Woord vooraf,
Beste lezer, zoals beloofd krijgt u snel het derde nummer van ons heemkundig tijdschrift voor deze lopende jaargang in uw brievenbus. Op die manier haalden we onze tijdelijke achterstand met betrekking
tot onze uitgaven in.
Hoofdbrok in dit nummer vormt alvast het artikel “1918 – Het laatste oorlogsjaar te Melle”, het betreft een
stuk dagboekverhaal op basis van verslagen opgemaakt door toenmalig politieagent Charles Ervynck. De
gegevens werden ter beschikking gesteld door onze ondervoorzitter en erepolitiecommissaris Oscar De
Backer en bewerkt door ons medelid Gontran Ervynck. Charles Ervynck was de broer van zijn grootvader
en dus zijn grootoom. Het is bijna 90 jaar geleden dat aan die eerste grote wereldbrand ook in onze gemeente een einde kwam. Met dit artikel willen wij deze periode weer even in herinnering brengen. Over
de dramatische voorvallen bij het begin van de eerste wereldoorlog (september en vooral oktober 1914)
schreef Oscar De Backer destijds een uitgebreid artikel in “de Gonde”, wij verwijzen graag naar jaargang
22 (1994) nr. 3-4 p. 7 en volgende, aangevuld in “De Gonde”, jaargang 32 (2004) nr. 3 p. 11 en volgende.
Inzake de heroïsche rol van de Franse Vlootfuseliers te Melle in oktober 1914 werd op initiatief van o.a. het
gemeentebestuur in de herfst van 2004 een grootse herdenking georganiseerd aan het betreffende oorlogsmonument. In het gemeentehuis was hieromtrent eveneens een prachtige tentoonstelling te bezichtigen.
Ook in het Gemeentelijk Museum werd van eind 2004 tot in de lente van het jaar daarop een expositie
georganiseerd onder de titel “oorlogsleed te Melle, 1914-’18 en 1940-’45”.
Verder nog een kort verslag van de hand van onze voorzitter, Daniël Lemmens, in verband met de herdenkingsmomenten dit jaar naar aanleiding van een decennium na het overlijden van de priester-dichter Anton van Wilderode die met Melle een speciale relatie had. Als toemaatje zult u tevens even kunnen genieten
van enige overpeinzingen in hoge zoldersferen van onze literaire medewerker Norbert De Meyer.
Onze heemkundige vereniging neemt straks deel aan de ‘Dag van de Verenigingen’ te Melle op zondag 9
november 2008 in de zaal Flormanic (Gemeenteplein). Het betreft een initiatief en een organisatie van de
Gemeentelijke Cultuurraad. Bedoeling is de inwoners van onze gemeente de kans te geven kennis te maken met wat reilt en zeilt aan verenigingsleven te Melle. Een voorgaande keer dat een dergelijk initiatief
plaatsvond was in 1984 (in de raadzaal van het gemeentehuis), ook toen was onze vereniging er vertegenwoordigd.
In het volgend nummer van ons tijdschrift, het laatste voor de jaargang 2008 (we laten u al een beetje watertanden), zult u ondermeer een omstandige bijdrage vinden over de Proefhoeve te Melle met een toemaatje
over de aanleg van de autosnelweg, de huidige E40. De auteur van deze schriftuur is ons bestuurslid Rolande Van Heden.
Maar geniet nu eerst met volle teugen van het u voorliggend nummer.
Jan Olsen
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1918 - het laatste oorlogsjaar te Melle
door Gontran Ervynck
Negentig jaar geleden was ook voor onze gemeente het laatste oorlogsjaar 1918 aangebroken. Van wat toen
gebeurd is te Melle is reeds veel vergeten geraakt. Ooggetuigen zijn er vrijwel niet meer, kennis van toenmalige gebeurtenissen is volledig afhankelijk geworden van geschreven bronnen, bij voorkeur van archivalia
nagelaten door personen die van nabij de gang van zaken meegemaakt hebben. Een dergelijke bron werd ter
beschikking gesteld door ere-commissaris van politie Oscar De Backer en heeft als basis gediend voor het
hiernavolgend relaas. Het betreft een kopie van de politieverslagen van het jaar 1918 die plichtsgetrouw dag
per dag opgesteld werden door agent Charles Ervynck aan wie de zorg voor de redaktie toe¬vertrouwd was.
Hij was verantwoordelijk voor het dagelijks rapport aan de Zivilverwaltung (het Duitse Burgerlijk Bestuur)
en de tekst ervan, die gelukkig bewaard gebleven is, is ofwel deze van een voorlopige versie die hij gebruikt
heeft om zijn verslagen op te maken, ofwel een tekst die bedoeld was om als minuut op het politiebureel te
blijven. Het zijn uiteraard politieverslagen, gesteld in een ambtelijke taal, kort en bondig, met aandacht voor
het nauwkeurig weergeven van feiten. Persoonlijke indrukken en interpretaties blijven meestal achterwege.
De hiernavolgende tekst is een samenvattend relaas van de oorlogsgebeurtenissen te Melle, zoals een ooggetuige ze gezien en beschreven heeft. Triviale zaken zijn weggelaten en de nadruk ligt op de lotgevallen van de
bevolking gedurende het laatste oorlogsjaar.
De verslaggever Charles Ervynck, een biografische schets
Charles Ervynck werd geboren te Wetteren-Kwatrecht op 27 december 1881 als zoon van Karel-Ludovicus
en van Marie Josephine Venneman. Hij was de jongste in een gezin van tien kinderen waarvan, wegens de
hoge kindersterfte in de 19e eeuw, slechts zes de volwassen leeftijd zouden bereiken. Kort daarna verhuisde
het gezin naar Melle, hij zal gans zijn leven een echte Mellenaar blijven. Als jonge man had hij geen intentie
politieagent te worden. Hij wou pasteibakker zijn en trok zelfs in 1902 naar Parijs om daar de stiel te leren. Hij
moet een goed leerling geweest zijn, getuige de smakelijke taarten die hij later zelf bakte bij gelegenheid van
elk familiefeest. Zijn broer Joseph was bakker te Melle en de uiteindelijke bedoeling was samen een brood- en
banketbakkerij uit te baten. De wereldoorlog heeft deze plannen geruineerd.
Wellicht onder druk van de oorlogsomstandigheden trad hij op 20 mei 1915 in dienst bij de politie van Melle
als tijdelijk agent en zal op 4 november 1918 vast benoemd worden. In zijn verslagen schrijft hij ergens dat de
kommissaris hem speciaal aangewezen had als verant¬woor¬delijke voor het bureelwerk. Misschien was hij
onder de agenten degene die het best de pen hanteerde, tijdens zijn verblijf te Parijs had hij bovendien goed
Frans geleerd, wat in die tijd erg belangrijk was voor een ambtenaar. Begin januari 1919 wordt hij inspekteur
van politie en later adjunct-politiekommissaris . Het volgend jaar zal hij te maken hebben met de beruchte
bende Van Hoe-Verstuyft. In de nacht van 12 op 13 juli 1920 pleegt deze bende een inbraak in het kasteel van
de weduwe De Potter d’Indoye. De zoon gaat politiekommissaris Gentil De Meyer verwittigen die samen met
zijn inspekteur Ervynck de inbrekers verrast. Deze slaan op de vlucht achtervolgd door beide politiemannen.
Zij halen ze in aan de tramhalte bij de herberg van A. De Wilde. Toen openen de dieven plotseling het vuur,
kommissaris De Meyer wordt getroffen door een kogel in de buik en is vrijwel op slag dood , Charles, die
naast hem liep, krijgt een schot in de linker bovenarm . Hij heeft geluk gehad en zal volledig genezen van zijn
verwonding.
Op 1 januari 1946 gaat hij met pensioen en overlijdt na een korte ziekte te Melle op 10 oktober 1951.
Op 14 oktober 1920 trad hij te Evergem in het huwelijk met Valentine Claus (overleden te Melle op 17 mei
1977). Het echtpaar kreeg twee kinderen: een dochter Antoinette (geboren te Melle 14 september 1921 en overleden te Gent op 20 augustus 2005) die trouwde met Frans Hebbelinck uit Gent, en een zoon Antoine (geboren
te Melle op 20 oktober 1923 en overleden te Meigem op 25 april 1984) die onder de naam van Pater Elibert in
het klooster ging bij de paters Minderbroeders.
Aan de geboorte van Charles is een anecdote verbonden die de zeden van die tijd illustreert. Zijn oudste broer
Isidoor, twintig jaar ouder, had zijn legerdienst beëindigd, hij kwam op 27 december 1881 (let op de datum !)
met de trein terug naar Melle en wandelde van het station naar de woning van zijn ouders. Daar aangekomen
werd hij echter door de geburen tegengehouden en met aandrang verboden het ouderlijk huis binnen te gaan.
Zijn moeder lag immers in het kraambed, de kleine Charles zou weldra geboren worden en het was totaal
ongepast dat een jonge man daar omtrent zou zijn ! Isidoor is toen met veel genegenheid opgenomen geweest
bij de geburen en heeft moeten wachten tot zijn jongste broer geboren was om thuis te komen. Dit waren de
morele normen van de 19e eeuw.
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Charles Ervynck

Gentil De Meyer

Gentil De Meyer (3de van links) in een Duits kamp in 1916.

Foto genomen in de Kerkstraat naar aanleiding van de begrafenis
van Gentil De Meyer.

Graf van Gentil De Meyer op de Melse
begraafplaats, de sculptuur werd gemaakt
door de beeldhouwer Jules Vits.
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De Politiedienst
De politiekommissaris van Melle, Gentil De Meyer, was op 4 april 1914 als civielgevangene weggevoerd naar
Duitsland. Na de Wapenstilstand komt hij op 28 november 1918 terug naar Melle en neemt op 1 december opnieuw zijn dienst van kommissaris op. In 1918 was dit ambt toe-vertrouwd aan een zekere Mr. Weyns over wie
ons geen verdere inlichtingen bekend zijn. Daarnaast fungeerden E. Vergeylen als inspecteur van politie en
een aantal agenten waarvan sommige vast benoemd en anderen slechts tijdelijk in dienst genomen waren. De
namen van Charles Ervynck, Emiel De Nutte, Emiel Van den Hove en Frans Van de Velde worden regelmatig
genoemd. Daarnaast ontmoet men soms nog Jules Gyselinck, Joseph De Nutte en Emiel T’jampens als agent.
Of al deze personen de ganse duur van het jaar 1918 in dienst bleven valt niet uit te maken.
Naast het politiekorps had de gemeente ook een ploeg nachtwakers in dienst waarvan de juiste opdrachten
niet duidelijk omschreven worden, soms worden ze “nachtagent” genoemd. Zo vindt men de namen van
Oscar Aelterman, Pieter Bouckaert, Alfons Lefevre, Eugeen Timmerman, Gustaaf Van de Velde en Emiel Van
Acker, deze laatste was een vrijwilliger en werkte zonder loon te vragen. Verder worden nog Achtergaele, Allaert en Vercruyssen genoemd, personen waarvan de voornaam onbekend blijft.
Er was ook een Duitse militaire politie, genoemd Politiestation Nr. 9, die moest betrokken worden bij alle zaken die iets te zien hadden met de oorlog, zoals een misdrijf gepleegd door soldaten, opeisingen van personen
en levensmiddelen, opruimen van niet ontplofte obussen e.d.m.. Regelmatig worden onderrichtingen overgemaakt aan de politie te Melle. Het is onduidelijk waar dit Station Nr. 9 gevestigd was, dikwijls krijgt men de
indruk dat het bureel zich niet te Melle maar wel te Gent bevond. Het schijnt deel uitgemaakt te hebben van
de Zivilverwaltung, de leiding ervan was in handen van een zekere Mr. Quinten.
Vanaf september 1918 was het politiebureel gevestigd in het huis van Oscar De Decker, slechts op 18 februari
1919 zal het overgebracht worden naar het gemeentehuis. Iedere dag, ook op zondag, werd een permanentie
(“plantondienst”) voorzien van 8u. tot 22u.. De nachtwakers namen daarna de dienst over.
De politiediensten waren in 1918 ook verantwoordelijk voor de brievenbestelling. Deze taak was permanent
toevertrouwd aan Charles Ervynck. Iedere morgen, behalve op zondag, begaf hij zich om 8u30 per fiets naar
Gent om de brieven op te halen en ze daarna te bestellen in alle wijken van de gemeente, vanaf Kwatrecht en
de Lange Munte tot in de Vogel- en Zwaanhoek. Dit was een erg tijdrovende opdracht die dikwijls de ganse
voormiddag en zelfs een deel van de namiddag in beslag nam. Daaraan kwam een einde op 7 oktober 1918
wanneer twee brievenbestellers, Remi Beckaert en Victor Van den Berghe, benoemd werden. Maar op 25 oktober werd de brievenbestelling wegens de oorlogssituatie opnieuw opgeschort.
De eerste maanden
De gemeente Melle lag veraf van het front en onderging slechts de indirekte gevolgen van de oorlog die in de
eerste maanden van het jaar weinig beroering schijnt gebracht te hebben. Behalve de militaire politiewacht nr.9
bleef de aanwezigheid van Duitse troepen beperkt tot de aankomst op 19 januari 1918 van 250 soldaten die
ingekwartierd werden in de jongensschool achter het (oud) gemeentehuis. Ze zouden er blijven tot 18 maart.
Of in die omstandigheden de jongens nog lessen volgden wordt niet medegedeeld. Daarnaast lijkt het alsof er
slechts twee onderwerpen waren die de inwoners eraan herinnerden dat ze in een oorlogssituatie leefden en
die met enige regelmaat opduiken in de politierapporten, nl. bombardementen en opeisingen.
Vliegtuigen gebruiken om oorlog te voeren was een nieuwigheid van de eerste wereldoorlog. Het hoeft dan
ook niet te verwonderen dat ieder overkomen van vliegtuigen nauwkeurig geobserveerd en genoteerd werd.
Men leest dat reeds in de nacht van 2 op 3 januari 1918 rond 2u50 onbekende vliegtuigen over Melle kwamen
en bommen wierpen op het “vliegenierspark” te Gontrode. Op een of andere manier werd het politiebureel
verwittigd van aankomende vliegtuigen, in de maand januari gebeurde dit achtmaal maar enkele keren was
het loos alarm en vindt men de opmerking “vliegtuigen niet overgekomen”. Het alarm zal wellicht niet perfekt
gewerkt hebben, maar in andere gevallen moest men het ernstig nemen en is er sprake van bommen geworpen,
behalve op Gontrode, ook in de richting van Lemberge, Bottelare, Oos¬terzele, Scheldewindeke. Geen enkele
keer vallen bommen te Melle. Deze aanvallen gebeuren zowel overdag als ’s nachts. De volgende maand
wordt Gent ook genoemd als doelwit, op 3 en 18 februari vallen bommen in de richting van Sint-Pietersstation.
Einde van deze maand schijnt die aanvalsgolf over te zijn. De meldingen van bombardementen stoppen op
25 februari. In Maart is er geen sprake meer van bommen. Er wordt nog enkele keren alarm geslagen maar
telkens komen de vliegtuigen niet. Daarna treedt op dit gebied een rustperiode in die zal duren tot in mei.
Aan de luchtaanvallen was echter nog een ander onaangenaam aspekt verbonden. Ergens te Melle of omgeving was luchtafweergeschut opgesteld. Sommige granaten van dit geschut ontploften niet in de lucht en men
vond ze achteraf terug op verschillende plaatsen. Op 16 februari kwam een dergelijke granaat terecht in het
schip Clara op de Schelde en ontplofte op de bodem van het schip. Met pompen kon men het boven water
houden. Op 18 februari vond men niet minder dan zes niet-ontplofte granaten, de volgende dag nog twee en
nog een andere op 22 februari in de Lindenhoek. Telkens moest de Duitse militaire politiewacht erbij gehaald
worden om die dingen onschadelijk te maken.
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Opeisingen zijn een andere plaag voor de bevolking. Op 5 januari moeten alle weerbare mannen tussen 17
en 45 jaar oud zich aanmelden en wordt een lijst opgemaakt van diegenen die kunnen opgeeist worden om
allerlei werken uit te voeren. Daarop volgen de opeisingen. Op Maandag 14 Januari moeten 42 mannen zich
om 8u. aan het Arbeidsambt te Gent, Kouter nr.12, bevinden. Op 19 januari worden 12 man aangewezen om
te gaan werken “in de cementbouw“ te Merelbeke en 12 anderen “om bomen af te zagen”. Op zaterdag 26
januari krijgen 24 man bevel zich naar Gent te begeven om met de trein naar Maria-Aalter te vertrekken.
De opeisingen namen ook nog een ander aspekt aan, zo worden op 1 februari 22 geiten opgeeist. De inwoners
verbouwden blijkbaar heel wat tabaksplanten en op 11 februari moet al de geoogste tabak ingeleverd worden
in het Huis van Melle (het college). De waarde ervan wordt geschat door de accijnsbedienden en een makelaar
uit Aalst neemt de oogst in ontvangst voor een totaal gewicht van 4892 kgr. De tabak werd verdeeld naargelang de kwaliteit in vier klassen en werd betaald 1e klas 2 mark, 2e kl. 1,50 mk, 3e kl. 1 mk en 4e kl. 0,50 mk.
Wie te weinig tabak geleverd had kreeg een grote boete: de tabak inleveren en een boete van 5 mark per kgr.
tekort betalen ofwel gewoon een boete betalen gaande van 15 tot 30 mark per kgr. Landbouwers die gepoogd
hadden te ontsnappen aan levering van bieten worden ook zwaar beboet. Hetzelfde geldt voor andere boeren
wegens levering van melk “die niet zwaar genoeg was” (melk die reeds afgeroomd was ?). Zij die weigeren te
betalen worden door gendarmen naar Gent gebracht en in het gevang opgesloten. In februari worden vrouwen gevraagd om “in het pioenkommando” te gaan werken, wat dit inhoudt wordt niet gezegd. Op 1 april
(tweede Paasdag) worden opnieuw een niet genoemd aantal arbeiders naar het Arbeidsambt geroepen.
In februari horen we de eerste echo’s van een reeks diefstallen die later op het jaar tot een echte plaag zullen
uitgroeien. Op 8 februari wordt ingebroken in het huis van Mr. Brocard, een som van 2300 Fr. is verdwenen.
Op 15 februari worden bij Leopold Bracke twee biggen van rond 20 kgr. gestolen. De daders slachten de beesten ter plaatse, men vindt de ingewanden terug in de hof van de woning.
In de maand maart steekt een onheil de kop op dat de ganse bevolking kan bedreigen: besmettelijke ziekten.
Op 6 maart stelt men een eerste geval vast van tyfuskoorts bij Adiel Lefevre. Hij wordt naar het hospitaal gebracht te Gent waar hij op 30 maart aan de ziekte zal overlijden. Daarop volgen nog meer gevallen, drie op 25
maart, nog drie op 28 maart en een op 29 maart. Men neemt dit ernstig op, alle patienten worden onmiddellijk
naar het hospitaal gebracht te Gent.
Maar er was meer aan de hand. De ziekte werd op 25 maart vastgesteld bij Petrus Fiermans, een bediende van
het Voedingskomiteit met als gevolg dat alle daar werkende personen mogelijks besmet waren. De volgende
dag wordt het gebouw ontsmet en op 30 maart worden alle bedienden door een militair geneesheer ingeënt
tegen de ziekte. Zij worden ook voor drie weken ontslagen uit hun dienst. Gedurende deze tijd wordt een
gans nieuw personeel aangesteld om de werking van het komiteit niet te onderbreken. Op 17 april stelt men
vast dat een persoon de nacht doorgebracht had in het magazijn waar de voedingswaren opgeslagen zijn en
deze bleek een tyfuslijder te zijn. Alle waren moesten naar Gent gevoerd worden om daar ontsmet te worden.
Ondertussen komen meer gevallen van deze ziekte voor, het laatste wordt vastgesteld op 8 juni. Daarna wordt
niets meer gemeld en schijnt het gevaar geweken te zijn.
In dezelfde periode komt een andere besmettelijke ziekte opzetten: men stelt verscheidene gevallen van mazelen vast bij kinderen. De ziekte openbaart zich voor het eerst op 7 maart bij de kinderen van Oscar Campe in de
Lindenhoek. Er is een tweede geval bij Justine Buyse aan de Gontrode Heirweg. De volgende maanden neemt
het aantal gevallen toe, 11 in april en 12 in mei. Wegens de voortdurende uitbreiding van de ziekte geeft op 27
Mei de militaire politie bevel de scholen te sluiten. De kinderen mogen niet meer bijeenkomen op om ’t even
welke plaats, zelfs niet om de soep en broodjes die het Voedingskomiteit hen uitdeelt te komen eten. Deze
maatregelen blijken effektief resultaat op te leveren want in juni wordt geen enkel geval meer gesignaleerd.
Al deze ziektegevallen moesten gemeld worden aan de politiewacht, de militairen waren wellicht evenzeer
bevreesd voor een epidemie onder hun troepen.
Ondertussen was men op maandag 15 april overgegaan op het zomeruur, om 1u. ’s nachts werden alle uurwerken een uur vooruitgezet. Op zondag 15 september zal men terugkeren naar het winteruur.
Na halfmei begint weer een korte maar hevige periode van bombardementen. Na enkele keren loos alarm
hoort men op 21 mei bommen ontploffen, de aanval duurt van middernacht tot 3u. in de morgen. Op 22 mei
opnieuw een aanval van middernacht tot 2u. terwijl om 3u. een tweede aanvalsgolf overkomt, men zegt dat
bommen geworpen werden op Mariakerke. Op 23 mei opnieuw een nachtelijk bombardement, maar telkens
ontsnapt Melle aan het gevaar. Ook begin juni komen enkele malen vliegtuigen over, daarna stopt de luchtoorlog boven Melle en zal slechts in september herbeginnen.
Over opeisingen ter plaatse wordt niets meer gerapporteerd, maar nu arriveren opgeëisten uit andere gemeenten. Op zaterdag 11 mei om 4u. ’s morgens komen 72 opgeëiste werklieden aan om aan de nieuwe spoorweg
te werken, in de namiddag om 16u. gevolgd door nog 200 meer, van waar ze komen wordt niet gezegd. Al
deze mensen moeten ergens ondergebracht worden, ze worden ingekwartierd bij de landbouwers. Op 17 mei
moeten alle politieagenten rondgaan in alle woningen om op te nemen hoeveel koper nog te vinden is in de
huizen. Sommige personen worden door de militaire politie persoonlijk betrokken bij niet nader genoemde
zaken. Op 3 maart had zij reeds een grondige huiszoeking gehouden bij Joseph François, Dries nr. 8. Op 3 mei
worden in de Pontstraat nr. 8 August De Vos, zijn zoon Georges en zijn schoonzoon Leopold Criel gevangen
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genomen en naar Gent gevoerd. In veel huizen hebben huiszoekingen plaats en op 4 mei arresteert men de
zoon van Polidoor Verbanck, wonend op Wetteren-Vantegem, hij wordt opgesloten in het politiegevang te
Melle. Telkens moeten agenten van Melle meegaan en de gebeurtenissen bijwonen.
Soms is er toch goed nieuws. Op 25 mei stemt de gemeenteraad, op aanvraag van politiekommissaris Weyns,
een verhoging van loon voor alle gemeentebedienden: 18 Fr. per maand voor de ongehuwden, 27 Fr. voor
gehuwden vermeerderd met 6 Fr. voor ieder kind ten laste jonger dan 16 jaar. De reden is “het duur leven
tijdens den oorlog”.
Misschien zijn hoge prijzen voor en schaarste aan levensmiddelen de oorzaak van een reeks diefstallen die
begint in mei en onafgebroken voortduurt tot na de wapenstilstand. Op 2 mei wordt ingebroken bij de weduwe De Keyser in de Caritasstraat nr. 36 en een koe gestolen. Idem, op 8 mei vijf konijnen en een 18 dagen
oud stierkalf bij de weduwe Pieter De Raedt in de Heidestraat. Op 21 mei vindt de knecht van de weduwe
De Sutter in een korenveld langs de Jesuïtenwegel de huid en de ingewanden van een vaars die enkele dagen
vroeger gestolen was bij de kinderen Danckaert. Op 25 mei breken ’s nachts drie onbekenden in in het huis
van Gustaaf Verstraeten. Zij houden hem en zijn vrouw in bedwang en vertrekken met het geld (320 Fr.) dat
ze kunnen vinden.
De zomer van 1918
In de zomer van 1918 schijnt er relatieve rust te heersen te Melle. Op 3 juni laat de Duitse Overheid mededelen
dat alle vluchtelingen uit West-Vlaanderen die te Melle verblijven mogen terugkeren naar hun woonplaats.
Dit is de eerste maal dat we iets vernemen over vluchtelingen. Later op het jaar zullen deze berichten talrijker
worden. Op zondag 2 juni geven Eugeen en Alfons De Raedt, twee vluchtelingen uit Roeselare, een concert
ten voordele van de krijgsgevangenen en opgeeisten van de gemeente. De volgende zondag 9 juni geven ze
een tweede concert. Deze voorstellingen brengen 2000 Fr. op.
De reeks diefstallen gaat echter verder. Op 4 juni stelen onbekenden 15 konijnen bij Hector De Coster, de
volgende nacht een geit bij Mr. François Spae en op 11 juni een koe bij Octaaf Heysse. Op 21 juni hebben
soldaten klaver, hout en aardappelen gestolen bij de kinderen Vergaerde. De politie van Melle reageert op
deze gebeurtenissen door nachtelijke patrouilles te organiseren. Voor de eerste maal op 24 juni trekken politie
inspekteur E. Vergeylen en agenten Charles Ervynck en Emiel De Nutte er op uit om van 22u tot 2u. ’s nachts
per fiets de gemeente te doorkruisen, echter zonder resultaat. Deze patrouilles zullen regelmatig om de twee,
soms drie, nachten herhaald worden tot begin september. Soms gaat men erop uit per fiets, soms te voet, hetzij
van 22u. tot 2u., of van 3u. tot 7u. ’s morgens. Het was een drukke tijd voor de agenten want zij hadden ook
de dagdienst te verzekeren. In de nacht van 29 op 30 juni betrappen agenten Frans Van de Velde en Joseph
De Nutte een soldaat die in een veld tussen het kasteel Verplancke en ’t Lammeken bezig is met aardappelen
te rooien. Zij brengen de aardappelen naar het politiebureel maar de soldaat moeten ze overdragen aan de
Duitse militaire politie. De aardappelen en andere aangeslagen levensmiddelen voortkomend van diefstal en
waarvan de oorsprong niet gekend is worden overgemaakt aan de Bevoorra¬dingsdienst. Op 7 juli stelt men
diefstal van klaver vast ten nadele van de weduwe Aelterman, op 11 juli diefstal van aardappelen bij Louis
Herman, op 17 juli diefstal van een vaars bij Romain De Wilde en de volgende dag twee vaarzen bij Frans De
Blauwe op de Oude Brusselseweg.
Gebrek aan levensmiddelen en het feit dat de vruchten op het veld stilaan rijp worden zijn misschien de
oorzaken van deze diefstallen. De daders blijven dikwijls onbekend. Het kunnen mogelijks Mellenaars zijn
die de streek goed kenden, maar wellicht ook personen uit andere gemeenten, het zal blijken dat er relaties
bestonden met groepjes dieven die van elders (Gent) afkomstig zijn; ook Duitse soldaten blijken tot de daders
te behoren. Op 1 augustus wordt ’s nachts opnieuw ingebroken bij Mr. François Spae en worden levensmiddelen gestolen, op 6 augustus twee koeien bij de weduwe De Sutter, op 15 augustus drie koeien bij Frans Van
de Wiele op de Dries. De patrouilles worden verder gezet en op 16 september komen negen baanwachters in
dienst om de palen langs de nieuwe spoorweg te bewaken (tegen diefstal van hout voor verwarming ?)
Maar op 17 september komen 65.000 kgr steenkolen toe te Melle zodat toch enige verwarming voor de komende winter verzekerd is.
Er is opnieuw gevaar van een besmettelijke ziekte, op 29 juli wordt een geval van besmetting door kroep vastgesteld bij Albert De Beul in de Akkerstraat nr. 11. Later zullen nog een paar gevallen vastgesteld worden bij
kinderen, op 12 oktober bij Joseph Ulenaers (3 jaar) Kloos¬terstraat nr. 32 en op 16 oktober bij Libert Ervynck
(9 jaar) Brusselse steenweg nr. 142. Op de deur van het huis van de zieke worden plakbrieven aangebracht die
de toegang verbieden en de militaire politiewacht wordt verwittigd.
Op zondag 15 september wordt aan het station van Melle door een Duits muziekkorps een concert gegeven en
veertien dagen later op 29 september is er in de Werkmanskring een concert door de Katholieke Kunstkring
van Gentbrugge. Dit zullen wellicht de laatste festiviteiten geweest zijn want in oktober zal de toestand drastisch veranderen. In de maanden augustus en september worden enkele malen vliegtuigen aangemeld maar
het is telkens loos alarm, de vliegtuigen komen niet of de bommen vallen elders. Op 3 september om 19u15
stort een Duits vliegtuig neer in de Kalverhage. Het toestel is volledig vernield en de inzittenden zijn op slag
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dood.
De laatste oorlogsweken
Tot nog toe is Melle kunnen ontsnappen aan bombardementen. Dit verandert plots in de nacht van 28 op 29
september. Rond 1u30 worden twaalf bommen afgeworpen op de gemeente en omgeving. Langs de Brusselsesteenweg valt een bom in de hof van Mr. Roland, dit scheen een brandbom te zijn, en twee vallen aan de
villa van Mr. Smeesters, het hekken en een serre zijn gans stukgeslagen. Een bom op het huis van Arthur Van
der Cruyssen heeft het dak en het eerste verdiep vernield, er is ook grote schade aan de serres. Een andere is
gevallen in de hof van het H. Hartgesticht in de Kloosterstraat waardoor de kapel erg beschadigd is zodat het
onmogelijk is er de gewone goddelijke diensten te houden, de zusters en ouderlingen moeten nu in de dorpskerk naar de mis gaan. Een bom valt in de groentenhof van de weduwe P. De Meyer waardoor een gebuur A.
Langerock grote schade lijdt aan zijn serres. Verder zijn er nog drie in de velden terecht gekomen en drie over
de Schelde op het grondgebied Heusden. In het politieverslag leest men “de schade is buitengewoon groot, de
daken van een groot aantal huizen hebben veel geleden en ruiten zijn overal stuk geslagen”.
Bombardementen waren grotendeels onbekend en het is de eerste maal dat Melle rechtstreeks getroffen wordt.
Alhoewel de vernielingen volgens huidige maatstaven beperkt blijven hoeft het niet te verwonderen dat de
inwoners opgeschrikt werden door de stoffelijke schade en beangstigd door het gevoel dat ze er weerloos tegenover stonden. Gelukkig waren geen slachtoffers te betreuren. Uit de spreiding van de impactpunten blijkt
dat het bombardement weinig precies was. Het is zo dat in de vroegste tijden van de luchtoorlog de bommen
gewoon met de hand uit de vliegtuigen geworpen werden. Weldra zal blijken dat het rangeerstation van Merelbeke het doelwit was van de aanvallen. Gedurende de maand oktober vallen nog meer bommen en het is de
wijk Vogelhoek die het meest te lijden heeft, tot grote schade van de aldaar gelegen bloemisterijen.
Op 3 oktober ’s morgens heeft een aanval plaats van 9u. tot 11u15. Ten minste 45 bommen worden afgeworpen
op Melle, blijkbaar zonder veel effekt want de meeste stoffelijke schade bestaat uit stukgeslagen ruiten in veel
huizen. Er zijn geen persoonlijke ongelukken behalve Kamiel Danckaert die door de schrik uit zijn dakvenster gesprongen is en gekwetst is aan rug en schouders. ’s Anderendaags 4 oktober een nieuwe aanval van
9u30 tot 11u15. In de Mellestraat valt een bom in de serres van Mr. De Meter, een andere op de koer van Mr.
Vergauwen. Twee andere komen terecht op de huizen nrs. 3 en 4 in de Kokersteeg waardoor daken en muren
vernield en de aanpalende huizen fel beschadigd zijn. Vanuit de verte ziet men een brand in het station van
Merelbeke.
In de nacht van 8 op 9 oktober opnieuw een bombardement doch ditmaal blijft Melle gespaard van bommen,
slecht de kabels van de elektrische verlichting in de hof van Mr. Dory worden afgerukt. Later op de dag vindt
men een niet ontplofte bom in de hof van Isidoor Geers, Brusselsesteenweg nr. 38. Op zondag 13 oktober vallen weer bommen in de hof van Mr. Drory, zonder veel schade. Maar de volgende dag 14 oktober is erger. Om
9u. komen 13 vliegtuigen over en werpen een 20-tal bommen op Merelbeke-station en omgeving. Twee bommen vallen op de bloemisterij van Mr. De Meter die reeds eerder getroffen werd en nu gans vernield is. Een
valt in de Mellestraat tegenover het huis nr. 18, de ruiten zijn uitgeslagen in alle huizen van deze straat. Een
bom valt in de serres van Alfons De Coster, Brusselsesteenweg 79, een schatting van de geleden schade beloopt
50.000 Fr. Twee bommen vallen ernaast op de bloemisterij van de weduwe Vercauteren, Brusselsesteenweg 81,
vijf in de bloemisterij Bier & Ankersmit, nog vijf in de velden langs de Varingstraat en verscheidene andere op
de spoorweg tussen Merelbeke en Melle.
Deze dag, Maandag 14 oktober, bracht voor de gemeente de ergste verschrikkingen van het jaar 1918 want de
aanval wordt nog ’s avonds herhaald. In zijn verslag beschrijft Charles Ervynck de gevolgen:
... tussen 8u45 en 10u. komen de vliegtuigen terug en werpen een ontelbaar aantal bommen op het rangeerstation achter
de bloemisterij van Paul De Coster alwaar men grote branden ziet en ontploffingen hoort. Door den brand veroorzaakt
verspreidt zich een akelige klaarte hoog in de lucht.
Wij begeven ons in den morgend van 15 oktober naar de wijk Zwaanhoek alwaar wij bestatigen dat verscheidene bommen
en blindgangers aldaar in de hoven en bloemisterijen zijn gevallen, te weten
• Een bom in den hof van Mr. Felix Beirnaert (Beernaerts) die een stalling vernield en een paard waard 2500 Fr. heeft
dood geslagen.
• Een blindganger in den hof van Victor Poelman.
• Een blindganger in den hof van de kinderen Gillis.
• Een bom in den lochting van Gustaaf Ingels.
• Een bom in de serres van Bier & Ankersmit (ouden hof).
• Een blindganger in den groentenhof van Bier & Ankersmit (nieuwen hof).
• Twee blindgangers in den hof van Jules Vervust.
• Twee blindgangers in den hof van Cesar Hoorebeke.
• Een bom nevens het huis van Henri Cornelis.
• Drie bommen in den hof van Paul De Coster.
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• Een blindganger in den hof van Paul De Coster.
• Een bom in Bakkersdreef, kant van de bloemisterij R. Van den Hove.
• Drie bommen in de bloemisterij van Remi Van den Hove.
• Twee bommen in de bloemisterij van Jules Vermaercke.
• Twee bommen in de velden nevens de bloemisterij van de gebroeders De Coster.
• Een bom in de orangerie van de gebroeders De Coster doch niet ontploft.
De geleden schade aan serres en gebouwen in deze wijk is buitengewoon groot. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken te betreuren.
Een bom viel ook nog op het huis van Benedictus Bouckhaert, het dak werd vernield en er is veel schade aan
gebroken ruiten. ’s Anderendaags staan sommige spoorwegwagons nog altijd in brand en men hoort ontploffingen tot 23u. in de avond van dinsdag 15 oktober. Op vrijdag 18 oktober wordt nog een niet ontplofte bom
ontdekt voortkomend van het bombardement van 14 oktober.
De volgende dinsdag 22 oktober komt een nieuwe aanvalsgolf. Zeven vliegtuigen werpen bommen op de
Zwaanhoek waarbij voor de eerste maal slachtoffers vallen. De weduwe Hoorebeke, geboren Melanie De Wandel, wordt getroffen en blijft ter plaatse dood. Zij zal op 25 oktober te Melle begraven worden. Haar zoon Cesar
Hoorebeke (37 jaar) wordt gewond aan het rechterbeen boven de knie. De dokters vrezen dat zijn been zal
moeten afgezet worden en laten hem overbrengen naar het groot hospitaal te Gent. Het is echter erger, in de
namiddag van 24 oktober overlijdt hij aan zijn verwondingen.
Veel paarden van militairen zijn gedood en drie soldaten gekwetst.
Op woensdag 30 oktober rond 13u45 werpen negen vliegtuigen weer bommen in de omtrek van de Brunostraat (huidige Plataandreef) en de Vijverwegel. Er zijn geen slachtoffers maar er is wel grote stoffelijke schade.
Over deze gebeurtenissen moet telkens verslag uitgebracht worden te Gent. Agent Frans Van de Velde wordt
daarmee belast en ’s anderdaags vertrekt hij om 6u30 te voet naar Gent vermits de fietsen van de politie in
beslag genomen zijn (zie verder).
Op vrijdag 1 november (Allerheiligen) heeft ’s nachts om 2u40 een nieuwe aanval plaats. Zes bommen worden
afgeworpen waarvan drie in de Oude Brusselsenweg, een in de hof van Domien Persijn, Roskamstraat nr.27,
een in de hof van Louis Vermaercke, Brusselsesteenweg nr. 37 en een in de hof van Jules Wassenhove, Brusselsesteenweg nr. 15 waardoor zijn dochter Alice (16 jaar) aan het been gekwetst wordt. Na verzorging door
dokter Bertrand wordt ze naar het hospitaal te Gent overgebracht. Behalve dit ongeluk is de stoffelijke schade
aan de huizen bijzonder groot.
Op maandag 4 november rond 10u. in de morgen heeft een luchtgevecht plaats tussen 15 a 20 vliegtuigen van
onbekende nationaliteit in de richting van Oosterzele. Men ziet een ervan in brand schieten en neerstorten.
In de laatste week voor de Wapenstilstand worden geen bombardementen meer gemeld.
Vanaf begin oktober trekken veel vluchtelingen uit West-Vlaanderen door de gemeente. Op 10 oktober worden
2500 vluchtelingen aangemeld om te Melle te overnachten, ze komen echter niet ! Ook op 20 oktober worden
2100 vluchtelingen verwacht en 2500 op 21 oktober die allen te Melle zouden moeten overnachten, telkens
komen ze niet. Wellicht waren dit slechts loze geruchten, de werkelijke aantallen liggen veel lager. Vanaf 11
oktober schijnt men een nauwkeurige registratie van de voorbij trekkende vluchtelingen bij te houden. Dit
blijkt uit de preciese aantallen die in de rapporten genoteerd staan. Op 11 oktober zijn dit er 39, uit Roeselare
(13), Kortrijk (10), Tourcoing (7), Gits (5) en Pittem (4). Op 12 oktober telt men er 20, uit Heule (3), Torhout
(8), Roeselare (6) en Menen (3). Dit gaat zo verder van 13 tot 18 oktober, alle vluchtelingen komen uit WestVlaanderen. Op 18 oktober komen twee vluchtelingen uit Deinze nachtverblijf zoeken te Melle. Ze zeggen dat
Deinze ontruimd wordt. Dikwijls worden deze mensen ondergebracht in het H. Hartgesticht om te overnachten.
Terzelfdertijd komen verschillende malen een groot aantal soldaten, paarden en wagens door de gemeente,
soms moeten ze ook ingekwartierd worden. Tussen 3 en 20 oktober wordt dit tienmaal vermeld, zonder te
zeggen of deze troepen naar het front opmarcheren of er van wegtrekken.
Op 4 oktober komt een Ortskommandant (plaatskommandant) zich vestigen te Melle in het huis van Mr. Mast
en zal o.a. de inkwartiering van soldaten regelen. De negen baanwachters die vroeger aangesteld waren om
de nieuwe spoorweg te bewaken moeten zich iedere avond op 17u30 aan het gemeentehuis bevinden om de
bevelen van de Ortskommandant uit te voeren.
Dit betekent dat de opeisingen door de militaire overheid herbeginnen. Op dinsdag 8 oktober moeten een
50-tal mannen van Melle zich naar het Arbeidsambt begeven te Gent, op 9 oktober een 70-tal, op 10 oktober
nog eens 96 personen en op 11 oktober worden er weer een 50-tal opgeeist. Op 14 oktober moeten weer een
30-tal present zijn bij het Arbeidsambt te Gent en op 15 oktober nog eens elf anderen. Ook ziet men te Melle
opgeëisten uit andere gemeenten, zo komen op 10 oktober onder geleide van Duitse soldaten 92 weerplichtige mannen uit Oost-Rozebeke en omtrek aan te Melle. Ze worden ingekwartierd in de Werkmanskring en
vertrekken de volgende dag met bestemming Wetteren. Onder de opgeëisten bevinden zich soms zieken,
zo worden vijf weerplichtigen wegens ziekte ondergebracht in het H. Hart gesticht. Op 16 oktober blijken ze
spoorloos verdwenen te zijn. De militaire politie houdt zich bezig met dergelijke zaken. Later, op 27 oktober
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komen 83 opgeëisten uit Zevergem en Zwijnaarde naar Melle, ze worden ondergebracht in de jongensschool
achter het gemeentehuis.
De Ortskommandant toont zich zeer aktief en neemt allerlei maatregelen. Op 21 oktober geeft hij bevel hem
voor ’s anderendaags de lijst over te maken van alle mannen in de ouderdom van 14 tot 60 jaar. Alle landbouwers van Melle moeten zich deze dag om 9u30 met paarden en wagens op de dorpsplaats bevinden. Op 22
oktober worden opnieuw 100 mannen opgeëist, 30 ervan blijven echter afwezig. Op 23 oktober wordt in alle
herbergen de sterke drank in beslag genomen en naar de Ortskommandantur overgebracht. In herbergen en
gasthoven is het voortaan verboden nog sterke drank en ook bier te verkopen aan burgers of soldaten. Niemand mag zich ’s avonds na 18u. nog op straat bevinden. Op 24 oktober, bij bevel van de Ortskommandant,
moeten alle landbouwers van Melle zich om 8u30 met al hun vee in de weide achter het Huis van Melle bevinden. De Duitsers nemen het vee in beslag, de eigenaars zullen daarvoor vergoed worden te Sint-Amandsberg.
De volgende dag vrijdag 25 oktober worden acht agenten verplicht mee te gaan met soldaten die paarden en
koeien gaan ophalen bij landbouwers die de vorige dag afwezig bleven en 20 mannen worden opgeëist om de
in beslag genomen dieren weg te drijven.
Op zaterdag 26 oktober heeft een bijzondere kontrole plaats van weerplichtige mannen tussen 17 en 35 jaar,
om 11u. moeten zij zich aanmelden in de gemeenteschool. De volgende dag, zondag, heeft om 7u. opnieuw
een buitengewone kontrole plaats. Slechts een 20-tal waren op het gestelde uur aanwezig waarvan de meeste
in dienst zijn van de komiteiten of politie en bijgevolg vrij van dienst gesteld worden. Vijf jongelingen worden
meegenomen, daarna beginnen patrouilles soldaten het dorp uit te kammen op zoek naar afwezige weerplichtigen.
Op zondag 27 oktober moeten alle fietsen die nog te vinden zijn op de gemeente ingeleverd worden bij de
Ortskommandantur, zelfs de fietsen van de politie en gemeentediensten. Op 29 oktober moeten alle varkens
ingeleverd worden en worden nog eens vijf paarden opgeeist. Op 30 oktober om 8u. heeft voor de derde maal
een buitengewone kontrole plaats van de mannen tussen 17 en 35 jaar. Zij die afwezig blijven zullen gestraft
worden met een boete van 100 Mark, indien ze onvermogend zijn zal de gemeente de boete moeten betalen.
Zeer weinig zijn echter aanwezig, soldaten en gendarmen doorzoeken de gemeente en gaan in de huizen om
de afwezigen op te sporen.
Op 1 november (Allerheiligen) worden de agenten verplicht, op bevel van de Ortskommandant, in alle huizen
te gaan ten einde het juiste aantal arbeiders te kennen die momenteel zonder werk zijn en vast te stellen welke
een noodwendig bedrijf uitoefenen. Daarna wordt het stil rond de Ortskommandantur en verneemt men niets
meer over kontroles noch opeisingen.
Maar het oorlogsgeweld komt dichterbij, op 31 oktober hoort men grote ontploffingen in de richting van Gent.
Op zondag 3 november worden kanonnen geplaatst te Melle en omgeving die men overdag en ’s nacht met
hevig gedruis hoort afvuren. Ook hoort men grote ontploffingen door het opblazen van bruggen en spoorwegen in de gemeente en omgeving. In de morgen van woensdag 6 november is Melle afgezet door soldaten.
Patrouilles gaan in de huizen en houden alle mannen aan die zij naar de dorpsplaats leiden. Dezelfde dag
laat men de grote viaduct over de spoorweg van Gontrode springen. Door het laten springen van de rails en
de bruggen van den spoorweg is de schade aan huizen en gebouwen buitengewoon groot. Het huis van Oscar
Van Boxtaele, Kruisstraat nr. 1, is volledig vernield, aan de huizen vanaf Denis De Mulder tot aan smid De
Vos zijn de vensterblinden, de vensters en de daken stuk geslagen. Alle bewoners hebben grote schade aan
huismeubelen. Ook bij de bewoners van de Statie- (huidig Gemeenteplein), Wezen-, Kerk-, Schauwegem- en
Lindestraat wordt veel schade berokkend aan huizen en meubelen.
In de nacht van 7 op 8 november ontploffen de eerste obussen op Melle, denkelijk voortkomend van de artillerie van de geallieerde legers die volgens zeggen zich aan de andere zijde van Gent bevinden. Zij zijn terecht
gekomen op de huizen bewoond door Leonard Van de Velde, Cyriel Burms en Louis Vermaercke, allen wonend langs de Brusselsesteenweg op de wijk Vogelhoek. Er zijn geen persoonlijke ongelukken te betreuren
maar de stoffelijke schade is zeer groot. Op zaterdag 9 november rond 6u15 hoort men verscheidene obussen
ontploffen in den omtrek te Melle, wellicht te Heusden. Op zondag 10 november van 6u. tot 10u. wordt de
wijk Appelhoek door een 200-tal obussen getroffen waarvan 125 in de hof en gebouwen van het Huis van
Melle, een 40-tal op de eigendom van Edmond De Mulder waarvan twee op zijn huizen in de Pontstraat. Een
obus is gevallen in het huis van Henri De Clercq, Geraardsbergsesteenweg, waardoor de bewoner De Clercq
werd doodgeslagen en zijn huis volledig vernield. Een andere valt op een huis eigendom van Mevr. Smeesters
en dringt door tot in de kelder, slaat de bewoner Theophiel Remue dood en kwetst zijn dochter Marie (20
jaar). Verder zijn er vier in den hof van Mevr. Hallart terecht gekomen waardoor de muur van haar huis op
twee plaatsen stuk geslagen is.
In de wijk Vogelhoek zijn ook een 100-tal obussen gevallen. Behalve de twee gedode slachtoffers is de stoffelijke schade zeer groot.
Ondanks al deze ellende gaat de reeks diefstallen onverminderd verder. In de nacht van 7 op 8 oktober worden bij de weduwe De Wilde, Oude Brusselseweg nr.3 vier koeien en twee vaarzen gestolen. ’s Anderendaags
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vindt men twee van die dieren vastgebonden terug in de Naeyersdreef te Gentbrugge. De vier andere waren
reeds geslacht, de politiekommissaris van de 4e Wijk ontdekt de buit te Gent, maar het vlees van twee der
beesten was reeds verdwenen, de rest wordt aangeslagen. Dit is slechts het begin, de politieverslagen maken
gewag van een lange lijst van misdrijven w.o.:
• 9 oktober, onbekenden breken in de stallen in van Edmond De Mulder en stelen al het leder van het rijtuig van Dr. Wolfheim, een geneesheer van de Militaire bezetting. Deze zaak wordt overgedragen aan de
Militaire politiewacht.
• 10 oktober, klacht door Mr. Leo Waldack nopens diefstal van loof op zijn land gelegen achter zijn hof.
• 11 oktober, inbraak en diefstal van konijnen bij Alfons Vervust in de Kruisstraat nr. 23. De stal van Alfons Vervust was zeer goed beveiligd. Hij was gesloten met een grendelslot buiten op de deur, dat afgebroken werd, en met een ketting langs binnen op de deur, die met een breekijzer afgewrongen is.
Ook diefstal van een geit en twee konijnen bij de weduwe van Livinus Leenesonne, Kruisstraat nr. 9. De
dieven schijnen na den diefstal bij Alfons Vervust door zijn hof langs het land van Arsène Denoyette naar
de stalling van de weduwe Leenesonne gegaan te zijn. Men ziet op de uitkant van haar hof in de hoek
van een graspark de plaats waar men de geit geslacht heeft en vindt er de ingewanden alsook de ketting
waarmee het dier gebonden stond.
• 16 oktober, diefstal van bieten en loof op de velden van Floribert Fouquart langs de Vossekouter.
• 30 oktober ten nadele van het Huis van Melle wordt een melkkoe gestolen. Volgens inlichtingen gegeven door de bediende François Blanquart zouden de daders een onderofficier en twee soldaten van het
Duise leger zijn, gewapend met geweren.
Een koe is gestolen ten nadele van de weduwe Van Hoorde in de Merelbekestraat.
• 2 november, een paard van 18 maanden oud wordt gestolen bij Oscar Campens, Vossenstraat nr. 16,
twee horloges geroofd bij Octaaf Ervynck en een stootkar gestolen bij de smid Emiel Ervynck toebehoorend aan Oscar Van der Cruyssen, Brusselsesteenweg nr. 198.
Klacht door Rodolf Bracq, Zwaanhoeklos nr. 4 ten laste van soldaten die bij hem in kwartier zijn en alles
stuk slaan ten einde vuur te kunnen maken. Ook stelen zij vlees, hooi en stro.
Klacht door Edmond De Mulder wegens soldaten die zijn hooi stelen.
Een paard, eigendom van Mr. Mornie, wordt aangeslagen en medegenomen door soldaten.
• 5 november, diefstal van een schaap door Duitse soldaten bij Alfons De Schepper, Driesstraat nr. 3; diefstal van hooi door soldaten bij Remi Fouquart; diefstal van twee geiten in den nacht van 4 op 5 dezer door
Duitse militairen bij Gustaaf De Roover.
• 6 november, diefstal van een koe bij de weduwe Van de Voorde, Vogelstraat nr. 25.
• 7 november, diefstal van twee geiten en drie konijnen bij de weduwe Victor De Nutte, Gontrode Heirweg
nr. 10; diefstal van een schaap en een geit ten nadele van Jules Beckaert; diefstal van twee geiten bij Victor
De Nutte, Gontrode Heirweg nr. 10.
• 8 november diefstal van 17 volwassen konijnen bij de weduwe August Franck Brusselsesteenweg nr. 69;
diefstal van kledingsstukken alsook 6 konijnen en levensmiddelen bij de weduwe Eugeen van de Velde,
Vossenstr. nr. 6. De dieven hebben gebruik gemaakt van het springen van de nieuwe gebouwen van het
spoorwegstation om in het huis te dringen en alles te roven. Zij hebben brand gesticht ten einde te doen
geloven dat de klederen verbrand waren. De schade wordt gerekend op 500 Fr..
De Wapenstilstand en daarna
Begin oktober wordt te Melle rondverteld dat de Duitse rijkskanselier de voorstellen van president Wilson
van de Verenigde Staten zou aanvaarden en weldra een einde aan de oorlog zou komen. Onder de bevolking
rees de hoop op vrede maar dit was nog een maand te vroeg. Het stopzetten van de gevechten schijnt te Melle
nogal onverwachts gekomen te zijn, vóór 11 november vindt men nergens in de verslagen enige allusie op een
wapenstilstand.
In de avond van zondag 10 november rond 21u. ziet men de Duitse soldaten het huis verlaten aan de Brusselsesteenweg nr. 146, eigendom van Edmond De Mulder, dat ze tot dan toe bezet hadden. De volgende dag
maandag 11 november trekken nog meer Duitse troepen af en vertelt men dat de geallieerde legers in de
morgen Gent zijn binnengekomen. De eerste Belgische soldaten komen om 10u. aan in de wijk Vogelhoek. De
vaandels wapperen aan alle huizen, er wordt gefeest en de klokken geluid. Dan, om 11u. wordt de WAPENSTILSTAND officieel bekend gemaakt. Verscheidene soldaten van Melle komen terug naar hun geboortedorp
dat zij in vier jaar niet meer gezien hebben.
In tegenstelling met de algemene vreugde heeft ook een treuriger gebeurtenis plaats: het voorlaatste slachtoffer Theophiel Remue wordt die dag om 15u. begraven. De volgende dag zal Henri De Clercq begraven worden, het laatste slachtoffer van de obussen die de vorige zondag op Melle vielen.
Het gemeentebestuur en andere autoriteiten nemen onmiddellijk maatregelen om het openbaar leven dat
door de gebeurtenissen van de laatste maand ontwricht is terug te brengen tot een normale toestand. Reeds
op dinsdag 12 november wordt de burgerwacht ingericht om bruggen en wegen te bewaken. Het bestuur der
12
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spoorwegen roept de politienachtwakers Oscar Aelterman en Alfons Lefevre op om weer in dienst te treden.
De gendarmen die op 9 oktober 1914 de gemeente verlieten om deel te nemen aan de oorlog vestigen zich die
dag terug in Melle. Op woensdag 13 november komen veel soldaten van Melle terug naar hun woonplaats en
familie. Een grote triomfboog met welkomstgeschriften wordt opgericht aan het gemeentehuis, Melle is die
dag volop in feest.
Dezelfde dag trekken drie Duitse soldaten, in Belgische uniformen gekleed, door Melle op zoek naar hun eenheid. Zij worden aan de Appelhoek aangehouden en door de politiekommissaris aan de Belgische militaire
overheid overgedragen. Dezelfde avond om 22u. komen twee Engelse soldaten aan die in Duitsland krijgsgevangen maar ontsnapt waren. Zij waren over Brussel naar Melle gekomen en verklaren op weg naar Gent te
zijn om hun leger te vervoegen. Zij zijn door de zorgen van het politiebureel ingekwartierd bij Mr. Oscar De
Decker alwaar ze eten en overnachten. Op Zaterdag 16 Nov worden nog twee Duitse soldaten door een Belgisch soldaat op het bureel binnengebracht en in het gemeentegevang opgesloten. ’s Avonds brengen politie
inspekteur Vergeylen en agent Van de Velde ze naar Gent in handen van de militaire overheid.
Sommigen maken gebruik van de omstandigheden om vetes te regelen of persoonlijk represailles uit te lokken. Op vrijdag 15 november komt Lambert Tonnard klacht neerleggen op het politiebureel tegen onbekenden
die in den nacht van 14 op 15 met stenen zijn ruiten uitgeslagen hebben. Een zelfde klacht wordt neergelegd
door August Leroy en Pier Labyn.
Op zondag 17 november om 10u. wordt een Te Deum gezongen in de parochiekerk, bijgewoond door de autoriteiten en het politiekorps, deze laatsten maken van de gelegenheid gebruik om een groepsportret te laten
maken bij A. Ysabie. Vanaf 19 november komen veel Belgische soldaten naar Melle om de spoorwegen te
herstellen die door de Duitsers vernield zijn.
De oorlog veroorzaakt nog altijd ongelukken. Op vrijdag 23 november in de namiddag spelen in de Varingstraat enige jonge kinderen met pakken dinamiet die zij gevonden hebben langs de spoorweg. Opeens kreeg
een van hen het ongelukkig gedacht een pak van deze stof in een vuur te werpen dat langs de weg lag te branden. Er volgde een geweldige ontploffing en zes kinderen werden gekwetst waarvan vijf ernstig. Karel Bucks
werd gewond over het ganse lichaam. Achiel Schollaert heeft een been vermorzeld en zware verwondingen
over het ganse lichaam. Beiden zijn overgebracht naar het hospitaal van Gent. Celine Schollaert, Maurice, Gabrielle en Salomon De Wilde zijn allen gewond aan het hoofd en delen van het lichaam, maar verblijven thuis.
De eerste zorgen werden toegediend door de dokters Bertrand en Dauwe.
Op zaterdag 24 november vertrekt agent Emiel De Nutte met enkele boeren van Melle naar Mechelen en omstreken op zoek naar koebeesten die vroeger door de Duitsers opgeeist waren. Dit wordt nog eens herhaald
op 27 november en men slaagt erin 36 koeien terug naar Melle te brengen.
Tenslotte keert op 28 november politiekommissaris Gentil De Meyer terug uit Duitsland en herneemt zijn
dienst op 1 december. Daarmee eindigt het relaas van de oorlogsgebeurtenissen in de politieverslagen.
Het volgend jaar, op 3 november 1919, zal het gemeentebestuur grote vredesfeesten organiseren waarop alle
oud-strijders en opgeeisten van Melle persoonlijk uitgenodigd worden.
Met kan aan deze reeks gebeurtenissen nog een staartje breien. Ondanks het einde van de oorlog neemt de golf
van diefstallen niet af. De verslagen bevatten nog talrijke vermeldingen zoals:
• 28 november, een koe werd verleden nacht gestolen ten nadele van Augustin Leroy, Gontrode Heirweg,
de daders blijven onbekend.
• Op zondag 29 Nov rond 20u45 wordt René De Bie (31 jaar) hovenier wonend Brusselsesteenweg nr. 125,
huiswaarts gaande aangerand door vijf Belgische soldaten die hem onder bedreiging van een revolver zijn
geld, in totaal 430 Fr., afnemen en de vlucht nemen in de richting van Gent.
• 9 december, diefstal bij Leon Boxstaele, Brusselsesteenweg nr. 405, van 60 kilo carbure. Deze diefstal is
gisteren namiddag gebeurd en heden morgend bekend gemaakt door vrouw Boxstaele.
• In den nacht van 29 op 30 december wordt een geit gestolen bij landbouwer Jules Verstichel, Sigarenstraat
(huidige Hovenierstraat) nr. 2.
• 6 januari 1919, diefstal van een geit bij P. Kampslager.
• In de nacht van 9 op 10 jannuari 1919 diefstal van een koe, waarde 1800 Fr., bij Theophiel Danckaert wonend in de Jesuïtenwegel te Melle.
• In de maand januari 1919 wordt regelmatig ijzer gestolen op te terreinen van de spoorweg tussen Melle
en Merelbeke.
• In de nacht van 15 op 16 januari 1919 diefstal van drie fietsen bij Emiel Mathys, velomaker van beroep,
wonend Brusselsesteenweg nr. 158.
En de reeks gaat verder ...
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Errata
In het nummer 2 van jaargang 36 van ons tijdschrift ‘De Gonde’ sloop een foutje in de titel op p. 7:
‘Waarom … van Melle slecht (dit laatste woord moet uiteraard slechts zijn) …’; In het artikel ‘Marguerite (en niet Marguertie!) Smesman, 100-jarige te Laarne’ beloofden we u haar kwartierstaat, die
stak echter er niet bij, vandaar publiceren we deze hier:
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Anton Van Wilderode (Cyriel Coupé)

10 jaar geleden overleden
door Daniël Lemmens

Onze gemeente heeft altijd een goede relatie gehad met de familie Coupé uit het Waasland. Verschillende
keren was hij hier te gast als voordrachtgever en op de Poëzierotonde aan het Ovenveld is hij opmerkelijk
aanwezig met het gedicht “Steendorp”.
Vijf jaar geleden brachten we een hommage aan de dichter met een diamontage en een tentoonstelling. Nu hij
10 jaar overleden is , wordt dit feit op velerlei plaatsen in Vlaanderen herdacht.
Tijdens het Vlaams Nationaal Zangfeest op 20 april laatstleden, vormden de gedichten van Anton een rode
draad doorheen het programma.
Op het kasteel Cortewalle te Beveren had op 6 juni een tentoonstelling plaats “Anton van Wilderode, geen
andere hartstocht dan bestaan”, georganiseerd door de Internationale Vriendenkring van Wilderode. Hierop
werd het woord gevoerd door
Luc Van den Brande, prof. Marcel Janssens en Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur van de
provincie Oost- Vlaanderen.
Op zondag 15 juni was er een
stijlvolle herdenkingsmis in
de collegekerk te Sint-Niklaas,
waar Anton les gaf aan o.a. de
literatoren Paul Snoeck, Dirk
Van Bastelaere, Erik Spinoy, José
Depoortere, Chris De Stoop en
Tom Lanoy. De voorganger E.H.
Daan De Smet, ere-superior, belichtte een aantal facetten van
van Wilderode: de collegeleraar, de priester, de dichter en
de Vlaams-nationalist. Het koor
Gaudeamus uit Sinaai zorgde
voor de muzikale opluistering
Jozef Dauwe (rechts), gedeputeerde voor cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen, onthult
met liederen op tekst van van
het bas-reliëf met het portret van Anton Van Wilderode.
Wilderode terwijl woordkunstenaars Hildegard Coupé (nichtje
van Anton) en Ann Van Goethem
gedichten van hem brachten.
Op 28 juni was het de beurt aan zijn
geboortedorp Moerbeke om hulde
te brengen. Dit begon met een eucharistieviering met als voorgangers E.H. Fernand Bonnaerens,
E.H. Honoré Verhelst en E.H. José
Depoortere, die in zijn homilie getuigde over zijn leermeester. Aan
het graf droegen Ann Van Hoey,
Marie José Menu en Lieselot Coupé voor uit het werk van Van Wilderode en belichtte Jozef Dauwe
de betekenis van de dichter voor
het Waasland en gans Vlaanderen.
Nadien werd op de van Wilderode site in de voortuin een basreliëf
onthuld door de burgemeester van
Moerbeke, Filip Marin, waarna de
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Op de herdenking op 28 juni laatsleden werd voorgelezen uit het werk van Anton Van
Wilderode.
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herdenkingsprijs 2008 werd
toegekend aan de beeldhouwer van dit kunstwerk Herwig De Guchteneere.
Op woensdag 9 juli herdacht de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal
en Letterkunde Anton van
Wilderode in het kasteel van
Beauvoorde. Twee jonge wetenschappers hielden er een
referaat over “de poëtica
van van Wilderode” (Carl
De Strycker, U Gent ) en “de
plaats van Hellas in het werk
van de dichter” (Maarten De
Pourcq, KU Leuven). Johan
Van Cauwenberghe (Klara)
las gedichten voor uit de debuutbundel “Najaar van Hellas”.
Op andere plaatsen werden
voorzijde herdenkingsprentje uitgegeven
achterzijde herdenkingsprentje uitgegeven
literaire wandelingen georgaop 28 juni 2008
op 28 juni 2008
niseerd zoals in Moerbeke en
Beauvoorde. Dit alles getuigt
van de grote waardering die
de dichter nog steeds geniet in ons Vlaamse land .
Melle mag in dit herdenkingsjaar niet tenachter blijven. Daarom hernemen we in het najaar de diamontage
van 5 jaar geleden “Van dorp tot overoever” en “Melle en Anton van Wilderode”. Tevens plannen we een bezoek aan de dichter zijn woning, die volledig intact is gebleven en als een echt literair museum kan worden
beschouwd. Deze woning werd aangekocht door het provinciebestuur met als conservator Hildegard Coupé,
die reeds sedert vele jaren het volledig archief heeft geordend.

LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE
VERENIGING DE GONDE 2008
(gegevens t.e.m. 1.08.2008)

Steunende leden
DE COSTER		
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In het voorbijgaan

Beter een slechte spreuk in de haard dan dat je hem op zolder bewaard
door Norbert De Meyer
Wat een mens toch bezielt als de herfst met brutale schreden nadert. Het mag geen naam hebben. Voor de
vuist weg noem ik de garage opkuisen, het berghok schoonmaken, de kelder witten of, godbetert, de zolder
ruimen. Wie er geen heeft, weet niet wat hij mist; wie er wel een heeft, geraakt er de dingen des levens kwijt
die hij in geen enkel containerpark kan of wil droppen.
Binnenkort is er rommelmarkt in de wijk, moedigde mijn vrouw me aan toen ik het voorstel ter tafel wierp om
de zolder eens onder handen te nemen.
Rommelmarkt! Daar zegt ze me wat! Je staat dan in alle vroegte met je hebben en houden verkleumd langs de
straat, zijnde prullaria, niemendalletjes, roestig alaam, vergeelde boeken die naar eeuwigheid ruiken, bultige potten en
pannen, kleren waarvan je met verstomming tegenaan kijkt
wegens drie maten te klein voor je uitgedijnde lijf, dat alles
in de hoop dat iemand zo gek is om daar nog een cent aan te
besteden. Buren, kennissen, vrienden en minder goeie vrienden komen hun medeleven betuigen met je spulletjes. Meewarig kijk je de kopers na of je ziet ze eerst belangstellend je
waren keuren om daarna ongegeneerd gniffelend verder te
schuifelen. Wie wil in deze hardvochtige tijden geen eurootje
bijverdienen zonder dat de belastingen aan je oren trekken?
Foert, dacht ik, die rommelmarkt kan me gestolen worden.
Toen ik goedgemutst het uitschuifbare zoldertrapje naar beneden trok, raasde het klereding rakelings naast mijn hoofd.
In het slechtste geval kon ik meteen de zolder ruilen voor het
ziekenhuis.
Ik weet niet waar eerst te kijken zodra mijn ogen boven het
trapgat uitsteken. Donkerte alom, een soort duister dat alleen
op zolders heerst en waarvoor nog geen kleur is gevonden.
Het stof ligt doodstil en onaangeroerd in het septemberlicht
dat door het met spinnenwebben omkranste dakraampje
naar binnen sijpelt. Mijn zintuigen staan op scherp. Behalve
het straatrumoer en het tsjirpen van een vogel in de dakgoot
dringt in deze vreemde wereld niets door. In het schijnsel van
een flauw peertje staar ik verbijsterd naar op elkaar gestapelde dozen, naar bizarre vormen waar ooit in de gauwte een
doek werd over gesmeten.
Links tegen de muur staat het elegante dressoir van de grootouders, toen nog het pronkstuk in huis, dat
meubel. De laden kunnen niet helemaal dicht wegens te volgepropt, de kromme sleutel in het valdeurtje protesteert. Ik hoop op enige verloederde restjes drank in dat vooroorlogse barkastje. IJdele hoop, natuurlijk. De
ruimte ademt een lijkengeur van bidprentjes, rouwbrieven, communiefeesten en – ik besterf het zowat – mijn
liefdesbrieven. Snel die kast weer potdicht. Geen beginnen aan.
Spinnenwebben wiebelen door mijn luchtverplaatsing tussen de bruine, splinterende steunbalken. Soms is er
een vaag geritsel in een hoek. Misschien zoekt één of ander beest dekking, want voor hen betekent mijn inval
een regelrechte oorlogsverklaring. Net als in het mensenrijk.
Zolders opkuisen, een moment van bezinning. Van vertedering, melancholie om wat was. Mijn hart werd stil,
telkens weer, omdat ik wist dat ik het van de tijd had verloren. Ik stoot tegen de spelletjes van de kinderen aan
waarmee ze avonden zoet waren. Heremijntijd, wat doen die Vier op een Rij en Mensen Erger Je Niet nu belachelijk simplistisch aan. De prikdozen met de chagrijnige speldjes, de aftandse ijzeren meccano met vijzen en
moeren die als dollemannen draaiden, de heiligmakende sprookjes en de eerste leesboekjes. De kinderen-vantoen zijn nu slimmer dan ik. Hun zolders zullen volgestouwd zijn met gsm’s, i-pods, afstandsbedieningen en
pc’s. Ik besef dat ik een deel van hun, maar ook van mijn leven in handen houd. Schoolboeken en bijhorende
oefenschriftjes voelen verkleumd aan als ik ze uit de doos neem en een niesbui nauwelijks kan onderdrukken.
Tekeningen, collages en krabbels buiten alle proporties, reuzenbomen met piepkleine huisjes eronder, huistaken met veel of schandalig gierige punten, voorzien van het summiere en gespeeld strenge commentaar van
een lang ter ziele gegane meester, non of juffrouw. Op weer een andere kast staat een stel schouwgarnituren
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in verfrommeld krantenpapier gewikkeld, waarvan ik niet kan geloven dat dit ooit parmantig werd tentoongesteld, foute geschenken die je uit pure verlegenheid niet meteen op de schroothoop durfde te zwiepen. De
zolder is dan de perfecte tussenoplossing.
En daar, kijk, alweer een bundeltje verjaardagskaarten, netjes geklasseerd per jaar, met een verteerd elastiekje
er rond. Heimelijk verkneukel ik me, in een stil gemompel, om de wijze raad of de groezelige grollen van die
schreeuwlelijkerds. Ik probeer op de afzenders een gezicht te plakken en waar die nu toch zouden uithangen.
Als ze nog ergens uithangen.
Na een paar uren die zo voorbijgewaaid zijn met grabbelen en tasten, rondneuzen en snuisteren, weggooien
of toch niet, je weet maar nooit, heb ik er plots genoeg van. Ik kijk nog tegen een paar kadertjes aan met de
mededeling dat God Me Ziet en Ik Dus Niet Mag Vloeken en de wetenschappelijk ondersteunde, indroeve
zinsnede dat Elk Huisje Zijn Kruisje Heeft.
Dat zoldergedoe is een spartaanse marteling. Ik moet verdorie nog aan opkuisen beginnen en die vermaledijde rommelmarkt blijft maar door mijn hoofd spoken. Het grootste gedeelte echter van wat ik ooit bijeen
kon graaien, stof ik gewoon af, verhuis het naar een ander hoekje van de zolder, waar ik het bij een volgende
opknapbeurt opnieuw onaangeroerd zal weerzien. Vereerd misschien door het bezoek van een muizenfamilie.
Zo kan ik natuurlijk aan de gang blijven.
Mijn vrouw schrok zich verrot toen ik op de onderste trede verscheen als een vogelverschrikker. Trouwens,
waar zie je die lappenpoppen nog, behangen
met toevallige kledingstukken? vroeg ik me
af. Ik merkte er nog
eentje op mijn wandeling door het lege land.
De vogels zaten in een
brede kring om hem
heen als was hij een
kindervriend. Eentje
had zelfs het lef om op
zijn houterige arm te
gaan zitten. De belhamel.
Wel, waar is die brol
voor de rommelmarkt?
fronste ze. Is dat alles?
De schaarse spullen
die ik in mijn armen
droeg leken haar verdacht.
Brol? Waar heeft ze het
over? Ik heb nog een paar zaken door het zoldergat gekieperd die regelrecht de vuilniszak in gaan, kaatste
ik terug, of ik probeer er één of andere jeugdbeweging (on)gelukkig mee te maken voor hun rommelmarkt.
Wie weet koop ik daar wat van mijn schatten terug, ik kan er moeilijk van scheiden, ik kan niet leven met de
gedachte dat het door vreemde handen wordt gepamperd, ik koester mijn hebbedingetjes als ongeslepen diamanten. Dan sjok ik met het hele zootje opnieuw naar de zolder.
Zullen we morgen de kelder een grondige beurt geven? vraagt mijn vrouw terloops. Ik zucht verslagen, was
mijn besmeurde handen en kijk wijselijk de andere kant op.
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