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Woord vooraf
Met het voorliggend nummer loopt jaargang 2008 van ons heemkundig tijdschrift op haar
einde. Hoog tijd dus om snel uw lidmaatschap aan onze vereniging te hernieuwen
(mogelijks als steunend lid indien u ons wilt en/of kunt een extra duwtje in de rug
geven), zie daarvoor het overschrijvingsformulier in bijlage. Het lidmaatschapsgeld wordt
in 2009 niet verhoogd!We hopen dat ook u deel blijft uitmaken van onze heemkundige
familie.
Met het overlijden van Jules Van Hecke verloren we één der pioniers van onze
heemkundige vereniging. We wijden in dit nummer een in memoriam aan hem.
Hoofdbrok deze keer in ons tijdschrift is zeker de uitgebreide bijdrage van Rolande Van
Heden over de Proefhoeve te Melle. Norbert De Meyer neemt u even mee in zijn
bespiegelingen en Paul Neirinck luidt een Melse klok. Dat onze vereniging een actief bijtje
is schetst Daniël Lemmens in de rubriek ‘heemkundig nieuws’, als voorzitter licht hij
eveneens een stukje doek in verband met toekomstige projecten.
Met het komende eindejaar in zicht wenst het gehele bestuur u en al uw geliefden een
zalige kerst en een gezond en gelukmakend jaar 2009.
Verderop leest u over onze komende activiteiten. Houdt daarbij zeker ook de datum van
onze eerstvolgende algemene ledenvergadering in het oog, het wordt een leerrijke en
ontspannende avond waarbij we hopen ook u, beste lezer, te mogen begroeten.
Veel leesplezier!
Jan Olsen

De Melse watertoren torent 53m boven de ‘bassins’, rechts een stukje (gekanaliseerde) Gondebeek.

De Gonde 2008 nr. 4

1

IN MEMORIAM JULES VAN HECKE
(1924-2008)
door Jan Olsen
Jules Van Hecke was een der pioniers van onze
heemkundige vereniging. Toen enkele Mellenaars,
waaronder August De Baets, Oscar De Backer en
Paul Den Haese, in de zomer van 1971 startten
met archeologische opgravingen aan de bassins
te Melle op zoek naar sporen van de in de 16de
eeuw verwoeste burcht ‘Cortrosine’, bood Jules
zijn medewerking voor graafwerk aan. Jules had
de groep opgemerkt toen hij in de onmiddellijke
omgeving zat te vissen. Vanaf dan zette hij zijn
vislijn opzij en ruilde deze voor spade, schop en
houweel. Hij werd de voorgraver (het ruwe werk)
bij tal van archeologische opgravingen die onze
vereniging, vaak op zaterdag, uitvoerde, te Melle,
Heusden, Merelbeke, Meilegem, Evergem en
Gent. Bergen, hier ook letterlijk te nemen, werden door hem verzet. In de wintermaanden hielp hij
de archeologica kuisen, selecteren, al puzzelend samenbrengen …
Toen we in juni 1987, bij wijze van
archeologisch experiment, een reconstructie
bouwden van een Romeinse staande aardewerkoven, was Jules er van in het begin bij en
hielp hij bij het zware labeur.
Nooit wilde hij toetreden tot het bestuur, hij
vond dat niets voor hem.
Toen we in het najaar van 1984 startten met
het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum kwam hij op zijn verlofdagen
meehelpen. Al snel werd hij diegene die de
toestromende bidprentjes en doodsbrieven
alfabetisch klasseerde. Tussendoor maakte hij
een familie- en plaatsnamenindex op het boek
‘Poorters en buitenpoorters van Gent’ en zette hij de teksten van het ‘Lant- en Ghewestboeck
vande prochie van Melle ten jaere 1751 ende 1752’ om in leesbaar Nederlands (lezen van oud
schrift had hij serieus onder de knie weten te krijgen). Zijn bewerking verscheen in afleveringen in
diverse nummers van ons heemkundig tijdschrift, dit eind de jaren 1980. Tevns maakte hij
fichesystemen om verscheidene interessante bronnen met genealogische en heemkundige
informatie te ontsluiten voor het publiek. Tenslotte was hij een zeer gedienstige man, behulpzaam
voor alle leeszaalbezoekers, hij was eigenlijk een beetje een voorloper van wat we sinds enkele
jaren de leeszaalverantwoordelijken zijn gaan noemen.
Jules Van Hecke werd te Merelbeke geboren op 8 november 1924 als zoon van Henri en Romanie
Hofman. Hij volgde enkel het lager onderwijs. Na het achtste studiejaar ging hij als zovelen op
veertienjarige leeftijd werken; eerst bij enkele bedrijfjes in de omgeving (o.a. in de
Merelbekestraat te Melle) en later bij de NMBS als spoorlegger. Jaren nam hij ’s morgens heel
vroeg de trein vanuit Zottegem naar Henegouwen. Mettertijd werd hij magazijnier met standplaats
aan het station te Melle. Na zijn pensionering kwam hij quasi dagelijks als vrijwilliger werken in het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum.
Enige jaren geleden werd hij het slachtoffer van een verkeersongeval toen hij als fietser werd
aangereden door een auto. Na zijn herstel is hij nog een tijdje blijven komen naar ons centrum,
maar zijn gezondheid noopte hem uiteindelijk zijn door velen zeer gewaardeerd engagement te
staken.
Jules Van Hecke overleed op 14 september laatstleden. In de intimiteit van zijn naaste familie werd
hij ten grave gedragen. Jules laat een vrouw , een zoon en schoondochter alsook een kleindochter
na. Ook langs deze weg bieden we zijn familie onze diepmenselijke gevoelens van medeleven aan.
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DE PROEFHOEVE
door Rolande Van Heden

Ten tijde van Graaf de Ferraris die de eerste topografische kaarten liet maken, vanaf 1771 tot 1778
was de omgeving van de Proefhoeve zeer bosrijk en dat bleef nog lange tijd zo.
De percelen waar we nu de Proefhoeve vinden waren omstreeks 1664 eigendom van een
zekere Pieter Janssens en jaren later in 1751 eigendom van de erfgenamen van Sieur
Joannes Hyde. Deze Jan Hyde was toen pachter op het kasteel Ter Camere in de Kalverhage en
bezat zelf een 13ha land, bos en weiden. Het waren overwegend bossen, behorend tot het 32ha
grote Geerbos, dat zich uitstrekte over de grens met Wetteren. Aangaande het eigendomsrecht van
dit bos ontstond er meer dan eens een geschil tussen beide gemeenten, tot in 1685 door de Raad
van Vlaanderen een regeling werd getroffen waarbij beslist werd aan Melle 20ha toe te kennen en
de overige aan Wetteren. Het overgrote deel van het bos bleef echter grafelijk gebied dat werd
verpacht.
Door de toenemende landbouwactiviteiten werd er echter steeds meer bos gerooid zodat er in 1850
reeds hier en daar een perceel land of weide lag. Volgens het plan Popp van 1850 waren de bossen
toen voor een groot deel eigendom van Amedée Kervijn, wiens dochter Pauline later zou huwen
met Albert van Pottelsberghe de la Potterie. De totale eigendom van Amedée Kervijn bedroeg toen
te Melle 100ha 31a en 50ca. Zeer waarschijnlijk liet één van deze adellijke heren eind 1800 midden
deze bossen de Rossaerthoeve bouwen.
Wanneer we deze naam ontleden weten we dat saert, sart of exsarta slaat op een betrouwbaar
gemaakt land, land dat door rooien van bomen voor bebouwing geschikt is gemaakt. Ros zou dan
eerder slaan op een dialectische uitspraak van de naam Raes.
Volgens het Oude Landboek van Melle van 1664 weten we dat dit perceel toen in het noorden
grensde aan de straet en in het oosten en zuiden aan het 't cloostergoed van Melle. Volgens het
landboek van 1751 paalde het: noord aan de Bosstraet, zuid aan het Cruysbosselken en west aan
de Dreve. In beide gevallen wordt het toponiem den Rossaert vermeld.
Op 22 november 1920 verkocht Baron Leon van Pottelsberghe de la Potterie een belangrijk deel
van zijn patrimonium aan de Belgische Staat; meer bepaald aan het Ministerie voor Landbouw, met
als belangrijk doel, de oprichting van een proefhoeve ten behoeve van de toenmalige
Rijkslandbouwhoogeschool. De akte werd verleden ten kantore van Notaris Bouckaert te
Oosterzele.
Leon van Pottelsberghe de la Potterie, die tevens burgemeester was van Melle, trad enerzijds op in
eigen naam en anderzijds als gevolmachtigde over zijn echtgenote Raphaëlle Dons de
Lovendeghem, zijn zuster Anne-Marie van Pottelsberghe de la Potterie en Charles de Kerchove
d'Exaerde, vruchtgebruiker, wonende te Brussel. De verkochte goederen bestonden uit drie
hoeven, waarvan er een was verpacht, met aanhorigheden; boomgaard, groentenhof, weiden en
bossen., De totale oppervlakte bedroeg 61ha 73a. Uit de verkoopsvoorwaarden weten we dat er
een recht van doorgang bestond voor paarden en karren, nodig voor de exploitatie van de bossen
en een recht van doorgang op alle ingesloten percelen ten zuidoosten van de spoorweg GentBrussel. Verder bestond er een jachtrecht van 9 jaar op al de loten, uitgezonderd op het ontgonnen
land.
De verkoop werd gesloten door de familie en de Heer Maurice Lippens, Gouverneur van OostVlaanderen die optrad in naam van de Minister van Landbouw. De som bedroeg 506.186 BEF + een
intrest van 5% tot de volledige som was betaald.
Als één van de eerste bewoners op de Rossaerthoeve vinden we het gezin van Pieter CampensRosalie Schollaert en hun vier kinderen en een inwonende hoeveknecht Jules Moerman. Het
gezin was afkomstig van Leeuwergem en verhuisde in de zomer van 1901 naar de Drieswijk te
Melle. Ze werden op de hoeve opgevolgd door de familie Vergaerde, afkomstig van Lendelede.
Deze familie werd in de bevolkingsboeken van Melle ingeschreven op 8 oktober 1901. Het waren
de broers Pieter-Auguste, Eduard, weduwnaar van Eudoxie De Smet, Richard en hun
zuster Eugenie, alle geboren te Aartrijke. Bij hen woonden ook nog Ademar en Julia
Vergaerde, de twee kinderen van Eduard. Zeer waarschijnlijk verlieten ze de hoeve na de Eerste
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Wereldoorlog, aangezien we hen dan terugvinden op de hoeve Kalverhage nr. 10. Uit de
verkoopsakte van november 1920 weten we ook dat de Rossaerthoeve op dat ogenblik leegstond.

In 1921 werd aan U-vormige hoeve een villa aangebouwd en werden de bestaande gebouwen
vergroot en aangepast tot een XXe eeuwse modelboerderij. De in oorsprong landelijke woning
bestond uit twee bouwlagen, onder snijdende zadeldaken met een ingebouwde centrale vierkante
toren, met duidelijke vlieggaten, en met een achthoekige leien spits. Deze duiventoren is nog het
enige uiterlijk zichtbare overblijfsel van de vroegere hoeve, die later nog verder werd
gemoderniseerd en uitgebreid tot een gemengd bedrijf, overwegend veeteelt, met een grootte van
60 ha waarop veldproeven werden verricht.

De proefhoeve te Melle circa anno 1938
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Nadat de hoeve in handen kwam van het Ministerie van Landbouw kwamen de eerste conciërges op
het bedrijf. Het was het gezin van Jan Baptist De Ridder dat als eerste werd ingeschreven in de
bevolkingsboeken van Melle. Jan Baptist werd geboren te Letterhoutem op 4 januari 1866 en was
te Vlierzele gehuwd met Coleta De Wannemaecker. Samen met hun zes kinderen kwamen ze van
Scheldewindeke-Hettingen op 17 maart 1920. Lang bleven ze echter niet op het Hof van de Staat,
want op 10 januari verhuisden ze naar een hof een beetje verder op Vantegem. Ze werden
opgevolgd door Camiel De Pourcq. Hij kwam met zijn echtgenote Juliette Tack van Bevere waar ze
beiden waren geboren. Camiel op 26 september 1888, Juliette op 4 april 1884. Aanvankelijk kwam
Camiel alleen, vandaar dat hij te Melle werd ingeschreven op 13 oktober 1921. Hij huwde te
Oudenaarde op 31 december 1921, en pas na de verhuis van het gezin De Ridder kwam Camiel
zijn bruid. Zij werd te Melle in de bevolkingsboeken ingeschreven op de dag dat het gezin De
Ridder vertrok. Camiel en Juliette kregen samen vijf kinderen. Bij hen woonde ook nog August De
Smet. Hij was knecht op 't Hof en vertrok op 17 augustus 1932 naar Wetteren. Camiel en zijn
gezin vertrokken rond dezelfde tijd naar Molenbeek, Rue Chemin Vert. Na hen woonden er nog
verschillende gezinnen in de conciergewoning van de Proefhoeve. Zo hadden we er het gezin van
Arthur Truwant en Louise Van De Putte. Zij kwamen van Dranouter en woonden er van 1932 tot
1938. Dan kregen we het gezin van Jan Baptist Van Der Borgt en Regina Bogaerts, afkomstig van
Boortmeerbeek. Zij kwamen van Hoever op 6 februari 1939 en keerden tijdens de oorlog in 1941
terug naar hun geboortedorp.Na hen hadden we André Cornelis en Maria Mathilde Van Nevel met
hun vier kinderen op de hoeve en nadien Octaaf Bracke en Martha Kellens. Octaaf Bracke werd te
Melle geboren op 5 augustus 1909 en woonde, toen hij nog landbouwwerkman was onder André
Cornelis te Gijzenzele. Pas bij het vertrek van deze laatste vestigde hij zich op de Proefhoeve zelf.
Tegenwoordig wonen er nog altijd twee gezinnen als huisbewaarders op de Proefhoeve, namelijk
dit van André Turtelboom en dit van Karel Vermeulen.
De geschiedenis van de Proefhoeve kunnen we moeilijk beschrijven zonder eerst een duidelijk
beeld te schetsen van het ontstaan van het landbouwonderwijs, op het einde van de XIXe eeuw.
Naar aanleiding van de grote voedselschaarste van 1845-1850 ontstonden allerlei initiatieven in de
landbouwpolitiek met vooral als doel enerzijds te komen tot een beter bodemrendement en
anderzijds tot een grotere beroepsbekwaamheid van de landbouwer.
In die optiek ontstond in 1860 dan ook het "Institut Agricole de l'Etat" te Gembloux.
Aangezien eind 1800 nog altijd 2/3 van de Belgische bevolking betrokken was bij de landbouw en
de hogere landbouwopleidingen beperkt bleven tot de twee Franstalige vestigingen te Leuven en te
Gembloux, ging de eis voor een landbouwfaculteit dan ook in eerste instantie uit van de Vlaamse
Beweging, meer bepaald van Lodewijk De Raet. Hij pleitte niet alleen voor de vernederlandsing van
de Gentse universiteit maar ook voor de oprichting van een Faculteit Landbouw en
Veeartsenijkunde. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was zijn rapport met een volledig
uitgewerkt wetsvoorstel en gesteund door de drie grote partijen nog niet besproken in de Kamer.
De Duitse bezetter realiseerde de Vlaamse verzuchtingen inzake onderwijs. De Gentse universiteit
werd vernederlandst en kreeg onder meer een Land- en Tuinbouwschool. Wanneer na de oorlog de
lessen hernamen was er aan de universiteit geen spoor meer van landbouwonderwijs, noch in het
Nederlands, noch in het Frans. Enkele maanden later legde de toenmalige Minister van Landbouw,
A. Ruzette, een wetsvoorstel neer dat de herziening inhield van het landbouwonderwijs en de
inrichting van twee staatslandbouwhogescholen; eén Nederlandstalige en de reeds bestaande
te Gembloux. De regering zette spoed achter de organisatie van de Vlaamse landbouwhogeschool
en benoemde op 17 november 1919 Cyriel Van Damme, een landbouwingenieur, afgestudeerd te
Leuven in 1897, tot beheerder. Zijn opdracht bestond erin een gepaste locatie te vinden en het
Vlaamse landbouwonderwijs in te richten. Toen hij in februari 1920 erin slaagde een geschikt pand
in de St-Amandsstraat te Gent te huren en te Melle 60 hectaren grond kon kopen was de nodige
basisstructuur dan ook voorhanden en kon men starten. Leraren zouden benoemd worden door de
regering, assistenten door het Ministerie van Landbouw. Het KB van 31 augustus van dat jaar
vermelde niet alleen het reglement van "de Gentse Landbouwhoogeschool van den Staat en
de Hoeve voor Proefnemingen", maar voorzag ook in de mogelijkheid "Staties voor
Opzoekingen" in te richten
De officiële openingszitting had plaats op 20 oktober 1920 in aanwezigheid van Minister Ruzette en
tal van andere prominenten.
De ingenieursopleiding bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en tijdens de eerste
10 jaar werd het wetenschappelijk opzoekingwerk dan ook vooral gedaan op de grote hoeve te
Melle, die zowel een didactische als een experimentele opdracht had. Vooreerst gaf ze aan de
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Enkele zichten op de gebouwen van de Proefhoeve
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studenten de gelegenheid de landbouwpraktijk grondig te leren kennen. Verder konden ze daar
allerlei onderzoeken doen aangaande culturen, landbouwgewassen, veevoeding, enz.
Studeren aan de pas gestichte landbouwhogeschool was niet niets en zeker niet goedkoop
Vooreerst moest men voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals minimum 16 jaar oud zijn, een
getuigschrift van de volledige oude of nieuwe humaniora op zak hebben of slagen in het
toegangsexamen. Anderzijds was er het hoge inschrijvingsgeld, zo betaalde men in 1920 350 BEF,
laboratoriumoefeningen meegerekend. Dit was zelfs 100 BEF meer dan voor sommige andere
universitaire studierichtingen.
In de beginjaren werden hoofdzakelijk experimenten opgezet met betrekking tot
voedingsgewassen, stikstofbemesting van weidegrond en de invloed hiervan op de veeuitbating.
Eigenaardig genoeg is dat het Hoger Landbouwonderwijs georganiseerd werd door het Ministerie
van Landbouw en niet door het Ministerie van Onderwijs. Dit gebeurde pas op 10 maart 1933 toen
het gehecht werd aan de Dienst voor het Technisch Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs. De
proefstations bleven echter onder het Ministerie van Landbouw. De band tussen de proefstations en
de Landbouwhogeschool was echter heel nauw, want de proefstations waren niet enkel gehuisvest
op de Proefhoeve, maar mochten ook gebruik maken van het landbouwmateriaal, de gronden en
het vee, maar konden ook beroep doen op het personeel. Anderzijds moesten de proefstations door
hun experimenten dan ook bijdragen tot het onderwijs en de wetenschappelijke opleiding van de
studenten. De proefstations werden geleid door de titularis van de vakken waarover men
opzoekingen deed.
Zo duurde het tot in 1930 eer het 1ste Proefstation voor Landbouweconomie op initiatief van Prof.
Smeyers tot stand kwam. Dit legde zich vooral toe op het voortbrengen en inkuilen van eiwitrijke
groenvoeders en de rentabileit van het landbouwbedrijf, meer bepaald de landbouwboekhouding.
In de daaropvolgende jaren ontstonden dan de proefstations voor Plantenveredeling, voor Veeteelt
en voor zuivelonderzoek. Kort na de Tweede Wereldoorlog ontstonden dan de Rijksstations voor
sierplantenveredeling, boerderijbouwkunde, insectenkunde, kleinveeteelt, plantenziekten en
zeevisserij.
Reeds in 1938 stond er in één van de verslagen van de vergadering van de Technische Raad van
de Landbouwhoogeschool dat de bestaande veestal dringend moest verbeterd worden. De indeling
was niet praktisch, de voederbediening en reiniging waren moeilijk. Verder werd er op gewezen dat
de stal zijn doel als onderwijs voor studenten miste daar het geen modelstal was maar een gewone
veestal. Er werd ook melding gemaakt dat op veel landbouwbedrijven beter ingerichte veestallen
waren. Dus moesten er dringend nieuwe stallen bijgebouwd worden. Deze zullen zo modern
mogelijk moeten ingericht worden, een Landbouwhoogeschool-Proefhoeve waardig, waarin
studenten en landbouwers de nodige vee- en stalkennis zullen kunnen opdoen.
Op de villa had ondertussen Leon Kempeneers zijn intrek genomen. Leon was de eerste
landbouwingenieur die op de Staatshoeve kwam wonen. Hij was geboren te Neerhespen op 20
maart 1885 en te Nederbrakel gehuwd op 23 juni 1914 met Marie-Clothilde Van Coppenolle. Het
echtpaar had toen reeds vijf kinderen. Ook dit gezin kwam van Bevere en werden te Melle
ingeschreven op 17 augustus 1922. Leon Kempeneers onderwees de leervakken: algemene
landbouw, bemestingsleer, landbouwmachines en boekhouden. Hij publiceerde onder meer:
Modelhoeve voor Haspengouw, Modelhoeve voor de Kempen en Modelhoeve voor de Duinstreek.
Hij overleed echter vrij plots en na diens overlijden te Melle op 9 november 1930 vertrokken zijn
echtgenote en de kinderen naar Gent. Ze werden te Melle uitgeschreven op 25 maart 1931.
Waarschijnlijk stond de villa toen een drietal maand leeg, want Joannes Hubertus Berlangee
kwam pas op 23 juni 1931 naar de hoeve. Hij werd geboren te Aspelare op 18 september 1896 en
was te Zottegem gehuwd op 21 mei 1931 met Germaine De Groote, geboren te Sint-JorisAudenhove op 15 april 1893 en weduwe van Nestor Berlengee. Hun geluk was echter van korte
duur want Germaine stierf te Melle op 7 november 1933. Amper vier jaar later hertrouwde Hubert
Berlangee te Veurne op 4 mei 1935 met Elisabeth Coevoet, er geboren op 20 november 1904.
Samen hadden ze twee kinderen.
Hubert Berlangee kwam in dienst als tijdelijk assistent aan de Rijkslandbouwhogeschool op 1 juni
1930. Voordien was hij leraar aan de gewestelijke landbouwscholen te Herzele, Idegem en SintMaria-Horebeke. In 1932 werd hij assistent en op 1 januari 1939 werd hij bevorderd tot werkleider
met een jaarlijkse wedde van 35.000 BEF. Hij bleef dit tot zijn op pensioenstelling op 18 september
1961. Hubert Berlangee stierf te Gentbrugge op 7 januari 1977, 80 jaar oud.
Als werkleider op de Proefhoeve had hij kosteloze inwoning, vuur en licht en genoot heel wat
aanzien in de streek. Als boerenzoon kende hij het bedrijf door en door en onder zijn bestuur werd
de proefhoeve uitgebouwd tot een toonaangevend melkveebedrijf. Hij maakte zich in de jaren
dertig ook verdienstelijk door de paardenfokkerij en nadien door de varkenskweek. Onder zijn
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waakzaam oog werd in 1932 ook begonnen met het selecteren van leghoenders en met een
tweede proefstation voor veredeling van voedergewassen.
Berlangee was zeer praktisch ingesteld waardoor hij een goede gesprekspartner was voor de vele
landbouwers waarmee hij contacten onderhield en die hij op de Proefhoeve ontving. Zo trok hij in
mei 1950 samen met landbouwer Victor De Roo, van het 't Goet ter Calverhaeghe en burgemeester
Henri de Potter d'Indoye, naar Brussel om naar aanleiding van de aanleg van de autostrade door
de Kalverhage, een grondruil voor te stellen aan de toenmalige minister van onderwijs.
Regelmatig kwam ook Het Technisch Comiteit der Lanbouwhoogeschool samen om de belangrijkste
punten te bespreken Zo werd er in de vergadering van 14 november 1938 besloten 1ha 10a weide
af te staan aan het Rijkstation voor Plantenveredeling om bemestingsproeven aan te leggen. Dit
perceel zou in kleine perceeltjes onderverdeeld worden om de uitwerking na te gaan op grasland
van stikstof, fosforzuur, potache, kalk en magnesium. Dit gebeurde in samenwerking met de
maatschappij Comptoir de Sulfate d'Ammoniaque, die tevens het project financierde.
In dezelfde vergadering werd ook besloten al de melk op de Proefhoeve voortgebracht, te leveren
aan het Zuivelstation op de Brusselsesteenweg dat een beetje later met de melkverwerking zou
beginnen. Er werd overeengekomen dat eene vergoeding per liter melk zal moeten betaald worden,
gesteund op den handelsprijs.
Ook de verbetering van de rundveestal kwam ter sprake, daar deze niet meer voldeed op
hygiënisch gebied. Ook de ruimte volstond niet meer ten gevolge van de uitbreiding van de
veestapel.
Berlangee had het lang niet altijd gemakkelijk op zijn modelboerderij, zeker niet in het begin van
de Tweede Wereldoorlog. Zo werden in de periode van 19 mei tot 1 juni 1940 niet minder dan 42
runderen aangeslagen, waaronder 5 koeien, 17 vaarzen, 3 kweekstieren en 17 ossen voor een
totale waarde van 92.200 BEF. Daarnaast liet de Duitse Overheid nog eens de hand leggen op 3
paarden, 2 merries en 1 ruin voor een waarde van 20.500 BEF. Ook 800 hennen, 5 volle zeugen en
13 mestvarkens werden weggehaald samen met nog heel wat materiaal en veevoeders. Het totale
verlies werd geschat op 170 450 Br, de schade aan de gebouwen niet meegerekend.
Ook op het land veranderde er het één en ander. Zo bestonden in 1938 de teelten nog uit 8ha 54a
tarwe, 3ha 55a suikerbeeten en 1ha aardappelen, doch voor 1940 werd er door de Duitse bezetter
geëist dat er 12ha 81a tarwe, 4ha 62a suikerbeeten en 1ha 10a aardappelen zou geplant of
gezaaid worden. Hierop liet de directie van de Proefhoeve in een schrijven van 14 november 1939
weten dat er voor het aanleggen van proefvelden een zekere oppervlakte nodig was en deze
maatregelen dus niet konden gelden zoals voor een gewoon bedrijf, aangezien er minstens 7ha 50a
nodig was voor de veeteelt, meer bepaald voor weiden en voor proeven op de voeding van dieren.
In dezelfde brief wordt er ook gevraagd of de suikerbieten mogen vervangen worden door
voederbieten, want voor het telen van suikerbeeten is het immers nodig weiden om te ploegen,
waardoor de veestapel zal moeten inkrimpen bij gebrek aan proefmateriaal.
Nog voor het uitbreken van de oorlog werd de wagen van de heer Berlangee opgeëist. Dit feit op
zich gaf aanleiding tot heel wat geschrijf tussen de Heer Baptist, bestuurder van de Proefhoeve en
de rector te Gent en de minister van openbaar onderwijs. Zo werd er meer dan eens gewezen op
de ligging van de hoeve: de hoeve ligt op verren afstand van de stations, er zijn geen
vervoerdiensten, er is geen telefoon en dus geen hulp als er zich iets voordoet. Doch niets gebaat,
de auto van het merk Ford type 81A kwam niet terug. Het uiteindelijk ongunstig resultaat werd per
brief op 16 maart 1940 meegedeeld. Ondertussen was er al weer een andere plaag. De
coloradokeve. In dit opzicht werd op 27 april 1940 de vraag gericht tot de aanwerving van een
landbouwkundig ingenieur ter bestrijding. Doch in hoeverre hierop werd ingegaan weten we niet,
want veertien dagen later was het volop oorlog en de Proefhoeve lag midden in het Bruggenhoofd
van Gent, de verdedigingslinie rond Gent met zijn vele bunkers.
Na de vele opeisingen werd er op 17 juli 1940 door de heer Baptist vanuit de Proefhoeve een brief
gericht aan de beheerder van de Rijkslandbouwhogeschool te Gent met de vraag tot herstelling van
het bedrijfskapitaal en dit om haar normale taak te kunnen vervullen en bij te dragen tot de
bevoorrading van de bevolking. De gevraagde som bedroeg 170.450 BEF, de schade die men leed
door het weghalen van vee, materiaal en voeders.
Hierop kwam een positief antwoord op 31 oktober 1940 en werd een eerste schijf van 70.000 BEF
gestort. Op 19 december 1946 werd er een aanvraag ingediend tot staatstussenkomst maar het
duurde nog tot 29 januari 1958 voordat er door het Ministerie van Openbare Werken en van
Wederopbouw een bedrag van 29.808 BEF werd uitbetaald, voor de schade geleden in mei 1940
aan de veldvruchten en de voorraden van de Proefhoeve in de Bosstraat te Melle.
Na de oorlog hervatte de Proefhoeve haar normale activiteiten, doch in 1956 werd zij
geteisterd door brand. Toen brandde het gebouw, waar de melkerij en het kleinveeteelt was
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ondergebracht, volledig uit. Het was op de vooravond van Allerheiligen en volle maan. De lucht was
zeer klaar en het vroor zodanig dat de waterslangen van de brandweer vastvroren aan de grond.
De lichtinval vormden de vele ijspegels een ware kleurschakering, waar de kinderen uit de
Kalverhage de volgende dag verwonderd stonden naar te kijken. Na de brand werd de melkerij niet
meer heropgestart.
Rond 1957 kregen de Rijksstations echter een eigen onderkomen, los van de Proefhoeve en dit met
een eigen directie. Dit betekende zeker niet het einde van het wetenschappelijk onderzoek want
mede door de ruimere onderzoekskredieten aan de Landbouwschool toegekend, bestonden er eind
1969 niet minder dan 29 laboratoria en onderzoekscentra.
Halfweg de jaren vijftig ontstonden er plannen om de Rijkslandbouwhogeschool, samen met de
Veeartsenijschool om te vormen tot één faculteit en deze bij de Rijksuniversiteit Gent te voegen.
Pas in 1962 werd hierover een overeenkomst met de Minister van Onderwijs bereikt, doch alles
bleef aanslepen. Uiteindelijk werd op 5 juli 1965 de benaming Rijkslandbouwhogeschool Gent
officieel gewijzigd in Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen, maar het duurde nog tot 9 mei
1970 eer de aansluiting bij de universiteit rond was.
Bij de aansluiting aan de RUG waren de gebouwen en terreinen van de FLW verspreid over 4
centra.
1. Het centraal complex aan de Coupure, met het serrecomplex en het studentenpaviljoen.
2. De gebouwen van de Proefhoeve en plantenteelt in Melle.
3. Het tuinbouwproefbedrijf in Afsnee
4. Het Almoeseneiebos in Gontrode. Als modelhoeve was de Proefhoeve genoodzaakt

haar gebouwenpatrimonium voortdurend aan de nieuwe eisen van een moderne
landbouwuitbating aan te passen.
Zo werd begin de jaren vijftig overgegaan tot het bouwen van een vrije loopstal door het
Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderwijs in Nijverheid en Landbouw, het
I.W.O.N.L.. De overdracht van deze gebouwen gebeurde bij notariële akte verleden te Gent op 23
maart 1955, waarbij de gebouwen ten kosteloze titel overgedragen werden aan de Belgische Staat,
ten behoeve van de Proefhoeve.
Op 2 februari 1962 werd er door rector Prof. ir. Petit een schrijven gericht aan het Ministerie van
Nationale Opvoeding en Cultuur, dienst Hoger Onderwijs waarin werd gewezen op het probleem
van de vleesproductie en de vleesverwerking in Europees verband en de noodzaak van de
oprichting van een nieuwe proefstal voor rundvee en varkens, met tevens een afdeling bestemd
voor het slachten van proefdieren en voor het versnijden, bewaren en verwerken van vlees. Na de
vereiste toelatingen werden de werken toevertrouwd aan het Studiebureel Van Kerckhove uit
Roeselare. De eigenlijke aanbesteding gebeurde in januari 1966.
De kostenraming werd geschat op 18.000.000 BEF, materiaal, labo-uitrusting, meubilair en
wegeniswerken inbegrepen. Uiteindelijk werd in 1973 het slachthuis op de campus geopend.
Voordien werden de dieren, die ter plaatse waren gekweekt, in het slachthuis van Velzeke geslacht
en was er op de campus enkel een snijzaal in gebruik. Van deze dieren werden bepaalde
ribstukken, de 7de, 8ste, 9de rib, verwijderd en getest om de karkassamenstelling te kunnen
bepalen. Prof. Martin, in 1967 benoemd tot titularis van de Leerstoel voor Voeding en Hygiëne en
drijvende kracht achter de oprichting van het slachthuis, zocht gespecialiseerd personeel en op die
manier werd Oscar De Kegel, uit Massemen aangeworven als slachter-beenhouwer. Zijn allereerste
taak bestond in de inrichting van het slachthuis en de aankoop van het klein materiaal, zoals
messen, bijlen enz.
In het begin werd alles nog manueel gedaan en varieerde het aantal dieren dat voor de slacht in
aanmerking kwam van 2 tot 3 runderen per week. Geleidelijk aan steeg de aanvoer. Zo had men in
1984 4.096 slachtingen, waarvan 1917 experimenteel. Het vlees dat niet voor proeven in
aanmerking kwam werd verkocht aan het eigen personeel. Aangezien er in de stille periode, dit is
de tijd waarop de dieren nog niet slachtrijp waren, niet kon geslacht worden én om het slachthuis
toch rendabel te laten zijn, liet men toe dat een grossist zijn dieren kwam slachten. Met de
opbrengst hiervan deed men dan allerlei kleine herstellingen, zodat men niet telkens een beroep
diende te doen op de universiteit.
Bij het slachten werd de vleeskwaliteit van deze dieren ook nauwkeurig getest, vandaar het belang
van de snijzaal en de labotesten. Zo had men de commerciële versnijdingen en de anatomische
versnijdingen, waarbij vooral de apparatuur werd uitgetest. Waren deze resultaten goed dan
werden ze uitvoerig besproken op de markt gebracht. Op die manier ontstonden de EEG-normen in
verband met de inrichting van een slachthuis en de wetgeving waaraan de kwaliteit van het vlees
moest voldoen, de SEUROP waarden. Dit waren de categorieën, van AA tot C, waarin het vlees
onderverdeeld werd volgens de metingresultaten zoals de conformatie, de spekdikte, model, rug,
gewicht, % rood vlees.
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Het slachthuis genoot een internationale faam, zo werden er zelfs voordrachten gegeven tijdens
een studiereis naar Griekenland. Een persoon die we hier zeker niet mogen vergeten en die een
hele grote inbreng had bij al deze ontwikkelingen was Prof. ir. Guido Van de Voorde, werkleider van
het slachthuis.
Het vleeskwaliteitsonderzoek startte zijn activiteit met vooral onderzoek naar de malsheid van
rundvlees en de studie van de rijping van droge worst. De aandacht werd vooral toegespitst op de
malsheid van het vlees van dikbilrunderen. Het onderzoek over de vleesfermentatie werd echter
uitgevoerd met financiële steun van de vleeswarenfabrieken Imperial NV en Ter Beke NV.
Rond 2003 stopte men met alle slachthuisactiviteiten en werd enkel nog het labo weerhouden.
Op de Campus was er ook een Commissie van Toezicht van de Proefhoeve die regelmatig
vergaderde. Zo stond op de agenda van 1 juni 1979 de wijzigingen van het Statuut van de
Proefhoeve. Op de agenda van de maand januari vond men dan de jaarlijkse algemene balans van
het voorbije jaar en de op te maken begroting voor het komende jaar met de op te starten proeven
in de verschillende disciplines.
Zo besliste het Bestuurscollege in de vergadering van 9 februari 1996 tot de oprichting van
een centrale dienst "Biocentrum-Agri-Vet" en tot de instelling van een stuurgroep en een
bureau ervan. De stuurgroep zou bestaan uit leden van elke Faculteitsraad en een
vertegenwoordiger van de studenten. Het bureau of het dagelijks bestuur zou bestaan uit een
beperkte afvaardiging van deze stuurgroep. Agri-Vet-Research and Developement R.U.Gent is
dus een fusie, onder de vorm van een v.z.w., tussen de Proefhoeve van de Faculteit
Landbouwwetenschappen en deze van de Faculteit Diergeneeskunde. Het is een organisatie die
relatief onafhankelijk staat van de beide Faculteiten en die onder toezicht van bovenvermelde
stuurgroep een aantal opdrachten moet vervullen in het kader van de universitaire opleidingen,
maar op zelfbedruipende wijze. Dit initiatief moet er dus voor zorgen dat de universiteit een
grotere uitstraling krijgt door een nauwere samenwerking met de industrie, waardoor er
automatisch ook meer fondsen voor onderzoek zouden komen
Wat de studentenopleiding betreft bleef tot 1 oktober 1992 de naamgeving ongewijzigd. Dan pas
komt de naam Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschap in voege.
Ondertussen had men in het academiejaar 1990/91 de invoering van het studiepuntensysteem en
de wijziging van de twee wettelijke diploma's, namelijk dat van landbouwkundig ingenieur, dat
reeds omgevormd was naar bio-ingenieur en het diploma van scheikundig ingenieur dat reeds
gewijzigd was in bio-ingenieur voor de scheikunde en landbouwindustrieën, naar 5 academische
opleidingen bio-ingenieur.
Daar waar in het begin de opleiding van landbouwingenieurs zich beperkte tot de traditionele
activiteiten zoals productie van planten en dieren en de verwerking van de voortgebrachte
producten, ligt het studiedomein nu heel wat ruimer en wordt er meer aandacht besteed aan
chemische en fysische procestechnologie, ecologie, milieutechnologie, afvalverwerking,
energiebesparing, natuurbeheer enz.
In 1994 worden dan de eerste diploma's uitgereikt. Het zijn deze van
1. Bio-ingenieur in de Landbouwkunde met als opties:
Plantaardige productie
Dierlijke productie
tuinbouw
tropische landbouw
gewasbescherming
landelijke genie
landbouweconomie
2. Bio-ingenieur in het Land-en bosbeheer met als optie
Bodem- en waterbeheer
Bosbeheer
Landinrichting
3. Bio-ingenieur in de Scheikunde met als opties
Toegepaste Chemie en microbiologie
Levensmiddelentechnologie
Voeding
4. Bio-ingenieur in de Milieutechnologie
5. Bio-ingenieur in de Cel-en genbiotechnologie
Het aantal studenten kende een continue groei met een dieptepunt in 1959/60 met slechts 127
studenten, waarvan 27 eerstejaars. In het academiejaar 1968/69 telde men 279, waarvan
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110 eerstejaars. In 1979/80 waren er 616 studenten waarvan 229 eerstejaars en in
1993/94 1300, waarvan 329 in het eerste jaar.
Verder wordt er nog voorzien in de voortgezette academische opleidingen. Deze omvatten
veelal een Engelstalig programma. Zo ontving Commandant J.Y. Cousteau in 1981 een
eredoctoraat in de milieusanering. Verder heeft men ook nog de richtingen Eremologie of
woestijnkunde en aquacultuur.
De Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen is binnen de Gentse
Universiteit ongetwijfeld deze met het grootste internationale studentenbestand.
Anno 2008 omvat de opleiding tot bio-ingenieur twee cycli. Ze begint met een bacheloropleiding
die loopt over drie jaar en een mastercyclus van twee jaar.
Elke master bevat een pakket aan stamvakken, specifiek voor de gekozen richting, die nog altijd
bestaat uit de opleiding:

Landbouwkunde

Bodem- en waterbeheer

Bos- en natuurbeheer

Chemie en bioprocestechnologie

Levensmiddelenwetenschappen en voeding

Cel- en genbiotecnologie

Milieutechnologie.
Wekelijks zijn nog altijd enkele studenten aan de slag op de Proefhoeve in het kader van hun thesis
of masterproef. Ook in de labo's wordt er nog altijd volop gewerkt. Tegenwoordig worden er vooral
proeven gedaan naar Omega 3-vetzuren. Als één van de trouwe medewerkers mogen we hier dan
ook Mevrouw Daisy Baeyens van Wetteren zeker niet vergeten.
De vakgroepen
1. Landbouweconomie
Gegeven vanaf de oprichting in 1920.
De dienstverlening bestaat uit het meehelpen oplossen van marketing- en
managementproblemen
uit
de
agro-voedingssectoren
door
middel
van
voordrachten en studiedagen: bv. consumentengedrag, ruilverkaveling …
2. Plantaardige productie
Landbouwplantenteelt, tuinbouw, sierplantenveredeling.
3. Gewasbescherming
Hier richt het onderzoek zich op de biologie en de bestrijding van ziekten en plagen
in de land- en tuinbouw en op de invloed van pesticiden o.a. residu's.
4. Bos- & waterbeheer
Omvat algemene bosbouw en dendrologie, tropische bosbouw, bospolitiek en –
wetgeving, houttechnologie en houtbiologie.
5. Landbouwtechniek
Dit omvat het vroegere onderzoekscentrum voor boerderijbouwkunde en het labo
voor landbouwwerktuigkunde, met in praktijk de veehouderijgebouwen
(loopstallen), de akkerbouwbedrijfsgebouwen, tuinbouwkassen en stalventilatie.
Naar dienstverlening toe behelst dat iedereen die vragen heeft met betrekking tot
stallenbouw, -inrichting, -klimaatregeling hier terecht kan.
6. Biochemische & microbiële technologie
Hier heeft men o.a. de studie van omgevingsparameters op diverse microbiële
culturen zoals gisten en schimmels en hun toepassing in de voeding.
De dienstverlening bestaat vooral uit hulp aan diverse diensten, o.a. gerecht.
7. Levensmiddelentechnologie & voeding
Conserveringsmethoden en verpakking, tegenwoordig
Rijkszuivelstation, Brusselsesteenweg te Melle.
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8. Toegepaste analytische & fysische chemie
Gegeven vanaf de oprichting in 1920 met o.a. de lessen verontreiniging en sanering
van bodem & water en bemestingsleer.
9. Toegepaste ecologie en milieubiologie
Onderzoek oppervlaktewateren en recyclage van afvalstoffen.
De
dienstverlening
bestaat
vooral
uit
hulp
in
het
opmaken
milieueffectenrapporten, opgelegd door de overheid aan bedrijven.

van

10. Toegepaste wiskunde, biometrie en procesregeling
Omvat de brugcursus wiskunde voor studenten burgerlijk ingenieur.
11. Organische chemie
Met de afdeling: milieuchemie en technologie en de afdeling aroma, smaak en
voedingsmiddelen, met een uitgebreid practicum in de eerste proef.
12. Bodembeheer en –hygiëne
Voordien agrarische bodemkunde met o.m. bodemvruchtbaarheid, bodemerosie en
bodembehoud.
13. Dierlijke productie
Gegeven vanaf de oprichting in 1920.
In 1956 startte het onderzoek en de studie van het metabolisme in de pensmaag
van herkauwers en de optimalisering van de vetverbetering bij herkauwers. In 1959
werd dan het studiecentrum voor rundvleesproductie toegevoegd. Deze studie
omvatte
de
genetische
en
niet-genetische
invloedsfactoren
bij
de
rundvleesproductie, met de oprichting van een universitair proefslachthuis, dat toen
uniek was in Europa
Tot 1976 deed men ook afstammelingenonderzoek naar de fokwaarde voor
vleesproductie van toekomstige KI-stieren. Doch vanaf 1980 werden, door de
sterke inkrimping van het personeelsbestand, geen eigen dieren meer gefokt.
Men verzamelde ook de slachtgegevens van proefdieren, afkomstig van andere
onderzoekscentra van het Ministerie van Landbouw.

Bronnen
- Bouwen door de eeuwen heen.Anno 1989
Inventaris van het cultuurbezit in België. Provincie Oost-Vlaanderen.
Arrondissement Gent. Kantons Destelbergen - Oosterzele
- Jubileumboek 1920-1995, uitgegeven door de Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste
Biologische Wetenschappen
en bijhorend Liber Memorialis
- Informatiebrochure Bio-ingenieur 2008, Universiteit Gent
- Kwaliteit en technologie van vlees.
Studie uitgevoerd door de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen,
afdeling Vleestechnologie, vakgroep Dierlijke Productie, uitgegeven Universiteit Gent 1998
- Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle
Bevolkingsboeken
Kadastraal plan van P.C. Popp en Atlas der buurtwegen
- Archief Universiteit Gent, Rectoraat, Sint-Pieternieuwstraat Gent
Mevr. Langendries, archivaris
Hypotheekbewaring Volderstraat Gent
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LAAT DIE KLOK WEER LUIDEN
door Paul Neirinck

Waar nu het sport- en recreatiedomein De Kouterslag ligt stond tot in
1978 een hoeve. Bij de onteigening heeft mijn nonkel, de toenmalige
pachter Daniël Neirinck, de klok die op het dak stond, onder zijn
hoede genomen. Het is zijn wens deze klok terug een plaats te
bezorgen op de Kouterslag.
De klok draagt de tekst : “J.B. Wierinck me fudit tot Overmeire. Anno
1779.” Op de zijkant staat een medaillon, met de afbeelding van een
man, met de hand op de borst. Hij is gekleed in een mantel, met
wijde plooien over zijn lichaam gedrapeerd. De eigenlijke klok is
ongeveer 22 cm hoog. Het hengsel, om ze op te hangen in de
klokkenstoel is nog aanwezig.

De familie Wierinck leverde in de 18e en 19e eeuw befaamde
klokkengieters. Onder andere in Oud-Gastel (J.B.
Wierinck -1760), Sint-Jan Weelde (Jean Baptist
en Fransus – 1775) , Bassevelde (J. B. en F. –
1782), Letterhoutem (1821 - C.J Wierinck), kon
of kan men Wierinck-klokken horen luiden. In
1813 werd voor Wetteren een brandklokje
gegoten. Dit klokje heeft momenteel een
ereplaats gekregen in de hal van het huidige brandweerstation. Ook te Gontrode in de toren van de
Sint-Bavokerk hing in 1824 een klok van de gieterij Wierinck, het was de periode van Jan Baptist.
De klok is duidelijk ouder dan de afgebroken hoeve, die pas
rond 1900 werd gebouwd, na de eerste werken voor de
aanleg van de nieuwe spoorlijn Brussel – Oostende. Het
meeste waarschijnlijke, hoewel we dit niet kunnen
bewijzen, is dat ze afkomstig is van de het vroegere goed
van Cortrosine, onteigend en afgebroken om deze spoorlijn
te kunnen aanleggen. In 1779 zou de hoeve verpacht
geweest zijn aan Macharius van Doorsselaere, die in 1762
en nog eens in 1777 burgemeester van Melle werd (August
De Baets, Bijdragen tot de geschiedenis van Melle / 1996).

Er loopt ook een verhaal dat de klok afkomstig zou zijn van het vroegere klooster. Het zou kunnen
dat de klok behoorde tot de inboedel van het klooster die in
1784 werd verkocht. Ze zou dan kunnen aangekocht zijn
door Karel Hendrik De Broyer, de laatste prior van het oude
regime. Jozef II, de keizer-koster besliste in 1783 dat alle
in zijn ogen nutteloze kloosters moesten afgeschaft worden.
De hele inboedel van het College werd daaropvolgend in
1785 te koop gesteld. (Henri Verbist, De geschiedenis van
Melle, 1962, p. 176 – 182). Veranderde bij die gelegenheid
de klok van eigenaar? Misschien kan verder onderzoek in
het archief van het College hierover uitsluitsel brengen.
De hoop leeft dat deze historische klok een mooie, tevens ook een veilige plaats kan krijgen op het
domein Kouterslag.
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De besturen van de Heemkundige Vereniging De Gonde en het Heemkundig
Genootschap het Land van Rode hebben afgesproken om mekaars activiteiten in
hun respectievelijke tijdschriften aan te kondigen, vandaar onderstaande:

De Nacht van de Geschiedenis

Dinsdag 24 maart 2009 om 20.00 uur
Een lezing door Lucien De Smet, voorzitter van het Heemkundig Genootschap Land van Rode met
als titel: “Het Land van Rode van onder het stof”
In het Dienstencentrum 'Gentbrugge'
Braemkasteelstraat 35
9050 Gentbrugge
Het Land van Rode.
De naam “Land van Rode” lijkt ons voldoende bekend, te oordelen althans naar de diverse
verenigingen en diensten die zich aldus noemen. Anders is het wanneer men meer wil weten
en u vraagt waar lag het historische Land van Rode? Welke gemeenten assorteerden daar
onder? Hoe is het ontstaan?
Om hierop een afdoend antwoord te vinden, ging het heemkundige genootschap grasduinen
in oude stofferige papieren en haalde voor u van onder de “stof” een antwoord op deze
vragen.
Aan de hand van een PowerPoint presentatie tracht Lucien De Smet, voorzitter van het
heemkundige genootschap, één en ander duidelijk te maken.
Deel I: Wat verstaat men onder het historische Land van Rode en hoe werd het
bestuurd?
Deel II: Als aanloop naar het ontstaan en de groei, starten wij bij de vroegste
bewoners van de streek.
Deel III: Ontstaan en groei van het Land van Rode.
Deel IV: Het einde met de verdeling in 1796.
MEDEORGANISATOR (EN): Davidsfonds Gentbrugge en Heemkundig Genootschap Land van Rode
DEELNEMINGSPRIJS: Gratis voor Davidsfonds leden en niet-Davidsfonds leden.
Vooraf inschrijven noodzakelijk: neen
Webadres: www.gentbrugge.davidsfonds.be
Verdere info: secretaris@landvanrode.be

LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING DE
GONDE 2008
(aanvulling gegevens t.e.m. 10 december 2008)

steunende leden
DE SMET

Luc

Melle

leden
HOUBRAKEN
HOUBRAKEN
VAN CAENEGHEM

Simonne
Yvonne
Paul
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IN HET VOORBIJGAAN
ROZE OLIFANTJES
door Norbert De Meyer
Minutenlang had hij zich uit de naad gewerkt om de nadelen van het excessieve drinken aan zijn
toehoorders uit te leggen. Hij had er zweetvlekken onder de oksels aan over gehouden. Zijn
publiek luisterde slaperig, murw geslagen door zijn gebrabbel. In het zaaltje hing een kleffe
warmte. ‘Zie je’, besloot de spreker, ‘wat is er nu nog erger dan drinken?’ Hij draaide zijn
opgewonden hoofd honderd tachtig graden en zag iedereen instemmend zwijgen. Tot een onverlaat
met luider stemme riep: ‘Dorst hebben!’
Hoeveel keer had ik hem die belegen grap horen vertellen? En elke keer lachte hij er even
smakelijk om. Net zoals hij telkens krek dezelfde mop vertelde, zo bestellen rabiate tooghangers
hetzelfde biertje. Maar dit keer was, behalve de grap, alles anders. Ik was er ook en dat zou voor
enig vuurwerk zorgen. Zo bleek achteraf. Voor de man naast mij stond een mooi geslepen bolglas
met een goudgeel bier waarin bubbels zwommen en een wattige schuimkraag als toetje erbovenop.
De tekening op het glas liet niets aan de verbeelding over. Een met de slurven slepende bende
roze babyolifantjes sierden het Mariablauwe etiket.
Het cafeetje had betere dagen achter de rug. Zowel op het vlak van interieur als op die van
klandizie. Op de dikbuikige barman na wiens hoofd net boven de tapkast uit kwam, de barkrukman
met meer baard en snor dan gezicht en een viertal om het biljart lanterfanterende mannen was de
infrastructuur leeg. Niet om over te stoefen, ook al was het een doorweekte herfstdag.
‘Lekker biertje’, zei snorremans zonder dat ik hem erom vroeg. ‘En niet duur.’
Wat nu het belangrijkste was, durfde ik hem niet vragen. Ik wist alleen dat het beter is om na
enkele glazen van die olifantjes niet te gaan redekavelen. Stekelige opmerkingen waren al
helemaal uit den boze.
‘Weet je’, begon ik, ‘dat de eigenheid en de unieke smaak van de Delirium verkregen wordt door
het gebruik van drie verschillende gistsoorten?’
De kerel keek me stomverbaasd aan.
‘Gij zijt ne slimmen gij!’ baste hij.
‘Nen hele slimmen!’ viel een van de biljarters hem bij, het krijtje over zijn pomerans strelend.
‘Wacht even’, suste ik hun uitgelatenheid. Uit mijn binnenzak toverde ik een papiertje.
‘Ha zo! Da’s niet moeilijk!’ schuddebolde de bierdrinker teleurgesteld.
Plots dook de rode kop van de uitbater boven de toog op, als een
verkeerskegel. De biljarters staakten hun partijtje. Ik las
onverstoord verder: ‘Het vermaarde Delirium Tremens zag op 26
december 1988 het daglicht. Hoewel die roze olifantjes op zowel
glas als fles er erg schattig uitzien, is het bier dat een stukje
minder, want met zijn 9% is dit echt een heftige dorstlesser. De
originele verpakking die aan Keuls aardewerk doet denken en het
kleurrijke etiket dragen bij tot het succes van het bier. Het etiket
beeldt de verschillende fases van het delirium tremens uit.’
‘In welke fase zit ik?’ vroeg de tooghanger.
‘Sssttt, laat die jongen toch verder lezen’, snauwde een biljarter
hem toe.
‘Lezen doen we wel in de kerk’, grapte zijn medespeler.
Er hing inderdaad een gewijde stilte.
‘Het Roze Olifantje was geboren en stond klaar om de wereld te veroveren’, dramde ik door. ‘De
eigenheid van dit luxebier is dat het drie keer een gisting heeft ondergaan met telkens een andere
gistsoort. Deze blonde tripel met nagisting op de fles heeft een zoet fruitig accent met een bittere
nasmaak, die men het beste schenkt tussen 9 en 11°.’
Ik keek op van het blad. Het biljartspel lag er nog steeds verlamd bij, de man op de barkruk
staarde met ogen als eierdooiers naar zijn halfvolle glas, de kop van de uitbater was van rood naar
paars-rood uitgedeind.
‘Niet te geloven’, mompelde deze laatste.
‘Straf hé’, stootte een van de biljarters zijn partner aan.
‘Luister’, zei ik, ‘er is nog meer.’
‘Sjonge jonge! Vertel!’ gebood de kastelein.
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‘In de volksmond beweert men dat men bij het overmatig drinken van alcohol stilaan roze
olifantjes begint te zien. Naarmate men meer Deliriums drinkt, komen er ook meer eigenaardige
wezentjes te voorschijn: krokodillen, spoken en andere lieflijke beestjes. Het volgende stadium laat
een leger van vogels op het slachtoffer los dat doet denken aan een scenario uit de film Birds van
Alfred Hitchcock, waarna men in een zwart gat zou terechtkomen’, preekte ik.
‘Lulkoek!’ orakelde de barkrukman. ‘Ik heb er al twee op en ik zie nog geen spoken!’ Vergenoegd
pletste hij met een hand op zijn ballonbuik.
‘Wacht maar tot je thuis komt!’ sneerde een van de biljarters. Zijn makkers vielen hem bulderend
bij.
‘Is dat alles?’ vroeg de uitbater hoopvol. Hij leek duidelijk genoeg te hebben van mijn getater.
‘Bijna’, antwoordde ik naar waarheid en hervatte mijn pleidooi voor het beste bier ter wereld dat in
de Melse brouwerij Huyghe wordt gebrouwen. ‘Het tripelbier Delirium Tremens staat op de eerste
plaats in The Fifty Greatest Beers in the World, volgens de Amerikaanse bierkenner Stuart Kallen.
In 1996 werd reeds 65% van de productie geëxporteerd en werd de Delirium Tremens in 36 landen
gedronken.’
‘1996, da’s al van vorige eeuw’, snaterde de biljarter die onverstoord het blauwe krijtje over de
pomerans haalde.
‘Jaja, dat zal vandaag wel veel meer zijn’, knikte een ander, ‘ik wist niet dat de wereld zo groot
was. Het kan niet op, toe maar.’
De man op de barkruk ging er wat schuiner bij hangen en dronk toen in één teug het glas leeg,
veegde met de muis van zijn hand zijn mond af en riep holderdebolder: ‘Geef iedereen hier iets op
mijn kosten! Tournée générale! En wee degene die géén Delirium drinkt!’
De keuze lag voor de hand. De uitbater wreef als een metselaar in zijn kwabbige handen. Hij rook
omzet. Eindelijk.
Nadat hij zeven bolglazen Deliriums had uitgeschonken zoals het hoort, hervatte het café zijn
gewone activiteiten. De biljartballen rolden als nooit tevoren over het grasgroene tapijt, de
kastelein droogde met nog meer vuur de bolle glazen van het biertje dat van roze olifantjes doet
dromen. Ik klokte het goedje in twee keer naar binnen, zette het lege glas op een hoek van de
toog en knikte kort en beleefd.
‘Tot ziens!’ zei de uitbater.
‘Bedankt!’ riep de man op het barkrukje me toe.
‘Bedankt? Waarvoor?’ fronste ik.
‘Nou, voor je interessante uitleg’, zei hij stomverbaasd.
‘Ach’, zei ik op het beduimelde papiertje in mijn hand wijzend, ‘lezen kan toch iedereen?’
‘Maar niet zoals jij het deed’, lachte hij breed.
Toen ik naar buiten liep, schoot me dit beeld nog te binnen. Quizzen
was ons kinderleven. Ik speelde quizmaster en moest in die
hoedanigheid de vragen opstellen. Wat is de hoofdstad van
Duitsland, luidde er eentje. Berlijn! klonk het uit veler monden. Mis!
Ik schudde heftig en overtuigend het hoofd. Gekibbel, geroep, zeg
maar ruzie waren mijn deel. Tot ik als bewijs van mijn gelijk het boek
opdiepte waaruit ik vraag en antwoord had geplukt. Ontzetting en
hoongelach toen ik de foto onder hun neus stak: op een wiebelend
stoeltje stond een bonkige Duitser met een reuzenpint in de hand
waarvan het schuim over de rand gutste. Het onderschrift bij de foto
luidde: München, hoofdstad van het bier! Ik had alleen de eerste
twee woorden gelezen. De pret kon bij de deelnemers niet op. Of ze
in München vandaag Roze Olifantjes drinken? Vermoedelijk wel.
Voor ik de deur achter me dicht trok, hoorde ik hoe een biljartbal
hard tegen de vloer stuiterde. Iemand vloekte goor. Herfstkou en
alcohol, een slechte combinatie, ervoer ik. Waartoe Roze Olifantjes al

niet in staat zijn.
Buiten hield het oranje schijnsel van de straatverlichting mij gezelschap, waar bovendien een rust
hing zoals wanneer er een trein voorbijgereden is. Je kon ongemerkt een moord plegen.

TE VERKRIJGEN
Bierviltjes uit het binnen- en buitenland: GRATIS AF TE HALEN !
Neem contact met: Gilbert Van Overmeire
09.252.24.66
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HEEMKUNDIG NIEUWS
door Daniël Lemmens
Leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum 10 jaar geleden
ingehuldigd.
Dit jaar is het 10 jaar geleden, namelijk op 6 november 1998, dat de leeszaal van het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum officieel in gebruik werd genomen.
Dit
centrum
ontstond
in
1984
als
een
uitbreidingsactiviteit van het Gemeentelijk Museum.
Het
gemeentebestuur.
Tijdens
de
plechtige
openstelling onderlijnde prof. dr. historicus (en
toenmalige provinciegouverneur) Herman Balthazar
zijn waardering voor en het belang van
gemeentelijk archief. Hiervoor had burgemeester
Edouard de Potter tijdens zijn verwelkoming terecht
gewezen
op
de
grote
verdiensten
van
cultuurschepen Oscar De Backer, die daarna de
historiek van het gemeentelijk museum schetste.
De
gastspreker
mevrouw
Leen
Charles,
stadsarchivaris van Gent, beklemtoonde in haar
toespraak het zinvolle van een goed functionerend
A. De Baets, L. Charles, Prof. Dr. H. Balthazar
gemeentelijk archief en documentatiecentrum en gaf
een reeks nuttige tips bij de actuele archiefvorming als basismateriaal voor de komende
generaties, die het verleden van hun omgeving beter willen begrijpen door de studie ervan.
Intussen is reeds 10 jaar verlopen en is het centrum een
drukbezochte instelling geworden die zijn uitstraling heeft
ver buiten onze gemeentegrenzen. Het is een echte
ontmoetingsplaats geworden van heemkundigen en van
onderzoekers naar hun familiestamboom die elkaar
helpen en ideeën uitwisselen. Tevens worden hier
regelmatig cursussen gegeven in o.a. oud-schrift en
vinden er vergaderingen plaats.
Dit centrum is niet meer weg te denken uit het sociaalcultureel leven van onze gemeente.

Heemdag Oost-Vlaanderen te Oosterzele.
Op zondag 25 mei had in de Zilverreiger te Oosterzele de jaarlijkse Heemdag plaats, dit keer
georganiseerd door het Heemkundig Genootschap het Land van Rode, ter gelegenheid van hun 40jarig bestaan. Hieraan namen een 120 lokale heemkundigen deel, waaronder verschillende
bestuursleden van onze vereniging. Na de traditionele verwelkomingen door opeenvolgend Lucien
De Smet, voorzitter van de gastkring, Robert Ruys, voorzitter van Heemkunde Oost-Vlaanderen
vzw en Johan Van Durme, burgemeester van Oosterzele, volgde een gesmaakt referaat door
Koenraad De Wolf over “ De gotische en de romaanse kunst in het Land van Rode”. Met 3 bussen
werden dan enkele merkwaardige locaties bezocht: de steengroeve van Balegem, de stokerij Van
Damme, de kerken van Landskouter, Moortsele en Scheldewindeke.
Om 17u. ging de academische zitting door. Na een woordje van de Oosterzeelse schepen van
cultuur, Paul Cottenie, werden de personen gehuldigd die 25 jaar een bestuursmandaat in hun
heemkring opnamen. Nadien werd de laureaat van de Reinaardprijs gehuldigd, de heer Sylvain De
Lange uit Brakel, die geëerd werd als wetenschapper, bewonderaar en promotor van zijn streek, de
Vlaamse Ardennen.
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Geslaagde restauraties.
Op 10 oktober had in het Cultureel Centrum De Steenoven te Herzele de uitreiking van de
oorkonden van de geslaagde restauraties plaats. Dit initiatief van Heemkunde Oost-Vlaanderen
vzw, gesteund door de provinciale overheid, startte in 1973 met het doel , zowel enkelingen als
openbare instellingen, aan te moedigen tot restauratie en renovatie van het bouwkundig erfgoed
waarvan zij de bezitters zijn.
Dit jaar had onze vereniging voor Melle het
dossier van de restauratie van de serre van
het College van de Paters Jozefieten
ingediend. Dit prachtige stukje erfgoed,
daterend van rond de jaren 1910, was
helemaal verloederd. Na een bouwhistorisch
onderzoek,
in
opdracht
van
het
architectenbureau Maenhout uit Brussel en
uitgevoerd
door
kunsthistoricus
Stijn
Heremans, werd het helemaal gerenoveerd en
in zijn oorspronkelijke toestand terug
gebracht.Het is een echt juweeltje geworden
waar de geest van de oorspronkelijke bouw
volledig is terug te vinden. Hiervoor zijn we
de directie en de verantwoordelijken van het college zeer dankbaar.Uit de handen van voorzitter
Robert Ruys mocht de vertegenwoordiger van het college de oorkonde in ontvangst nemen.

Dag van de verenigingen.
Op initiatief van de gemeentelijke cultuurraad
werd op zondag 9 november in Melle de ‘Dag van
de
Verenigingen’
georganiseerd.
Een
25
organisaties: sportclubs, hobbyclubs, socioculturele verenigingen, podiumkunsten ... lieten
onze
inwoners
kennis
maken
met
hun
doelstellingen, werking en activiteiten. Het was
een
drukke
bedoening
temeer
daar
er
tussendoor optredens waren van Marino Punk en
Djembee Roo. Samen met onze zustervereniging
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF)
afdeling Melle vormden we een opgemerkte
stand (zie foto) waarbij we onze uitgaven en
gepubliceerde boeken presenteerden. Van deze
gelegenheid hebben we tevens gebruik gemaakt om onze nieuwe folder voor te stellen.
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Ontwapenend.
Onder deze titel werd een cultureel
vredesprogramma opgezet in de week van 11
november. Op deze dag zelf startte een
erfgoedwandeling onder leiding van onze
penningmeester en conservator van het
museum Jan Olsen, aan het kruisbeeld van
Aloïs De Beule ter hoogte van de Collegebaan.
Er werd halt gehouden bij een aantal littekens
van de eerste en/of tweede wereldoorlog.
Voor de meer dan dertig aanwezigen werd het
een boeiende tocht. Aan de hand van uniek
fotomateriaal werd het oorlogsleed door de
Duitse bombardementen aangebracht aan de
huizen van de Collegebaan, zichtbaar
gemaakt. De verhalen achter het monument
van de Franse vlootfuseliers, de glasramen in de Sint-Martinuskerk, de herdenkingsplaten aan de
kerk, deden de oorlogstijd herleven. Zeker een geslaagd initiatief waaraan onze vereniging haar
volle medewerking heeft verleend.

Rondleiding in de Sint-Bavokerk te Gontrode
Op zondagnamiddag 16 november gidste ons bestuurslid Jan Olsen een
aantal deelnemers aan een regionale dag ingericht door CODALL (koepel van
dansverenigingen) doorheen het prachtig Sint-Bavokerkje te Gontrode.
Vooral werd aandacht besteed aan de waardevolle kunstwerken en het
meubilair. De groep kreeg ook de gelegenheid de kunstige liturgische
gewaden en het vaatwerk van dicht te bewonderen.

De Gonde verlaat het Kunst- en Vormingscentrum Het Ovenveld.
Onze vereniging lag in 1988 aan de basis van
het ontstaan van het Ovenveld, dit na het
geslaagde experiment met de reconstructie
en het laten functioneren van een staande
Romeinse
aardewerkoven
(zomerkermis
1987). Gedurende twintig jaar beheerden we
dit
centrum,
zorgden
we
voor
de
infrastructuur
en
de
organisatie
van
activiteiten.
Die
infrastructuur
en
de
mogelijkheden tot kunstvorming worden
momenteel te weinig benut. Financieel is dit
initiatief zwaar te dragen voor onze
vereniging, zeker nu er een aantal dringende
infrastructuurwerken nodig zijn. Daarom
hebben we besloten dit initiatief over te
dragen aan de gemeente. Een werkgroep zal het dagelijks beheer in handen nemen onder leiding
van de cultuurbeleidscoördinator.

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
Algemene ledenvergadering: “Bier is een waardevol erfgoed”.
Op donderdag 23 april 2009 houden we onze algemene ledenvergadering. Hiervoor hebben we
prof. dr. Denis De Keukeleire uitgenodigd. Hij is een wereldbefaamd hopspecialist en
bierdeskundige en zal ons een inzicht geven in de historische ontwikkeling van het bierparadijs
België en de Lage Landen. Het wordt een informatief, wetenschappelijk, historisch, ludiek en
smakelijk programma. Dit zal doorgaan in het museum van brouwerij Huyghe, ingang
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Geraardsbergsesteenweg
om
20
uur.
Voor
geïnteresseerden is er om 19 uur een rondleiding in
de brouwerij in werking. Meer informatie in ons
volgend nummer (2009/1).

Nacht van de geschiedenis.
Op dinsdag 24 maart 2009 wordt in de zaal Flormanic op
het Gemeenteplein de
“Nacht van de Geschiedenis”
georganiseerd, dit op initiatief van de Melse afdeling van
het Davidsfonds en met de medewerking van onze
heemkundige vereniging en het Gemeentelijk Museum,
Archief en Documentatiecentrum. Rond het thema “ Van
onder het stof “ zal een programma gemaakt worden over
het textielverleden van Melle.

Mode uit een vervlogen tijd.

De gewezen vellenfabriek aan het einde van de Brugstraat.

De Viersprong - Land van Rode.
Onder deze titel willen vier
gemeenten,
namelijk:
Melle,
Merelbeke, Oosterzele en SintLievens
Houtem,
een
intergemeentelijke erfgoedwerking op
het getouw zetten. Door de 4
respectievelijke
cultuurbeleidscoördinatoren werd een beleidsplan opgesteld dat o.m. een
overzicht
bevat
van
het
aanwezige erfgoed en de beoogde
doelstellingen. Het gaat hierbij
niet alleen om archeologische
vondsten, historische gebouwen
of
beschermde
monumenten
maar evenzeer over feesten en
tradities,
volksverhalen,
streekgerechten
en
de

De Gonde 2008 nr. 4

20

geschiedenis van de verenigingen. Wanneer dit beleidsplan goedgekeurd is door de Vlaamse
Gemeenschap, zullen 2 personen met de uitwerking ervan belast worden.
Onze gemeente en de Heemkundige Vereniging De Gonde geeft ten volle haar steun aan dit
initiatief. Aan de opmaak van dit beleidsplan hebben we reeds in belangrijke mate onze
medewerking verleend.

Melle schrijft...Melle blijft.
In 1988 publiceerde onze vereniging, in
samenwerking
met
het
Gemeentelijk
Museum, Archief en Documentatiecentrum,
een speciale uitgave: “Melle schrijft, Melle
blijft”. Hierin werden niet minder dan 51
personen opgenomen die publicaties op hun
actief hadden (van romans en poëzie, over
pedagogie en onderwijs tot wetenschap ...).
Ook personen die over onze gemeente
schreven of hier geboren waren kwamen in
aanmerking. Het is onze bedoeling deze
publicatie aan te vullen en nieuwe personen
erin op te nemen.
Graag zouden we er ook een bijkomende
rubriek over beeldende kunstenaars willen
aan toevoegen.
Hebt u zelf gepubliceerd, bent u kunstenaar, of kent u personen die hiervoor in aanmerking komen,
laat het ons weten.

Kleine erfgoedelementen te Melle.
Naast gebouwen, kapelletjes, pleinen ... treft men op talrijke plaatsen kleinere
erfgoedelementen aan die interessant en zeer waardevol zijn: voetschrepers,
deurbeslag, hekkens, gevelversieringen, brievenbussen .... Het is de moeite om
deze eens afzonderlijk te benaderen.
In samenwerking met de Melse Foto- en Diaclub Iris willen we op zoek gaan om
deze elementen op te sporen en in beeld te brengen. Dit kan dan uitmonden in
een tentoonstelling die zou georganiseerd worden in 2010.

Geschiedenis van de bloemisterijen in Melle.
Ons bestuurslid Rolande Van
Hede, die haar sporen reeds
verdiend heeft met talrijke
publicaties op haar naam, start
binnenkort met het onderzoek
naar de talrijke bloemisterijen
die Melle rijk was (is). Zij zal
met voorrang contact opnemen
met de oudste, nog levende
bloemisten. De uitwerking van
dit project zal heel wat tijd in
beslag
nemen.
We
hopen
hierover in de toekomst een
publicatie te kunnen uitgeven,
eventueel gepaard gaande met
de
organisatie
van
een
tentoonstelling.
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