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Woord vooraf, 

Op de eerste plaats wensen we u, beste lezer, uw familie en al wie u liefheeft van harte een gezond en mooi 

jaar 2008! 

Bovendien hopen we dat u uw lidmaatschap aan onze vereniging hernieuwt, zo blijft u medereiziger op 

onze vaak verrassende tochten doorheen de geschiedenis van ons geliefde Melle en Gontrode. In bijlage 

vindt u het nodige overschrijvingsformulier. Mocht u de werking van onze heemkundige vereniging een 

extra duw* in de rug willen geven, dan kan u vanaf 15,00 EUR steunend lid worden. 

Begin februari 2008 nemen we afscheid van Piet Selhorst, althans in zijn functie van personeelslid van het 

Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum. Piet gaat met pensioen. Hij zal dan bijna tien 

jaar zich met hart en ziel hebben ingezet voor de goede werking van voornoemde instelling waaraan onze 

vereniging sinds jaar en dag haar medewerking verleend. Piet Selhorst kennen de lezers ongetwijfeld ook 

van uit ons tijdschrift 'De Gonde', denken we maar aan zijn heemkundige bijdragen en zeker aan het door 

hem geleverd fotomateriaal (foto's maken is eigenlijk al heel zijn leven zijn vak en zijn kunde!). Namens ons 

bestuur wensen wij Piet samen met zijn geliefden nog vele boeiende levensjaren. Stiekem hopen we nog 

op zijn occasionele medewerking. 

Voorliggend nummer biedt u weerom een poëtische kijk op een brokje Melse geschiedenis. Deze keer 

koos Norbert De Meyer zijn uitkijkpost in Vogelhoek en zocht de vroegste sporen van die brug over de 

spoorweg op. Camille Melloy laten we 70 jaar na zijn redevoering aan de graftombe van zijn collega-schrij

ver Emile Verhaeren nog eens aan het woord, onze secretaris, Daniël Lemmens, en Pol Van Caeneghem 

zorgden voor deze schriftuur. Bijzonder boeiend is ook het artikel van Frank Teirlinck over de relatie tus

sen de abdij van Affligem en Melle. 

Veel en boeiend leesplezier! 

Jan Olsen 
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Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift "De Gonde", boordevol infor
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RELATIES TUSSEN DE ABDIJ AFFLIGEM EN MELLE 

door Frank Teirlinck 

Inleiding 

De benedictijnenabdij Affligem dankt haar ontstaan aan zes ridders, die door de prediking van Wedericus, een 
monnik van de Gentse Sint-Pietersabdij, tot inkeer kwamen. Deze stichting vond plaats ca. 1062 en in korte tijd 
werd Affligem de voornaamste abdij van het hertogdom Brabant. De abdij werd niet alleen door de hertogen 
van Brabant maar ook door verscheidene graven en leden uit de hoogste adel van het graafschap Vlaanderen 
begunstigd. De Franse Revolutie bracht mee dat op het einde van de 18e eeuw de monniken werden verdre
ven, de gebouwen werden verwoest en het abdij domein werd aangeslagen en verkocht. In 1837 hervatte een 
van de laatst overlevende monniken het kloosterleven te Dendermonde. In 1869 werd vanuit Dendermonde 
het oude Affligem weer bewoonbaar gemaakt en een jaar later werd er het kloosterleven hersteld. De abdij 
speelde in de 20e eeuw een belangrijke rol in de liturgische beweging, die ijverde voor de actieve deelname 
van het volk aan de viering van de liturgie. 

1. Vóór de Franse Revolutie 

a. De Heren van Rode (Melle) en Affligem 

Geraard van Roden (1170-1218), heer van Melle, had veel be
trekkingen met Engeland. Hij stond in dienst van koning Ri
chard I van Engeland en later van diens broer Jan, waardoor 
hij veel in Engeland vertoefde. In 1208 vertrok hij, samen met 
Godfried van Leuven, naar Vlaanderen om met de steden te 
onderhandelen en hen erop te wijzen dat hun belangen in En
geland lagen en niet in Frankrijk. Godfried van Leuven (+ ca. 
1220), gehuwd met Alice Hastings, was de zoon van hertog 
Godfried m van Brabant, die een grote weldoener was van de 
abdij Affligem! . Zijn laatste levensjaren keerde Geraard van 
Roden terug naar zijn geboortestreek en verbleef hij op zijn 
kasteel te Melle aan de Gondebeek. De laatste oorkonde die 
hij uitgaf dateerde van 26 januari 1218 toen hij een stichting 
deed aan de abdij Affligem. 
Geraard gaf aan de abdij Affligem, met toestemming van zijn 
vrouw Hildegard en van zijn zonen Radulf en Gerard, 40 
stuivers Vlaamse munt, jaarlijks te betalen op Lichtmis. Hij 
gaf vrijstelling van tol op de Brabantse brug te Gent. De oor-

Gezicht op de abdij Affligem, tekening in het kaartboek van 
Meldert, 1727. 

konde werd in de abdij opgesteld in tegenwoordigheid van Geraard, 
zijn vrouwen zoon Radulf. De schenking gebeurde wellicht in de kapit
telzaal en de oorkonde bevatte drie zegels, waarvan een verloren is ge
gaan2. Het schenkingscharter verschaft verscheidene genealogische bij
zonderheden. Het vermeldt de instemming van zijn vrouw, Hildegardis 
van Melle, en van zijn zonen, de ridders Radulf en Geraard. Bovendien 
had hij nog een zoon Gerbodo, die tot de geestelijke stand behoorde, en 
twee dochters Beatrijs en Alicia. Hij had ook een gedachtenis in het do
denboek te Frasnes, een afhankelijke priorij van Affligem3. 

Radulf (1189-1235), gehuwd met Bertha van Melle, zette die 40 stuivers 
in 1235 om in tienden. 

A. DE BAETS, Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle. Melle, 1996, p. 34-36. 

Tekening van de zegels van Gemard van Roden 
(rechts) en van zijn zoon Radulf (links) in het 

Cartularium van Affligem, 17de eeuw. 

2 E. DE MARNEFFE, Cartulaire de l' abbaye d' Affligem et des monastères qui en dépendaient in AHEBA fd. 11: Série des cartulaires et des 
documents étendus. Leuven, 1894-1901, p.373. 

3 W. VERLEYEN, Necrologium van Affligem. Brussel, 1993, p. 75. 

( De Gonde nr. 4 - 2007 3 ) 



b. Affligem tiendenheffer in Melle 

Wanneer in de 12de eeuw, als gevolg van de Gregoriaanse hervorming, de lekenhun rechten afstonden aan de 
Kerk, kwam dit niet altijd ten goede aan de arme dorpskerk omdat de feodale heren vervangen werden door 
andere machten: kapittels en abdijen. In Melle gingen de rechten op tienden over op de abdij van Nieuwenbos 
(Nonnenbosch Heusden) en de abdij Affligem. Daarnaast waren ook nog vier leken tiendenheffers. De tien
denheffers waren verplicht de kerk te onderhouden en te herstellen, de klok te verzorgen en de kerkgewaden 
te leveren of te verrüeuwen. Het betalen van tienden, een soort belasting; was een oud gebruik in de kerk. De 
inwoners moesten het tiende van hun oogst afstaan aan de kerk4• 

In mei 1235 bepaalde Radulf de inkomsten waarop de jaarlijkse en eeuwige rente van 40 stuivers Vlaams 
moesten genomen worden die zijn vader Geraard had gegeven aan de abdij Affligem. 'Mijn vader heeft eeuwig
durend een schenking gedaan maar had geen bepaalde inkomsten aangeduid, en opdat die kerk in verloop van tijd niet 
zou beroofd worden van die schenking of last zou ondervinden, heb ik met toestemming van mijn echtgenote Bertha twee 
delen van de tiende van de grond die ligt in de parochie van Melle tussen de twee beken Hexbeke en Zamre, uitgezonderd 
de tienden van het linnen en van het hooi, geschonken. Die tiende begint dus dwars over de weg die leidt van het huis van 
Balduinus Ries naar de kerk en die eindigt aan de Schelde met toevoeging van een veld "kersbom " genaamd. Indien er iets 
van de inkomsten van vermelde tienden boven de waarde van 40 stuivers toeneemt, dan wordt dit zonder verminderen 
gegeven voor het heil van zijn ziel en van mijn moeder Hildegard aan voornoemde kerk. Men moet ook weten dat van die 
voornoemde schenking ik gehouden ben de toestemming te verwerven van de bisschop van Kamerijk en van de persoon 
van de plaats'. 
De zegels van Radulf en die van zijn vrouw Bertha zijn ter bevestiging aangebracht aan de oorkondeS. 

De inning van de tienden was in Affligem volledig geïntegreerd in het domaniaal systeem. Aanvankelijk wer
den de tienden in natura door een daarvoor aangeduide tiendesteker bij het inhalen van de oogst gevorderd en 
ofwel naar Affligem ofwel naar een nabijgelegen tiendenschuur gevoerd. Later werden de tienden verhuurd 
aan de meestbiedende die de pachtsom diende te betalen aan de ontvanger van de abdij die ze op zijn beurt 
in zijn rekening verantwoorddé. 
Tot 1551 hield het godshuis van Melle van de reguliere kanUnniken van Sint-Augustinus de tienden van Affli
gem in pacht. Nadien werden ze voor 12 gulden verpacht aan Jan Goethaels, zoon van Peeter, voor een periode 
van 12 jaar. Hij hernam de tienden in 1560. 'Den Ligger van 1603 gheeft de paelgenoten van 't land, daer Hafflighem 
heeft twee schooven van drij, ende d'ander derde den Pastor ende het personaet'. In 1650 had Jan Steels 'het tiendeke van 
Melle' voor 54 florijnen. 

Na de invallen van de Geuzen in 1599 was de kerk en de pastorij verwoest, enkel de muren van de kerk waren 
blijven staan maar ze was totaal onbruikbaar. De tiendenheffers konden of wilden niet helpen. Nieuwenbos 
lag in puin en de zusters waren gevlucht en ook in Affligem lag de abdij in puin7

• 

In 1682 gaf de aartsbisschop van Mechelen, tevens abt van Affligem, voor de eerste keer 262 florijnen en 10 stui
vers aan de erfgenamen van de heer Peeters, die pastoor was geweest te Melle en landddeken van Oordegem, 
voor 'syne pensionen'. Hieruit blijkt dat de landdekens pensioen trokken van hun bisschop. 
In 1702 waren de tienden verhuurd aan Villain, heer van Dunpel voor 42 florijnen. Voor 1789 en 1790 samen, 
was de tiende verhuurd voor 230 florijnen en 16 stuivers. In 1754 had Jehan de timmerman de tienden voor 
zes jaarB. 

In de 18de eeuw had Melle een verstandig en zorgzaam pastoor, Johannes Truyts. Hij spaarde om een muur 
te bouwen rond het kerkhof maar, in 1738 moest hij het dak van de kerk herstellen en de rijke tiendenheffers 
waren niet gewillig om de kosten te delen. De pastoor liet een nieuwe sacristie bouwen en de kerkvloer her
plaveien maar nu was zijn kas leeg en de toren was nog niet hersteld. De burgemeester bracht de zaak voor de 
raad en men besloot een beroep te doen op de tiendenheffers en brieven vertrokken naar de abdis van Nieu
wenbos te Gent, naar de proost van Affligem en naar de persoon kanunnik Van Meldert. Allen antwoordden 
dat hun tienden te klein waren om daar iets van af te staan. Wanneer de pastoor dreigde de zaak voor de Raad 
van Vlaanderen te trekken werd alles in der minne geregeld en de toren hersteld, d.W.Z. de pastoor mocht 
met toestemming van de aartsbisschop-abt een lening aangaan van 100 florijnen om de nodige onkosten te 
dekken9• Pastoor rA. Pannecouck zorgde toen de klok barstte voor 2 nieuwe klokken en liet zelfs een derde 

4 H. VERBJEST, Geschiedenis van MeUe:-ceûven, 1902~ p.1l8-119.-

5 E. DE MARNEFFE, O.c., p.530-531 

6 J. OCKELEY, Kaartboek van de Abdij Affligem. Brussel, 2003, p.13. 

7 H. VERBIEST, O.c., p. 126-127. 

8 B. REGAUS, Bona et jura monasterii Hafflighemensis, c.301, Melle. 

9 H. VERBIEST,o.c. , p. 137. 
A. DE BAETS, Geschiedenis van Melle. Gent, 1957, p.33-35. 
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klok gieten. Affligem kwam tegemoet in de onkosten van de tiendenklok die geluid werd als de tienden geïnd 
werden. 
'1771 is de dock ergo ten voor ons paert gegeven 37 (florijnen)-10 (stuivers); 1790 is de thiende dock nogh eens ergo ten 
ende voor ons ;4 paert gegeven 32 (florijnen)-17 (stuivers)-2 (oorden). In 1642 was de selve thiende dock nogh eens ge
broken, end ergoten.' 10 

2. Na de Franse Revolutie 

a. Devotie tot O. 1. Vrouw van Affligem en Sint-Benedictus 

;Jt~o;r. /AhZJ . ..., .. t.r 1<l1W".....t~·:M"·_J';'tlt~;.l 
O~~r rIIm /rVd ~?'1 ... 4-; "y,'. F .... i// .. 

Devotieprent van O. L. Vrouw van Affligem, begin 20ste 
eeuw. 

De abdij bezit een oud miraculeus Mariabeeld dat volgens de 
overlevering de heilige Bemardus groette toen hij in 1146 Af
fligem bezocht. Op het einde van de 1ge eeuw werd de Broe
derschap van O.L.Vrouw van Affligem opgericht. In die tijd 
verrezen in de Kerk overal broederschappen, verenigingen van 
devotionele gelovigen die de eredienst van het Heilig Sacra
ment, O.L.Vrouw of een heilige bevorderden. In Melle waren 
niet alleen leden van de Broederschap van O.L.Vrouw van Af
fligem te vinden maar zelfs de eerste leden, die op 18 oktober 
1899 in het register werden ingeschreven, waren van Melle: 
'Moeder Athanasia, overste der Zusters Franciscanessen Meirelbeke. 
Namen gezonden door Broeder Gerardus De Mulder: zr. Gudula, Do
minica, Ludwina, Agatha, Mechtildis, Leontia, Stanislas, Martina, 
Brigitta, Macaria, Veronica, Barbara, Clotildis, Hyacintha, Raphaïl
dis, Placida, Servata, Pancratia, Venatia, Genoveva, Bonifacia, Leonia, 
Clementina, Nathalia, allen zusters Franciscanessen te Meirelbeke. 
Leonardus De Muldere, Ludovice Schene, Alice De Muldere, Polidor 
De Muldere, Cecilia De Muldere, Amelia De Bisschop en Evelina Van 
den Broeck.'11 
Het betrof hier dus de kloostergemeenschap van de zusters 
Franciscanessen van het erombeen die sinds 1883 in Melle
Vogelhoek een klooster, kapel en school hadden. Een van de 
zusters was zuster Barbara 
(Paulina) De Mulder (Zotte
gem 1854- Gent 1904). Haar 
broer was broeder Gerardus, 
benedictijn van Affligem. Hij 
was missionaris geweest in 
Oost-Bengalen en in Nieuw
Zeeland. N a zijn terugkeer te 

Kom, miJ1'~ bruid; Kom, gij ltlll g~krl)ul1d wonkn. 
Cant. 1\. ~ 

t 
(liD VOOR Df: ZIEL 

BARBARA 
(Juffer Paulina De Mulder) 

gtborn' I, SOIll"g.'l', tint 9 Novem/}~'1' J.~',,: 
7" '/ klooster Kdr .. ,/,·" rlrr ZJ/<;tO,f trafI, hk.IfH ,. 
SM t, Omt. dM 15 .1ftof 1817: 
lf,pro/fSf. d,,, 2i Maar' Ni79. 

Affligem werd hij portier en koster én propagandist voor de Broederschap 
van o.L.Vrouw van Affligem12

• Het was dus niet te verwonderen dat de ge
hele kloostergemeenschap van de zusters en enkele familieleden als eersten 
werden opgenomen in de broederschap. 

UI d,n /lUl' Olll,'ap./l tt (Jo,l. (J,n }j Jilli l!iJl. 

Ot'd~nk, 0 tl.:er, hOf Ik ir. waarheid en \01111 ... 1< 
IHdd \"flOr IIW 331l! .. .:hijn Kclt"doJ heb. & \I\',-,h 1.: 

d.aJ.11 ",al gOf!:d w~b in uwo! oOK~n. J\. :\.X\ \ 111. 3 
Uoc KrGol til 110~ o\·<.'r"h·tedlg. 0 IIr r. h ,t~ 

l"dhcid. wo:!l1..\! !(!j \'cr--~h.1fl lan dcgen~ 1<. u, " 
Z.tll! Ol) %tJlt heil opn~'mell 111 ll\\ ~l~:~~X'.'~I. 21 

Hoe zoet is h .. t te stcrVl'II, liS in ~\,!ne h~·~tc:lllh 

Alle leden deelden in de gebeden en goede werken van de Affligemse mon
niken. Op zaterdag werd aan het O.L.Vrouwaltaar voor hen een mis opgedra
gen en allen hadden ook recht op een mis bij hun dood. De leden dienden 
onder andere de Mariabeelden aan de straten en pleinen dagelijks te groeten 
en dagelijks te bidden: O.L.Vrouw van de Vrede, bid voor ons. De ijveraars 
kwamen jaarlijks samen te Affligem en ook de leden gingen op bedevaart 
naar Affligem. 
Naast de verering van O.1.Vrouw van Affligem werd ook Sint-Benedictus 
vereerd in Melle-Vogelhoek. De kloosterkapel stond voor de zondagsmissen 
open voor de bewoners van de Vogelhoek en van Merelbeke. In 1888 werd 

Kc gQi.bvru.:hll,{ckdJ Ic hebbclI \'oor het 11t·~tc 
\-dn Jesus. die ons mllel o~r,J .. elcn. \\.m:. '\.u 

In 't laar gebor"n l!C"r j(cIO<.lI\,· .. rkIMIII;( \ an Ih:
Outk:", ... kte Ont\"ant{cnis van .\\Im" h;tli/. I-J;\d,;a· 

~:~.I!:r~fb~ed~I:I~~J~~I!III~!:I:~t: rl~I~~,~;\'~:.~~I\::I~';~\.!; 
\
·ulk:lj.l",. r , el) rIIN ."ari'" \· ... recl1igd tI: .lIJIl. 111 dt'1I 
lellle l 
iud hart \ lil ,\\:'t(l l. WC"'~ lIliltl~ lall~hl·lll. 

301 IJ aU 

R. I. P. 
IhU1cl.. P TtlNlI;lI<L1'ro':' , KerS.plclII !). Gt:mlbrLiI)Xt: 

Doodsprentje van zuster Barbara De 
Mulder. 

August Van Vlaenderen (1840-1907), geboortig van Zomergem, rector van het klooster en in 1898 werd hij be
noemd tot tweede onderpastoor van de parochie te Melle aangezien de openbare kapel van Melle-Vogelhoek 

10 B. REGAUS, o.c. 

11 Archief Abdij Affligem (AAA.), 3L6, Register Broederschap O.L.Vrouw van Affligem. 

12 W. VERLEYEN, o.c., p. 147-148. 

( De Gonde nr. 4 - 2007 5 ) 



-----------------------------------------------------------------------------------------------, 

zich immers bevond op de parochie Melle13. 
Van Vlaenderen zou de grote propagandist 
worden van de Sint-Benedictusverering in de 
Vogelhoek. Van 1868 tot 1888 was hij onder
pastoor geweest te Erembodegem, gelegen in 
de schaduw van Affligem. Hij had de abdij 
nog als een verlaten ruïne gezien en in 1869 
kwam hij wellicht een kijkje nemen toen de 
eerste monniken vanuit Dendermonde op
nieuw hun intrek namen in de eeuwenoude 
abdij. 
Op 17 september 1868 diende hij te Erem
bodegem het doopsel toe aan Petrus Van 
Haver (1868-1920). Petrus trad in 1883 in te 
Affligem als Dom Ursmarus. Hij richtte in 
1899 de Broederschap van O.L.Vrouw van 
Affligem op, en stichtte in 1900 het tijdschrift 
De Mariagroet uit Affligem voor de vereerders 

Oelect') Jif 3C1u.C;)rf.tu. llmcn. 

t 
BID "VOOR DE ZJ:EL 

VÁYDR.~ 'If:llWAAR DF:S n.:1:I\ 

AUGUSTUS VAN VLAENDEREN, 
GllhMf'D I. Som.rlfl!m df'R U OetobClr . • • • • J"-I.'l 
l'rl .. , .. , ' .... lld I. Oent in • •. •• • ••• l àGi1 
Ctml'lju.lor ullla~".mCln In • • • • • . '. • • . J lIoCi 
O"derpa_! oo( te De.,,,III",,oll: 111 , • • • • • • . 11141 
O,I.t" , p."Of)1' t. Efl'nlbotle,.", 'n • • . • . • . l )lG.i 
JU'l'ottlll ft . K ,II t1 ('ÇOs:'tllhulk)l n ••••.•• 11!~ 
ald lWor~llIt'rlll':h'I, 0 1'.rh!d ..,.. ., .. " G A prIl , • . • 1».1' 

\'UOI::I'U \'A:!f DE 1111. !iACH.M I>~'I'l:!'I. 

ID" morbN-Hi~p godn-m:hll J!ht'j,t " ;m .1M',('11 (\Chl· 
bnrell prtf'tiWI', zijne tll"'l'll ijke Jkf.le ,-oor 

)Iln;n, XiJ lI ' .. n or om 1111 -' J!cot'llc w,'rkpu l C'< dMIl 
l tlOt'I,.ll.. r.Une ouOVhUl1l1 t·l ijk.· tor~f'lI \"('I(II' d e rl(' };;1'1l 
1"11 ,,1t>r\f'lldrn, r.U ue \'f'nrUHIi!Iif'u l ln lil' bt'jlrO(>\ 111-

~t>1I wt'lko tip. lIN'r he·Jtl Ovrl7,l)Iul. 1"11 ZUIIC I,.-rooh'! 
Ih-f,le Wk)!' hpL ",-Ulolh'k 01ll1t>r~' U!', cm ull rs Zil t 
zUn e ~i'( I ; tch lrll l~ k(l~l"JUk cu OIIIIIl\\'I~h lm .. r uw . 
),:('11 o \'fl r;tl w:IIl. r hU t ij ue Il rlt-loIlc'rJij kc b(',liruinl: 
lll~r~ ulIgf'OPrpn,I, m:lar 1'I)01j1l hU dp Zu~l('I'S Frtlil
d~knuI'11u'II"U !JU cl~ parochi:ltI~u nUl th~u wijk. "0-
,elhOCk. Mt'llt'. 
lmnL,le Ht'('r II;jn-JmlbrIOOllëi:OOrüïïi';r~-:;hl;j; 
U hU " Nhl;lll h~ft Rtll h. 1.1!. 
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van O.L.Vrouw en Sint-Benedictus. Toen on
derpastoor Van Vlaenderen benoemd werd 
te Melle bleef hij contact houden met Dom 

Doodsprentje van E.H. August Van Vlaenderen (archief bisdom Gent). 

Ursmarus Van Haver en de monniken van Affligem. 
De Eerw. Heer Van Vlaenderen zorgde ervoor dat er een beeld van de 
Heilige Benedictus in de kapel werd geplaatst en daarover verscheen 
een verslag in De Mariagroet: 
'Sint Benedictus te Vogelhoek 
Vogelhoek is een gehucht behoorende tot de gemeenten Melle en Meirelbeke; 

de zusters Franciscanessen van Gent hebben aldaar een kostschool, waarvan 
de kapel een openbare bidplaats is, en bediend wordt door den Directeur van 
het klooster. 

Melle 7 mei 1900 
Eerwaarde Heer. Een plaatsje s.v.pl. in den Mariagroet voor de volgende re
geltjes. 
Op eersten zondag van Mei was ons gehucht in volle feest: in ons kerkje zou 
een standbeeld van den H. Vader Benedictus gewijd worden, en dank zij den 
ijverigen directeur, den Eerw. Heer A. van Vlaenderen, zou dit met groote 
plechtigheid geschieden. 
Om drie ure begaf de optocht zich op weg, naar het buitengoed van den achtba
ren Heer Van Biervliet, om het standbeeld processiegewijs af te halen. Schoon 
en treffend was het, toen het beeld opgenomen werd, en de kweekelingen van 
ons bloeiend pensionnaat, de kinderen der lagere scholen, de zangers van het 
doksaal en al het volk het schoone liedje aanhieven: Beeld van Sint-Benedictus, kerk MeJle-Vogelhoek. 

o Benedictus machtig, 
Wij vallen U te voet; 
Maak onze bede krachtig, 
Help ons in tegenspoed, enz. 
Al zingende en spelende toog men naar de kerk, die voor de omstandigheid op haar best versierd was. Nadat het standbeeld 
aldaar door den Eerw. Heer Directeur gewijd was, beklom een Abdijheer van Affligem den kansel, en maalde ons in een 
bondige, kernachtige preek de grootheid en goedheid van zijn heiligen Ordevader, ons allen opwekkende om in al onze 
noodwendigheden onze toevlucht tot zijne machtige voorspraak te nemen. Hierop volgde het lof, met gezangen in degelijk, 
godsdienstige muziek. Nadat de zegen met het Allerheiligste gegeven was, werd opnieuw uit volle borst het liedje van St. 
Benedictus gezongen, en ditmaal met begeleiding van mandolijns en andere instrumenten. Had dit gezang reeds velen in 
verrukking gebracht, toen het buiten in de open lucht weergalmde, thans in onze kapel weerklonk het zóó hartroerend, zóó 
aandoenlijk, dat er bij menig toeschouwer een traan over de wang biggelde. Moge S. Benedictus, thans vooral dat hij zijn 
troon in ons midden heeft opgeslagen, voortgaan met ons te beschermen en tegen alle kwaad te vrijwaren! 
Voor de gevraagde plaatsruimte bij voorbaat dankend, ben ik met achting enz. 141 

Het Sint-Benedictusbeeld in hout bevindt zich nog steeds in de kerk; de heilige wordt voorgesteld met zijn 

13 H. BRAECKMAN, Kerk O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Melle-Vogelhoek in De Gonde,31 , 2003, p.3-1S. 

14 De Mariagroet, 1, 1900, p. 119-120. 
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regel, staf en een raaf met een broodje in de bek1s• 

Dom Ursmarus Van Haver had in Melle tussen 1901-1914 meer dan veertig leden die geabonneerd waren op 
De Mariagroet16; 

E.H. A. Van Vlaenderen, directeur E.Z. Franciscanessen 
Mevr. A. Peutevinck, iL'1 klooster van Zr. H. ViL'1c. / H . Hart 
Gustaaf Meerschaers, houthandelaar 
Oscar Van der Cruyssen, Appelhoek 
G. De Cock, vleeschouwer 
A. Voets, schilder 
Petrus Maes, koster 
Edward De Moor 
Juffr. Marie Hoste 
Jan De Vos, Pontstr. 
Bern. Van Lokeren, Pontstr. 
Juffr. Clem. De Vos, Dorp 
De Heer Ghyselinck-Verstichelen, Kerkplein 
Juffr. Eleonor Nevejans- De Smet, Dorp 
Juffr. Charlotte Hogewijs, Dorp 
Juffr. Nath. De Groote, Kloosterstr. 
Juffr. Eveline Jacobs,Kloosterstr. 
Hr. Ben. De Paepe, Kloosterstr. 
Louïs De Decker, Kloosterstr. 
Wed. Richard De Kocker, Kloosterstr. 
Mevr. Gravé 
Ch. Van Wynaerde, Appelhoek 
Margareta Beekaert, Appelhoek 
Jules De Vos-Gerard, Appelhoek 
Charles Ervinck, Brusselse stnwg. 
Ghyselinck-Van der Cruyssen, beenhouwer 
Wed. De Pauw 
Germanus De Paepe, Statiestr.115 
Wed. Van Gansbeke, Statiestr. 
Lycops Frère et Soeur, Statiestr. 
Arthur Van de Velde, Statiestr. 
Clément, Statiestr. 
Charles Lippens, Statiestr. 
Wed. Ghysselinck, aan de statie 
Bouchaert, Brouwer 
Gezusters De Wapenaer, Kerkstr. 
Juffr. Justine Vennemans, Hoeksken 
Adolf Clapdorp, Hovenier Villa Marguerich 
Leonie Van Hecke, in het klooster van H. Hart 
Marie Wallemacq, klooster H. Hart 
Juffr. Maria Verschave in het Gesticht H. Hart 
Gustaaf De Cock, Brugwachter 

Na de Eerste Wereldoorlog werd de publicatie van De Mariagroet uit Affligem stopgezet en zo doofde ook de 
devotie tot O.L.Vrouw van Affligem langzaam uit. De devotie tot Sint-Benedictus bleef langer standhouden. ~ 
Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw vonden we, onder de hoogbejaarden, in de Vogelhoek nog vurige 
vereerders. 

Affligem had nog een publicatie die vrij bekend was in onze streken. Dom Urbanus Hendrickx publiceerde 
van 1900 totJ9l5_de.Benedict.us~lendeLen...L1lmanak..'Uall_Dr.lZe..Lie.'ULVr.QUwJ1an..AffligerrLm.et m de topjaren een 
oplage van tienduizend exemplaren. Broeder Gerardus De Mulder was diegene die naar Melle trok om de 
rekeningen te vereffenen. In 1912 werden 50 exemplaren geleverd voor 15 frank aan juffrouw Clementine De 

15 In het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel) wordt het foutief beschreven als de H. Johannes evangelist met arend. 
(http://www.kik.irpa.be.) 

16 AAA., 4L5; 4L6, Abonnementen Mariagroet. 
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Vos, 'bij de kerk'. Advokaat J. Claes van de Brusselsesteenweg bestelde elk jaar een exemplaar en zuster Maria 
van het ziekenhuis van de Zusters van Liefde (Caritas) ontving een gratis exemplaar. Je kon ook meedoen aan 
de Raadselprijskamp en Elvira Janssens van de Mellestraat 14 te Melle, aan 'Meirelbekestatie', won een prijs in 
191317

• 

b. Pastoor Raphaël De Craene (1902-1981) wou als jonge monnik de Russen gaan bekeren 

Van 1965 tot 1972 was Raphaël De Craene, geboortig van Bottelare, pastoor 
van de Sint-Martinusparochie te Melle. Als misdienaar kwam ik van hem te 
weten dat hij in zijn jonge jaren monnik was geweest in Affligeml8

. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog vluchtte hij met zijn moeder en zus via Frankrijk 
en Engeland naar Nederland waar hij slechts gedeeltelijk zijn middelbare 
studies kon doen. Na de oorlog verlangde hij priester te worden. Zijn tantes 
Nathalia en Dalia Reyntens uit Moorsel waren goed bevriend met de mon
niken van de abdij Affligem én zorgden ervoor dat hun neef in Affligem 
kon intreden. De abdijgemeenschap bevond zich juist in een crisissituatie 
waarbij de jonge intellectuele generatie in botsing kwam met de oudere 
monniken. Onder hen bevonden zich Dom Franco de Wyels, prior en no
vicemeester, en Dom Constantinus Bosschaerts die nieuwe wegen zochten. 
Dom Franco had zich herhaaldelijk verzet tegen de intrede van De Craene 
omdat Dom Gabriël Willems, die goed bevriend was met de familie Reyn
tens én hun geldzaken behartigde, een jongen had binnengebracht die geen 
klassieke studies had gedaan en dus niet wist waar intreden om priester 
te worden. Bij zijn intrede in 1921 in het klooster werd de postulant toevertrouwd aan de zorg van de novi
cemeester Dom Franco de Wyels. Hij werd ingekleed en ontving een nieuwe kloosternaam: Dom Wedericus. 
Daarmee begon zijn noviciaat en blijkbaar schoot hij goed op met zijn novicemeester. Later schreef een Affli
gemse monnik aan de abt-generaal te Rome: 'De novice was algauw door sommige paters gedoopt: D. Constantinus 
lI, want hij leek tamelijk goed op hem, wat betreft zijn tekort aan degelijkheid en zijn teveel aan vernis.19' Een uitspraak 
die, gezien de situatie te Affligem, moet gerelativeerd worden. 
Op 4 november 1922 deed Dom Wedericus zijn driejarige professie. Na het afleggen van de eenvoudige ge
loften begon hij met het afwerken van de ontbrekende humaniorastudies. Dom Wedericus had een mooie, 
warme en heldere stem. Hij werd eerste cantor of voorzanger. Gedurende 1924-25 deed Dom Wedericus zijn 
legerdienst. Seminaristen en religieuzen deden hun legerdienst bij de gezondheidsdienst in een speciaal voor 
hen bestemde eenheid, waarin zij hun studies konden voortzetten (CIDI) in het kamp van Beverlo-Leopolds
burg. 
Eenmaal terug te Affligem had hij aanpassingsmoeilijkheden. De gehoorzaamheid en het gemeenschapsleven 
vielen hem zwaar. 
Op 14 augustus 1925 legde hij zijn plechtige geloften af. In die periode verlangde Dom Wedericus om te ver
anderen van klooster. In 1925 werd te Amay-sur-Meuse (later overgebracht naar Chevetogne) een benedictij
nenklooster opgericht dat zich geheel wijdde aan de hereniging van de christenen. Dom Franco de Wyels, zijn 
vroegere novicemeester, zorgde er voor de opleiding van de jongeren. Tot tweemaal toe deed Dom Wedericus 
een poging om er monnik te worden, maar vanuit Rome kreeg hij geen toestemming. 
Begin juni 1929 had Dom Gabriël Willems, abt-visitator en oud-monnik van Affligem, een gesprek met de abt 
van Affligem nadat hij gesproken had met Dom Wedericus met wiens familie hij goed bevriend was. Hij zond 
daarover een verslag aan de abt-generaal te Rome: 'Dom Wedericus verlangt om zich bij de gemeenschap van Amay 
te voegen. Deze jonge monnik die tot nu toe steeds een voorbeeld was, vindt dat hij heel ongelukkig is in Affligem sinds 
zijn tijdelijke professie ( de periode van het vertrek van Dom Franco) en hij wil naar de Russen gaan. Ik heb getracht hem 
dat af te raden daar ik op geen enkele manier de motieven kan steunen die hij aanvoert. Het is volgens mij langdurig ge
lcrvetste eigenliefde en tekort aan goede raad. Me dunkt dat hij beter gaat nadenken.' In 1928 had het klooster vanAmay 
van Rome de doelstelling gekregen: 'het opnemen van benedictijnen die voor het monastiek werk voor de Russen zijn 
bestemd.w Dom Wedericus droomde ervan de Russen te gaan bekeren! 

17 AAA., 5L3, Verkoop Almanak. 

18 Aangezien het leven van Raphaël De Craene reeds uitvoerig werd beschreven in De Gonde en in andere publicaties beperken we ons 
vooral tot enkele nieuwe gegevens die we in het archief van de benedictijnen van Subiaco (Sant' Ambrogio) te Rome vonden. 
F.TEIRLINCK, Raphaël De Craene (1902-1981 ). Monnik, priester en pastoor te Melle in De Gonde, 25,1997, p. 3- 15. 
IDEM, Raphaël De Craene (1902-198 1). Monnik van de abdij van Affligem (1921-1936) in Heemkundige Kring De Faluintjes, 10, 1997, p. 360-380. 
IDEM,Het verhaal van een turbulent leven. Dom Wedericus De Craene (1902-1981) van Bottelare, gewezen monnik van Affligem in De Beiaard, 
3.2.2006. 

19 Archief Sant' Ambrogio Rome (ASA.), Brief van Dom Alben Van Roy aan abt-generaal, Affligem, 1931. 

20 ASA., Brief Abt-visitator Gabriël Willerns aan abt-generaal , Steenbrugge, 16.6.1929. 
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In december 1929 werd te Affligem de canonieke visitatie gehouden door Dom Gabriël Willems. Deze stelde 
vast dat de geest van tegenspraak onder de priesterstudenten sterk was toegenomen en riep de abt op om te 
zorgen dat heel de zaak niet escaleerde. Gedurende het schooljaar 1929-30 volgde Dom Wedericus zijn laatste 
jaar theologie. 
In 1930 ging men in Affligem op zoek naar de geraamten van verscheidene leden van de Brabantse hertoge
lijke familie. Dom Wedericus verrichtte samen met twee jonge medebroeders de graafwerken. Ze vonden vijf 
geraamten. Dom Wedericus was enthousiast over heel dit gebeuren en schreef er een kleurrijk artikel over in 
de Sint-Benedictusbode. 
Op 17 augustus werd hij tot priester gewijd te Affligem door Mgr. Clemens Micara, pauselijk nuntius. 
Zeven maanden na zijn priesterwijding verliet hij Affligem. Op hetzelfde ogenblik kwam een pijnlijke geld
zaak tussen zijn tantes uit Moorsel en Dom Gabriël Willems, een oude familievriend, aan het licht. Dom 
Wedericus was maaglijder en de spanningen rond deze zaak zullen hem zeker geen deugd gedaan hebben. 
Het was de druppel die de emmer deed overlopen om Affligem te verlaten. Dom Albert Van Roy schreef aan 
de abt-generaal: 'Dom Wedericus is goed en wel vertrokken ... Wij weten nu, dat hij er nooit ernstig aan gedacht heeft 
monnik te worden ... ik heb getracht hem naar mij toe te halen en zijn vertrek tegen te houden: ik erken mijn vergissing, 
dergelijke elementen van besmetting moeten geëlimineerd worden ... Eenmaal priester, weten deze kandidaten niet hun 
tijd te doden ... ' Toen Dom Wedericus in maart 1931 de abdij had verlaten kreeg hij in mei de toestemming om 
voor drie jaar buiten het klooster te leven en werd hij door de bisschop van Gent aanvaard. Als coadjutor te 
Hofstade maakte hij een goede indruk bij de pastoor die over hem schreef: 'allerverdienstelijk en welgezien' . In 
1936 werd hij definitief opgenomen in het bisdom Gent. 
Als pastoor te Melle werd hij erelid van het Cultureel Centrum van zijn vroegere abdij waar hij nu en dan 
eens op bezoek ging. Hij was steunend lid van de Affligemstichting die de abdijkerk grondig wou aanpassen of 
een nieuwe kerk zou bouwen. Onder de leden van deze stichting vonden we nog enkele Mellenaars terug: H. 
Mortier, H. Van Heesvelde, E. Mornie-Hoebeke en het Tehuis Steevliet. Pastoor De Craene heeft de band met 
Affligem nooit volledig verbroken. 

c. Dom Joris Vertonghen (1926-1986) op bezoek te Melle 

Dom Joris Vertonghen (1926-1986) verwierf als botanicus en medewerker van 
het tv-programma Leven en laten leven, waarin hij de rubriek Tuinier met plezier 
verzorgde, in de jaren tachtig een grote bekendheid in het Vlaamse land. Hij 
bezat in hoge mate de gave van het woord en werd een veelgevraagd predi
kant en retraiteleider21

• In zijn Hortus Deliciarum vertelde hij hoe hij in contact 
kwam met Melle. 
Toen Dom Joris in 1968 pas ingetreden was te Affligem, kreeg hij bezoek van 
ir. Lievens, directeur-generaal van het Ministerie van Landbouw. Samen met 
abt Jan Goetghebeur werd hij uitgenodigd voor een bezoek aan het pas op
gerichte Rijksstation voor Sierplantenteelt te Melle waar Jan Van Onsem di
recteur was. Het bezoek werd besloten met een 'flink diner' in het kasteel van 
Laame en Dom Joris werd bevriend met Jan Van Onsem bij wie hij ook thuis 
te gast was. 'Ik bezoek graag het station en leerde er ook Dhr. De Coster kennen. Ik 
heb zo ook de wetenschappelijke kant van het onderzoek leren kennen, vooral de kruis
bestuivingen van rozen, begonia's, azalea's en bromelia's.' De Coster ging graag op 
bezoek naar Affligem. 'Ik heb met hem altijd boeiende botanische gesprekken. Vandaag 
kwamen de systemen om planten te vermenigvuldigen aan bod. Melle is volop bezig Dom Joris Vertonghen (bezit familie L. 

h h · D ' . h de I Vertollghen). met researc voor et mens teem-systeem. It IS een recente met 0 om p anten te 
vermenigvuldigen met zogenaamde groeipunten. Daar dit een a-sexuele weg is om 
planten te vermeerderen kan men een zuivere lijn opbouwen zonder gevaar van hybride inbreng (bij kruisbestuiving). Dat 
is natuurlijk uiterst belangrijk voor de toekonzstkansen van de Sierplantenteelt ... ' 
Dom Joris trachtte ook subsidies los te krijgen van ir. Lievens om in Affligem een kruidentuin aan te leggen, 
maar dit opzet mislukte. In 1972 legde Dom Joris een bescheiden kruidentuin aan nabij de ruïne van de oude 
abdijkerk. Na enkele jaren werd de tuin heraangelegd met enkele vrienden onder de bezielende leiding van 
Arthur De Haeck, leerling aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Melle. Aan de leerlingen van het 
college van de jozefieten gaf Dom Joris verscheidene retraites22

. Dom Joris was in Melle te gast bij de familie 
Armand Teirlinck, beheerder van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw. Daar sprak hij niet over planten 
maar over hun gezamenlijke Brabantse en in het bijzonder Steenhuffelse roots. Na de dood van Dom Joris zou 
uit genealogisch onderzoek blijken dat beide families bloedverwanten waren. Dom Beda Van Robays (1920-

21 F. TEIRLINCK (red.), Dom Joris Venonghen 1926-1986 Monnik in Gods tuin. Affligem, 1996. 

22 1. VERTONGHEN, Hortus Deliciarum, dl.l , 1981-1982, p. 79,149,403, 515,879, 943 in AAA. 
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2005), medebroeder van Dom Joris, was eveneens een trouwe vriend van de familie Teirlinck en kwam er nu 
en dan op bezoek. 

Besluit 

Dankzij de Heren van Melle werd de Brabantse abdij Affligem tiendenheffer in Melle, één van de 65 dorpen 
waar de abdij de tienden inde. 
Het bezit van het tiendrecht verzekerde Affligem van een min of meer jaarlijks inkomen dat, gezien het leve
ringen in natura betroffen, niet onderhevig was aan muntdevaluatie. Anderzijds was de bezitter van tienden 
ook verplicht een deel hiervan aan te wenden voor het onderhoud van de kerkgebouwen wat aanleiding is 
geweest tot heel wat moeilijkheden, aangezien de abdij nooit royaal met financiële steun over de brug kwam. 
De Franse Revolutie maakte een einde aan dat systeem. Toen de abdij in de 19de eeuw een nieuwe bloeipe
riode tegemoet ging, verspreidde ze de devotie tot 0 .1. Vrouw van Affligem. Dankzij broeder Gerardus De 
Mulder, die een zus als franciscanes had in de Vogelhoek, en August Van Vlaenderen, die onderpastoor was 
geweest in de schaduw van Affligem, kende de verering van O.1.Vrouw van Affligem en vooral de devotie tot 
Sint-Benedictus in Melle-Vogelhoek in het begin van de 20ste eeuw een grote bloei. 
De benedictijnse geest bleef onbewust levendig in de Sint-Martinusparochie dankzij pastoor De Craene die 
als oud-monnik van Affligem veel belang hechtte aan het gregoriaans en de volkszang in de liturgie. Dom 
Joris Vertonghen kwam als botanicus graag naar Melle waardoor verschillende Mellenaars welkome gasten 
werden in de abdij Affligem23

. 

23 Van halt e dank aan zr. Maria Van De Putte, archivaris van de franc iscanessen te Gent, Dom Wilfried Verleyen, archi varis, en abt em. Jan 
Goetghebeur van de abdij Affligem. 
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IN HET VOORBIJGAAN 
BRUG OVER DE SPOREN: DAKTERRAS VAN VOGELHOEK 

door Norbert De Meyer 

De lucht stond bol van de geur van gras, de laatste maaibeurt voor de échte herfst; en rottende bladeren, 
kastanjes als bruine druppels in het kletsnatte gras; en berijmde spinnenwebben wiebelend in flarden 
mist. Ik pakte mijn tweewieler van stal en trapte aanvankelijk doodgemoedereerd naar de spoorweg-

brug over de Merelbekestraat. Om mijn conditie 
~~~~~~~--~~~--------------~------------~ 

te houden? Omdat ik niks beters te doen had? Niks 
van aan! Ik wou in levende lijve het 
dagelijks leven op deze brug even 
proeven om deze bijdrage te stoffe
ren. Nu ja, proeven. Het werd al bij 
al een riskante onderneming. 
Nieuwsgierig als ik ben, ging ik 
voordien even langs bij mensen die 
de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog hebben overleefd. Zij 
wisten met veel verve te vertellen 
dat de eerste spoorwegbrug in de 
Merelbekestraat dateert van 1906. Ze 
werd opgetrokken in ijzer en staal en 
pas in 1922 door de huidige beton
nen mastodont vervangen. Toen op 
zondagavond 10 april 1944 een im
mens bommentapijt boven de spoor
verbindingen werd gedropt, gaf Eerste brug over de spoorweg in Melle-Vogelhoek (1906). Het betrof hier een ijzeren constructie. 

geen mens een sikkepit om de over-
levingskansen van de brug. Maar, 0 wonder! Toen de rook om het bruggenhoofd was verdwenen en de mee
dogenloze vernieling van levens en huizen in de verre omtrek een feit was, hing het gevaarte er nog alsof men 

er met opzet de moor-
~ dende tuigen naast had 

gegooid. Mirakelen ge
beuren dus niet alleen 
in Lourdes. De over
levenden van de bom
bardementen waren in 
shock, de spoorverbin
dingen leken weggebla
zen. Maar net als de fe
niks verrezen ze na drie 
dagen weer uit hun as. 
De treinen stoomden 
min of meer opnieuw 
diverse richtingen uit. 
Aldus met die weten-

Schade aan de spoorweginfrastructuur ter hoogte van Merelbekestation n.a.v. de bombardementen in april 1944. schap gewapend en ste
vig ingeduffeld sleepte 
mijn ijzeren ros me de 

brug op. Sapperloot, wat een venijnige klim! Mijn botten knarsten harder dan mijn wielketting en mijn longen 
hadden emmers lucht te kort. 
Bruggen fascineren me. Hoe krijgen ze het in godsnaam voor elkaar dat die gigantische betonelementen niet in 
elkaar donderen? Hier en daar klapt er jammer genoeg wel eens eenlje dubbel. Je zult er dan maar net bovenop 
staan. Verkeerde plaats, verkeerd moment. Ongelukken liggen als slapende honden op de loer. Voor de goede 
gang van zaken: ik stond onbevreesd en onbevangen op deze brug aan de Vogelhoek. Met mij was tot dusver 
alles okido. 
Er wordt smalend de neus opgehaald als men het heeft over deze bejaarde, naamloze brug, waar dagelijks 
honderden mensen op een of andere manier over moeten. De tijd en de natuurelementen hebben hun slopen-
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de werk verricht. Zijnde één van 
de redenen waarom het gam
mele ding tot de sloophamer is 
veroordeeld, wordt vermorzeld 
om plaats te maken voor een 
spiksplinternieuwe. De NMBS 
had in 2002 haar plannen al in 
de spreekwoordelijke kannen 
en kruiken voor de bouw van 
twee(!) bruggen: deze aan de 
Merelbekestraat, de andere aan 
de Zwaan~esstraat (Het Volk, 14 
november 2002). 
Beide bruggen zijn in onze mo
biele wereld compleet achter
haald. Maar laat ik me beper
ken tot deze van de Vogelhoek 
waarin her en der gemene put
jes en dito bul*s zijn ontstaan 
door het veelvuldige gebruik. Ik probeer het opgekalfaterde lappendeken over te steken, maar de zoevende 
auto's geven me nauwelijks de kans daartoe, tenzij ik mijn leven beu ben. In de diepte hangt een oerwoud 

duifgrijze locomotief door waaraan vier an
deren zijn vastgeklonken. Op weg naar een 
hoogdringende wasbeurt in de nabijgelegen 
onderhoudswerkplaats? Het kloeke gevaarte 
sputtert tot het uiteindelijk helemaal stilvalt. 
Keert dan terug. Lusteloos als het fluorman
ne~e. Heeft de machinist zich bedacht? Bevel 
van hogerhand? 
Terug naar de overkant dan maar. Mijn ogen 
komen net boven de betonnen muur uit. Als 
ik op mijn tenen sta, zie ik verlaten perrons, 
de spits is voorbij. Hoe zal daar al moedeloos 
zijn gesakkerd, verbeeld ik me, op overvolle 
treinen, op te late treinen, op deze die niet 
komen of nooit meer zullen komen. Treinstel
len in velerlei formaten rijden van hot naar 
haar in een wirwar van rode achterlichten en 
eigele koplampen. Af en toe giert een stel on-

van kabels en draden, 
en sporen op dwarslig
gers die ergens naartoe 
leiden. Daar tussenin 
is een scharminkel ge
bouw (seinhuis? op
slagplaats? kantoor?) 
neergepoot. Een in geel 
fluor jakje uitgedost 
manne~e trekkebeent 
de uitgesleten trappen 
op. Van achter de bo
men en de opgeschoten 
platanen duiken glim
pen op van het Sint
Franciscusinstituut en 
de kapel van Onze-Lie
ve-Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen. Haar spitse 
toren* floept net bo
ven de kruinen uit. On
der de brug schuift een 

Zicht van in de Mellestraat, kijkend door de viaduct onder de opritberm naar de brug 
over de spoorweg, richting stukje Merelbekestraat dat loop tot het kruispunt 'De 

Snoek'. 
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der de brug door alsof de Tijd hem op de hielen zit. Hij trompt langgerekt en galmend bij het doorrijden, als 
een waarschuwing, een signaal. Een schorre niesbui. Stations hoesten melancholie op, heimwee, opwinding 
naar andere horizonten. Sporen trekken een snee in de tijd die we niet zonder moeite achter ons laten. 
Vanop dit dakterras van Melle-Vogelhoek heb ik een uniek uitzicht op de drie wereldberoemde Gentse torens. 
Links doemt de robuuste Boekentoren op met aan zijn voeten een wirwar van torenflats, water- en kerktorens. 
Het beeld is floers als een bewogen foto waarin grijstinten overheersen. Voor de stationsingang de ordelijk 
gerijde auto's, een op de bestuurder na lege bus. Ernaast een fietsenstalling met blinkende en geblutste exem
plaren, schots en scheef en vooral hulpeloos. En ook: opeengepakte huizen, schouder aan schouder, met boven 
de daken het torentje van de Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk op Flora. 
Het is inmiddels ondoenbaar geworden om de auto's te tellen die achter mijn rug een kille windvlaag op

werpen. Metingen 
wezen uit dat op een 
schooldag gemiddeld 
2.190 zwakke weg
gebruikers de brug 
gebruiken, een aan
tal dat tijdens de zo
mer kan oplopen tot 
2.500. Cijfers zijn wat 
ze zijn. Soms over
dreven, soms halve 
waarheden. Het blijft 
indrukwekkend wat 
dit brugje te slikken 
krijgt. Wanneer straks 
het Sint-Franciscus
instituut leeg loopt, 
wordt het hier alweer 
een heikele klus. Om 
de kakofonie enigs
zins in te tornen en 
een en ander in goede 

banen te leiden, werd iets verderop een rond punt gefabriceerd met witte en rode plastic speelgoedblokken 
uit de grotemensenwereld. 
Als de bulldozers de brug in brokken zullen bijten, verdwijnt alweer een stukje erfgoed waarover de komende 
generaties nostalgisch zullen mijmeren over hoe pittoresk het was. Wie de tijd meet aan hoe weinig we ver-
anderen, merkt hoe weinig we geleefd hebben. 
De nieuwe brug zal er vanzelf- sprekend anders uit zien. Ze 
zou 6,60 m breed worden in plaats van de huidige 5 m en 
bovendien worden uitgerust met een afzonderlijk voet- en 
fietspad. Zo is het allemaal net- Bekendmaking jes uitgetekend door slimme 
mensen en nog slimmere com- puters. Voor of tegen? Wat 
maakt het uit? De onderhande- -_.:-__ . ' ... _ lingsfase is allang afgesloten. 
De wet van Perzen en Meden Aanvraag tot is onwrikbaar. 
Ik moet hier beslist nog eens te- rug komen als de zon wakker 
is. Want toegegeven: ik hou stedenbouwkundige vergunning meer van een egaal blauwe he-
mel met een dappere winterzon • I ~ HF\ bEL die maar niet wil sterven. Toen 
ik thuis gekomen miJ'n fiets te- . ko .. t.I\~t:a. H~o. ~ICI\duj.Q.oI"" L· 5.,.1- gen de muur zette, hoorde ik 

... • "~aJA.t . ' 
kwetterende vogels in de tuin, ~ troostende zang na een mis-
lukte zomer. 

oo ....... _ .. ~ ....... -.._ ............................... ........ 

.... ---. ..... '-""-_ ......... _ ... --.... .... """"' .. ~~~ 
::·-~1'~t"~n;t'aTës"ltä>'r .............. --

Hc..I\.o . Lf/ObI Imf 
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Naschrift: 

HERDENKINGSCONCERT 

Kort nadat deze bijdrage uit mijn printer rolde, had op vrijdag 9 november 2007 in de kerk van Onze-Lieve
Vrouw van de Rozenkrans in Merelbeke-Flora een herdenkingsconcert plaats van de bombardementen in 
1943, 10 april en 10 mei 1944. Een prachtinitiatief waarin onder meer de harmonie Sint-Cecilia zich de ziel 
uit de longen blies met muziek-uit-die-tijd onder het vertonen op het witte scherm van fragmenten uit deze 
onzalige periode, onderverdeeld in hoe het was vóór 1940, de oorlogsjaren en de bombardementen. Tussen
door droeg Jo De Meyere toepasselijke gedichten voor van o.a. Wu Mei, Hugo Claus, Willem M. Roggeman, 
Philippe Soufault en Wilma Stockenström. Met een weemoedige medley van Edith Piaf werd achter dit rond
uit professionele concert een punt gezet. Het was, behalve een herdenking, een ode aan al die moedige, maar 
onschuldige slachtoffers van een onzinnige oorlog. Er zijn trouwens geen andere oorlogen. Toen ik na afloop 
de stormachtige herfstavond in liep, wist ik dat er alweer een kerf in mijn ziel was gekrast. De brug over de 
spoorweg stond er stoïcijns, koel en donker bij, doodse getuige van zoveel onnoemelijk leed. 

Ons 
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EMILE VERHAEREN EN CAMILLE MELLOY 

MET HUN VOETEN IN DE SCHELDE 
door Daniël Lemmens m.m.v. Pol Van Caeneghem 

Onder deze titel publiceerde ik in ons tijdschrift van 2005 
een artikel naar aanleiding van de herdenking van E. ~ ..' 

Verhaeren, die toen 150 jaar geleden geboren was. Deze 
herdenking ging gepaard met boeiende lezingen en tentoonstel- :: . 
lingen.In deze bijdrage besprak ik een aantal gelijkenissen en ver-
schillen tussen de twee Scheldedichters.Hierbij werd een foto af-
gedrukt ( die we trouwens opnieuw afdrukken) waarbij C.Melloy 
in 1937 een toespraak hield aan het graf van E.Verhaeren.Spijtig 
genoeg vonden we die toespraak nergens terug:noch in het ar
chief van het college, noch in het Melloyfonds van Sint-Niklaas, 
noch in het E.Verhaerenmuseum te Sint-Amands. Een gelukkig 
toeval bracht ons echter op het goede spoor. Bij de overbrenging 
van de oude bib van het college naar de universiteit van Leuven 
kwam pater overste in contact met een verantwoordelijke van de 
universiteitsbib, die in hun rijk archief dook en ons een kopij be
zorgde van deze toespraak, verschenen in het tijdschrift "La Re
vue Catholique des Idées et des Faits" 
Ondertussen blijft E.Verhaeren in de belangstelling.80 jaar gele
den bracht men zijn stoffelijk overschot over van Rouen,waar hij 
bij een treinongeval verongelukte, naar zijn geboortedorp Sint
Amands.Hij had de wens uitgedrukt begraven te worden langs 
de Schelde oever. 
Deze overbrenging werd in oktober van dit jaar feestelijk her
dacht met een hulde aan het graf en een huldeconcert.Bovendien 

.1, • 

y • , . 

werd een tentoonstelling georganiseerd met als titel "E.Verhaeren ingekaderd" in het Verhaerenmuseum en 
werd de maquette getoond, van de vernieuwing van het grafmonument.Met het "opkrikken" van het graf tot 
de waterlijn die over 30 jaar wordt verwacht, zal dit grafmonument opnieuw helemaal in het oog springen, net 

als vroeger. 
Dit jaar werd er ook aandacht ge-

illl~~ii~i;~~~~7jil~~~ii~~~ schonken aan een belangrijk werk van 

E.Verhaeren "La guirlande des Dunes" 
dat 100 jaar geleden verscheen. 
Naar aanleiding van die verjaardag 
werd deze dichtbundel in het Neder
lands vertaald door Christina Guirlan-
de ,een gerespecteerd auteur van vooral 
jeugdboeken, verhalen en essays. 
De toespraak van C.Melloy aan het graf
monument in 1937 , gebeurde in naam 
van de Belgische schrijvers. Dat Melloy 
hiervoor gevraagd werd, getuigt van de 
waardering die hij in de literaire wereld 
genoot. 
In zijn redevoering legde hij duidelijk de 
nadruk op de invloed van de omgeving 
en vooral de Schelde op het werk van 
Verhaeren.5ommige bewoordingen le

ken echt een ode, een lofzang aan deze rivier. Dat moet ons niet verwonderen van Melloy want juist dat aspect 
vinden we ook terug in zijn eigen werk. 
Die verbondenheid van Verhaeren met zijn grond en zijn volk sublimeerde Melloy nog meer toen hij sprak 
van" Verhaeren heeft heel zijn universum uit Vlaanderen geput en heeft heel het universum naar Vlaanderen 
teruggebracht" 
Melloy beweert ook duidelijk dat hij" het literaire bouwwerk van Verhaeren niet en bloc" aanvaardt maar er 
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voldoende "prachtige bladzijden vindt, om hem zonder aarzelen onsterfelijkheid te voorspellen" 
In zijn slotbeschouwing erkent C. Melloy E.Verhaeren als "een meester niet om hem na te bootsen maar om 
zijn verheven leer van poëtische arbeid te bewonderen en te gedenken" 
Voor ons blijft dez~ toespraak een waa:;:dev:oLdomment van een dorpsgenoot, die me:;: nog te weinig gekend 
en gewaardeerd wordt. 

Wij drukken hier de oorspronkelijke, Franse, redevoering af alsmede een vertaling in het Nederlands, ge
maakt door ons medelid Pol Van Caeneghem, die gepoogd heeft in Melloy's pen te kruipen mocht hij toen, 
in 1937, zijn redevoering in het Nederlands hebben geschreven. 

S~r !a tombe 
de .Verhaer~n(l} 

Ce n'est pas un mort que DOUS. venons honorer iei: Verhoeren 
vit, - el d'abord dans ce pays·age d'Escaut qui a véc~ si inten: 
sément dans sa clnire et vashpeÎlsée; DlO;' aussi, e,Ïl ·dépifau:. 
caprice des modes et des goüts, non seulem.nt dw le.souvenfr 
des alnés qui I'ont connu et approché, lIUlis dl\lls Ie eûIti' de ceui 
de man· Age (et, je I'espère, des écr\Vains plus jeur.~·!), ql\i:· ne 
péuvent l'nimer qu'à travers son reuvre. . 

La Patrie etla Po,;.ie lui doiven.! beaucoup : c'est aa Jiom 
de ·I'une et de I'~up-e que nous lui rendons hommage·;' , 
C~ pay! d'Escaut, · dont nous nous ~olllmes tori,.. iiripr.égnês" 

depuis ce matin, ou querques:u", d'entre nous 9illle·órs ràcihes 
prolondes et leur abri aimé, est riehe de magie et "'l-'é~aiig~s 
prestiges. Plus ·q~e la montagne et la forêt, I'eau sëmIilir avoir 
Hé de tout temps. hantée par les esprits.qui parlent aux voyarits; 
aux devins, aui ,poète.. Aucun des poet •• nés -aux bords de 
l'Escaut u'a êchappé'à son suhtil pouvoir. On pourrait relrOllver 
son eau inquiète et sourde gainêe de quais rigide"· d .• ns la 
mélancolie et Ie transparent mystère des Steres chaude.; ct dès 
Douu chonsons de MaeterIinck, aussi bien que son épanouisse
ment devl\Ilt Anvers, qui est nne espèee d'ovatipn IUmineusc, 
dan, la musique colorée des poésics de Max Elskiunp. M.is 
Verhaeren, iJ I'a pd. tout ·entier : i, lui a I pétri. !e corps " 
I exalté l'äme ,; ses Dots ont • ameuté de leurs rythmes ses 
vers J . Parce que Verhaeren a eu Ie priv1lège de coonaltre lon
guement I'Escaut à l'endroit OÛ iJ est peuHtre Ie plqs exacte
ment iui-même : déjà délivré de la contrainte des éeluses et des 
·quai., pas encore envahi par Ie troubIe t brouement du négoce 

., Ellë,ne ve,ut' point 'que m~u~e, S!lfi·sou'Îenir; d'ai!leufS;: po.\\Îq~, 
pè'liétuer, !on cilu"vre est là, toujours vivante. 
- Sans doute;·inous oe la. Hsolls piirs' cbmme 
Us mcides ·litféraireo se .uecè·~en·t,:: sc bonsc,u' J~r,t·~)..:~.uo-t 
Jà-.<jÜ"e Je mi y,inette. ~ L.es uuirt:s vont 
Naguère enèOiC·, O]lJie- vóu1ait;.·óu, on se 
anjoutil'hui.U n' j a plu~, para!t-if, qUe des ".'ltrati,,,,," 
lIéeo. Verháeren-,I\' à p~irit ,fait" école, bien que 
éU: grande, J)8~ partieo de son. eeuwe ont vieil!i, 
ment qui sacrifièrent à une mode, qu'U avait pourtant 
de s'être créêe_ Ij y a des scories dari$ sari torrent de feu, 
et queUe renvre 'ahondante n'en.a_pas? Je dir;li inêm·c 
reuvre sobre et rMuite? Nous n'aeceptons pas en bloc, 
réserves de diverse nature, tou_t l'édilice Iittéraire de 
mais ·nous ·ne .donnons pas, davantage ,dans Ie 
cri, j'entehds cette espèce de piim~risme nrl',tJ>n,tip,,,y.· 
nom de I'instinct.et de ,la poéSie pure qu' j] a 
veut ba:nliir·de la poésie toute .pensee et tOllte "V',,~"''''''''· 
attendorts touiours une prouesse meiUeure et· 
celle de rab:ûsser Verhaeren··: c,eile de 1e surpa.~e"rl 
du poèle" deS:1lwres claires et~e Toule./a . 
magnifiques pour qu'on ·puisse ·ave~ 
1'4nmortaliié.·Nous (Je chantons.pluS comme 
RaeiDe. Di comme Lamartine ; leur ._. __ ........ _ 
Ia neitre ; un··jour viendra ou Biuldélairc 
et Claude! dateront. Mai~le Parthénon date -=-:-=:-:;,="':-"'':ö''!.~---
de Chartres. ·N'smpêcbe q1le-cès monuincnts ·et ces ·chan~:' 

anI des pas in~flable$ 
qui mafquenl dans les. 'ables (2) 

tosmopolite. lci, l"Estaut ést libre, cc il est Damand. Libre, 
larg~ment Halo pa.-mi les terres fécondes, recevarit déjà la 
pul,ation puissante de rOcóan qui àoit piaire à ,on humenr 
, auvage; lIamond, mêle à un rude peupiede travailleoi:> violents 
et bons, et ayant vue de toutes parts sur nos tiels immënses, . 
);ouvent tumultueux. SUf nos horizon! presque aussi infjnis que 
ceux de la mer. Verhaeren a porii! en lui ce neuve et ce pays 
qui l'avaient fonné ,t qui s'accordaient si bien à son être Ie plus 
intime. Rien ne vaut I'eruante pour wIe commlwion profunde 
et déCinitive Avec Ie paysage, et rien peut-être ·n'oc autont qu.e 
Ie paysoge Ie pouvoir de déterminer Ie eMnt d'une vie, .. de lui 
dooner du moins sa tonalité et son rythme essen tiels, Verhileren 
o tiré tout I'univers de sa FI.odre, a ramené tout I'univeri à.eUe;. 
elle I.ui a donnè son abondant trésor d'image" Ie pou.!' . si ·per
sonnel de ses vers, et ce pouvoi. de rêve et de symho~ ·pär quoi 
il s'élève au-dessus du piUoresque accidentel jusqu'à la vision · 
universeUe d'un mond. neu!... d. gtonts un peu il'áffs, ·iruiis·,i 
pui .. amment humains. L'éthange entre Ie poèle et sa terre 
nouS a valu queIques-uns de ses poèmes les plus dllrabtes: Mais 
la terre de Flandre n:a rien perdu à Ie servir. I1 l'á .magniIiée 
à In face du monde ct donné d·elle une image, incomplete ·par 
endroits, mais encure adm;!.ble. if a ·hit mieux : de l"avoir ··,i 
fecvemme.nt aimée, de I'avoir mêlée à la suhstante de ses ">pairs 
et de ses angoisses, lui a .permis de la marquer ,11 sOl) ' tour de ia 
grandeur à lui, au point que ce i:oin dUlnonde nous '~piJa';aÎlriril 
moins émouvant et moim charge, de songe si des vers ~e.'Ver
haeren n')! fi"ottaient, avee son àme,surles eaux et les .lalioun, 
açtoilr·des clochers et des moulins,;dansl'airdes jours de·mols,nö· 
ou de kermes",. . 
. Or, dans ·ce coin de Flandre, c'est toute Ia F1andrc, c'''l'l., 
Palrie entière ··que Verkeren a· appris ·à aimer ·et à. 'ch.nW;:~· 
à I'ermi!c du, .CaiUou-qni-bique n'3 fait qu'obéi~ 'enco~ ··it
toujours; à J :Î·· ljlystérieuse .investit~re qu':rva;t '- reçÓot4cl. jê 
ga.'llÎIllivré au,vent et au soleil:-Qile è"! villáge de S:Wit~~á· 
soit dODe .pont quelques lÎeUTes·le ·centre de la Pqf.iè: oii .~iii 
vient' redir .. . à son grand poëte.:une admiration. "oil :se . .DÎêïk 
iï~1icOllp. ' de reeonrtaissanee. . . -

On a rappelé: à l'occasion du cinqu311tenaire du sYmbo\i6m~ 
la part de .Verhaeren dans la cOl\quête 'des ~ibert~ , rYtlVni<tilM., 
dans Ia rénov.a.tion et des thèmes et des.images; inutite de m'~!eil
dre sur les servicès qu'i! a rendus à nos Lettres. Ce qlii. im·· . 
davantage pour un poète, c'est Ie retentissement de son· 
non dans' les qu·crelles littérrures,mais dans les àmeo. Sans .. ,,, .. 
iJ en est qui parlent·davantage aux àmes, ou mieux; cepen@~f. 
tels poèmes ne forcc ou de dou~eur de Verhaeren ébloliiÏ'ól!~ 
toujours ·deSlecteurs inconnus, leur donneront ce coup aut:~n! 
que l'~omme ressent parfois d·evant les choses' souver.ai~~.t; 
une vérité 'Iui se dévoile, une aurore qui se lève, ou les Îlru$qti~, 
révélations· de la mOlltagne · et de la mer, (lU les vues ill3orig
çonnées sur l'.infini du .creu~ .!lumain. Cette beauté-Hl, ce bienfo;it 
là, ne s'analyse ·ni ne se diseute : on l'acceptc avee gmtit1ióf, 
Nous, ëerivains, qui devons être humhles devant notre ~o:t, 

. connaître nos wuites et les accepter, nous salueron! toujoi1f. 
en Verhaeren :un mattre, non pOU1" l'imiter, lIlais PO\)f au nioiJi: 
reten ir la haute leçon de son labeur poétique: et admirer, :d, 
son .eeuvre, lei··sommets ·qui -f1aIllboient ;'omme. jadis,sur ,lèi 
robustes tOurs de Flamire qu'iJ a si bicn cltant!!es, I.es bnëh~, 
d'alàrlIle ou de victoirel 

. (1 ) Discours prononcé. à Saint-Ainand-les.,:Puers," 1~ 20 jUPl ~)!ërflie:'~ !l 
l''occ:lsion" du .. pèlcrinage litl~l'atr& ... . :anunel-au. tol'(lb'e.iwdi.r ·ë?àif41P'~ . 
(') )P'\V.L VUB'RV, Canliqtrt d~ COIOn1U$. · 

in: La Revue Catholique des Idées et des Faits. 
t. XVII (1937), 25 juin, p. 10. 
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BIJ HET GRAF VAN VERHAEREN 

Het is niet een dode die wij hier komen huldigen. Verhaeren leeft, en eerst en vooral in dit landschap van de 
Schelde dat zo intens in zijn heldere en brede visie werd doorleefd. 
Maar tevens leeft hij, los van de grillen van mode en smaken, niet alleen in de herinnering van de ouderen die 
hem gekend en benaderd hebben, maar ook in de verering van mijn leeftijdgenoten - en, hoop ik - van 
de jongere schrijvers die er slechts kunnen van houden doorheen zijn werken. 
Het vaderland en de dichtkunst zijn hem veel verschuldigd en het is in hun naam dat wij hem eer betonen. 
Dit land van de Schelde, dat sinds deze morgen bezit van ons nam, en waar enkelen onder ons hun diepe 
wortels en geliefd toevluchtsoord vonden, is rijk aan magie en wondere zinsbegoocheling. Meer nog dan 
berg en woud, blijkt het water sinds alle tijden bezield door de geesten die spreken tot zieners, waarzeggers 
en dichters. Geen van de dichters geboren aan de boorden van de Schelde kon aan haar subtiele heerschappij 
ontsnappen. Men vindt haar rusteloze en doffe wateren, omgord door strenge kades, terug in het heimwee en 
het transparante mysterie van de "Serres chaudes" en van de "Douze chansons" van Maeterlinck, evenals haar 
openbloeien in een soort stralend applaus tegenover Antwerpen, in de gekkeurde muziek van Max Elskamps 
poëzie. 
Maar Verhaeren nam heel en al bezit van haar: hij heeft "haar lichaam gekneed", "haar ziel verheerlijkt"; haar 
golven hebben "met hun ritme zijn verzen opgezweept" . . 
Verhaeren heeft inderdaad het voorrecht gehad de Schelde te kennen op de plaats waar zij misschien het 

meest haarzelf was: reed bevrijd van de dwang van sluizenn en kaaien, en nog niet overspoeld door de troe
belen van de kosmopolitische handel. 
Hier is de Schelde vrij is zij Vlaams. Vrij, breed uitgewaaierd over de vruchtbare gronden, terwijl zij reeds de 
machtige stuwing ontvangt van de oceaan die haar wild karakter moet behagen. Vlaams, vermengd met een 
ruw volk van felle en goede werkers. En met overal uitzicht op onze eindeloze en vaak rusteloze hemelen, op 
onze horizonten die even grenzeloos zijn als die van de zee. 
Verhaeren heeft deze rivier en dit land in zich gedragen, die hem gevormd hadden en die zozeer samenstem
den met zijn intiemste wezen. Niets overtreft de jeugd wat betreft een diepe en blijvende communie met het 
landschap, en niets willicht bezit zoals het landschap de macht om het levenslied te richten, om dat lied zijn 
essentiële toonaard en ritme te schenken. Verhaeren heeft heel het universum uit zijn Vlaanderen geput, en 
heeft heel het universum naar Vlaanderen teruggebracht. Vlaanderen bedacht hem met zijn overvloedige 
schat aan beelden, met de zo persoonlijke hartslag van zijn verzen, en dit meesterschap van droom en symbool 
waardoor hij het toevallig pittoreske optilt tot de universele visie van een nieuwe wereld van een beelje naïeve, 
maar zo sterk menselijke reuzen. 
De wisselwerking tussen de dichter en zijn grond bedacht ons met een paar van zijn meest beklijven de verzen. 
Maar Vlaanderen heeft er niets aan verloren door hem te dienen. Hij heeft het in het aanzien van de wereld 
verheerlijkt, en hij heeft er een, weliswaar onvolledig, maar steeds bewonderenswaardig beeld van opgeroe
pen. Hij deed nog meer: het zo passievol te hebben bemind, het gemengd te hebben met de substantie van zijn 
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hoop en zijn angsten, heeft hem in staat gesteld het te stempelen met zijn eigen grootheid, in die mate dat deze 
hoek van de wereld ons minder ontroerend en minder met droom beladen zou voorkomen indien de verzen 
van Verhaeren er, met zijn ziel niet zouden vloeien over de wateren en de velden, rond de klokkentoren en de 
molens, in de lucht boven oogsten kermis. 
In deze hoek van Vlaanderen is het immers heel Vlaanderen is het het hele vaderland dat Verhaeren leerde lief 
te hebben en te bezingen, en de kluizenaar in zijn "Caillou qui Bique" deed niets anders dan gehoorzamen 
aan de geheimzinnige investituur die het kind, overgeleverd aan wind en zon, hier ontvangen heeft. Laat het 
dorp van Sint-Amands dan voor enkele uren het centrum zijn waar het vaderland zijn bewondering, samen 
met zijn grote dankbaarheid, komt herbevestigen tegenover zijn grote dichter. Dit vaderland wil niet dat zijn 
gedachtenis sterft; trouwens is daar zijn hele oeuvre om die gedachtenis in stand te houden. Ongetwijfeld le
zen wij niet meer zoals twintig jaar geleden. De literaire modes volgen elkaar op, duwen elkaar weg: "Ga heen 
opdat ik er mij neerzette". De doden gaan vlug heen, ook in de literatuur. Eertijds wou men, of vreesde men, 
nakomelingen; nu zijn er, schijnt het, alleen spontane generaties. 
Verhaeren heeft geen school gevormd, hoe wel zijn invloed groot is geweest. Delen van zijn werk verouder
den, precies deze die toegaven aan een mode, waarbij het nochtans zijn verdienste was die laatste te hebben 
geschapen. Er gapen gaten in zijn verzen, zeker, maar welk overvloedig, en meer zelfs, welk sober en beperkt 
oeuvre vertoont er geen? Wij aanvaarden het literaire bouwwerk van Verhaeren niet in blok -maar tevens trap
pen wij niet in de val van de modieuze hedendaagse kreet, van het pretentieuze primitivisme dat, in naam 
van het instinct en de "poésie pure" - die het ten onrechte met elkaar verwart - iedere gedacht en alle welspre
kendheid uit de dichtkunst verbannen wil. 
Wij wachten nog altijd op een huzarenstukje dat beter en minder gemakkelijk zal zijn dan het neerhalen van 
Verhaeren : hem namelijk overtreffen! Er blijven van de dichter van " Heures daires" en " Toute la Flandre" 
genoeg prachtige bladzijden overeind om hem zonder aarzelen onsterfelijkheid te voorspellen. 
Wij zingen niet meer zoals Ronsard of Racine noch zoals Lamartine; hun esthetiek zelf is niet meer de onze; er 
komt een dag waarop Baudelaire en Verlaine, Valéry en Claudel zullen dateren. Maar het Parthenon dateert 
ook, én de kathedraal van Chartres. Toch trekken deze monumenten en liederen " een onuitwisbaar spoor 
doorheen de fabels der herinnering" . 
Ter gelegenheid van de SOste verjaardag van het symbolisme heeft men gewezen op het aandeel van Verhaeren 
in de verovering van de ritmische vrijheid, in de hernieuwing van thema's en beelden; het is overbodig dat ik 
hier uitwerd over het aandeel waarmee hij onze letterkunde verrijkte. 
Wat echter belangrijker is voor een dichter, is niet de weerklank van zijn oeuvre in de literaire disputen, maar 
wél die in de zielen. 
Ongetwijfeld zijn er die meer en beter tot de zielen spreken. Nochtans zal dit of gene gedicht van Verhaeren 
vol kracht en tederheid, steeds weer onbekende lezers raken, hun hart treffen met de intensiteit die men soms 
ervaart tegenover het souvereine: een waarheid die zich onthult, een morgen stond die opstijgt, of de plotse 
openbaring van berg en zee, het onvermoede uitzicht op het eindeloze van het menselijke hart. 
Die schoonheid, deze weldaad laat zich niet analyseren of betwisten: men aanvaardt haar in dankbaarheid. 
Wij, schrijvers, die nederig tegenover onze kunst moeten staan, die onze grenzen moeten kennen en aanvaar
den, zullen in Verhaeren altijd een meester erkennen, niet om hem na te bootsen, maar om minstens de ver
heven leer van zijn poëtische arbeid te gedenken, en in zijn oeuvre de stralende topper te bewonderen, zoals 
destijds de vuren van alarm of overwinnig hebben gebrand op de trotse torens van vlaanderen die hij zo goed 
bezongen heeft! 

CAMILLE MELLOY. 
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HONDERD JAAR GELEDEN ... 

I n zitting van 15 juli 1907 gaf het toenmalig college van burgemeester en schepenen de machtiging aan 
de industrieel Achille Guilbert en zijn compagnon om een woonhuis, magazijn en werkhuis te bouwen 
op zijn eigendom langs de Vijverwegel. Het betrof hier een metaalweverij die doorheen de decennia (de 

fabriek bleef draaien tot een stukje na Wereldoorlog II en werd dan overgenomen door het Luxemburgse 
Arbed) heel wat mensen tewerkstelde uit onze gemeente. 
We publiceren hierbij een foto van het buitenaanzicht van de fabriek, een binnenzicht en een foto van het 
gezin Guilbert (vader Achille met zijn vrouw Elisabeth Couplet, het jongetje tussen beide in was hun zoon, 
Pascal, die mettertijd ook actief werd in de zaak. 

) 

( De Gonde nr. 4 - 2007 

.. ~ 
-: ;.;.?:~ 

.. --

19 ) 



(_===========================I=N=H==O=U=D==S=T=AF==E=L======~~============~ ____ ) 

• Relaties tussen de abdij Affligem en Melle 

• Aanvullende ledelijst H .V. De Gonde 

• In het voorbijgaan. Brug over de sporen: dakterras van Vogelhoek 

• Emile Verhaeren en Camille Melloy, met hun voeten in de Schelde 

• Honderd jaar geleden .. . 

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer: 

• N orbert De Meyer 
• Daniël Lemmens 

• Jan Olsen 
• Filip Oosterlinek (opmaak) 

• Piet Selhorst (foto's) 
• Frank Teirlinck 

• Pol Van Caeneghem 
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mnondag 
din ' dog 
woen dog 
donderdag 
znterdng . 

Openinsuren 

0) .30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
08.30 t~)t 12.00 uur 14.00 tot 17.00 uur 
08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
alleen volgen afspraak 
Ot .00 tot 12.00 uur 

Geslt ten op rih zon- en feestdagen. 
Tijden::, de nH\{It1den juli en {IUgust~l ' nlIeet1 t pen tijdens de oomf bekend gemankte. 

dogen. 

c)) 09 252 26 47 
Bl'UÎi~eIW!iteen es 393-,,95 ~ 9090 MelJe 

' ''' mU)leum.melle@ :kynet.be http://u 'el~.îlkynet.be/mu~eum.meUe 
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