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Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift “De Gonde”, boordevol informatie
over de geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode.
Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
Overname van teksten enkel toegestaan na goedkeuring van de auteur en met vermelding van bron en auteur.

Woord vooraf,
De tentoonstelling in het Gemeentelijk
Museum, traditioneel georganiseerd naar
aanleiding van de zomerkermis te Melle,
stelt ook dit jaar een Mellenaar in de
kijker, namelijk Chris Schoonejans. Hij
is bekend in het midden van de
genealogen, o.a. als redactielid van het
familietijdschrift
‘Scone
Jhan’.
Ons
misschien minder bekend, maar daarom
niet
minder
waardevol
is
zijn
verdienste als realisator en uitgever
van verschillende bibliofiele boeken.,
vandaar dat de expositie loopt onder de
titel “Het ABC van een drukker in de
marge”. Het is dit stuk artistiek talent
van Chris Schoonejans dat we in de schijnwerpers willen plaatsen. Verderop in deze
uitgave situeren we een en ander en krijgt u alle concrete gegevens over deze boeiende
en oogstrelende tentoonstelling.
Onze algemene ledenvergadering op donderdag 23 april laatstleden mag een succes
worden genoemd. Onze voorzitter gidste ons doorheen de gebouwen van brouwerij
Huyghe, hij is er een beetje kind aan huis en kan als geen ander de bezoekers boeien
inzake het productieproces van onze Melse bieren. Met de voordracht ‘Bier is een
waardevol erfgoed’ van Prof. Dr. Denis De Keukeleire hebben we heel wat opgestoken,
zijn humoristische aanpak kon onze aandacht meer dan anderhalf uur vasthouden.
Vooraf nog had onze voorzitter de aanwezige leden kort verslag gedaan van het voorbije

werkingsjaar en de lopende projecten toegelicht. Deze schitterende avond werd
afgesloten met de degustatie van o.a. het fameuze bier ‘delirium tremens’.
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Op de oproep naar informatie en
beeldmateriaal met het oog op het
schrijven van de geschiedenis van de
bloemisterijen te Melle, zowel verschenen
in het vorig nummer van ons heemkundig
tijdschrift
als
in
het
gemeentelijk
informatieblad Melina (editie mei 2009)
reageerden reeds verschillende mensen uit
de betreffende sector. Onze hartelijke dank
hiervoor.
Ook
het
project
‘Kleine
erfgoedelementen in de publieke ruimte
van Melle/Gontrode’ is definitief weg uit
de startblokken, de leden van Foto- en
Diaclub Iris zijn op stap doorheen onze
gemeente om her en der gepaste beelden te schieten. Mochten er lezers zijn die ons tips
terzake kunnen geven, dat ze niet nalaten ondergetekende te contacteren.
In het nummer 4 van jaargang 2008 (op p.13) onder de titel ‘Laat die klok weer
luiden’ sprak ons medelid Paul Neirinck de wens uit dat de 18de eeuwse klok, mogelijks
afkomstig uit de rond 1900 gesloopte hoeve van Cortrosine en tot voor kort eigendom
van zijn nonkel, een nieuwe bestemming zou krijgen. Een half jaar later reeds werd die
wens realiteit. Op Erfgoeddag (zondag 26 april) werd voornoemde klok plechtig door
burgemeester Dirk De Maeseneer onthuld op haar nieuwe plaats, namelijk in de inkom
van de gebouwen van het Sport- en Recreatiedomein aan de Kouterslag te Melle,
eigenlijk in de onmiddellijke omgeving van hogervermelde hoeve.

Wat bieden wij u, beste lezer, in voorliggend nummer aan? Vooreerst een bijdrage
over het Goed de Varens door August De Baets, dan een stuk over de forten te Melle
met als auteur: Paul Neirinck. Ons medelid Paul Van Caeneghem is bezig aan de
volledige vertaling van het ‘Journal de guerre, 1914-1918’ een boekwerkje als
ooggetuigenverslag , kort na Wereldoorlog I uitgegeven door het College van de Paters
Jozefieten te Melle uitgegeven, een eerste deeltje
publiceren we hier. Norbert De Meyer is trouw
present met een literair smaakmakertje over
de Melse wegen in omvorming, een beetje
nostalgie, prettig geschreven, onder zijn vaste
rubriek ‘In het voorbijgaan’. Dezelfde auteur biedt
ons tevens een extraatje, namelijk een laudatio
voor de brug over de spoorweg op MelleVogelhoek. We vergeten uiteraard niet de
achtergrondinfo
in
verband
met
de
zomertentoonstelling in het Gemeentelijk Museum.
Veel leesplezier!
Jan Olsen
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OORLOGSJOURNAAL 1914-1918
van het ‘Maison de Melle’. (Deel 1)
vertaling door Paul Van Caeneghem
Vooraf
In 1920 verscheen bij A. De Scheemaecker te Sint-Amandsberg het “Journal de la Guerre de la
Maison de Melle 1914-1918”, zijnde een relaas van de oorlogsjaren zoals ze werden beleefd vanuit
het College van de Paters Jozefieten.
De anonieme auteur schreef het verhaal niet in de ik- maar in de wij-vorm, waarmee hij de
gemeenschap van de geestelijken en het personeel van het college bedoelt. De ene keer wordt
verslag gegeven in de tegenwoordige tijd, de andere keer in de verleden tijd, bij de vertaling
hebben we de schrijver ook hierin consequent gevolgd.

Eerste jaar van de oorlog
augustus 1914
Wanneer de oorlog uitbreekt, is het nieuwe gebouw, naast het speelplein van de leerlingen uit de
middelbare, bijna afgewerkt. Nu worden de werkzaamheden regelmatig onderbroken ten gevolge
van de doortocht van fietsers en militaire voertuigen die berichten overbrengen.
Dit heen en weer gerij maakt dat er op de steenweg van Brussel naar Gent regelmatig
samenscholingen ontstaan, en lokt meestal uitbarstingen van enthousiasme uit, want men weet,
helaas, niet alles …
Neergezeten onder de grote notenboom van het neerhof, observeren wij filosofisch al die drukte,
die ons toch wat ongerust maakt. Menig symptoom wijst op het gestadige oprukken van de
overweldiger. Weldra laten de kanonnen zich horen, eerst vaag en onduidelijk als een ver onweer,
later onheilspellend precies. Uit verschillende richtingen komt die sombere stem in buien naar ons
toe, als sinistere voorbode van een zwaarbewapende vijand.
De dagen volgen elkaar op, en de toestand wordt zorgwekkender. Treinen komen voorbij vol
vluchtelingen, een lange sliert auto’s rijdt, hijgend en hortend in de richting van de kust. De
exodus is begonnen.
Een groepje buitenlandse leerlingen, op vakantie vertrokken naar de Ardennen, wordt niet zonder
grote moeilijkheden teruggehaald naar de schaapstal door Superior Antonin.
Ondertussen verwittigt het comité van het Rode Kruis ons dat het college binnenkort gekwetste
soldaten zal moeten opvangen: men vraagt ons daartoe honderd bedden in gereedheid te brengen.
Een aantal refters en studiezalen worden, samen met de feestzaal, te dien einde klaargemaakt.
De klassen die uitkomen op de gang tussen de feestzaal en het studielokaal van de grote
leerlingen, worden ingericht als operatieruimten.
Maar nauwelijks zijn de gekwetste soldaten daar geïnstalleerd, of een patrouille van 18 uhlanen
(ruitertroep, bewapend met lansen en handvuurwapens) doemt op uit de Pontstraat en houden halt
aan de patisserie ‘De Mulder’.
Grote beroering in het dorp en onder onze soldaten, wier toestand hen tot machteloosheid herleidt.
Zich onveilig voelend willen laatstgenoemden vluchten, omdat zij vrezen slecht behandeld te zullen
worden door de overweldigers. De officieren hebben alle moeite ter wereld om hen te weerhouden
en gerust te stellen.
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Hoek Brusselsesteenweg / Kerkstraat:
de zaak ‘De Mulder’ enkele jaren vóór ’t
begin van W.O.I

Brusselsesteenweg (hoek Kerkstraat):
2de woning van rechts ‘De Mulder’

Wij hebben een grote vlag van het Rode
Kruis uitgehangen; maar weldra komt
vanuit Gent het bevel hem binnen te halen,
gezien de Duitsers hem niet respecteren en
er gebruik van maken om de gekwetsten
heen te voeren.
Weldra wordt de spanning ondraaglijk: de
fameuze
Duitse
‘Taube’-vliegtuigen
beginnen op te doemen
Een aantal soldaten wil dan op de vlucht
slaan, maar wordt daarvan weerhouden door hun officieren. Dan komen de fameuze Duitse Taubevliegtuigen overgevlogen, richting Aalst of Oostende. De opwinding stijgt ten top tijdens de laatste
week van augustus. Alle dagen is er alarm. Van ’s morgens tot ’s avonds hoorde men het doffe
geluid van de kanonnen waarvan men het aantal en de kracht kon vermoeden: het was een ware
obsessie … Men stond op met dit lawaai in de oren, gedurende de dag werden trommelvlies en
hersens erdoor gemarteld. Men sliep in te midden van dit krijgsonweer, en ’s nachts werden de
dromen gekweld door de bloedige geesten van de strijd.
Op een morgen meldt men ons, te 10
uur, dat de Duitsers Aalst zijn
binnengetrokken, te 14 uur signaleert
men hen op weg naar Wetteren. De
vijand blijkt snel terrein te winnen.
Voortdurend zien wij fietsers, karren en
auto’s naar Gent voorbijvluchten. Dan
meldt men ons dat de vijand afbuigt
naar het zuiden. Iedereen is opgelucht.
Maar dan breekt de volgende morgen
een vreselijke paniek uit. Een ordeloze
massa spoedt zich westwaarts als een
kudde, door onbarmhartige jagers
nagezeten.
En dan komt een tweede massa
toegestroomd uit alle richtingen. De
Duitsers zitten hen op de hielen, schreeuwen zij. Woedend om de Belgische tegenstand, nog
bloeddronken van de slachtingen te Aarschot en Leuven, jagen zij de mannen voor zich uit,
mishandelen zij vrouwen en kinderen, en drijven de ongelukkigen voor zich uit om ze klem te
zetten tussen de oorlogvoerende partijen.

Dit gerucht verspreidt zich des te sneller daar dit lot ook waarlijk de omwoners rond Leuven te
beurt was gevallen, die men in front van onze troepen te Mechelen had gejaagd.
Wij bevonden ons samen met de superior aan het hekken van het college. O, de treurige vlucht
van deze bange mensen door de paniek weggerukt van hun arbeid op de velden, blootsvoets, met
half ontblote borst, de ogen vol angst, de gelaatstrekken doodsbleek en bezweet! Slechts één kreet
ontsnapt hen: zij komen, vlucht!
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Er volgen karren volgepropt met kleine kinderen en grijsaards, met manden en provisies. Anderen
sleuren te voet allerlei voorwerpen mee in voorschoten of lakens. Oudjes hangen aan de arm van
stevige boerinnen, jonge moeders dragen … mee. Hoe treurig is deze chaos niet, van mensen
achtervolgd door een woeste soldateska!
Tienduizend Belgische soldaten worden nu gekazerneerd te Gent. Een paar sterke detachementen
zitten te Melle. Men deelt ons mee dat
het voorzichtig zou zijn onze gekwetsten
te evacueren naar Gent of ze tijdelijk in
families onder te brengen.
Op
30
augustus
komt
een
rijkswachtcommandant naar het college
om er het intrekken van een corps
bereden gendarmes te organiseren. ’s
Namiddags wordt het college een
kazerne. De manschappen moeten op
alles voorzien zijn: zij slapen met hun
uniform aan, het geweer geladen naast
het bed. De paarden staan gezadeld op
stal.
Het getrappel en gesnuif van de paarden,
de korte bevelen van de officieren, het
geschetter van de klaroenen, het heen
en weer van de patrouilles, dit alles brengt een gevoel van ernstige spanning te weeg.
De commandant verzekert het personeel van het college dat het niets moet vrezen: soldaten op
post te Wetteren zullen verwittigingschoten lossen als de vijand nadert. In ieder geval zal het
college ontruimd worden voor er een gevecht plaatsgrijpt. Wij konden nauwelijks een oog
dichtdoen, bezorgd als wij waren voor de veiligheid van de buitenlandse leerlingen.
Plots breekt er rond halftwaalf ’s nachts geweervuur los. Dit is de afgesproken waarschuwing, in
een oogwenk zijn wij klaarwakker. Maar de soldaten vinden eerst hun weg niet in de gangen van
het college, met grote wanorde tot gevolg.
Gelukkig blijkt het om vals alarm te gaan: een paar vrijwilligers buiten hebben schoten gelost naar
een Zeppelin die naar het noorden vliegt. Ieder van ons opnieuw naar bed tot te twee uur ’s
morgens het geluid van motoren en geweren weerklinkt. Opnieuw grote spanning als blijkt dat de
Zeppelin is teruggekeerd: een grote sigaar, van beneden verlicht.
De hele nacht blijft het onrustig.
(wordt vervolgd)

ERRATA
In het artikel ‘Een vleugje nostalgie, de Tuinstraat vroeger en nu’ van onze ondervoorzitter Oscar De
Backer (De Gonde, 2009 nr. 1) slopen enkele typfoutjes (waarvoor onze excuses). Met volgende gegevens
kan de lezer een en ander aanpassen in het betreffend nummer:
p. 3: lijn 5, ‘bleef’ schrappen.
p. 4: Tuinstraat nr. 70, ‘groentenen’ moet natuurlijk zijn ‘groenten en’.
p. 4: Tuinstraat nr. 108 is er van tussen gevallen, in deze woning werd een tijd een lingeriezaak uitgebaat.
p. 6: Tuinstraat nr. 45, ontgoogeld wordt ontgoocheld.
p. 7: Nonnewegel nr. 30: tweedehendsfietsen dient te zijn tweedehandsfietsen.
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Laudatio voor een brug.
door Norbert De Meyer
In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 mei 2009 schreef Melle-Vogelhoek een stukje
geschiedenis. Een gedenkwaardig moment in de zowat honderdjarige geschiedenis van
Merelbekebrug. Omstreeks 2.30 uur streek een bende Nederlanders er neer met een batterij nooit
eerder gezien zwaar materieel. Niet voor de show, maar om de betonzware afbraak van de brug in
precies één weekend te klaren. De treinverbindingen werden voor de duur van de werken
opgeschort. De voorbereidingen in de weken vooraf waren van een reusachtige omvang.
Merelbekebrug werd in een mum tot een werf omgetoverd waar het krioelde van gehelmde en in
geel of rood fluorpakje uitgedoste arbeiders.
Al van bij het morgenkrieken stond de metalen trap van de noodbrug volgepakt van door het
kabaal uit de veren gewekte kijkers. Fotografen zochten de beste plekjes uit voor de shots van hun
leven.
Met enorme schijven werd het wegdek stukje bij beetje uit de overspanning gefreesd.
Zaterdagavond omstreeks 21.30 uur werd in het heiige licht van de wegglippende dag het zwaarste
stuk van de brugpijlers geplukt. In een gewijde stilte deinde het hart van de brug als een stuk
speelgoed aan de armdikke
kettingen van de indrukwekkende mammoetkraan (van de
internationaal opererende firma Mammoet, ondermeer verantwoordelijk voor de berging van de
Russische onderzeeër Koersk in 2001). Je kon een speld horen vallen toen het betonnen gevaarte
als een stuk porselein naast het bruggenhoofd werd gedeponeerd om later te worden vervoerd
naar de eeuwige jachtvelden. Hier en daar welde een eenzaam handgeklap op. Misschien pinkte
een enkeling een traan weg.
Er werd nog de hele nacht keihard doorgewerkt. De klus was zondagmorgen geklaard, de sporen
werden later vrijgegeven, de treinen konden weer rijden, dit keer onder de vervangbrug door, die
nog zal dienst doen tot de nagelnieuwe Merelbekebrug er ligt, die de komende eeuwen zal
trotseren.
De vermoeide brug moest het hoofd buigen voor de moderne wereld, maar men kan met fierheid
terugblikken op dit staaltje menselijk vernuft dat er vele decennia geleden werd opgetrokken
zonder de imposante machines die vandaag het spektakel opfleuren. De nu dode brug was een
ijkpunt, een brokje gemeengoed van de omwonenden, van heel Melle-Vogelhoek en van de
duizenden die er ooit overheen liepen, reden, sprongen, dansten, rollebolden… De brug had een
menselijks gezicht gekregen, dus mag hier zonder schroom worden geponeerd: ‘Requiescat in
pace’ (Rust in vrede).
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Nog over het goed De Varens
of ter Heiden
door August De Baets
In het boek “Bijdragen tot de geschiedenis van Melle” nr.1 (uitgegeven in 1996) slaagden we er
niet in de opvolging van de eigenaars van het goed de Varens volledig weer te geven 1. Dank zij
nieuwe documenten konden we nu sommige leemten aanvullen2.
De Varens stonden ten tijde van de eigenares Anna Martens, weduwe van Jonkheer Gheert de
Bruyne duidelijk in verval3. Dit blijkt uit een bezoek aan het gemelde pachtgoed van de crediteuren
van Anna Martens. Zij besloten als volgt: “Anghesien de crediteuren van de gecondempneerde
ende verscheydene andere persoonen ’t voorseyde pachtgoet besichtig hebbende relateerden
datter noodtsaeckelick diende promptelick voorsien inde reparatien van den huyse anderssins dat
‘tselve drechde ruyne.“.
Bij de openbare verkoping werden, na de gebruikelijke geplogendheden, ‘t is te zeggen na de
hoogmis ten aanschouwen van de omstaanders en na het doen van de drie zondaagse
kerkgeboden en het branden van een kaars, te koop gesteld4: “een steenen woonhuyse, schueren,
stallen ende duyvekeete, wallen, synghels, grachten, lochtynck, besloten ende doorne haghen. Alle
toebehoorten binnen wallen van vooren tot achter ghestaen ende geleghen metten lande
daermede gaende”. Diezelfde landerijen bleven onbewerkt liggen en alleen pachter Simon
Venneman kon een gedeelte land bewerken en mocht dit voortzetten tot mei 16495. De helft van
de vruchten bleef bestemd voor de eigenares.
De openbare verkoping van het goed had plaats in 1650 bij Jacques Vande Wiele, waard in het
Zwaentje. Bij het derde en laatste bod, gesteld op 1.816 ponden groten Vlaams, kwam het
eigendom in handen van de gebroeders Jacques en Charles De Smet, allebei zonen van Frans6.
Op 30 april 1654 zou Jacques De Smet de Varens overlaten aan zijn broer Charles mits hij het
vruchtgebruik kon behouden7. De gebouwen waren ondertussen opgeknapt en de
landbouwgronden terug in gebruik genomen. Historicus H. Verbist vermeldt onmiddellijk na de
gebroeders De Smet als eigenaar een zekere canoniek (kanunnik) vande Woestijne8.

Detail uit de figuratieve kaart van graaf de Ferraris
(ca 1777)
Kasteel ‘De Varens’

1

A. De Baets, Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, nr.1, p.131.
met dank aan Ginette Desmet (ondervoorzitter van onze vereniging) voor haar waardevolle medewerking.
3
RA.G., Melle nr. 114 f°6.
4
ibidem f° 2.
5
ibidem.
6
ibidem, f°6.
7
ibidem, f°30.
8
H.Verbist, Geschiedenis van Melle, p. 354.
2
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De opvolging van de eigenaars van de Varens konden we als volgt samenstellen:

Françhois
de
Smet
x
Joanna
vander
Meeren
__________________________________________I_____________________
I
I
I
Cathérine de Smet x Jan Kervijn Charles de Smet x Petronelle Rogghman
Jacques de Smet
___________________I_____
I
I
Jan Baptist de Smet
Jacques de Smet x Catharine de Waele
________________________________I
I
Anna Pharailde de Smet x Jan van Hulthem (+ 25 februari 1739)
(erfgename De Varens via haar oom Jan Baptist de Smet)
I______________________
I
Antoine Joseph vande Woestijne x Marie Thérèse Van Hulthem
25 juli 1776
I
I -Emanuel Guillaume Marie vande Woestijne
I -Charles Joseph vande Woestijne
I -Jacques Xavier vande Woestijne
x met Jacqueline Van den Heck de Lembeke
xx met Isabelle Françhoise Kervijn9
(geen kinderen)
Bij het overlijden van Jacques Xavier vande Woestijne ging de erfenis over op Charles Joseph en
zijn broer Emanuel.
Van een kanunnik vande Woestijne die zijn laatste levensjaren op het kasteel doorbracht is er
nergens sprake. Hij is evenmin bekend in het bisschoppelijk archief te Gent10.
De gebroeders Charles Joseph en Emanuel bleven echter niet lang eigenaars van de Varens. In juni
1816 werd het eigendom verkocht aan de heer Jozef De Cocq, negotiant te Gent, en aan zijn broer
Emanuel11.
De latere eigenaars kunnen we terugvinden bij Paul Arren in zijn boek ”Van kasteel naar Kasteel”12.
Wat de pachters betreft van het goed de Varens konden we volgende namen noteren :
1389 Jan de Meester x Marie Bollaerts
1433 Jan van Driessche, zoon van Jan
1536 Bartholomeus vanden Driessche
1572 Joos vanden Driessche, zoon van Bartholomeus
1649 Franchois en Simon Venneman
1654 Joos Bossaert
1657 Joos de Bruyn
1663 Passchier van Hecke x Livina Bauwens
1675 Cornelis Poppe
1687 Jacques Bekaert
1705 Jan de Schuyter
1745 Pieter Campe x Taelman Anne Marie
1752 Carolus Campe x Joanna Franck
1816 weduwe Carolus Campe
1818 Gregorius Campe x Philotea Annecourt
In de bevolkingsboeken van Melle voor de periode 1847-‘70 zijn geen Campe’s meer te vinden. Wie
het goed de Varens verder nog pachtte is ons echter niet bekend.

9

RA.G., Familiefonds nrs. 2263-2264.
met dank aan de heer Ludo Collin, archivaris van het Bisschoppelijk Archief te Gent voor zijn
opzoekingswerk.
11
RA.G., Familiefonds nr.195.
12
Paul Arren “Van kasteel naar kasteel”, deel 8, p. 173.
10
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Herstellen van de forten op de
Schelde in 1675
door Paul Neirinck
In 1675 hebben de Fransen van Lodewijk XIV zich stevig in Oudenaarde gevestigd, en hielden van
daaruit de streek van Gent onder druk. Ze bestookten regelmatig met invallen het Land van Waas.
In oktober 1675 trekken de Franse troepen, onder aanvoering van d’Humières in Gentbrugge de
Schelde over om het Land van Waas te brandschatten. In Lochristi, Destelbergen, Laarne en
Heusden werden tussen de driehonderd en vierhonderd huizen in de as gelegd. Van Laarne werden
16.000 gulden afgeperst, van de andere parochies naar proportie. Melle had zich in april voor de
prijs van drie koeien wellicht een relatieve rust afgekocht. Later op het jaar probeerden de Fransen
ook in Bottelare een inval te wagen, maar drongen niet aan omdat ondertussen de verdediging van
Gent en de omliggende plaatsen waren versterkt.
Het is in deze omstandigheden dat de baljuw en de leenmannen van de kasselrij van de Oudburg,
met zetel in Gent, overgaan tot de aanbesteding van werken die dienden uitgevoerd te worden aan
de forten langs de Schelde in Gentbrugge, Melle en Heusden. Het ging over de versteviging van 9
bestaande forten en de bouw van twee nieuwe. Het werk bestond er in te “verhooghen ende
verdicken” , en het aanbrengen van 2500 pallisaden met hun gordels (verbindingen). Vroeger op
het jaar, bij de Franse inval, was duidelijk gebleken dat de forten niet voldeden. Wellicht hadden de
Fransen ook nog vernielingen aangericht. Waren de bestaande forten nog overblijfsels van de
Tachtigjarige Oorlog, of werden ze gebouwd tijdens de Devolutieoorlog (1667 – 1668)?
Het werk werd in twee schijven betaald. Een eerste schijf kwam vrij bij de aanbesteding, tegen het
leveren van een stevige borg. Er was dan een termijn van acht dagen om de werken uit te voeren,
waarop de tweede schijf betaald werd. Het opmeten van het werk was ten laste van de aannemers.
De volgende loten werden aanbesteed :
Lot 1: het fort achter de kerk van Gentbrugge.
De kerk van Gentbrugge stond eertijds dichter bij de Schelde, ter hoogte van de huidige
Gentbruggeaard en de Kerkstraat, waar nu een deel van het kerkhof ligt.
Lot 2: het fort aan het Panhuis
Het Panhuis was een herberg gelegen over
de Schelde op Destelbergen, op de “leegen
Dendermondsche heerweg”.
Lot 3: het fort aan het Pauwken
Het Pauwenhof nu een feestzaal gelegen aan
de Reinaerdweg te Destelbergen. Wellicht
lag het fort ergens tussen het Schippershuis
en het Pauwenhof.
Lot 4: het fort in de Hooie – een nieuw te
bouwen fort
Lot 5: het fort ter Laat (Laakt)
Lot 6: het fort achter het huis van de heer
Biese – nieuw te bouwen
Lot 7: het fort achter de kerk van Heusden
Het fort achter de kerk van Heusden kunnen
we wellicht situeren omtrent de huidige
brug, waar ook het veer van Heusden lag.
Lot 8: het fort van Nonnenbossche
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Nonnenbossche: Bosseveerhoeve of hoeve Ten Bossche was de voormalige pachthoeve van het
Cisterciënzerinnenklooster “Nieuwenbosch” te Gent. In 1882-1884 werd de Schelde rechtgetrokken
zodat een deel van Nonnenbossche op de andere Schelde-oever, kant Melle, kwam te liggen, waar
nu de Tuinbouwschool is gevestigd.
Bij het fort van Nonnenbosche ging het erover de twee zijden naar de Schelde gericht te
verzwaren. Ze dienden een breedte te hebben van ongeveer 8,4 meter. De oude palissaden
werden verwijderd, om de borstwering te kunnen verbreden. Daarna werden nieuwe palissaden
aangebracht, met nieuw te leveren nagels en gordels. Het werk werd toegewezen aan Marten
Dobbelaere voor 63 lb.gr. en 10 s.gr.
Lot 9: het fort tussen Nonnenbossche en Melle
Bij het fort tussen Nonnenbossche en Melle moest, naast een aantal herstellingswerken, het fort
rondom gesloten worden. De lengte van de facien, de naar buiten gerichte zijden, bedroeg hier
slechts 14 roeden (ongeveer 39m). Raphaël Eeckman deed een bod van 48 lb.gr. en 10 s.gr. en
kreeg het werk toegewezen.
Lot 10: het fort achter de kerk van Melle
Achter de kerk werden, naast het fort, met een kruin
van 4.5 meter breed, vier blinden (een verschansing
achter dewelke men de vijand kon bespieden) van elk
ongeveer 5 meter lang en 2 meter hoog gebouwd.
Verder werd een pad met twee banketten (zie figuur)
met een lengte van meer dan 16 meter aangelegd. Van
het pad tot aan het veer van Melle moesten de bruggen
over de grachten uniform worden uitgevoerd. Lieven
van Hoecke en Joannes de Coninck deden een
gezamenlijk bod van 32 lb.gr., dat ze later op 30 lb.gr.
en 10 s.gr. brachten.

Lot 11: het fort aan het veer van Melle
Tussen de kerk van Melle en het klooster (nu het college van de paters Jozefieten) maakte de
Schelde een wijde meander. Op de kaart van L. Capitaine, die dateert van rond 1800, is zowel de
oorspronkelijke loop als de rechttrekking aangegeven.
Aan het veer van Melle werd het fort verhoogd en verstevigd. De twee naar de Schelde gerichte
zijden werden op de kruin op 4,5 meter gebracht. De andere zijden werden voorzien van banketten
en kregen nieuwe palissaden.
Marten Dobbelaere en Raphaël Eeckman boden tegen elkaar op. Eeckman bracht het bod op 64
lb.gr. Op 25 december 1675 verschenen Lieven van Hoecke en Raphaël Eeckman voor de griffie
van de Oudburg, waar ze zich elk in solidum wederzijds borg stelden voor de door hen
aangenomen werken.
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De betekenis van deze fortengordel is niet
echt duidelijk. Ze lagen aan beide kanten
van de Schelde. De Schelde werd dus niet
als een verdedigingslinie gezien. Ze lagen
op een lijn van ongeveer 10 km gemiddeld
1 km
uit elkaar. Van een continue
verdedigingsgordel was geen sprake. Ze
waren ook niet voldoende voor de
verdediging van Gent, die trouwens meer
gesteund was op een systeem van
overstromingen. F. De Potter en J.
Broekaert (1864-1870) vermeldden in hun
geschiedenis van Mendonk ook het bestaan
van forten, in het jaar 1690, in Kwatrecht
en verder tot in Wetteren. Er bestond dus
blijkbaar een hele fortengordel langs de
Schelde. Het bestaan van de forten wil nog
niet zeggen dat ze permanent bemand
waren.
De forten hebben niet belet dat, amper
twee jaar later, einde september de Franse
troepen in Melle de Schelde overtrokken,
om nogmaals Destelbergen en zeven
omliggende gemeenten af te persen en te
verwoesten. Het Waasland (over de Schelde) kocht zich vrij voor 100.000 gulden. Een jaar later
trok Lodewijk XIV zelf door Melle, op weg naar het door de Fransen veroverde Gent. Daarmee was
de terreur en de afpersing voor Melle nog niet voorbij. Nog na het afsluiten van de vrede van
Nijmegen in augustus 1678 zal Melle door Frankrijk tot het betalen van terreurgeld gedwongen
worden.

Bron : Aanbesteding van de forten langs de Schelde te Gentbrugge, Heusden en Melle in 1675. Erik
Schepens in Vesting 1998/1.

De Gonde 2009 nr. 2

11

De Brusselsesteenweg te Melle
grondig vernieuwd!
In 2004 heeft onze vereniging actief deelgenomen aan het in herinnering brengen van het
driehonderdjarig bestaan van de steenweg, de N9, te Melle. We werkten mee aan een prachtige
brochure die elke bewoner gratis in de brievenbus mocht ontvangen en aan een beeldrijke
tentoonstelling terzake.
Vanaf de zomer van 2007 was doorgaand verkeer langs die steenweg onmogelijk. Sinds mei van
dit jaar is de doorstroom weer genormaliseerd én behoorlijk vroeger dan gepland! Het is vandaag
heerlijk wandelen langs deze weg. Het groen dat is aangebracht draagt hierbij zeker toe aan. Op
dinsdag 5 mei werd de vernieuwde steenweg in aanwezigheid van het Melse gemeentebestuur en
minister Hilde Crevits (Vlaamse Gemeenschap) officieel geopend. Op zondag 10 mei dan dronken
de buurtbewoners een glaasje op het einde van wat ongemak maar vooral op het mooie resultaat
van de werken. Elf juli houdt nog uitgebreidere festiviteiten in verband met de steenweg in petto,
we worden tijdig hierover ingelicht door de gemeentelijk informatiekanalen.
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In het voorbijgaan
Ziet hoe rijk het leven is
door Norbert De Meyer
In mijn garage boven mijn werkbank, erfstuk van een buur, hangt tussen het spinrag een radiootje
dat de garantiedatum al lang heeft overschreden. Als ik in genoemde infrastructuur aan het
klussen ben, zijnde proberen niet op mijn vingers te timmeren of mezelf niet vol te kliederen met
verf, zet ik dat vooroorlogse radiootje aan. Aanvankelijk sputtert, kraakt en pruttelt het, maar
uiteindelijk braakt het ding enige vastgeroeste klanken uit. Tussen twee hamerslagen door klonken
plots deze woorden uit de pietluttige luidspreker:
En langs het tuinpad van m’n vader / Zag ik de hoge bomen staan / Ik was een kind en wist niet
beter / Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan.
Voor dergelijk lied wil ik wel eens mijn bezigheden staken. Zodoende luisterde ik ingetogen naar de
donkere stem van – juist, ja – Wim Sonneveld en het verslag over zijn onvergetelijk dorpje dat mij
steeds weer vervult met weemoed en melancholie. In de diepe tuin van mijn vader-zaliger, waar ik
mijn eerste stiekeme sigaret rookte en even later blauw uitgeslagen naar het toilet liep, stonden
ook zulke hoge bomen. Sommige daarvan zijn gekapt omdat waterwerken aan het beekje aldaar
nuttiger bleken dan het sparen dezer canada’s. Het ging allemaal te snel voorbij dat jong zijn, al
begreep ik toen gelukkig nog niet dat het leven een luchtspiegeling is, of een wat langgerekte
zomer.
Als ik vandaag mijn hoofd draai, zie ik hoe verduiveld snel Melle van aanschijn veranderd is en het
einde nog lang niet in zicht lijkt bovendien.
Vrijdag 10 april tufte ik voor het eerst
na lang tijd opnieuw langs de piekfijn
aangeklede Brusselsesteenweg die het
dorpscentrum als een mes in tweeën
klieft. De straat/weg/baan/ steenweg
ligt er nog onwennig bij, kraaknet als
een pas gestreken hemd. De vers
aangeplante
boompjes,
gevangen
tussen houten steunen, kunnen geen
kant op, wat natuurlijk de bedoeling is.
Hun magere kruintjes deinen onwillig
mee in de luchtverplaatsing van de
voorbij scherende auto’s. Het design
van de lantaarnpalen lijkt gejat uit het
interbellum, de oranje lichtbundels zijn
De Brusselsesteenweg in Melle-centrum
echter anno heden. De metamorfose
begin 20ste eeuw, kijkend richting Gent
van
deze
eeuwenoude
baan
is
indrukwekkend, ze slingert zich als een
plattelandsweg
tussen de gerijde
huizen, dwingt tot traagheid en – ik
durf het haast niet te zeggen in deze
razende tijden – tot onthaasting en
bezinning. Klit de dorpsjeugd er straks
misschien weer bij elkaar – dixit
Sonneveld – doch niet meer in minirok
en beatlehaar en meejoelend met
beatmuziek? Nieuwe baan in nieuwe
tijden, net wat je zegt, maar het is
wennen, met tijd en boterhammen. Het
laatste woord over deze bouwwerken is
nog lang niet geschreven en het
gepalaver zal nog een poos aanhouden,
de heildronk volgt later. Als dat laatste
maar goed afloopt.
De steenweg in Melle-centrum anno 2009,
kijkend richting Gent

Even terug naar het eigen territorium. Alsof de tanks uit het Oosten opnieuw waren uitgerukt,
verschenen op een miezerige aprilmorgen met veel aplomb een horde bulldozers, kranen en ander
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buitenissig tuig in de Merelbekestraat ter renovatie van het wegdek, annex voet- en andere paden.
Zoals gebruikelijk lapten sommige chauffeurs de waarschuwings- en verbodsborden feestelijk aan
hun laars en bleken ze almeteens het statuut van plaatselijk inwoner te bezitten. We spreken
mekaar binnen een paar jaar nog eens.
Hoe dan ook, rust was de Merelbekestraat
zelden gegund. Nu is de stilte er heer en
meester, min of meer, of is de woestijn al
zover opgerukt? Voor de bewoners was
het efkens schrikken. Genoemde werken
bleken ook in het teken te staan van de
ontmanteling van de wereldberoemde
brug over de spoorweg.
Na Melle-Centrum krijgt ook MelleVogelhoek een nieuw gezicht opgeplakt.
Als je deze regels leest, ligt genoemde
brug op apegapen. Weggevoerd naar de
vergruizelingsinstallaties. In één nacht
zullen de bulldozers gedaan hebben wat
een paar oorlogen niet vermochten:
De Merelbekestraat circa 1930, links de plaats waar de zaak
Merelbeke-brug afbreken tot de laatste Finora vandaag gevestigd is en rechts het nog bestaande huis
steen. Wie thuis op de schouw een stukje
Vredehoek
legendarisch beton wenste op te zetten
tussen het heiligenbeeld en het klokgarnituur had zich als de weerlicht ter plekke te spoeden.
Wedden dat zo’n aandenken binnen pakweg een eeuw een gegeerd object wordt waarvan de
waarde nauwelijks zal te schatten zijn?
Zondagnamiddag 19 april. Het plensde tot in mijn
binnenzak toen ik op het bruggenhoofd stond. Afscheid
nemen. Het moeilijkste wat er is. Voor de laatste keer
zag ik van op deze brug de treinen onder mijn voeten
wegschieten als hagedissen. Voor de laatste keer keek
ik van op dit staketsel naar de mistige contouren van de
dreigende stad. Voor de laatste keer keek ik van op de
bejaarde brug omhoog naar het loden wolkenpak vol
water en damp. Voor de laatste keer legde ik mijn hand
op het verweerde beton als een troostende moeder haar
hand op het hoofd van haar kind dat net de knie heeft
geschaafd. Toen was het voorbij. Voor altijd. ’s
Anderendaags zou de brug voor alle verkeer worden
afgesloten; later zouden de beulen hun werk doen met
hun grijpgrage machines. ‘Ik weet wel het is hun goeie
recht / De nieuwe tijd, net wat u zegt / Maar het maakt
me wat melancholiek.’
Als alles goed gaat met de mens en zijn wereld ligt er
volgend jaar een spiksplinternieuwe brug, veel breder,
mooier, groter, veiliger dan dat stuk onbenul dat voor
zoveel ellende heeft gezorgd. Zo wordt gefluisterd. We
moeten er eerst een paar halsbrekende toeren voor
over hebben, zijnde een klim en logischerwijze een
afdaling over het gebinte van ijzer en staal dat werd
neergepoot tussen de Mellestraat en de Kardinaal
Mercierlaan. Het substituut oogt als een kermisattractie
en het is nog gratis ook.
Het wordt geheid een pretparkgedoe voor de studenten van het Sint-Franciscusinstituut, een
helletocht evenwel voor het oudje wat verderop in mijn straat. Merelbeke-Flora wordt voor enkele
maanden de keel dichtgeknepen, tenzij men er de omleiding over de – het houdt maar niet op –
kersverse Zwaantjesbrug voor over heeft. Dat is de prijs die moet worden betaald voor deze
facelift.
Ik geef vandaag geen rendez-vous voor de inhuldiging van The Bridge over Troubled Water, noch
voor deze over de River Kwai, wél voor de sierlijke en onvergankelijke Bridge over the Railway. Mét
de gebruikelijke speeches en heildronken. Als ook dat maar goed afloopt. Alweer.
Vernieuwde en opgelapte straten, fonkelnieuwe bruggen. Het aanschijn van Melle verandert
pijlsnel. Modern Times zeker? Het wordt nooit meer als vroeger, bliksemde het door mijn hoofd,
‘Toen ik langs het tuinpad van m’n vader / De hoge bomen nog zag staan / Ik was een kind, hoe
kon ik weten / Dat dat voorgoed voorbij zou gaan.’
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Het ABC van een drukker in de marge
Zomertentoonstelling in het Gemeentelijk Museum
Melle

Chris Schoonejans, een Mellenaar in de kijker
door Jan Olsen
Traditiegetrouw wordt ter gelegenheid van de zomerkermis (het
weekend waarin de eerste zondag van juli valt) te Melle in het
Gemeentelijk Museum een tentoonstelling georganiseerd waarbij
een onderwerp uit onze gemeente of een inwoner ervan centraal
staat. Praktische gegevens in verband met deze expositie vindt u
als lezer op het einde van deze bijdrage.

Dit jaar stellen we u graag het bibliofiele
werk van Chris Schoonejans voor. Velen
onder onze leden kennen hem wellicht vooral
als genealoog. Hij was op de Nacht van de
Geschiedenis (dinsdag 21 maart 2006)
aanwezig
op
de
stand
van
Melse
familiekundigen in de leeszaal van het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. Wij kennen hem ook sinds jaren als
redacteur van het familietijdschrift ‘Scone
Jhan’,
waarvan
de
vele
jaargangen
geraadpleegd kunnen worden in voornoemd
centrum.
Nacht van de Geschiedenis 2006 (21 maart).

Chris Schoonejans, geboren te Gent in 1946, woont reeds sedert 1952 in Melle, zijn moeder is een
geboren Melse. Chris is gehuwd met Jeannine Baeyens. Haar vader was zaakvoerder van de firma
L’autopede op Vogelhoek langs de Brusselsesteenweg. Haar grootvader langs vaderszijde, Adolf
Baeyens was een befaamd kunstschilder en had zijn métier geleerd bij Frans Courtens. Op SintAmandsberg is een straatnaam naar hem genoemd. A. Baeyens was ook jaren als lesgever in de
vakken tekenen en schilderen verbonden aan het College van de Paters Jozefieten in onze
gemeente.
Chris Schoonejans studeerde grafische technieken aan de
kunstdrukschool Onze-Lieve-Vrouw en aan het Hoger
Instituut voor Grafisch Onderwijs, beide te Gent. Bijkomend
volgde hij les ambachtelijk kunstweven aan het toenmalig
Stedelijk Instituut Henri Story (vandaag het Centrum voor
Volwassenenonderwijs) eveneens te Gent. Hij maakte zich
ook het ambachtelijk en industrieel zeefdrukken eigen door
zijn studie aan het KISP (volwassenenonderwijs) te
Mariakerke. Twintig jaar, namelijk van 1986 tot zijn
pensionering
in
2006,
gaf
hij
les
in
drukvoorbereidingstechnieken aan het VISO Vrij Instituut
voor Secundair Onderwijs) te Gent, een school voor
grafische technieken, fotografie en multimediatechnieken.
Voor het tijdschrift ‘Grafiek’ schreef Chris Schoonejans
enige artikels en ontwierp hij een drietal kaften, tevens was
hij de auteur van een drietal bijdragen over holografie in
het Nederlandse handboek ‘Grafische Communicatie’.
Kaft van het tijdschrift ‘Grafiek’ nr. 168
(55ste jaargang nr. 3 / 1990).

De Gonde 2009 nr. 2

15

Vandaag is hij vrijwillig medewerker aan de werkgroep grafische technieken aan het MIAT
(Museum Industriële Archeologie en Textiel) te Gent alsook aan het Grafisch Archief van de
Arteveldehogeschool (afdeling Grafische en Digitale Media te Mariakerke).
In 1996 stichtte hij zijn eigen uitgeverij, de GINKGO genaamd. De Ginkgo biloba is een Japanse
sierboom met waaiervormige bladeren. Een exemplaar van een dergelijke boom staat centraal in
de tuin van Chris Schoonejans. Het fraai gevormde blad van deze uit het oosten afkomstige boom
is ook het drukkersmerk geworden van Chris als drukker/uitgever en verwijst meteen naar de
fascinatie van hem voor het denken in dit werelddeel en zijn bewondering voor de oosterse
kalligrafie en de Japanse prentkunst.
Vanuit zijn diverse opleidingen en zijn beroepsleven in de drukkerijsector was Chris Schoonejans
vertrouwd met allerlei grafische technieken. Toen hij echter in 1996 met zijn eigen uitgaven startte
was het handzetten en het drukken met een handpers voor hem iets nieuws. Wijze raad en
inspiratie vond hij bij Ronald Ergo. Deze beeldende kunstenaar, geboren te Watervliet in 1936,
woont en werkt in Oostakker, is de drijvende kracht achter ‘De Prentenier’, een vereniging ter
bevordering van het edele boekambacht. Hij werkte o.a. samen met Michel Seuphor (pseudoniem
van Fernand Berckelaers, 1901-1999) en Jan D’Haese (1922-2005), deze laatste literaire
duizendpoot kennen wij van de Poëzierotonde te Melle, alwaar een gedicht van hem is
aangebracht, en als de tentoonstellingsbouwer in 1994 van ‘Sculptuur 4-luik’ in onze gemeente.
Voor we ons verder inlaten met het gedrukte werk van Chris Schoonejans zelf willen we u even
kort kennis laten maken met wat we verstaan onder bibliofiele uitgaven. We haalden daarvoor onze
mosterd een beetje uit de tentoonstellingscatalogus van de expositie ‘Vlaamse bibliofiele uitgaven
1830-1980’ die te Brussel liep in de herfst van 1980 en georganiseerd werd door het VEV (Vlaams
Economisch Verbond) in de tentoonstellingszaal van de toenmalige kredietbank. In de
verantwoording vooraan definieerden de samenstellers deze publicaties als volgt: ‘Boeken die zich
in opzet en uitwerking van de doorsnee uitgaven onderscheiden. Hier spelen dan de opmaak, de
letter, de druk, de aard en de weergave van de illustraties een doorslaggevende rol, omdat door
het samenspel van deze verschillende elementen een harmonisch geheel kan ontstaan.’. Een
bibliofiel boek is dus niet een zeldzaam te vinden oud boek, al zijn er natuurlijk vele oude bibliofiele
uitgaven en worden van bibliofiele boeken slechts een beperkt aantal uitgegeven. Menig
kunstenaar in woord en/of beeld met naam hebben bibliofiele uitgaven verzorgd. We noemen er
enkelen: Hendrik Conscience (‘Hoe men schilder wordt’, 1843), Pol De Mont (‘Op mijn Dorpken’,
1886), Stijn Streuvels (‘Lenteleven’, 1899), Karel Van de Woestijne (‘Het Vader-huis’, 1903), Hugo
Claus (‘Het graf van Pernath’, 1977) enzovoort.
Wat de creaties van Chris Schoonejans betreft zult u voldoende gelegenheid krijgen om ze te
bewonderen op de vermelde zomertentoonstelling ‘Het ABC van een drukker in de marge’, een titel
die overigens letterlijk de inhoud dekt. Chris Schoonejans hecht bijzonder veel aandacht aan de
vorm van de letter, zij het in lood gegoten, zij het kalligrafisch (dus met de hand geschreven,
eigenlijk getekend als het ware). ‘Een drukker in de marge’, hij is het ook wel, de bibliofiele
uitgevers zijn in Vlaanderen actueel bijna op onze twee handen te tellen, ze zijn dus met niet velen
doch leveren wel met zijn allen een hoge kwaliteit. In Nederland zijn ze, althans qua kwantiteit,
onze meerdere. Over het hedendaags bibliofiel reilen en zeilen in Vlaanderen en Nederland werd
een interessant artikel gepubliceerd in ‘Ons Erfdeel’ (uitgegeven door de gelijknamige vzw, een
Vlaams-Nederlandse vereniging die o.a. de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden wil bevorderen) jaargang 43 (het jaar 2000) onder de titel ‘Letterheren in de marge,
bibliofiel drukwerk in Vlaanderen en Nederland 1987-1999’ met als auteurs: E. Cockx-Indestege en
Marijke van Delft. Daarin lazen we ondermeer: ‘Chris Schoonejans drukt in zijn eigen atelier, De
Ginkgo, sedert 1996, in Melle bij Gent. De hang naar het exotische -met de filosofie die er achter
zit - is uitgesproken aanwezig: het zijn Japanse boeken geworden, naar inhoud en vorm tot en met
de bindwijze toe, met grote liefde en zorg voor slechts weinigen gemaakt op resp. 12 en 15
exemplaren.’ Als illustratie werd een foto van zijn werk ‘Vier seizoenen vol verlangen’ afgedrukt, dit
werd uitgegeven in 1998, met vertaling en kalligrafie op naam van Yumiko Hashimoto.

Boek ‘Het Alfabet’, opengeslagen op de bladzijde met de letter Q
(uitgegeven in 2001).
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Diezelfde creatie werd ook samen met zijn prachtig en wel wat
speelse werk ‘Alfabet’ (2001)
geëxposeerd op de tentoonstelling ‘Belgische bibliofiele
uitgevers / Éditeurs belges de bibliophilie, 1991-2003’, die
georganiseerd werd te Brussel in de Koninklijke Bibliotheek van
België in het jaar 2004 (zie ook de catalogus op 39 en 40).
Onze Mellenaar in de kijker hebben we eveneens nog met een
stand aanwezig geweten op verschillende edities van de
Vlaamse ‘DRUKsel’-beurs waar het bibliofiele boek in aanbod en
lezing uiteraard centraal stond.

Voorkaft catalogus tentoonstelling
2004 te Brussel.

Wat mag u op de tentoonstelling verwachten?
Vooreerst een volledig overzicht van zijn bibliofiel oeuvre met natuurlijk de authentieke werken
zelf. Ook aan de totstandkoming van zijn creaties, de gebruikte soorten papier, de meer technische
kant van de zaak dus, zal voldoende aandacht worden besteed. Chris Schoonejans heeft tevens
wat geëxperimenteerd met lasergrafiek, enkele resultanten daarvan zal u op deze expositie kunnen
zien. We wilden u ook de verschillende nieuwjaarskaarten die Chris realiseerde niet weerhouden
alsmede enige kaftontwerpen, voorbeelden van handgeschept papier (op basis van divers
plantenmateriaal) en enige jeugdwerkjes.
Hopelijk hebben we u wat kunnen enthousiasmeren voor het bijzondere en sublieme creatieve
werk van Chris Schoonejans. Hij is dan wel een drukker in de marge, een titel die hij overigens met
veel genoegen voert. Hij is trouwens in goed gezelschap van andere groten van vandaag, we
noemden reeds zijn leermeester, Ronald Ergo, maar er zijn o.a. ook nog de jonge Jonas
Hemelsoet, ja een telg uit de gekende drukkersfamilie, Kris Landuyt van de u bekend in de oren
klinkende boekhandel ‘De Slegte’), Octave Scheire (de secretaris van de beroemde beeldende
kunstenaar Roger Raveel uit Machelen aan de Leie) en Adriaan Raemdonck van de Antwerpse
kunstgalerij ‘De zwarte panter’. Voor velen zal deze expositie een openbaring zijn, een beklijvende
kennismaking met een stukje van de wereld van het boek waarmee we geen dagelijkse omgang
hebben. Verwondering en bewondering, zoals het boek ‘VUUR’ (waarmee Chris in 1996
debuteerde), die als hommage is bedoeld aan de Chinese uitvinders van het papier en de
drukkunst.

Opengeslagen boek ‘Zes sonnetten van Michelangelo Buonarotti aan Vittoria Colonna’ (Chris Schoonejans,
Ginkgo / 2004), een ‘klassiek’ boek dat teruggaat op de fascinatie van Chris voor het beeld in de Brugse O.-L.Vrouwekerk en voor de mogelijkheden van het reproduceren in zeefdruk aan de hand van een foto.
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Een vers uit het boek ‘Vier seizoenen vol verlangen’,
uitgegeven in 1998 met kalligrafie en vertaling door
Yumiko Hashimoto (haar moeder behoorde
tot een van de twaalf families die aan het keizerlijk hof
van Japan kalligrafeerden).

Een inkijk in het boek ‘Guido Gezelle
herdacht’ (uitgegeven in 1999). Een exemplaar van dit
werk bevindt zich in de verzameling van de Stedelijke
Bibliotheek ‘De Biekorf’ te Brugge en werd tevens
aangekocht door de Stedelijke Musea Brugge (Guido
Gezellemuseum), door de Stadsbliotheek te
Antwerpen en het Archief van de Stadsbibliotheek te
Gent.

Het boek ‘Synthese van de blauwe metamorfose’ dateert
van in 2002/2003 en is een reflectie van de auteur/drukker over de kleur blauw,
over het werk van Jan Fabre en met tal van verwijzingen naar de kunstgeschiedenis
(naar Marcel Duchamp, Yves Klein, Michel Seuphor …).
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INHOUDSTAFEL

Oorlogsjournaal 1914-1918 van het ‘Maison de Melle’
Laudatio voor een brug
Nog over het goed De Varens of ter Heiden
Herstellen van de forten op de Schelde in 1675
De Brusselsesteenweg te Melle grondig vernieuwd!
In het voorbijgaan: Ziet hoe rijk het leven is
Het ABC van een drukker in de marge

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer
Werkten mee aan de realisatie van dit
nummer
-

August De Baets
Norbert De Meyer
Xavier De Schryver (foto’s)
Paul Neirinck
Jan Olsen
Paul Van Caeneghem
John Van Nieuwenhove (foto’s)
Françoise Verhoosele (opmaak)
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