwerpen op neer te leggen en zich gedragingen te veroorloven welke het publiek in zĳn eerbaarheidsgevoelens kunnen kwetsen”.
Waar zĳn die vermaledĳde banken naartoe?
Even verder stipuleert punt 5.2. zwart op wit dat “het verboden is er te kamperen”.
Heremĳntĳd. Zie ik daar ′t Lĳsternest al volgestouwd met kampeerwagens, tenten en bĳhorende kampvuren
waar joelende, halfnaakte kinderen rondhuppelen. Desbetreﬀende politieverordening stak voor deze mogelĳke uitwassen meteen een ferm stokje. Voorkomen is de beste remedie.
Slanke bezoekers kunnen het domeintje naar binnen sluipen via een minihekje in de Wautersdreef. Meer corpulente mensen raad ik het gebruik van het uit de kluiten gewassen smeedĳzeren ding in de Palmstraat aan,
waar een rechthoekig grasplein me somber aanstaart.
Door de poriën van haar stoere muren klinken plots muzieknoten op. Training van de hemelse herauten? Nee,
herinner ik me, de Gentbrugse muziekschool heeft er haar stek. Die gedachte fleurt me enigszins op.
Achter een hoek staan een jongen en een meisje een potje te klessebessen. Als ze me opmerken, poetsen ze de
plaat. Je zou voor minder. Vanuit de paleisachtige toegangsdeur dartelt een meisje, viool in de hand, de trappen af. Een fee? Een moderne Assepoester? Ik zie geen schoentje. Gezwind danst ze het grindpad af, perst zich
met viool en al in een wachtende dure slee met airco, die meteen de straat op zoeft.
Ik rek mĳn stram geworden leden. Niets of niemand heeft tĳdens mĳn aanwezigheid in domein ′t Lĳsternest
mĳn eerbaarheidsgevoelens gekwetst, er was in de verste verte geen woonwagen of kampeertoerist te bespeuren. Bejaarden evenmin, net als lĳsters. De politie mag op beide oren slapen.
Loom geworden sjok ik het kasteelhek langs de Palmstraat uit. Met een samenzweerderige knipoog naar ′t
Lĳsternest wacht me even verder de oase Gildenhuis. Op het houten buitenterras doe ik een werk van barmhartigheid. Al is die frisse pint dit keer voor mezelf bestemd.
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NIEUW: boek “Massemen, van de Vurst tot de Kortenbos”
Een publicatie uitgegeven door de ‘Vrienden van Massemen’ en geschreven door ons medelid Rolande Van
Heden. Beschikbaar vanaf 5 oktober eerstkomend. Dit boek zal ook door onze heemkundige vereniging te
koop aangeboden worden in de leeszaal van het Gemeentelĳk Archief en Documentatiecentrum tegen de prĳs
van 39 EUR per exemplaar. Het boek telt wel 384 pagina’s waarvan 104 met foto’s en documenten.
Rolande Van Heden is met deze uitgave niet aan haar proefstuk, zeven jaren terug werd haar puik werk over
Kwatrecht gepubliceerd. Een
schot in de roos want de eerste druk
was al snel uitverkocht. Wie het
boek over Massemen zal lezen zal
alras merken dat behalve een
degelĳk geschiedkundig relaas ook
veel aandacht wordt besteed
aan de mensen die deze gemeente
bewoonden en aan de activiteiten in de diverse sectoren die ze
er ontplooiden. De onderlinge
verwantschappen van de families
komen eveneens aan bod, hier
herkennen we de schrĳfster als een
gedegen genealoge. Is zĳ niet
de auteur van menig familiekundig
werk, denken we maar aan de
boeken in verband met de families
D’Hauwe, François, Van Heden
en Van Herreweghe. Een uitgebreide index achteraan in het boek
kan de lezer snel laten navigeren
doorheen het prachtige werkstuk. Een ‘must’ voor eenieder die
Massemen een warm hart toedraagt of die er voorouders heeft.

Aanwinst
Een uiterst prachtig geïllustreerd en inhoudelĳk zeer degelĳk boek “Faience fine, de evolutie van de decors
in de XIXde eeuw”, ons van harte geschonken door Etienne Cosyns, een expert in Chinees en Europees porselein, faience en faience fine, tevens gewezen schepen van cultuur te Melle. Het werk opent met een hoofdstuk
over de fabrieken en de fabricage van faience en faience fine (de productie zelf en de decoratie), een tweede
hoofdstuk benadert de faience van uit een cultuurhistorisch gezichtspunt. Een uitgebreide literatuurlĳst vormt
de afsluiter. Het boek is in te kĳken in de leeszaal van het Gemeentelĳk Museum, Archief en Documentatiecentrum en is een mooie aanvulling wat betreft onze collectie boeken over aardewerk.
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PAROCHIEREGISTERS GONTRODE 1641-1805
TOEVALLIGE VONDSTEN
HOE KON MEN IN 1729 HONDERD DAGEN AFLAAT VERDIENEN?
door Roger De Moerloose
1688
“In Gontrode altaria consecrata sunt 13 maĳ 1688 ut notatur in registro hoc” of vrĳ vertaald: “In Gontrode
werden de altaren gewĳd op 13 mei 1688 zoals genoteerd wordt in dit register”.
(bron: Documentatiecentrum Melle: PR 2B, voorblad)
“M.DC.LXXXVIII die decima tertia mensis maĳ consecratum est summum altare in eccl(es)ia parochiali de
Gontrode in honorem S(anc)ti Bavonis duo collateralia dextrum in honorem B(eatæ) M(ariæ) Virginis sinistrum in honorem S(anc)ti Josephi per R(everen)dum adm(odum) D(omi)num …. [niet ingevuld] Baeĳens
eccl(es)iæ collegialis S(anc)ti Hermetis Rothnaci decanum nec non eiusdem districtus archip(res)b(yt)rum quo
die quottannis lucrandæ sunt indulgentiæ quadraginta dierum in dicta eccl(es)ia” (afb. 1) of vrĳ vertaald: “op
13 mei 1688 werd het hoogaltaar van de parochiekerk van Gontrode gewĳd ter ere van de Heilige Bavo, evenals de twee zĳaltaren, het rechter ter ere van Onze Lieve Vrouw en het linker ter ere van de Heilige Jozef. Ze
werden gewĳd door zeer eerwaarde heer …. Baeĳns, deken van de collegiale kerk van Sint-Hermes in Ronse,
tevens aartspriester van hetzelfde distrikt. Op deze dag kunnen elk jaar 40 dagen aflaat in de gezegde kerk
worden verdiend.”
(bron: Documentatiecentrum Melle: PR 2B, blz. 63)
1729
Pastoor Petrus Carnoncle (1707-1720) van de parochie Gontrode had van het aartsbisdom Mechelen verkregen
dat zĳn gelovigen onder bepaalde voorwaarden 40 dagen aflaat konden verdienen bĳ de verering van de Heilige Jozef en van het Allerheiligste (vanaf 1710) en bĳ het doen van de kruisweg (vanaf 1715). Op 17 augustus
1729 komt de nieuwe aartsbisschop kardinaal Thomas de parochie Gontrode “visiteren”. Na een smakelĳke
maaltĳd in de tuin van de pastoor Joannes Baptista Wils (1720-1748) worden de 40 dagen aflaat opgetrokken
tot een aflaat van 100 dagen.
In de parochieregisters vinden we hiervan het volgende spoor:
VERTALING

TRANSCRIPTIE

Huwelĳksregister

Registrum matrimoniale
Anno 1729

1729
Copia

Copie

Adm(odum) r(everen)do ac ampl(issi)mo Domino
De Coriache canonico graduato archipresbĳtero ecclesiæ metropolitanæ S(ancti) Rumoldi Mechliniæ,
consiliario suæ Maiestatis in maiori suo consilio nec
non sedis archiepiscopalis Mechliniensis vacantis
vicario generali etc.(afb. 2).

Aan de zeer eerwaarde en hooggeëerde heer De
Coriache, met de rang van kanunnik, aartspriester van de metropolitane kerk van Sint Rombouts
te Mechelen, raadsheer van Zĳne Majesteit in zĳn
Hoge Raad en ook vicaris-generaal van de vacante
aartsbisschoppelĳke zetel van Mechelen, enz.

Supplicando exponit quam humiliter d(omi)nus ac
magister Petrus Carnoncle pastor loci de Gontrode
districtus oirdegemiensis quomodo in sua ecclesia
cum concursu populi vigeat devotio erga reliquias
S(ancti) Crucis, ratione quarum ut devotio augeatur
expositæ sunt stationes a populo per circuitum
visitandæ representates passionem Domini nostri
Jesu Christi, quæ ut cum maiori devotione visitentur supplicans sese convertit ad ad dominationem
vestram admodum reverendum (afb. 3).

In een verzoekschrift zet zeer nederig heer en meester Petrus Carnoncle, pastoor van Gontrode, district
Oordegem, uiteen hoe in zĳn kerk met de toeloop
van het volk de devotie bloeit voor de relikwieën
van het Heilig Kruis, reden waarom, opdat de devotie zou aangroeien, staties opgesteld zĳn die het
volk in een rondgang kan bezoeken en die het lĳden
van onze Heer Jesus Christus voorstellen. En opdat
die met grotere devotie zouden worden bezocht
richt hĳ zich smekend tot uw zeer eerwaarde Heerschappĳ en
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Humiliter rogans ut e Thesauro Ecclesiæ ad quamque stationem legentibus PATER et AVE, concedere
dignetur 40 dierum indulgentias, quod faciendo etc.

vraagt nederig u te verwaardigen om uit de Schat
van de Kerk aan ieder die bĳ elke statie een ONZE
VADER en WEES GEGROET zal lezen, 40 dagen
aflaat toe te staan. Het welke doende, enz.

Concordat cum suo originali ab Eminentissimo
ipso subsignato post mensam in horto meo, qui hic
cum omnibus pastoribus et vicepastoribus nostræ
conferentiæ et alĳs pastoribus cum gaudio prandium sumpsit hac 17° aug(usto) 1729 ut supra. Quod
attestor (get) J(oannes) B(aptista) Wils, pastor in
Gontrode

Stemt overeen met het origineel door zĳn hoge Eminentie zelf ondertekend na de maaltĳd in mĳn tuin,
toen hĳ hier met alle pastoors en onderpastoors van
onze omschrĳving en andere pastoors met genot
het middagmaal nuttigde deze 17de augustus 1729
zoals hierboven. Hetgeen ik attesteer (get) Joannes
Baptista Wils, pastoor in Gontrode

In perpetuam rei memoriam hæc hic scripta sunt
(afb. 4).

Ter eeuwige herinnering zĳn deze hier geschreven.

Apostille in de marge van het eerste blad:
Viso hoc libello eodemque mature perpenso concedimus indulgentias in hoc libello petitas.
Datum Brux(ellis) prima martĳ 1715. Erat signatum
De mandato etc.
(get) A. Van Ophem secret(arius) (afb. 5).

Apostille in de marge van het eerste blad:
Gezien dit verzoekschrift en na rĳp beraad staan wĳ
de in dit verzoekschrift gevraagde aflaat toe.
Gegeven te Brussel op 1 maart 1715. Was getekend
In opdracht enz.
(get) A. Van Ophem secretaris

Extendimus has indulgentias ad indulgentias
centum dierum. Datum in Gontrode tempore
visitationis nostræ die 17 augusti 1729. Erat signatum Tho(mas) Card(ina)lis archiep(iscop)us
Mechlinien(sis) et inferius de mandato em(inen)tiæ
suæ (get) B. De Ruddere secret(arius) (afb. 6)

Wĳ breiden deze aflaat uit naar een aflaat van honderd dagen. Gegeven te Gontrode tĳdens van ons
bezoek van 17 augustus 1729. Was getekend Thomas
kardinaal aartsbisschop van Mechelen en daaronder
in opdracht van Zĳne Eminentie (get) B. De Ruddere
secretaris

Copia

Copie

Ill(ustrissi)mo ac r(everendissi)mo d(omi)no
archiep(iscop)o Mechl(iniensi) Belgii primati etc
(afb. 7).

Aan de doorluchtige en hoogeerwaarde heer aartsbisschop van Mechelen, primaat van België enz.

Supplicando exponit quam humiliter d(omi)nus ac
magister Petrus Carnoncle p(res)b(yte)r pastor loci
de Gontrode districtus oirdegemiensis, quomodo
in prædicto loco vigeat particularis devotio erga
Sanctum Josephum ibidem patronum secundarium,
cuius festum eo in loco celebre per concursum adventantium ex parochĳs circumvi(ci)nis.
Itemque exponit quomodo ibidem iam ab aliquot
retroannis consuetum sit ex devotione singulis mensibus in honorem S(anc)ti Josephi cantari sacrum.
Itemque singulis diebus Iovis per annum celebrari
sacrum cum expositione Venerabilis, qua sacra a
populo singulari devotione frequentantur. Cum
autem nil magis devotionem ac populi concursum
augeat, quam lucranda indulgentia, hinc est quod
supplicans sese convertat ad ill(ustrissi)mam suam
gratiam.

In een verzoekschrift zet zeer nederig heer en meester Petrus Carnoncle, priester, pastoor van Gontrode
district van Oordegem, uiteen hoe in de voorzeide
plaats een bĳzondere devotie bloeit jegens de Heilige Jozef, aldaar tweede patroonheilige, wiens feest
te Gontrode bekend is voor de toeloop van bezoekers uit de omliggende parochies.
Hĳ zet tevens uiteen hoe het daar al sinds enige
jaren terug de gewoonte is uit devotie elke maand
ter ere van de Heilige Jozef een gezongen mis op te
dragen. Zo wordt ook het ganse jaar elke donderdag
een mis gecelebreerd met tentoonstelling van het
Allerheiligste, welke missen door het volk met een
bĳzondere devotie worden bĳgewoond. Vermits
echter niets meer de devotie en de toeloop van het
volk vermeerdert, dan het verdienen van aflaten,
wendt de verzoeker zich om deze reden tot zĳne
doorluchtige Gratie

Perhumiliter rogans quatenus ill(ustrissi)ma ac
r(everen)da vestra dominatio ex paterno suo aﬀectu
concedere dignetur quadraginta dierum indulgentias omnibus, qui in festo S(anc)ti Josephi memoratam
ecclesiam parochialem loci de Gontrode visitaverint, ibique devote ad fines a Sancta Matre Ecclesia

en vraagt zeer nederig opdat uw doorluchtige en
hoogeerwaarde Heerschappĳ uit zĳn vaderlĳke affectie zich wil verwaardigen om veertig dagen aflaat
toe te staan aan allen, die op het feest van de Heilige
Jozef de vermelde parochiekerk van Gontrode zullen hebben bezocht, en aldaar godvruchtig voor de

De Gonde nr. 3 - 2007

9

afb. 8

afb. 9

afb. 10

10

De Gonde nr. 3 - 2007

intentos in spiritu humilitatis, et animo contrito
oraverint.

doelstellingen van onze Moeder de Heilige Kerk in
een geest van nederigheid, en met een berouwvol
hart zullen hebben gebeden,

Itemque omnibus qui in prædictis sacris de S(anc)to
Josepho et de Venerabili in antememorata ecclesia
celebrari consuetis pie intersunt. Quod faciendo etc.
(afb. 8).

en hetzelfde aan allen die in de voorzeide missen
van de Heilige Jozef en van het Allerheiligste, die in
de hiervoor vermelde kerk gebruikelĳk worden gecelebreerd, met godsvrucht aanwezig zĳn. Hetwelk
doende, enz.

Extendimus indulgentias supra concessas ad
indulgentias centum dierum. Datum in Gontrode
tempore visitationis nostræ die 17 augusti 1729. Erat
signatum Tho(mas) Card(ina)lis archiep(iscop)us
Mechlinien(sis) et adhuc inferius de mandato
em(inen)tiæ suæ B. De Ruddere secr(etarius).
Concordat cum suo originali quod attestor (get)
J(oannes) B(aptista) Wils pastor in Gontrode tempore et loco ut ante (afb. 9).
In de marge van het derde blad:
Concedimus ex Thesauris Ecclesiæ indulgentias
hic petitas ad augendam populi devotionem erga
patronum huius Monarchiæ. Datum Brux(ellis) 10
martĳ. Erat signatum H. J. Van Susteren vic(arius)
g(e)n(e)ralis (afb. 10).

Wĳ breiden de hierboven toegestane aflaat uit tot
een aflaat van honderd dagen. Gegeven te Gontrode
tĳdens ons bezoek op 17 augustus 1729. Was getekend Thomas kardinaal aartsbisschop van Mechelen en bovendien daaronder in opdracht van Zĳne
Eminentie B. De Ruddere secretaris. Stemt overeen
met het origineel, hetgeen ik attesteer (get) Joannes Baptista Wils pastoor in Gontrode tĳd en plaats
zoals hiervoren
Apostille in de marge van het derde blad:
Wĳ staan uit de Schatten van de Kerk de hier gevraagde aflaat toe tot meerdere devotie van het volk
voor de patroon van dit Koningshuis. Gegeven te
Brussel op 10 maart. Was getekend H. J. Van Susteren vicaris generaal

NOTA: van juni 1711 tot februari 1716 was de zetel van het aartsbisdom Mechelen vacant en werden de lopende zaken afgehandeld door vicaris-generaal Amatus Ignatius Coriache. Van februari 1716 tot zĳn overlĳden op 5 januari 1759 was Thomas Philippus de Alsatia (van de Elzas) et de Boussu aartsbisschop.
(Bron: Documentatiecentrum Melle, PR 2C, tussen blz. 302 en 303)

AANVULLENDE LEDENLĲST VAN DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING DE GONDE 2007
(gegevens t.e.m. 20/09/2007)

Steunende leden
Neirinck

Paul

Melle

Marianne
Regina
Norbert
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Walter en Lieve
Wim
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Zomergem
Melle
Melle
Melle
Merelbeke

Leden
Bogaerd
De Gruytere
De Meyer
Van Acker
Van Lancker-Turf
Vanrolleghem
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Afb. 1. Drinkschaaltje, steengoed (Siegburg), 15de eeuw.

Afb. 2. Drinkschaaltje, rood aardewerk, 14de/15de eeuw.

Afb. 3. zgn. ‘Coupe’, glas, 20ste eeuw.
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DRINKSCHAALTJE OF SCHOTELTJE,
het verhaal van een vergeten gebruik
door Ginette Desmet

I

n 1905 publiceerde Omer Wattez (1857-1935) een novelle getiteld ‘De Pruttelaars van Brakel’. Daarin beschrĳft hĳ hoe twee oudere, samenwonende tweelingsbroers, allebei bakker en vrĳgezel, na het overlĳden
van hun dienstmeid besluiten dat een van hen moet trouwen. Er is nood aan een vrouw om het huishouden draaiende te houden en tevens kunnen zo de loonkosten worden vermeden. De broers besluiten ‘strootje’
te trekken en wie aan het kortste eindje trekt moet dan maar op zoek naar een geschikte, zuinige huisvrouw.
Het nog altĳd leesbare en geestige verhaal schetst treﬀend de mentaliteit en sfeer van een plattelands-gemeente tĳdens die periode. Het verhaal is echter vooral bĳzonder omdat er een passage in voorkomt waarin
Omer Wattez een totaal vergeten gebruik in detail beschrĳft. Bĳ geen enkele andere heemschrĳver hebben we
tot dusver dit aspect van het dagelĳkse leven ooit beschreven aangetroﬀen:
‘Daar zaten dan rondom de tafel eene groep vrouwen met hare lange zwarte lakene mantels koﬃe te drinken. Zĳ hielden de
schaaltjes op de vĳf uitgespreide vingeren, en als de kopjes, die nog half vol op de tafel bleven staan, geheel in de schaaltjes
geledigd waren, en zĳ uit deze al het zwarte warme vocht geslurpt hadden, keerden zĳ het kopje in de schaal om, stonden
op, en gingen in den winkel bĳ de bakkers haar gerief nemen om te vertrekken.’
Deze beschrĳving van koﬃedrinkende plattelandsvrouwen doet hedendaagse lezers ongetwĳfeld verbaasd de
wenkbrauwen fronsen. Omer Wattez haalt hier het gebruik van drinkschaaltjes aan, iets wat nu volledig in
onbruik is geraakt. Opvallend hierbĳ is vooral dat er ook kopjes worden gebruikt, niet om uit te drinken maar
enkel om de koﬃe in de schaaltjes te gieten.

De drinkschaal, een in de vergeethoek geraakt voorwerpje.
De vorm van het drinkschaaltje gaat rechtstreeks terug naar de holle handpalm die gebruikt wordt om zonder
hulpmiddel te drinken. Welke trekker heeft tĳdens een trektocht in een natuurgebied nog nooit op deze manier water uit een bron gedronken of zĳn dorst gelest aan een openbare fontein in een zuiders land ?
In het prachtige gedicht van Richard Minne: “Ode aan den eenzame” wordt dit universele oergebaar op treffende wĳze als volgt verwoord:
Gelĳk een bron
zĳt ge in de zon
op de hoogvlakte van Pamir.
Geen herder zelfs
die in’t gewelf
van zĳne hand uw klaarheid schept.
Van heinde en ver
alleen een ster
schiet toe en geeft zich gewonnen.
Het –nu totaal in onbruik geraakte- drinkschaaltje is dus waarschĳnlĳk zowat de oudste vorm van drinkgerei,
het wordt zelfs in het Oude Testament al vermeld1.
Uit de antieke Europese culturen zĳn exemplaren bekend, gemaakt uit diverse grondstoﬀen zoals glas, aardewerk en zilver. Archiefonderzoek in onze streken wĳst eveneens op een courant gebruik van drinkschalen wat
geïllustreerd wordt door talrĳke vondsten uit archeologische opgravingen. Het materiaal waaruit een drinkschaal was gemaakt stond in direct verband met de welstand van de gebruiker. De gewoonste exemplaren
waren gemaakt uit hout en aardewerk, de duurdere uit luxe-ceramiek, glas, tin en edelmetaal.
Ook in de collecties in het Gemeentelĳk Museum zĳn diverse drinkschaaltjes (laat- en postmiddeleeuws) te
bezichtigen. (afb.1 en 2)
Tot in de 19de eeuw bleef het drinkschaaltje in gebruik, dit wordt niet alleen geïllustreerd door de tekst van
Omer Wattez maar dit blĳkt ook als we er een paar 19de eeuwse woordenboeken op naslaan.
In het ‘Nieuw Fransch en Nederduitsch woordenboek’ van Abbé Olinger (tweede druk, Brussel 1828) vinden
we als vertaling voor tasse: kopje, drinkschaaltje. Het woord drinkschaal wordt als tasse vertaald.
In het ‘Nederduitsch- Fransch zakwoordenboek’ door Van De Velde ( Brussel 1856 ) wordt drinkschael of
1

Zacharia, vers 12:2; Ik zal Jeruzalem stellen tot eene drinkschaal der zwĳmelarĳ enz.
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drinkkop vertaald door: coupe, tasse. De term ‘coupe’ wordt nu nog gebruikt voor een (glazen) drinkschaal
op stam en voet, de enige vorm waaronder de drinkschaal als drinkgerei zich nog sporadisch heeft kunnen
handhaven. Het wordt nog hoogst zelden gebruikt als (champagne)glas maar eerder als recipiënt voor ĳs of
sorbet (afb. 3). Deze vorm van drinkschaal op stam en voet kwam reeds vanaf de tweede helft van de 16de
eeuw sporadisch in gebruik.
Hoewel er in correct Nederlands alleen sprake is van een kopje en schoteltje heeft een Vlaming en zeker een
dialectspreker het over een tas en een sous-tas of onder-tas. Dit is overgenomen uit het Franse woord tasse
net als het Italiaanse tazza, Spaanse taza en Portugese taça een afleiding van het arabische woord thâca een
indirecte aanwĳzing dat het gebruik van koﬃe via het midden-oosten hier geïntroduceerd werd2.
In de collecties van het Gemeentelĳk Museum staan ook diverse schoteltjes tentoongesteld waarbĳ er eentje is
waarvan het helemaal niet duidelĳk is of het nu om een schoteltje of een schaaltje gaat (afb. 4). Het voorwerpje
werd indertĳd gevonden tĳdens een beperkte noodopgraving in het huis ‘Den Bonten Mantele’ (nu Keizershof) aan de Vrĳdagmarkt 45 (heden 47) te Gent3. Het is gemaakt uit faience fine en is op het plat versierd met
een in blauw uitgevoerd ‘chinees’ decor4. Een sterk argument pro schaaltje is de diepte, ca. 2,7cm , bĳ de andere schoteltjes varieert dit van 1,4 tot 1,9 cm. De vondstcontext en ook het gebruikte materiaal (faience fine)
situeren het voorwerpje in de late 18de eeuw.
Via handel met het Oosten raakte vanaf de 17de - maar specifiek vooral in de 18de eeuw - het gebruik van thee,
koﬃe en cacao verspreid in Europa. Vooral uit China werd heel veel porseleinen eet- en drinkgerei ingevoerd
en kwamen allerlei nieuwe vormen van serviesgoed in gebruik. De eerste kopjes waren oorloze kommetjes die
geplaatst werden in een diep (drink)schaaltje. Het kopje voorzien van een oortje ontstond slechts heel laat,
waarschĳnlĳk op het einde van de 18de eeuw, terwĳl tevens de schaaltjes ondieper werden en dus evolueerden
naar schoteltjes. Dat die vroegste, diepe schoteltjes gebruikt werden als drinkschaaltje is bv. ook zichtbaar op
een schilderĳ van J.E. van Reĳsschoot (1751-1797) - dateerbaar na 1773 - waarop hĳ zichzelf en zĳn vrouw heeft
afgebeeld verpozend in de tuin van hun buitenverblĳf. Het schilderĳ wordt betiteld als ‘Het Kopje Thee’ hoewel de vrouw duidelĳk een drinkschaaltje in de ene opgeheven hand houdt terwĳl ze met de andere een kopje
op tafel plaatst5. Dit is een illustratie van het gebruik dat door Omer Wattez werd beschreven en dat dus tot
minstens diep in de tweede helft van de 19de eeuw zeker op het platteland nog in gebruik was.
Zelf heb ik enkele vermeldingen van dergelĳke drinkschaaltjes in enkele gedetailleerde staten van goed van
voorouders teruggevonden zoals bv. in 1756: thepotjens ende schaelkens, 1761: theebaxkens met de schaelkens, 1773: halfve dozĳne posteleyne thépotjens & schaelkens. Pas nu, met het lezen van die tekst van Omer
Wattez, is de juiste betekenis van het woord schaaltje en de functie van dit voorwerpje in deze context mĳ duidelĳk geworden. Misschien een hint voor andere familiekundigen om eens hun gegevens na te kĳken?
Bibliografie
B. Dubbe. De Drinkschaal. Antiek 10de jaargang nr. 10. Mei 1976. Pg. 977 -1010.

Afb. 4. Drinkschaaltje of schoteltje? faience fine, laat 18de eeuws.
2 E. Littré, Dictionnaire de la langue Française, tome 7, 1959.
3 G. Desmet. Noodopgraving, “Den Bonten Mantele” , Vrĳdagmarkt 45. Stadsarcheologie: Gent 1977 jg. 1 nr. 1.
4 Faience fine is hard, fijn aardewerk dat op een hoge temperatuur (1200-1400 °C) werd gebakken zodat de ceramiek gedeeltelijk verglaasd is. Het procédé werd vooral in Engeland verder verfijnd en ontwikkeld en ook creamware geheten naar de kleur van de scherf.
Hedendaags serviesgoed is in feite meestal een soort faënce fine.
5 Marie Fredericq-Lilar. Gent in de 18de eeuw .De schilders van Reĳsschoot. Ruiselede 1992. Afb. van het schilderĳ op pag. 103.
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KAREL MIRY, COMPONIST VAN DE VLAAMSE
LEEUW EN ZĲN RELATIE MET MELLE
door Daniël Lemmens

H

et is dit jaar 160 jaar geleden dat Karel Miry de Vlaamse Leeuw componeerde op tekst van zĳn oom Hippoliet Van Peene. Deze figuur is wat in
de vergetelheid geraakt. Slechts af en toe wordt nog een activiteit aan hem

gewĳd.
Zo werd een tĳd geleden in de Campo Santokapel te Sint-Amandsberg een tentoonstelling gehouden “Duurzamer dan graniet” over monumenten en Vlaamse
Beweging, waarbĳ nogal veel aandacht besteed werd aan het graf van Karel Miry
dat recent volledig gerestaureerd werd.
Bĳ een tentoonstelling in Kaprĳke over hun inwoner Hippoliet Van Peene (18111864), die de tekst schreef van de Vlaamse Leeuw, kon men ook niet voorbĳgaan
aan de figuur van Karel Miry, die heel wat teksten van zĳn neef op muziek zette.
Ook in Melle werd er aandacht geschonken aan de componist omdat er zich in het
gemeentelĳk museum een basreliëf bevindt van Karel Miry, gebeeldhouwd door
JulesVits.
Deze Melse kunstenaar verbouwde in 1904 zĳn woning en het huis ernaast, gelegen
langs de Brusselsesteenweg en versierde de gevels met afbeeldingen van bekende
Vlaamse kunstenaars zoals Pieter Appelmans, Pieter Paul Rubens, Jacob Jordaens en ook Karel Miry. Wellicht
hadden de prachtige woningen, langsheen de Vlaamse Kaai te Gent, genoemd naar bekende Vlamingen en
rĳkelĳk versierd, model gestaan. De basreliëf van Miry aan het huis naast zĳn eigen woonst verdween van de
gevel door verbouwingswerken in de jaren 1960 en kwam
in ons gemeentelĳk museum
terecht.
Voor het college van de paters
Jozefieten van Melle is Karel
Miry ook geen onbekende.
Sommigen dachten zelfs dat
hĳ er muziekleraar was geweest. Deze veronderstelling
werd gevoed doordat leraar
Oscar François, die het muziekarchief in orde bracht ter
gelegenheid van 125 jaar college in 1962, een potpourri
samenstelde met stukken van
oud-muziekleraars en hierbĳ
Karel Miry vernoemde.
Wellicht heeft hĳ deze musicus
er bĳ genomen omdat die heel
goede relaties had met het Voorgevel huis naast de woning van Jules Vits langs de Brusselsesteenweg alsmede detail: het medaillon
met daarop de beeltenis van Karel Miry.
college.Bĳ anderen zoals August Gevaert, JanVan Eeden,
Isidoor De Vos en Emiel Hullebroeck vinden we de aanduiding van oud-leraar op sommige programma’s
duidelĳk terug.
Bĳ een korte levensbeschrĳving, die gegeven werd bĳ het derde historisch concert, lezen we in de Annuaire
van 1908 bĳ Karel Miry: L’ oeuvre de Miry est considérable; se l’on dit que Conscience a appris à lire au peuple, on peut
dire que Miry a appris à chanter. Par ses fables, opérettes et scènes enfantines dont plusieurs ont étè spécialement composées pour la maison de Melle et dirigées par Miry lui-mème, il a creé un genre qui manquait à la littérature musicale et
dont il peut revendiquer la paternité. Son Vlaamsche Leeuw est un air populaire à l’allure franche et décidée que tout le
pays flamand chante et chantera toujours.
In het muziekarchief van het college dat een 12-tal muziekstukken van Karel Miry bevat, vinden we voor het
eerst een verwĳzing naar hem in 1859 met een cantate naar aanleiding van de prĳsuitdeling en het feest van
de overste (zie A).
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Enige documenten als illustratie geput uit het rĳke archief van het College van de Paters Jozefieten
te Melle.

A

C

D

E
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Opvallend zĳn de stukken “La maison de Melle” en “Les echos de Melle” uit 1863 (zie B). Hierin worden de
nationale liederen van de leerlingen verwerkt. Hierbĳ dient gezegd dat in die periode heel wat buitenlanders
op het college verbleven. Bovendien komt de Slag van Melle (1745) aan bod met als conclusie of soort zedenles “et aujourd’hui c’est la paisible rendez-vous de la jeunesse studieuse, des diﬀérentes nations qui s’estiment et qui
s’aiment”.
Ook bĳ andere gelegenheden zal Miry stukken componeren voor het college. In het programmablaadje van
het feest van de overste uit 1872 vinden we “Je veux revoir Melle” (couplets dediés aux anciens èlèves qui assistent à la fête).
In 1874 zĳn er grootse feesten omdat pater Théophile 25 jaar overste is op het college: banket met 8 gerechten,
wapen- en turndemonstraties, vuurwerk, inhuldiging van een nieuw orgel...maar ook Karel Miry draagt zĳn
steentje bĳ (zie C).
Hĳ componeert “Le bon berger” (zie D) waarin de inzet en de waardigheid van de overste belicht wordt en
“Mes souvenirs à Melle”, dat een lofzang is op de opvoeding die de oud-leerlingen hier genoten. Het feestelĳke “Toast”, dat gezongen werd door de 700 genodigden is ook van zĳn hand.
Uit dit alles blĳkt duidelĳk dat Karel Miry sterke banden had met het college.
Karel Miry is ook lange tĳd inspecteur van het muziekonderwĳs geweest en kwam beroepshalve met heel wat
scholen in contact. Voor hen publiceerde hĳ verschillende didactische werken. Daarnaast schreef hĳ ontelbare
liederen, toneeltjes, dansen voor de jeugd. Hĳ gaf zelfs een reeks bundels uit “Recueil des chants” (zie E) ten
gebruike van scholen en prĳsdelingen. Zo troﬀen we er verschillende, mooi geïllustreerde, aan in het archief
van het college. Hierbĳ legde hĳ zich vooral toe om gemakkelĳke en vlot te zingen melodieën te componeren. Als componist van kindermuziek heeft hĳ daarom baanbrekend werk verricht, want in die tĳd was het
erbarmelĳk gesteld met de jeugdzang. Het moet ons dan ook niet verwonderen dat op zĳn standbeeld op het
Casinoplein te Gent een groep zingende kinderen staat afgebeeld met een liedboek in de hand.
Als musicus wordt hĳ niet aanzien als een groot kunstenaar, is Miry zelfs van geringe betekenis. Men verwĳt hem zĳn veelschrĳverĳ die noodzakelĳkerwĳze tot oppervlakkigheid en slordigheid leidde. Zĳn grote
verdienste ligt in zĳn taaie arbeid voor een zingend volk, voor een Vlaamse volkzangkunst alhoewel hĳ ook
heel wat gecomponeerd heeft op Franse teksten. De auteurs waarvan hĳ teksten op muziek zette waren vooral
Hendrik Conscience (zie F), Napoleon Destanberg, Emmanuel Hiel en vooral Hippoliet Van Peene.
Zĳn bekendste werk, zĳn hoogtepunt, waarmee hĳ ongetwĳfeld in de geschiedenis beroemd zal blĳven is
de compositie van de Vlaamse Leeuw. Met dit lied, dat paste in de opkomende nationalistische bewegingen
doorheen Europa en aansloot bĳ de groeiende Vlaamse bewustwording, steeg hĳ boven zĳn eigen artistiek peil
uit. De agressieve strĳdlustigheid, de bezieling die dit lied opriep door melodie en tekst, waren de hoofdzaken
van dit succes.
Op datzelfde ogenblik, 1847, componeerde de Romeprĳswinnaar August Gevaert, toen muziekleraar aan het
college, de cantate “Vlaanderen de Leeuw” op tekst van overste E.H. Albert. Deze cantate werd opgevoerd
onder de titel “Breydel en De Coninck” op de prĳsuitdeling en later in Gent bĳ het bezoek van de koningin.
Het is merkwaardig dat Karel Miry later nog een opleiding zal krĳgen bĳ August Gevaert die promoveerde
tot directeur van het Conservatorium van Brussel. Ook toevallig is het feit dat Emiel Hullebroeck, de opvolger
van Miry als muziekinspecteur en promotor van het volkslied, in Melle les gegeven heeft, evenals de anderen
Gentse winnaars van de Romeprĳs Jan Van Eeden en Isidoor De Vos.
We kunnen gerust zeggen dat op muzikaal gebied, de kwaliteit van het lerarenkorps er op hoog niveau stond,
wat alleszins zĳn weerslag zal gehad hebben op de leerlingen.
Met deze bĳdrage heb ik getracht wat inlichtingen te geven over een aspect van Karel Miry’s leven: zĳn relatie
met onze gemeente (inzonderheid het college) dat weinig of zelfs onbekend was.

Karel Miry, biografische notities.
1823:

Geboren te Gent uit een muzikaal arbeidersgezin.

1835:

Schrĳft zich in aan het Gents Muziekconservatorium dat pas gesticht was. Krĳgt er les van Andries
(viool ) en van Mengal (compositie en harmonie).

1847:

Componeert de Vlaamse Leeuw op tekst van Hippoliet Van Peene.
Feestelĳke opening van de Minardschouwburg met zĳn opera Brigitta of De Twee Vondelingen, uitgevoerd door het toneelgezelschap Broedermin en Taelĳver.

1851:

Bekroond door de Gentse Société Royale des Beaux-Arts met een ouverture en een koorwerk.

1853:

Prĳs van het Nederduitsch Taelverbond met 3 koren.
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1857:

Benoemd tot leraar harmonie en compositie aan het stedelĳk conservatorium van Gent met als bekende studenten Hendrik Waelput en Florimond van Duyse.

1871:

Onderdirecteur van het Gents Conservatorium, waarvan A. Samuel de leiding had.

1875:

Stedelĳk inspecteur voor het muziekonderwĳs.

1881:

Algemeen inspecteur voor de gesubsidiëerde muziekscholen voor heel het land.

1889:

Overleden te Gent. De kerkdienst had plaats in de St.-Martinuskerk van Ekkergem, in aanwezigheid
van August Gevaert, Frans De Potter en Peter Benoit. Hĳ ligt begraven onder een eenvoudige zerk op
de Westerbegraafplaats.

1893:

Een monument wordt opgericht op het Casinoplein te Gent. Beeldhouwer: Hyppolyte Leroy. Bovenaan: zĳn borstbeeld, onderaan: zingende kinderen die een leeuwenvlag verdedigen. De toespraken
werden gehouden door musicoloog Florimond Van Duyse, directeur A. Samuel en schepen J. De Vigne.

Het standbeeld van Karel Miry op het
Gentse Casinoplein.

De huizen op de Vlaamse Kaai te Gent met detail,
namelĳk het bas-reliëf met een portret van
Karel Miry.

1898:

Aan de Vlaamse Kaai worden twee nieuwe villa’s genoemd naar Karel Miry en Hippoliet Van Peene.
Ze worden versierd met hun basreliëfs en krĳgen het opschrift: “Door hun zangen leerden zĳ hun volk en
zĳne taal liefhebben”.

1902:

Zĳn borstbeeld wordt aangebracht in de pas opgerichte Nederlandse Schouwburg.

1905:

De Vlaamse Leeuw wordt door het Vĳfde Nationaal Studentencongres voorgesteld als nationaal lied
van de Vlamingen.

1951:

V.T.B.-V.A.B. brengt een gedenkplaat aan, onthuld door burgemeester Emiel Claeys, aan de voorgevel
van het huis in de Twaalfkamerenstraat te Gent, de toenmalige plaats waar hĳ de Vlaamse Leeuw
componeerde.

1973:

Bĳ decreet door de toenmalige Cultuurraad wordt de Vlaamse Leeuw als volkslied van de Nederlandse Cultuurgemeenschap aangenomen.

1985:

Bĳ ministerieel besluit wordt de tekst en de melodie van de Vlaamse Leeuw oﬃcieel vastgelegd.

2000:

Inhuldiging van de gerenoveerde grafsteen van Karel Miry en de rustbank op de Westerbegraafplaats
te Gent.
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EVEN IN DE TĲD TERUG TE MELLE
door Jan Olsen

200 jaar geleden: de geboorte van Adolphe Dechamps te Melle, dit op 18
juni 1807. Hĳ was de zoon van Adrien Dechamps, directeur van het toenmalig
pensionaat, sinds 1837 kennen we het allemaal als het College van de Paters
Jozefieten. Het gezin Dechamps verliet Melle in 1922 en ging zich vestigen in
het Waalse Scailmont. Adolph Dechamps was jaren heel actief in de journalistiek, werd bovendien een gekend redenaar en werd enkele keren tot kamerlid verkozen. Hĳ was ook enige tĳd provinciegouverneur van Luxemburg en
werd in meerdere kabinetten minister, o.a. in dat van de Theux-Malou minister van buitenlandse zaken. In 1866 werd hĳ door koning Leopold I benoemd
tot minister van staat. Hĳ overleed te Manage op 19 juli 1875. Adolphe’s jongere broer, Victor Dechamps, eveneens te Melle geboren (1810) schopte het
in 1867 tot aartsbisschop van Mechelen en in 1875 tot kardinaal. Over de gebroeders Dechamps publiceerden wĳ o.a. een bĳdrage in De Gonde, 16de jg.,
1988 nr. 2. In 1962 werd ter hunner ere een straat op Melle-Vogelhoek naar
hen genoemd.

170 jaar geleden: stichting door de geestelĳke Constant van Crombrugge
van het College van de Paters Jozefieten te Melle. Een hele brok geschiedenis van deze instelling is beschreven in een boek dat in 1987 werd uitgegeven
en ter inzage ligt in de leeszaal van ons Gemeentelĳk Archief en Documentatiecentrum.

100 jaar geleden: in de periode van één maand, in het voorjaar, verliest het gezin Dierick op de Melse
wĳk Zwaanhoek op een dramatische wĳze de vader en zĳn zoontje van twee jaar, beide kwamen om door
verdrinking. In het boek ‘Honderd jaar De Beiaard in Zuid-Oost-Vlaanderen’ (auteur: Koenraad De Wolf) dat
uitgegeven werd in het jaar 2002 werd deze tragedie nogmaals vermeld. Vader Henricus was geboren in 1869
en werkte als bloemist, hĳ was gehuwd met Maria Octavia Vanden Hove. Henricus verdronk te Melle op 20
maart 1907. Eén van de kinderen, Michel, die geboren was in 1904, viel in een waterput en verdronk eveneens,
dit op 23 april 1907. De familie Vits was nauw verwant met voormeld gezin.
In datzelfde jaar brak een grote staking uit in de textielfabriek van Beernaerts te Wetteren, op zondag 7 juli organiseerden de stakers een massaal bĳgewoonde mars naar
Gent. Voor het buitengoed van de patroon Felix Beernaerts,
het kasteel Zwaanhoek (heden geïncorporeerd in de tuinbouwschool), hield de betoging even halt. Van een groepje
stakers met kinderen werd voor de ingang van voornoemd
goed een foto genomen die kort
erna als steunkaart ten behoeve
van de stakers werd verkocht. Over
Beernaerts schreven we een uitvoerige bĳdrage in ons tĳdschrift De
Gonde, jg. 27, 1999, nr. 2-3. Van het
monument dat in 1930 voor Felix
Beernaerts werd geplaatst te Wetteren is het plaasteren model van de buste van voornoemde onderdeel van de collectie Jules Vits in ons Gemeentelĳk Museum.
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75 jaar geleden: overlĳden van een oudstrĳder uit Wereldoorlog Eén,
met name Emiel Leyman. Hĳ woonde te Heusden in dat deel dat parochiaal is aangesloten bĳ de Sint-Martinuskerk. Hĳ werd te Melle ter aarde
besteld op de gemeentelĳk begraafplaats. De vormgeving van de zerk die
op het graf is geplaatst herinnert ons enigszins aan de heldenkruisjes die
we kennen van aan de Ĳzertoren te Diksmuide. Emiel Leyman werd in
1896 geboren te Mater en was gehuwd met Odila Praet, geboortig van
Heusden. Emiel Leyman overleed op 17 augustus 1932. Op 11 november
van vorig jaar organiseerde de plaatselĳke VOS-afdeling (VOS = Vlaamse
Oudstrĳders, ontstaan na Wereldoorlog I en evolueerde mettertĳd tot een
belangrĳke component in de Vlaamse vredesbeweging) nog een plechtigheid aan het voormelde graf. Navraag bĳ het ADVN (Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams Nationalisme) te Antwerpen kon ons
enkel melden dat zĳ geen bevestiging konden geven of Emiel Leyman ooit
lid was van de voornoemde VOS.

50 jaar geleden: de pas te Melle komen wonende Clemens Trefois werd
in 1957 laureaat van de provinciale (Oost-Vlaanderen) prĳs voor folklore met zĳn studie “Kwĳnende volksambachten te plattelande. Bĳdrage tot
de studie van de oeroude strodekkerstechnieken”.
Clemens Trefois werd te Gent geboren op 8 juli 1894 als zoon van Charles
Joseph en Julienne Massy. In 1919 na vier jaar frontsoldatenleven en het
behalen van het diploma architect-technicus aan het Sint-Lucasinstituut
in zĳn geboortestad, trad hĳ om den brode als loopjongen in dienst bĳ
het laboratorium voor experimentele psychologie van professor Jules Van
Biervliet*. Vanaf 1921 werkte hĳ als klerk aan het pas opgerichte Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde dat ressorteerde onder
de faculteit Letteren en Wĳsbegeerte van de Gentse universiteit. In 1926
was hĳ medestichter van de Bond der Oostvlaamse Folkloristen en tussen
1932 en 1938 kon hĳ voor twee lange periodes werken als navorser bĳ het
Nationaal Instituut voor Wetenschappelĳk Onderzoek.
Clemens Trefois specialiseerde zich vooral in de geschiedenis en de evolutie van de landelĳke architectuur, hĳ schreef over dit onderwerp vele
boeiende boeken en bĳdragen in periodieken. Ook in het buitenland werd
hĳ voor zĳn onverdroten en hoogstaand werk erg gewaardeerd.
Zĳn keuzes tĳdens Wereldoorlog II brachten hem na 1945 even in de moeilĳkheden en hĳ bekocht dit o.a. met het verlies van zĳn job aan de universiteit. Hĳ was vanaf dan vooral actief in het boekwezen, o.a. valoriseerde hĳ
zĳn enorme collectie foto’s van oude hoeven van overal ten lande door het uitgeven van kĳkboeken. Vanaf 1957
weten we hem te Melle wonen, eerst in de Pontstraat, later in de Dageraadstraat. Met de jaren werden vele
plooien gladgestreken zodat in 1969 Clemens Trefois op initiatief van de Bond der Oostvlaamse Folkfloristen
met de medewerking van het toenmalig Ministerie van de Nederlandse Cultuur, de Zuid-Afrikaanse ambassade, de Koninklĳke Belgische Commissie voor Volkskunde en het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, in
de academiezaal van de Gentse universiteit gehuldigd werd voor zĳn navorsingswerk.
Op 75-jarige leeftĳd duwde Clemens Trefois, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober
1970, de toenmalige Volksunielĳst te Melle. In het negende nummer van ons heemkundig tĳdschrift ‘De Gonde’ (december 1978) schreef C. Trefois een interessante bĳdrage over de Romaanse Sint-Martinuskerk te Melle.
Hĳ overleed op 90-jarige leeftĳd te Gent op 21 oktober 1984.
Op zĳn doodsprentje was opgetekend: “Hĳ heeft in zĳn volk geloofd, voor de wetenschap geleefd, zĳn gezin
liefgehad”.
*Jules Marie Louis Jean Van Biervliet, zoon van Auguste, geboren te Brugge op 2 december 1859 en overleden
te Gent op 27 juni 1945, was de neef van Jules Paul Marie Van Biervliet (1846-1929) die op Melle-Vogelhoek
woonde en o.a. een van de oprichters was van de vrĳe jongensschool aldaar en eerste ere-voorzitter van de
muziekmaatschappĳ ‘Vreugd in Deugd’.

20

De Gonde nr. 3 - 2007

35 jaar geleden: verscheen een eerste nummer van ons heemkundig tĳdschrift ‘De Gonde’

25 jaar geleden: de uitgave van een speciaal nummer van ons tĳdschrift De Gonde naar aanleiding van de
tiende jaargang van ons tĳdschrift, met als titel “Opgravingen naar de verdwenen Abdĳ van Nieuwenbos te
Heusden”. Deze archeologische opgravingen maakten quasi vanaf het begin van het bestaan van onze heemkundige vereniging deel uit van haar werking, in de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw werden er
diverse opgravingscampagnes georganiseerd. De resultaten daarvan zĳn ten dele te zien in de vaste opstelling
van de archeologische collectie in het Gemeentelĳk Museum te Melle. Van deze publicatie zĳn voor de liefhebbers nog een aantal exemplaren beschikbaar tegen een zacht prĳsje.

20 jaar geleden: werd op het Gemeenteplein de inhuldiging (op zondag 5 juli 1987) van de gerestaureerde
Melse schandpaal daterend uit de 18de eeuw door een groot publiek bĳgewoond. Naar aanleiding van de
Melse zomerkermis waren vele belangstellenden komen zien naar het archeologisch experiment in verband
met de reconstructie en het laten functioneren van een staande Romeinse aardewerkoven, daarin werd o.a.
het kleien Mariabeeld gebakken dat sinds november van dat jaar in het kapelletje pronkt aan de ingang van
de Melse gemeentelĳke begraafplaats. Voormeld project was toen de aanleiding tot de oprichting van het
Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld aan de bassins te Melle.
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