Woord vooraf,
Beste lezer, velen hebben het gemerkt, verschillenden hebben ons gecontacteerd, ons tijdschrift ligt uitzonderlijk laat in uw brievenbus. We schreven het reeds in het woord vooraf van ons vorig nummer: het jaar
2008 wordt voor onze heemkundige vereniging een speciaal jaar. Enkele bestuursleden namen om de meest
uiteenlopende redenen na jarenlang engagement ontslag uit hun actieve functie. Behoudens de gebroeders
Fernand en Philip Steurbaut vermelden we hier onze voorzitter Paul Den Haese en onze conservator/archivaris August De Baets (die in juni laatstleden zijn 92ste levensjaar volmaakte), beide laatsten waren mensen
van het eerste uur en stonden dan ook in de zomer van 1971 mede aan de wieg van onze heemkundige vereniging. Bovendien ontviel ons ook een bijzonder actief bestuurslid, met name Gerard Van Heddegem. Al
deze mensen verdienen onze waardering en we zijn hen dankbaar voor wat ze presteerden, voor hun inzet
en de vriendschap die we mochten ervaren. De talloze postieve en onvergetelijke momenten blijven in ons
geheugen gegrift en willen we verder blijven koesteren. Paul Den Haese en August De Baets verlaten onze
vereniging eigenlijk niet echt, ze blijven, zij het met wat meer afstand, nauw betrokken bij onze werking
en werden unaniem tot respectievelijk ere-voorzitter en ere-conservator/archivaris benoemd. Zomaar die
mensen vervangen is eigenlijk nooit mogelijk, ook al is er het gezegde dat niemand onvervangbaar is. Wel
zijn we heel blij met de twee nieuwkomers in ons bestuur. Ze komen uit de vrouwelijke hoek en dat vinden
we erg positief, het zijn Françoise Verhoosele en Rolande Van Heden. Beiden kunnen meer dan behoorlijke
geloofsbrieven voorleggen. Françoise Verhoosele is reeds jaren de secretaris van onze zustervereniging ‘het
Heemkundig Genootschap het Land van Rode’, secretaris van de VVF-afdeling Gent/Melle alsmede actief
als vrijwilliger in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. Rolande Van Heden
publiceerde vroeger reeds in ons tijdschrift en is dus voor onze leden geen onbekende. Ze is ook de auteur
van twee volumineuze boekwerken, een over de geschiedenis van Kwatrecht en een over Massemen. Verder heeft ze op genealogisch vlak eveneens een en ander gepubliceerd. De meeste van haar pennenvruchten kunnen worden ingekeken in de leeszaal van voornoemd archief en documentatiecentrum.
Een en ander noopte uiteraard tot een zekere herschikking van bepaalde bestuursfuncties. Onze nieuwe
voorzitter werd, bijna logisch eigenlijk, Daniël Lemmens (sinds 1979 secretaris van onze vereniging, hij
werd dit in opvolging van Walter Gyselinck, die toen in een jammerlijk verkeersongeluk om het leven was
gekomen), aldus danig is hij doorheen de jaren vergroeid met de werking. Noël Vanrolleghem neemt de
taken van de secretaris over, hij is als bestuurslid voldoende bekend met het werkveld van onze vereniging
en werkt sinds jaren eveneens als vrijwilliger mee in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum. Ondergetekende blijft penningmeester en neemt er de functie van conservator/archivaris bij,
passend gezien zijn dagelijkse bezigheden in voormelde instelling.
We zijn, beste lezer, nog op zoek naar iemand die graag wil meewerken aan de lay-out van ons tijdschrift,
kunnen werken met de computer is hier een noodzakelijkheid. Kandidaat? Graag een seintje.
Tenslotte, veel leesgenot, de variatie aan artikels zal u ook met voorliggend nummer zeker kunnen bekoren.
Jan Olsen
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Marguertie Smesman,
100 jarige te laarne
door Antoon Afschrift en Luc De Ruyver
De familie Smesman
De familie Smesman was afkomstig uit Zwijnaarde (zie kwartierstaat). Franciscus Smesman, zoon van Josephus,
vestigde zich te Melle in de wijk Kalverhage1. Hij werkte als schrijnwerker in vaste dienst bij baron Léon van
Pottelsberghe waar hij zorgde voor het onderhoud van het kasteel “Ter Camere”. Franciscus Smesman schonk
zijn echtgenote, Hortentia Verschooris, elf kinderen. Zoon Theophiel (° Melle 14 augustus 1863) kwam om als
burgerslachtoffer in de Eerste Wereldoorlog. Theophiel baatte met zijn echtgenote, Christina Huyghe, een
herberg uit in de wijk Meulem. Toen men hem vertelde dat de Duitse bezetter al tot in Kwatrecht zat ging hij
nieuwsgierig langs een wegeltje achter zijn tuin richting Kwatrecht en werd neergeschoten.
De familie De Visscher
De familie De Visscher was oorspronkelijk afkomstig van Welden bij Oudenaarde.
Octaaf De Visscher, vader van de echtgenoot van Marguerite Smesman, werd geboren
te Melle op 17 oktober 1864. Hij trouwde met Marie-Louise
Carchon (° Melle 9 november 1864) en ze vestigden zich te
Melle in de Brusselsesteenweg 573 in de wijk Kwatrecht
waar Octaaf een beenhouwerij begon. Daar werden hun zes
kinderen geboren : Achiel (°1893), Maria Anna (°1894), Georges
(°1896), Salomon (°1897), Michel (°1900) en Romain (°1903).
Georges en Romain waren burgerslachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog : op 7 september 1914 doodden de Duitsers 10
Mellenaren. Octaaf kon gewond vluchten, doch de Duitsers
staken zijn woonst en winkel in brand! Later vestigde Octaaf
Marie-Louise Carchon
zich in de Kerkstraat 4 waar hij opnieuw een goed renderende
slagerij begon. Hij kon zich een auto aanschaffen. Louise
Octaaf De Visscher
Carchon overleed echter op 16 mei 1924 en Octaaf zou twee jaar later hertrouwen met
de weduwe Florentine Van Calsteren. Octaaf De Visscher overleed in 1944.
De jeugdjaren van Marguerite
Marguerite Smesman is geboren op 20 april 1908 te Melle in de Kalverhagestraat nabij Gontrode als
dochter van Joseph Smesman (°Melle 21/01/1875 en † Melle 11/10/1935)2 en Maria Leopoldina Vermeulen
(° Gijzenzele 15/11/1875 † Melle 22/09/1933). Joseph Smesman
was kolenhandelaar en schonk zijn vrouw vier kinderen : de
oudste dochter, Louise (° 6 april 1900) werd 102 jaar, Gustaaf (°
17 juni 1902) werd 78 jaar en Germaine (° 11 juni 1911) overleed
op 96-jarige leeftijd te Deinze! Maria Clementia De Cuyper, de
grootmoeder van Marguerite werd ook 97 jaar. De jeugd van
Marguerite, haar broer en zusters speelde zich grotendeels af
in Gontrode waar ze school liepen want het centrum van Melle
was te ver3. Marguerite was een goede studente want in die
tijd deed ze mee aan een kantonaal examen in Zottegem om
de naam van de school hoog te houden. Marguerite behaalde
een diploma. In het begin van de twintigste eeuw was verder
studeren niet logisch maar Marguerite leerde naaien en ze
Marguerite Smesman met dochtertje Myriam in
naaide voor een atelier in Gent “in entreprise”. Ze voerde soms
1948.
drie maal per week haar werk naar Gent en bracht van haar

1
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3

Vruchten van het platteland, nr 18, april 2008, Gemeente Laarne
Melle Bevolkingsregisters 1851-1950; Documentatiecentrum Melle
Gesprek met Marguerite Smesman door Antoon Afschrift
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werkgever nieuw werk mee. De werkdruk lag hoog want men werd betaald naar verdienste en niet per uur!
Haar moeder overleed in 1933 ten gevolge van een hersenbloeding en amper twee jaar later overleed ook haar
vader ten gevolge van longkanker waardoor Marguerite en haar oudere broer en zus zelf het huishouden
moesten doen.
Het huwelijk met Michel De Visscher
Op 18 september 1943 huwde Marguerite Smesman met Michel De Visscher. Hij was dus de zoon van
beenhouwer Octaaf De Visscher en Louise Carchon. Michel De Visscher (°Melle 30/07/1900) huwde een eerste
maal te Montroeil-au-Bois met Alice Lefebvre, dochter van de lokale huisarts en het jonge koppel vestigde
zich ook in een beenhouwerij in de Kerkstraat te Melle. Zij hadden en zoon en vestigden zich in Montroeil-au
Bois waar ze een landbouwbedrijf uitbaatten. Anderzijds was hij ook een seizoenarbeider en deed dus “de
campagne” in Noord-Frankrijk. Al in 1937 overleed Alice Lefebvre en zo kwam het dat Michel De Visscher
terugkeerde naar Melle en er een tweede keer huwde, met Marguerite Smesman in 1943. Melle lag nabij het
station van Merelbeke, een doelwit voor de Duitse bezetter, en Michel en Marguerite trokken naar Montroeilau-Bois waar het stukken veiliger was.
De kinderen
Op 22 februari 1944 werd hun dochter, Christiane,
geboren. Amper 13 maanden later, op 7 april 1945
werd Liliane geboren en toen België bevrijd was
keerden ze met hun jonge kroost terug naar Melle
waar Michel terug een slagerij uitbaatte aan “De
Appel” (hoek van de Brusselsesteenweg met de
Pontstraat). Drie jaar later, op 26 mei 1948 werd
Myriam geboren te Melle. Het werd een drukke
periode voor Marguerite die naast de opvoeding
van de drie dochtertjes ook nog instond voor hulp
in een beenhouwerij. Nu en dan was er even tijd
voor een dagtrip naar Knokke of de Ardennen.
Het leven ging zijn normale gang en de kinderen
werden groot. Tussen 1967 en 1968 huwden de
drie dochters en op 18 november 1967 werd het
eerste kleinkind geboren, Philip, zoon van Liliane
en Antoine Vervaet die zich te Laarne vestigden
vanwaar Antoine afkomstig was. Nauwelijks een
maand na de geboorte van zijn eerste kleinkind
overleed Michel De Visscher op 67-jarige leeftijd.

Familiefoto vóór de slagerij op de hoek van de Pontstraat en de Brusselsesteenweg. Centraal het jonge gezin: slager Michel in witte kiel,
vóór hem zit mama Marguerite en daarvoor de drie dochterjes: Christiane, Myriam en Liliane. Rechts van Michel staat zijn zoon Edmond
en uiterst rechts de oudste broer Michel, Achiel en zijn echtgenote
tante Rachel. De anderen zijn bezoekers uit Frankrijk.

Een rustige oude dag

Trouwfoto van Antoine Vervaet en Liliane De Visscher
(23 mei 1967).
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Marguerite was toen 59 jaar en het was uiteraard een
harde slag om te verwerken. Zij kreeg natuurlijk de
steun van haar dochters bij wie ze regelmatig werd
opgevangen. Later vestigde ze zich definitief bij
haar dochter Liliane en schoonzoon Antoine Vervaet
in de Dorpstraat 10 te Laarne waar ze tot haar 91e
levensjaar nog actief hielp bij de huishoudelijke taken.
In tegenstelling tot vele van haar leeftijdsgenoten is
Marguerite nog zeer helder van geest en kan zij nog
levendig anekdotes bovenhalen uit lang vervlogen
tijden. Op de vraag “Wat heb je gedaan om zo oud
te worden?” antwoordt ze: “Ik heb mijn hele leven
veel en hard gewerkt. Ik heb nooit aan regime en
dieet gedaan, maar altijd goed en alles gegeten, nu
nog. Wel heb ik steeds veel fruit gegeten, karnemelk
en karnemelkpap gedronken!” en op de vraag “Wat
moet je doen om gelukkig te zijn?” antwoordt ze:
“Altijd content zijn met wat je hebt”.
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In memoriam
door Jan Olsen

PAUL DEPRÉ (overleden op 16 februari 2008)
Ook E.P. Paul Depré, overste van het College van
de Paters Jozefieten te Melle, werd geboren te
Kumtich op 13 februari 1938 als zoon van Raymond Depré en Louise Merckx. Hij engageerde
zich in de congregatie van de Jozefieten in 1957
en werd priester gewijd te Gent, in de SintBaafskathedraal op 30 maart 1964. Sinds 1996
was hij overste aan het college te Melle. Hij was
er behoudens zijn pedagogisch engagement de
drijvende kracht achter de restauratie van het
prachtige 19de-eeuwse etnografisch museum (hij
kende de gehele geschiedenis van elk tentoongesteld object en kon je uren boeiend onderhouden
bij een bezoek eraan), de kapel en de serre.
E.P. Paul Depré was reeds jaren een enthousiast
steunend lid van onze heemkundige vereniging.
We mochten hem op talloze van onze activiteiten begroeten. Steeds mochten we beroep doen op zijn medewerking. Een mooie dag (zondag 22 april 2001) die we ook met zijn inzet meemaakten en nooit zullen vergeten
was een dag in het teken van de vriendschap tussen Felix Timmermans en Camille Melloy, georganiseerd
door de Felix Timmermanskring in het schitterende kader van het Melse college; ook Clara Timmermans
(dochter van Felix) en Sigrid De Mey (kleindochter van die andere grote Vlaamse schrijver, Stijn Steuvels)
waren er toen bij.
Nog op 19 augustus 2007 werd zijn 50-jarig kloosterjubileum gevierd samen met zijn confraters en familie. Hij
overleed te Melle na een periode van ziekte op 16 februari 2008.
We hebben E.P. Paul Depré leren kennen en waarderen als een sterke, geschiedkundige en culturele persoonlijkheid. Zijn confraters van de congregatie van paters Jozefieten en zijn familieleden willen we dan ook langs
deze weg nogmaals ons medeleven betuigen.
GERARD VAN HEDDEGEM (overleden te Melle op 31 maart 2008)
Op 5 april namen we met velen afscheid van Gerard. Geboren te Balegem op 7 maart 1926 kwam hij na zijn huwelijk met Maria Alma
De Sutter hier te Melle wonen. Hij was een actief bestuurslid van
onze heemkundige vereniging, vaak achter de schermen, in stilte,
doch steeds bereid om wat nodig was dit te doen. Wij denken hierbij
aan de familie- en plaatsnamenindex op de doorheen de jaren in ons
tijdschrift verschenen artikels, een volledige index op de gegevens
van het Fonds Fobe (ettelijke archiefdozen qua omvang) enzovoort.
Vaak ging hij speuren in de grote archieven. Het was dan ook niet
verwonderlijk dat hij voorzitter werd van de Melse VVF-afdeling
(VVF = Vlaamse Vereniging voor Familiekunde). Als geen ander las
en begreep hij oude middelnederlandse teksten. Zijn kennis stelde
hij graag ter beschikking van anderen. Jaren hielp hij mee de lessen
‘oud schrift’ te organiseren in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum.
Gerard schreef graag. Ook in ons tijdschrift ‘De Gonde’ vind je pennenvruchten van hem terug. In de leeszaal van het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum is ook zijn boek “de familienaam
‘Van Heddeg(h)em’, gegevensbestand voor naam- en herkomstverklaring met aansluitende addenda” ter inzage van de bezoekende
vorser, een stukje resultaat i.v.m. het speurwerk voor zijn persoon-
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lijke familiegeschiedenis. Behalve zijn historische interesse was hij eveneens jaren actief in het amateurtoneel,
eerst in zijn geboortedorp Balegem, later ook hier in Melle, bij ‘Voor Elk wat Wils’. Hoeveel keer mochten we
hem niet bewonderen in Felix Timmermans stuk ‘En waar de ster bleef stille staan’? Tevens was hij een aantal
jaren bestuurslid van de KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) afdeling Melle. Een leven vol positief engagement en een compagnon die we met zijn allen hard zullen missen.
Zijn weduwe, beide zonen en familie bieden wij hierbij nogmaals ons diepmenselijk medeleven aan.
GUSTAAF VAN DAMME (overleden te Gentbrugge op 3 juni 2008)
Sinds jaar en dag was E.H. Gustaaf Van Damme steunend lid van onze heemkundige vereniging. Wij herinneren ons de verschillende initiatieven en projecten, denken we maar aan o.a.: ‘150 jaar nieuwe Sint-Martinuskerk te Melle’
(1991), ‘150 jaar nieuwe Sint-Bavokerk te Gontrode’ (2005) en ‘Open Monumentendag’ (2002).
E.H. Gustaaf Van Damme werd geboren te Dendermonde op 28 januari 1936
als zoon van Kamiel Van Damme en Maria Van der Jeught. Het gezin kwam
in 1956 te Melle wonen op de wijk de Dries (zie ook de bijdrage van André
Vervust in De Gonde, jg. 31 -2003- nr. 3 p. 15 e.v.). Op 11 juni 1960 werd hij
te Gent priester gewijd en de dag erna celebreerde hij zijn eremis in de SitnMartinuskerk te Melle. Eerst werd hij dienstdoende pastoor te Ename, daarna
onderpastoor te Sint-Denijs-Westrem, pastoor te Zelzate op de Debbautshoek
en in 1989 pastoor te Melle. Vanaf 1993 werd hij tevens parochieadministrator
te Gontrode.
E.H. Gustaaf Van Damme was ook een begaafd kunstenaar (schilderen en
b e e l d h o u we n ) ,
zijn werk was te zien onder andere op de tentoonstelling in 1991 naar aanleiding van 150 jaar
nieuwe Sint-Martinuskerk te Melle. Blijvend te
bewonderen en van zijn hand is het Sint-Bavomonumentje voor het kerkgebouw te Gontrode dat
door bisschop Luc Van Looy op zaterdag 1 oktober 2005 plechtig werd onthuld. Met het heengaan van pastoor Van Damme verliest onze gemeenschap een innemend man die het met elkeen
wel kon stellen en een groot gevoel voor humor
had. Langs deze weg bieden wij zijn familie en
de mensen van zijn parochie onze gevoelens van
medeleven aan en betuigen tevens onze waardering voor wie hij was en voor wat hij realiseerde.

VRAAG
De heer Theo Ceelen zoekt contact met verzamelaars van oude postkaarten met betrekking tot Melle. Men
kan hem contacteren op volgend adres: Koningin Fabiolalaan 21 9090 Melle (09.252.13.60, e-mail: theo.ceelen@versatel.be).
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Waarom de staten van goed van Melle slecht
een aanvang nemen in 1673
doorAugust De Baets
In het stadsarchief van Gent ligt onder het nummer 66 ‘Varia- Vreemde Steden’ een merkwaardig document.
Het gaat over een handboek van de griffier van Melle en Gentbrugge waarin hij al zijn handelingen en eventuele reiskosten beschrijft. Het boek vangt aan op 9 februari 1673 eb eindigt op 17 april 1673.
De tekst luidt als volgt:
“Besoignen en de vacatien die Melle alleen raecken:
-

-

den 3de februarij 1673 ghestelt een authorisatie daerbij t’ collegie authotiseerde Gheeraert Lammens Burchmre
ende Andries de Vos ontfangher der voorseyde prochie van Melle omme te reysen naer Aelst ende aldaer metten
ontfangher te liquideren de recompense die de voorseyde prochie is goetcommende over het leveren van de peerden tot het slechten van de bergen buyten de Dampoorte de stede van Ghent compt daervoren 12 gr.
item, alsoo den afgegaen greffier Vander Vennet noynt gheenen resoutiebouck en hadde ghehouden ende dat bij
het reglementvan de 30ste july lestleden ’t selve expresselijck is gheordonneert te doene soo hebbe denselven ghemaeckt ende doen binden bij eenen bouckbijnder daervooren met trecht van ’t binden en de parchemijn 3 s.gr.
den 21ste februarij 1673 doen maecken eenen weesenregistre midts den voorseijden greffier oock noijnt gheenen
en hadde ghehouden nietjeghenstaende de tselve by costuyme expresselijck is gheordonneert te doen, die weerdich
is volghen de d’estimatie vanden bouckbinder tot 11 s. 4 gr. nemaer alsoo daerinne oock sullen worden geregistreert de staeten van goede van voorschreven Ghentbrugghe soo sal dhelft de voornoemde prochie van Ghentbrugghe worden aangherekent, soo dat alhier over de wederhelft wort vuytghetrocken tot 5 s. 8 gr. 10 d.”.

Dankzij bovenstaande tekst begrijpen we nu waarom de resolutieboeken of besluiten van de vierschaar en de
weesregisters slechts een aanvang nemen in 1673.
Griffier Laurens Vander Vennet heeft er nooit een gemaakt. We weten niet of de man er te lui voor was of
doodgewoon de zaken maar op hun beloop liet. De man was notaris te Gent en mogelijks hechtte hij weinig
belang aan de boerenparochies van Melle en Gentbrugge. Andere notariële akten waarin beide gemeenten
betrokken waren werden getekend door de baljuw, de burgemeester en de schepenen. Meestal staat er bij
geschreven “in afwezigheid van de griffier”.
Ondanks het reglement van 30 juli 1672 waarbij de griffiers aangemaand werden op het houden van een
resolutieboek en het inschrijven van de staten van goed in de wezenregisters, kon Laureyns Vander Vennet
niet overtuigd worden zijn werk te doen. De wezenregisters dienden opgesteld te worden “by costuyme” of
gewoonterecht.
A.Goethals, greffier vanaf februai 1673 was uit ander hout gesneden. Hij liet onmiddellijk de resolutieboeken
opstellen en een weesregister aanleggen voor Gentbrugge en Melle. Voor dit laatste moesten de kosten door
beide gemeenten betaald worden. Voor Melle bedroegen die 5 schellingen 8 groten en 10 deniers.
Hieruit kunnen we het volgende concluderen:
1.
2.
3.

dat inwoners van Melle gerecutreert werden om met paard en wagen de bergen in Sint-Amandsberg te
slechten of te effenen.
dat de griffier Laureyns Vander Vennet verzuimd had de resolutieboeken van Gentbrugge en Melle evenals de wezenregisters bij te houden.
de kapitein Vanden Brouck zich liet omkopen voor 7 ponden 12 schellingen om zijn soldaten niet in Gentbrugge en Melle te stationeren.

Werkverzuim en omkoperij zijn zowat van alle tijden!
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Peugeot, een leeuwenaandeel
doorJan Olsen

In de voorgevel van het oud-gemeentehuis van Melle, waar sinds enkele decennia het Gemeentelijk Museum
is gevestigd, steekt het halfverheven en uit zandsteen gehouwen vroegere wapenschild van ons Scheldedorp.
De beeltenis erop is een leeuw. Zo hebben we meteen een link naar onze recentste zomertentoonstelling ‘Melse
verzamelaars in de kijker’. Wat we wisten en vooral niet wisten over wat onder de merknaam Peugeot ooit
gefabriceerd werd zouden we exposeren. Het Franse merk met in het logo een leeuw verraste zeer velen.
Daniël en Marijke Raman uit Gontrode (een deelgemeente van Melle) waren bij vraag voor medewerking aan
het initiatief meteen enthousiast. Na een eerste bezoek bij hen thuis met als doel een eerste idee te krijgen van
wat hun collectie te bieden had, reed ondergetekende op wolken (per fiets) naar huis. Hun verzameling, de
resultante van 25 jaar samen een passie delen, bevat een zeer ruime waaier aan objecten (al dan niet rollend)
met het voornoemd merknaam. Deze wondere wereld wordt sinds jaar en dag netjes ten huize Raman bijgehouden. Bijkomend en niet onbelangrijk: geen moeite werd gespaard om tevens de nodige documentatie te
verzamelen om welk object ook te kunnen situeren in de tijd en ruimte.
In de niet zo grote ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen in het Melse gemeentelijk museum brachten Daniël
en Marijke een prachtige keuze uit hun rijke verzameling. Met de hun alom gekende gedrevenheid maakten
ze er iets moois van, de vele bezoekers waren unaniem positief hierover. Op de openingsreceptie sprak de
Melse burgemeester, Dirk De Maeseneer, ook in diezelfde zin. Vanuit de perswereld was er eveneens de nodige aandacht. De krant ‘Het Nieuwsblad’ bracht een mooi artikel, de Oostvlaamse regionale televisiezender
AVS bracht de tentoonstelling letterlijk in de kijker en op Radio 2 zond men een gepast interview met Daniël
uit. Allemaal mooie informatieve publiciteit die uiteraard haar positieve weerslag had op het aantal bezoekers
aan de tentoonstelling.
Op zondag 6 juli waren er bovendien een achttal, schitterend gerestaureerde oldtimers te bewonderen. De
oudste daterend uit 1932 en de jongste bijna 25 jaar oud of jong, hoe moeten we het hier eigenlijk formuleren?
De talloze bezoekers, ook uit Nederland en het verre Maaseik, werden door Daniël en Marijke (met de hulp
van dochter Evelyne, zus Rita en schoonbroer Freddy) op die dag extra verwend, gratis drank (dank aan de
sponsors!) werd iedereen aangeboden aan de drankmobiel (een omgebouwde Bedford uit 1962). De mensen
wisten dit erg te waarderen op deze zonnige dag.
Met hun verzameling schrijven Daniël en Marijke Raman mee aan het grote verhaal over de zorg voor ons
erfgoed. Behalve de musea en de archieven, de eigenaars van interessante architectuur etc. … zijn privaat verzamelaars in het algemeen, dag in dag uit ook bezig met het behoud van uitingen van onze cultuur. Via hun
clubs bouwen ze niet alleen mee aan een versterking van het sociaal weefsel maar wordt de opgedane kennis
doorgegeven aan anderen, vaak ook en we mogen ons gelukkig prijzen, aan de jongere generatie.
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oud-voorzitter Gilbert Van Maele
aan het woord

gemeentebestuur en genodigden poseren voor het G.O.C. te Gontrode

Remi Bekaert, Gilbert Van Maele en Guy De
Scheirder tijdens de receptie
het bestuur van K.W.B. Melle en Gontrode

voorzitter Dirk Ravier aan het woord

nieuw bestuur: vooraan: Lucien De Bosschere, Dirk
Ravier en Guy De Scheirder, achteraan: Werner
Lagaert, Antoine Lejeune en Jo Beschuyt
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KWB-afdeling Melle viert 50 jarig bestaan
doorDaniël Lemmens

Zondag 20 april 2008 was een grote dag voor de KWB-afdeling Melle. Ze bestond 50 jaar en wilde dit feestelijk
herdenken.
Om 10u30 werd gestart met een sfeervolle eucharistieviering, voorgegaan door de oud-proost eerwaarde
heer Richard Van Den Eeckhout en opgeluisterd door het Sint-Martinuskoor. In zijn homilie verwees hij naar
de grondbeginselen van de KWB (Katholieke Werkliedenbond). Om 11u30 had een feestelijke receptie plaats
in het G.O.C.-Gontrode. Huidig voorzitter Dirk Ravier, de man die in de voorbije moeilijke periode de KWBgeest levendig wist te houden, verwelkomde de genodigden. Hij lichtte het jaarthema “Eensgezind” toe en
wees op de steun van en de samenwerking met de KWB-afdeling Gontrode. Hierna kwam de nationale voorzitter Koen Steel aan het woord. Hij wenste, in naam van de 800 overige afdelingen, de KWB-Melle geluk en
riep even de figuur van wijlen kardinaal Jozef Cardijn (1882-1967), de grondlegger van de KAJ en steunpilaar
van de KWB, op. Tevens beklemtoonde hij de drie grondbeginselen van de KWB, die ervoor gezorgd hebben
dat de organisate, weliswaar beïnvloed door de tijdsgeest, haar opdracht is blijven vervullen:
- de evenwaardigheid van elke mens, welke taal hij ook spreekt, van welke afkomst of van welk ras hij ook is.
- de samenhorigheid, het persoonlijk contact van mensen als tegenpool voor het individualisme en egoïsme
- de wetenschap dat ieder persoon zijn talenten heeft die kunnen aangewend worden om de maatschappij te
verbeteren.
De hoofdbrok bracht Gilbert Van Maele, oud-voorzitter en huidig O.C.M.W.-voorzitter van onze gemeente.
Met enthousiasme en flink gedocumenteerd gaf hij een historisch overzicht van de KWB-werking.
Als uitgangspunt nam hij de kenletters van de KWB:
- K staat voor katholiek, kristelijk, kracht en kultuur.
- W voor werklieden, wil, wetenschap, werken, welkom.
- B voor beweging, bewustzijnsvorming.
Daarbij overliep hij de hoogtepunten in hun 50-jarig bestaan waarop we later terugkomen.
Burgemeester Dirk De Maeseneer sprak zijn tevredenheid uit over de volgehouden werking. Zulke organisaties versterken het sociale weefsel in een gemeente. Ze zorgen er tevens voor dat vriendschap, behulpzaamheid en solidariteit niet verloren gaan.
Als laatste spreker loofde verbondsvoorzitter Paul De Ro de inzet van vrijwilligers, die de bloei van de KWB
mogelijk maakten. Hij overhandigde een aandenken aan het bestuur.
Bij een heerlijk glaasje wijn en lekkere hapjes konden de aanwezigen nagenieten tijdens de receptie.‘s Middags
werd het jubileummaal opgediend waarna men zich flink kon amuseren met een danspasje.
Ter gelegenheid van deze viering hadden we een vraaggesprek met Remi Bekaert, een van de pioniers van bij
het ontstaan en Gilbert Van Maele, voorzitter van de Melse afdeling van de KWB op zijn hoogtepunt.
De KWB heeft zijn wortels in de jaren 1930. Vanuit de vraag naar een aangepast kader van de Katholieke
Aktie voor Volwassenen werden toen de eerste werkliedenbonden opgericht door oud-kajotters. Pas in 1945
werd de Katholieke Werkliedenbond officieel erkend door het ACW als een zelfstandige vormingsorganisatie
voor socio-culturele actie onder de arbeiders binnen het ACW. In de taal van toen werd het doel van de KWB
omschreven in drie punten:
- vorming en verovering: herstel van de christelijke levensopvatting en de algemene ontwikkeling van de arbeidersstand.
- sociaal dienstbetoon met verwijzing naar het ACW en het inrichten van eigen diensten.
- vertegenwoordiging van de arbeiders ter verdediging van hun culturele en familiale belangen.
Wanneer en door wie is de KWB hier in Melle opgericht ?
Voor heel wat verenigingen is 1958, de tijd van de wereldtentoostelling, een periode van vernieuwing op maatschappelijk en technisch gebied en kreeg de wereld een nieuwe wending. Een aantal personen, onder impuls
van Etienne Persoons kwamen samen en stichtten in april 1958 de KWB. Persoons werd voorzitter, Georges
Parmentier secretaris, Aloïs Hentzen penningmeester en E.H. Verhaegen proost. Daarnaast traden ook Albert
Van Leuven, Alphons De Bruyne en Gerard Moreels toe tot het bestuur. Twintig jaar later werden die personen bedacht met een erkenningsplakket tijdens de jubileumviering.
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Halle, 1986

Lourdes, 1969

Joegoslavië, 1983

Vinkenzetting, 1983
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In 1959 werd ikzelf (Remi Bekaert) lid van de KWB. Niet lang nadien werd ik secretaris en reisverantwoordelijke tot ik in 1973 voorzitter werd in opvolging van Daniël Verstraeten, die deze functie twee jaar had uitgeoefend.
Ongeveer tien jaar heb ik met veel voldoening de KWB geleid tot ik in 1982 verkozen werd als gemeenteraadslid. Volgens de statuten was dit niet verenigbaar met een mandaat als voorzitter zodat ik ondervoorzitter werd
samen met mijn vriend Georges Poelman. Als voorzitter werd ik opgevolgd door Gilbert Van Maele, die voordien secretaris was. Hijzelf werd in die functie vervangen door Hans Van De Walle. De taak van penningmeester werd toen waargenomen door Lucien De Bosschere terwijl Daniël Verstraeten pastorale begeleider werd.
Voor de sport was Daniël Baert verantwoordelijk. De proost van de afdeling bleef E.H. Richard Van Den
Eeckhout, een taak die hij vervulde tot 1982 toen hij aangesteld werd als pastoor van Vlierzele. E.H. Alfons
Callebaut werd zijn opvolger.
Op dat ogenblik telden we een 200 leden.
Herinner je je nog de vorige vieringen?
Toen ik (Gilbert Van Maele) 25 jaar geleden voorzitter was, liep ik de deur van het gemeentehuis en de pastorij
plat om alles te kunnen organiseren. De viering werd ingezet met een misviering door hoofdcelebrant E.H.
Rombout. Tijdens de ontvangst op het gemeentehuis belichtte ik, zoals gebruikelijk, de historiek van de KWB
en besprak het jaarthema “In dienst van allen”. Hierop kwam de nationale ondervoorzitter Aimé Van Kerckhove aan het woord , die het had over de toenmalige tijd van economische crisis, werkloosheid, inleveringen
en het recht van de kleine man om zijn deel van de koek te krijgen. Tot slot sprak de gastheer, burgemeester
André Maton, die de verdienste van KWB legde in het feit dat, naast de zorg voor materiële en financiële verbeteringen, deze organisatie ook oog had voor de socio-culturele aspecten van de samenleving. Het feestmaal
greep plaats in zaal Azalea, waarna er gedanst werd op de deuntjes van Jantje Reunes.
De dertigste en veertigste verjaring van onze organisatie werden ook herdacht maar de festiviteiten waren
beduidend minder groots opgevat.
Hoogtepunten uit jullie jarenlange werking waren ongetwijfeld de bedevaarten naar Halle en Lourdes.
Hoe verliep dat zo?
De voetbedevaart naar Halle was een hele karwei. Een tocht van 52 km is geen kleinigheid. Daarom werden,
voorafgaand aan de voettocht, wekelijkse oefentochten voorzien. De grote bezieler van de periode tot 1988
was Oscar Van Der Sypt. In zijn visie was deze tocht niet louter een sportieve gebeurtenis maar een gelegenheid om via een zware inspanning de afhankelijkheid van ons doen en laten te ondervinden. En zo een beetje
dichter bij God te komen.
Onderweg werden stopplaatsen ingelast om wat te eten en te drinken of om verzorgd te worden. In Halle werden we verwelkomd door andere bedevaarders (echtgenoten, vrienden...). Na een deugddoende verfrissing
gingen we, voorafgegaan door onze afdelingsvlag, naar de basiliek waar we de eucharistieviering bijwoonden.
Traditioneel gingen we op 1 mei op bedevaart naar Oostakker-Lourdes. Minder goede stappers konden met
eigen middelen aansluiten om de omgang mee te maken.
Van groter betekenis waren de Lourdesreizen naar Frankrijk. Die begonnen in 1963 en werden driejaarlijks
herhaald. Men startte een hele tijd voordien met een spaardienst. Vooraf werden ook voorlichtingsavonden
ingericht, waarbij een film getoond werd over het leven van Bernadette of van een vorige bedevaart. Hierop
konden de kandidaat-bedevaarders met elkaar kennis maken en heel wat informatie inwinnen.
Waren er, naast de bedevaarten, nog andere godsdienstige activiteiten?
Als christelijke organisatie werd er heel wat aandacht besteed aan geestelijke vorming. Heel wat gespreksavonden stonden in het teken van een godsdienstig onderwerp zoals: ‘Christen in welvaart en crisis’, ‘Naar de
kern van ons geloof’, ‘Het Vaticaans Concilie’, ‘Naar een volwassen geweten’ ....
Wat nog het meest indruk maakte waren de Familiale Bezinningsdagen. Meestal gingen die door in het P.C.
Caritas. In de voormiddag stond een godsdienstig thema op het programma zoals ‘Gezin, een open thuis’,
‘Grote kinderen grote zorgen’, ‘Geloven in de toekomst’, ‘Samenleven kan je leren’ ....’s Middags was er een
gezamenlijk middagmaal waarna een diamontage volgde over een actueel gegeven zoals ‘Missioneringswerk
in Zaïre’, ‘Het leven in Haïti’ .... De dag werd besloten met een misviering. Soms gebeurde het weleens dat die
dag gepaard ging met het bijwonen van een evenement zoals het passiespel in Moortsele.
Die dag was er ook kinderopvang voorzien.
Jaarlijks werd er ook een Kerstfeest gehouden. Na een verzorgde misviering kon men een optreden bijwonen
van een koor (Mariagaard, Solasidootjes, Makeblijde uit Zele ...) of een animator (Frans Jacobs). Zelfs Jeugd
‘78 was ooit te gast.
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Het prille begin. E.H. Verhaegen, de eerste proost, met naast hem de heer Etienne
Persoons, eerste voorzitter.

Het nieuwe bestuur in 1983 met als voorzitter Gilbert Van
Maele (midden) tijdens hun ontvangst op het gemeentehuis
bij hun 25-jarig bestaan
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Werden er ook vormingsprogramma’s aangeboden?
Op dat gebied was er geen tekort. Men wou immers de leden echt bijstaan in alles wat nuttig voor hen was
in de maatschappij, zowel op theoretisch als op practisch vlak. Wat kwam er zoal aan bod? Elektriciteit in de
woning, autotechniek, tuinieren en snoeien, schilderen en behangen, brood bakken, E.H.B.O., rijbewijs ....
Wat een blijvende waarde heeft gekregen is de cursus ‘Koken Wordt Beter’ voor mannen. Deze loopt nu reeds
24 jaar onder impuls van Johan Beschuyt. We kijken er naar uit om de 50ste lessenreeks te mogen vieren.
Op andere gebieden werd heel wat informatie verstrekt met onderwerpen als: alternatieve geneeswijzen,
ruimtelijke ordening en grondbeleid, erfrecht, fiscale fraude, onze sociale zekerheid bedreigd? …. Ook voorlichtingsvergaderingen kregen de nodige aandacht met: ‘Wat met onze tieners?’, ‘Wat is V.S.O.’?, ‘Studierichtingen’, ‘Achter het nieuws’ ....
In elke vereniging is ontspanning de publiekstrekker bij uitstek . Was dat ook bij de KWB het geval?
Dat was ongetwijfeld zo.Het zijn ook die momenten die het langst in het geheugen blijven en die ons vaak
glimlachend aan lang vervlogen tijden doen terugdenken.
Een van de eerste is ontstaan onder impuls van Etienne Aelterman. Het betreft de maandelijkse kaarting.
De bezielers hiervan waren ontegensprekelijk het duo Roger Faseur en Gerard Kielemoes, bijgestaan door
Yvonne en Christiane, later door Jeanine, Gerarda en Annie. Echte kampioenschappen “BIEDEN” werden het
met een jaarlijkse Koning- en Prinsviering.
Jaarlijks greep ook een Familiaal Bal plaats, waarbij gekende orkesten zoals The Will Comets, The Bartels,
Eddy Delar en anderen optraden. Tussendoor hield men ook een Wijkmeesterfeest om de bestuursleden te
danken voor hun medewerking en inzet tijdens het voorbije werkjaar.
Bezoeken, uitstappen en reizen waren geliefde activiteiten.Zo bezocht men bedrijven (het dagblad Het Volk,
Volvo, Sidmar, de suikerfabriek van Moerbeke, de kerncentrale van Doel, de elektriciteitsmaatschappij van
Ruien), openbare instellingen( de rijksstations, de havens van Gent, Antwerpen en Zeebrugge). Daarnaast
hadden we de daguitstappen naar het Pajottenland, de praalstoet De Gouden Boom, de kerststallentocht naar
de Kempen ....
Maar de meest legendarische ontspanningsmomenten waren ongetwijfeld de meerdaagse reizen. Over de reis
naar Holzgau in Oostenrijk zouden we heel wat anecdotes kunnen vertellen. Ook de schitterende reizen naar
het Gardameer, de Julische Alpen in het toenmalige Joegoslavië en de Provence hebben goede herinneringen
nagelaten.
Je hebt hierbij nog niet de sportieve ontspanning vernoemd. Dat was toch zeker een favoriete activiteit?
Zeer zeker. Naast voordrachten over gezond leven: ‘Stop met roken= gezondheid’, ‘Astma (door André Poppe)
kwam ook de actieve sport aan bod met turnen, wandelen, dansen, volksspelen, fietstochten enzovoort.
Vele Mellenaars hebben leren zwemmen via onze cursussen te Gentbrugge, Wetteren en Merelbeke. Uit de
handen van schepen Lucien Raes kregen we zelfs de trofee van sportverdienste van de gemeente Melle, vooral
voor de organisatie van deze zwemcursussen. Bij die gelegenheid werd het 500ste zwembrevet overhandigd
aan mevrouw Irène Van de Wiele-Ysabie en kreeg Cora De Graef een speciale vermelding omdat ze op negenjarige leeftijd het reddersbrevet haalde.
Voetbal kreeg ook heel wat aandacht. Zo trad onze KWB-ploeg aan in diverse tornooien (De Gonde, Dageraad,
Gemeenteschool, Elsdries, Kom over De Brug) en speelde tegen collega’s van Mere, Destelbergen, De Pinte
....
Een speciale vermelding op sportgebied verdient trouwens de Lenteloop, die ononderbroken vanaf 1987 wordt
georganiseerd. De grote animator en organisator hiervan is onze huidige voorzitter Dirk Ravier. Hij was ook
de bezieler van de actie voor de hartpatiënten in 1997 onder de slogan “Joggers voor Hartekamp”.
Was KWB ook cultureel actief?
Ongetwijfeld. Zo organiseerden we culturele uitstappen naar de Sint-Baafskathedraal, de opera ..., we woonden toneelvoorstellingen bij(‘Priester Daens’, ‘Dossier Baeckeland’, ‘Het schroot van Vera Cruz’, ‘Trouwen is
Houwen’ ...) en bezochten musea.
Opvallend was onze organisatie van de jaarlijkse orgelconcerten, die begonnen in 1976 onder leiding van organist Pol De Longie dit met de medewerking van het Sint-Martinuskoor onder leiding van Claudine Poppe.
Bij het 40-jarig bestaan in 1998 kregen we een orgelrecital van Kristiaan Seynaeve (medaille d’or van de Conservatoire National de Paris) te beluisteren.
Lange tijd kon men zijn gading vinden op de Boekenbeurs van KWB in de parochiezaal, waar men ook speelgoed en platen kon kopen.
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Heeft KWB vaak samengewerkt met andere verenigingen of was dat sporadisch?
Aangezien sociale zin en solidariteit tot onze principes horen, spreekt het vanzelf dat we steeds voorstander
zijn geweest van samenwerking met andere verenigingen.Dit gebeurde herhaalde keren en op verschillende
vlakken. Uiteraard voelden we ons in eerste instantie verwant met de organisaties binnen het ACW.
Met de CM (Christelijke Mutualiteiten) organiseerden we regelmatig ziekendagen met rally’s naar HemelVeerdegem, Wannegem-Lede, Moerzeke, Vlassenbroeck ..., met soms meer dan 100 deelnemers. Met de KAV
gingen we op Lourdesbedevaart. Met het “stoelcomité” o.l.v. de substituut-procureur des Konings, Marcel
D’Hont, namen we deel aan de actie van het Jeugdwerk Don Bosco uit Eeklo, om de inrichting van een nieuw
tehuis te voorzien van stoelen. Hiervoor werd een “stoelenautozoektocht” georganiseerd.
Activiteiten met anderen waren: ‘Biologisch tuinieren’ (met de Sint-Rafaëlsgilde), ‘Vinkenzetting’ ( met Klein
maar Moedig), ‘Vrede, minder wapens, meer ontwikkeling’ (met het Vredescomité), ‘Een leven duurt 3 minuten, hartmassage (met het Rode Kruis), ‘Het Marcusevangelie’ door Tine Ruyssaert (met het Davidsfonds)
.... Daarbij staken we ook nog een handje toe bij de bouw van de chirolokalen, tijdens de schoolfeesten, bij de
kuisploeg van de kerk en de Caritasfeesten in september.
KWB organiseerde een rijke waaier van activiteiten. Zijn daaruit soms geen afzonderlijke groepen ontstaan die een eigen leven zijn gaan leiden?
Dat is het geval geweest met het ontstaan van de Foto- en Diaclub Iris. In 1968 organiseerde KWB met aan het
hoofd Daniël Verstraeten, André Vervust en Roger Faseur een fotowedstrijd, gevolgd door een tentoonstelling. Door dit succesvol initiatief was de interesse voor fotografie gewekt. Andere fotoliefhebbers maakten
van deze gelegenheid gebruik om een foto- en diaclub op te richten. Zo kwam in 1969 Iris tot stand met als
voorzitter pater Labyn, schatbewaarder Laura Vits en secretaris Frans Van Nuffel.
Verenigingen hebben vaak een tijdschrift of contactblad. Is dat ook bij KWB het geval geweest?
Algemeen bekend is ons nationaal maandblad Raak dat door onze wijkmeesters aan de leden werd bezorgd.
Maar plaatselijk hadden we ook gedurende een lange tijd een contactblad. Het verscheen voor het eerst in
1972. Voor de titel van het blad werd zelfs een wedstrijd uitgeschreven “Wie zoekt mij een naam?”. De winnaar werd Victor De Vreese met de naam ‘Viertakt’: met takt (overleg), intact (ongeschonden), vertakt (zijdelings voeling hebben) en kontakt. Op het Kerstfeest kreeg Victor als prijs een prachtige atlas overhandigd. De
bedoeling van dit driemaandelijks tijdschrift was in de eerste plaats de leden op de hoogte te houden van wat
er in de afdeling gebeurde: samenvattingen van vergaderingen, verslagen van voorbije activiteiten, het programma van de komende weken en allerlei informatie en familienieuws warden er in opgenomen.
Hoe ziet de toekomst eruit?
Midden de jaren negentig is het stilaan bergaf gegaan. Dit vooral door het niet meer kunnen aantrekken van
voornamelijk jongeren . De toenemende toegankelijkheid tot, en een sterk stijgend aanbod van diverse clubs
en verenigingen, zorgden ervoor dat men qua interesse alle richtingen uit kon. Het toenmalig bestuur besloot
er mee te stoppen. Johan Beschuyt heeft de kookcursus steeds verder gezet en Dirk Ravier verzaakte nooit aan
zijn Lenteloop en de bedevaarten naar Oostakker en Halle. Ze zochten toenadering tot KWB-Gontrode. Meerdere jaren hebben sommige leden van Melle deelgenomen aan hun programma en activiteiten.
De viering van het 50-jarig bestaan is een stimulans geweest om een nieuwe start te nemen. Vol enthousiasme werd een nieuw bestuur gevormd en nieuwe ideeën uitgewerkt. De huidige voorzitter is Dirk Ravier,
secretaris Guy De Scheirder, penningmeester Lucien De Bosschere en bestuursleden Johan Beschuyt, Antoine
Lejeune en Werner Lagaert.
Bij het doorbladeren van het archief en de vraaggesprekken vallen een aantal bijzonderheden op.
In de eerste plaats stellen we de grote diversiteit van de KWB-werking vast. Gans het maatschappelijk leven is
het onderwerp van hun activiteiten: sport, ontspanning, vorming, godsdienst,cultuur.... En het blijft daar niet
bij. Ze organiseren of ondersteunen allerlei acties ten dienste van de medemensen en de maatschappij. Sociaal
engagement is kenmerkend.
Ook het bestuur is sterk betrokken in het wel en wee van hun leden. In heel wat verslagen vinden we een
rubriek ‘Familieberichten’ terug waar allerlei mededelingen gedaan worden over ziekenbezoek en hopitalisatie. Wijkmeesters krijgen opdrachten om geschenken of fruitmanden te bezorgen.
KWB is een vereniging die haar sporen verdiend heeft in het verleden en niet weg te denken is uit het verenigingsleven van onze gemeente. De hernieuwde start is alleen maar toe te juchen.
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Wijkmeesterfeest, 1983.

Koken, 2007.

Lenteloop, 1997.

Lenteloop, 2001.
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In het voorbijgaan
Het Gondepad: groen in oksel van de stad
doorNorbert De Meyer
‘Ga eens wandelen.’ Zijn oogjes twinkelden boven het brilletje dat vervaarlijk ver naar zijn neuspunt was geschoven. Jan trok zijn wijde stofjas zedig dicht, plukte achteloos in zijn peper en zout baardje en monsterde
mijn wandelcapaciteiten. Met een zucht schoof hij zijn stoel naar achter en liep op een soldatesk gerijd groepje
dozen af. Uit een ervan plukte hij een kleurrijk boekje. ‘Hier’, zei hij, ‘probeer maar eens.’ In groene schreefloze
letter las ik ‘Het Gondepad’, met als witte ondertitel: ‘Een wandeling door de groene long van Melle’. Toegegeven, een sappige lente lag op de loer. Bedankt Jan, knikte ik en
spoedde me Gondewaarts.
Het Gondepad ontleent zijn naam aan de Gondebeekvallei waar,
nogal logisch, de Gondebeek nooit ver af is. In Gontrode krijgt ze
het gezelschap van de Molenbeek. Samen kabbelen ze gezwind
naar het college van de paters Jozefieten, waar ze zich roekeloos in
de Schelde werpen. Tot hier wat het water betreft.
Ik was het meest geïnteresseerd in de afstand van de tocht. Tot
mijn opluchting had ik de keuze uit twee afstanden, 6 of 10 km. Ik
hoefde de zeshoekige groene bordjes maar te volgen. Wandelen is
eigenlijk kinderspel.
Ik was op den buiten aanbeland waar een nieuwe lente een nieuwe reuk mee brengt. De boeren leken alles uit de stal te hebben
gesleurd wat enigszins onder de povere aarde kon worden gemalen. De mestgeur riep herinneren op aan een onbezorgde jeugd
en aan een suikertante. Tante was niet uit reisbussen weg te slaan.
Toen dergelijk gevaarte op een snikhete dag een boerengehucht
doorkruiste en de frappante beerputgeur door iedere kier drong,
sloegen alle passagiers (behalve de chauffeur veiligheidshalve én
genoemde suikertante) de handen voor neus en mond, het gezicht
vol afgrijzen alsof ze Tsjernobil doorsneden. Tante piepte, haar tengere lijfje rechtop, dat ‘zij zoiets graag rook’. Zo zie je maar.
Woensdagnamiddag. De zomer had zijn eerste pijlen afgeschoten
en zou er volgens het evangelie van de weervrouw de komende
dagen eventjes tussenuit knijpen. Ik stond in de blakende zon aan
beginpunt van het Gondepad
het gesloten hek van het Ovenveld, start van
het Gondepad. In de 13de eeuw stond hier
het kasteel van de Heren van Melle. Het gebouw werd van de kaart geveegd, maar de
poëzierotonde heeft sinds 1995 die stek ingepalmd, enigszins weggemoffeld dat wel. Op
de in cirkelvorm opgestelde zeven arduinen
platen zijn evenveel gedichten uitgehouwen.
Of hoe woord en beeld harmonieus in elkaar
vloeien.
Op het einde van de afrastering verderop
staat een door de elementen gebleekte zeshoekige wegwijzer. Gondepad lees ik in witte
belettering, daar onder een koppel met de
stok gewapende wandelaars die eruit zijn als
een gedeelte van de poëzierotonde
gebochelde oudjes. Ik zou deze wegwijzers
meermaals tegenkomen. Dat was maar goed
ook.
Volgens de instructies van de brochure moest ik rond de weide, bespot met kunstige beelden, lopen. De vlakte
heeft de allures van een golfterrein. De graskapper knipte het groen tot millimeterhoogte. Vanaf de Gondebeek, aan de overkant, ziet dit plein eruit als een balsturige kat met een opgestoken rug. Het schaarse water
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in de beek lag er doods bij. Ik zou het tijdens mijn wandeling dikwijls
zien: brak, fluweelachtig water, waarop insecten de tijd van hun korte
leven hadden.
Meteen na de oversteek van het tengere bruggetje over de Gondebeek marcheer ik tussen opengereten akkers. De bikkelharde voetweg
klonk als pianomuziek onder mijn voetzolen, de zwoegende boer een
stipje tegen de hemel. Links rezen reuzenwaterwerken als een sinistere grap uit het land op.
Een ander opvallend kenmerk voor het Gondepad: treinen. Links,
rechts en overal. De zwarte pylonen met strak gespannen kabels krassen strepen door het groen, het geraas van aanstormende treinen,
bruggen waar ik onderdoor moet. Op het einde van de veldweg een
paar peperkoeken hoevetjes, weggelopen uit een andere eeuw, met
links de Zandbergen. Vandaar is het slechts een steenworp naar het
natuurgebied De Kalverhage.
Verderop in de gelijknamige straat splitsen zich de 6 en de 10 km omlopen. Voor het kleine grut moest ik linksaf. Hoog boven mijn hoofd het
spoorwegtalud, geflankeerd door een wereld waar groen in alle tinten regeerde
en waar de
penetrante
m e s t s t a n k wegel tussen de Gondebeek en de Kouterslag
mijn oren en
ogen binnendrong. In het ongefilterde zonlicht krioelden vette
vliegen boven het bruine sopje.
Gezwind stappend als Mozes door de Rode Zee
kwam ik aan de rand van het Geerbos, ongetwijfeld
de meest ongerepte brok Melse groen. Enkel toegelaten voor honden, katten, ongedierte en tweevoeters.
Hupsakee. In de dieper liggende, met boterbloemen
bespikkelde weide, lagen vadsige koeien in het lommer op hun zomerzij. Ze keken me loom en vooral
kasteel ‘de Bueren’
wantrouwig aan, ik verstoorde hun siësta, zoals de
Spaanse vliegen rond hun kop die ze met een klap
van hun gemerkte oorlappen probeerden te verjagen. De stilte suisde in mijn oren.
Links tussen de bomen doemen de contouren op van het kasteel De Bueren, dat in 1973 werd erkend als
natuur- en vogelreservaat. De omwalde gracht is somber en vaalgrijs, wrakhout drijft op het besmuikte oppervlak. De zon wurmt zich door het bladerdak, kleurt eigele vlekken op de harde wegel. Ik voel hoe de tijd
hier roerloos in de lucht blijft hangen. Natuur grand cru. Op het einde, links van het handbrede pad, beland ik
voor de ingang van het kasteel. Ik loop naar het zwarte, smeedijzeren hek, verzin ridders, jonkers, hofdames,
pages, jachthonden en steekspelen. Hoor ik daar niet het hoefgetrappel van het ros van Robin Hood? Wat
kwinkeleert hier al niet, wat scharrelt, pikt, kwaakt,
tsjilpt het toch in dit dierenrijk met de parmantige
pauwen als opzichters. Alleen de twee witte plastic
tuinstoelen beschimmelen dit schilderij, al kon ik me
nauwelijks bedwingen om plaats te nemen in deze
verstilde wereld. Maar het feest ging niet door.
Hoewel de Kalverhagestraat geen autosnelweg is,
kun je als wandelaar maar beter uit je doppen kijken
voor langs zoevende vierwielers. Een zijberm is er
nauwelijks. Ik ben niet holderdebolder van mijn sokken gereden, waardoor ik een paar honderd meter
verder tegen een andere sjieke bedoening aankeek:
het domein Ter Camere dat, zo meldt het geschiedenisboek, er al stond in het begin van de 15de eeuw.
Kleiner dan zijn opponent De Bueren, maar even
kasteel ‘Ter Camere’
pittoresk. Ook hier de neerhofdieren, de grachten
en waterplassen met een roestbruine tint, vol overhangende takken en boomknoesten, de melancholiDe Gonde nr. 2 - 2008
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sche roep van de koekoek. Toe maar. ‘Vogelroep en winterwoud, de beek riekt naar onheil’, schreef de onlangs
overleden Nederlandse auteur Willem Brakman. Een
spookachtige bedoening alleszins.
Daar draaide ik opnieuw de eerder betrapte veldwegel
in. De fermette aan de rechterkant was een hoevewoning waar begin jaren twintig van vorige eeuw de Melse
rijkswachtbrigade een onderkomen vond. Op die plaats
werd aan het begin van de eerste wereldoorlog hevig
slag geleverd.
Opnieuw langs de waterzuiveringwerken en de onderdoorgang van de spoorlijn. Met de Melse watertoren in
het vizier, het sport- en speelterrein Kouterslag en de visvijvers wist ik dat de wandeling er bijna op zat. Enorme,
schuin geplaatste paraplu’s aan de rand waarachter de
hengelaar zich ongrijpbaar maakte voor de zon. Of voor
de vis? Het aas lag mijlenver onder het water te pruttelen.
Een parallel wandelpaadje leidt naar de speeltuin annex
cafetaria, waar ik tussen tierende en joelende kinderen,
met drankjes en ijsjes zeulende ouders, mijn pint in één
teug leeg dronk. Op de gezondheid van Jan die content
zal zijn dat ik zijn raad niet in de wind sloeg. De 10 km
omloop, die tot in de buurt van de Proefhoeve loopt, reserveer ik voor een andere gelegenheid.
Alle Mellenaars en sportieve kwasten worden hierbij
aangespoord deze heerlijke brok groen in de oksel van
de grote stad te proeven, te beleven. Een intense ervaring, zo dicht bij huis. Verstedelijking en natuur in elkaar
onze watertoren
verstrengeld, dat is het Gondepad.
Mijn fiets, die ik aan het toegangshek van het Ovenveld
slotvast had achtergelaten, stond er nog. Er zijn nog zekerheden.
Thuis gekomen, kriebelde de geur van verse pannenkoeken mijn neus. Een vrouwelijke verwelkoming voor
mijn vermoeide spieren. Ik dacht dat je eerst dood moest zijn voor je de hemel binnen mocht…

LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE
VERENIGING DE GONDE 2008
(gegevens t.e.m. 31.07.2008)

Steunende leden
BAEYENS			
BRACKE			
FOUQUAERT		
GOOSSENS			
GYSELINCK			
LEMMENS			
SMEDTS			
TUSSCHANS		
VANROLLEGHEM		
VAN SLYCKEN		
VAN VLAENDEREN 		

22

Leden
Nicole		
Liliane		
Willem		
Willy		
Antoine		
Daniël		
Marcel		
Jan		
Noël		
André		
Leen		

Lessines
Melle
Massemen
Wetteren
Melle
Melle
Melle
Melle
Gontrode
Gontrode
Melle

BEKAERT			
BLOCKEEL			
BRACKE			
BRACKE			
DE BOSSCHERE		
DE MOERLOOSE		
DE ROEVE			
MERCELIS			
RAVIER			
TURF			
URMEL			

Prosper		
Antoon		
Alfred		
Dirk		
Lucien		
Hendrik		
Claudine		
Jozef		
Luc		
Lieve		
Marc		

Oosterzele
Melle
Ekeren
Melle
Melle
Melle
Melle
Destelbergen
Melle
Melle
Dikkelvenne

De Gonde nr. 2 - 2008

De Gonde nr. 2 - 2008

23

Inhoudstafel

• Marguerite Smesman, 100-jarige in Laarne

3

• In memoriam

5

• Waarom de staten van goed van Melle slechts een aanvag nemen in 1763

7

• Peugeot, een leeuwenaandeel

8

• KWB-afdeling Melle viert 50 jarig bestaan

10

• In het voorbijgaan

20

• Aanvullende ledenlijst van de Heemkundige Vereniging De Gonde

22

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer:
• Antoon Afschrift
• August De Baets
• Norbert De Meyer
• Luc De Ruyver
• Xavier De Schrijver (foto’s)
• Daniël Lemmens
• Jan Olsen
• Filip Oosterlinck (opmaak)

— druk: GREG@L-COPY —

24

De Gonde nr. 2 - 2008

