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Woord vooraf,
Vooreerst beste lezer wensen wij u en al wie u lief hebt namens ons gehele bestuur
prettige eindejaarsfeesten en bovendien een gezond en gelukkig jaar 2010!
De decembermaand betekent ook hét moment om uw lidmaatschap aan onze
heemkundige vereniging te bevestigen. Wij hopen van ganse harte dat u zich verder bij
ons thuis wenst te voelen en het heerlijk vindt om met regelmaat ons tijdschrift ‘De
Gonde’ te lezen. Spoedt u dan ook naar uw bankinstelling en schrijft het nodige bedrag
over. Vergeet niet dat een gewoon lidmaatschap vanaf 2010 ietsje meer kost, namelijk
10 EUR. Mocht u onze werking wat meer ruimte willen geven, dan blijft of wordt u
steunend lid aan onze heemkundige vereniging. Met wat extra financiële middelen
kunnen we u ook in de toekomst kwaliteit blijven garanderen alsook de nodige centen
voorzien voor bijkomende projecten.
Even in herinnering brengen wat benevens de uitgave van ons driemaandelijks tijdschrift
‘De Gonde’ momenteel onze aandacht vergt: ‘de geschiedenis van de bloemisterijen te
Melle’, ‘Melle schrijft, Melle blijft’ (zie ook onze oproep verderop in dit nummer), ‘Kleine
erfgoedelementen in de publieke ruimte van onze gemeente’ (dit project loopt in
samenwerking met de Foto- en Diaclub Iris), ‘het funerair erfgoed te Melle/Gontrode’ en
met het oog op het jaar 2014, honderd jaar na het begin van die eerste grote oorlog,
willen we ook een en ander met betrekking tot Melle en Wereldoorlog I onder de
aandacht brengen van het publiek, daaromtrent wordt reeds heel wat voorbereidend
studiewerk verricht.
Eind april van volgend jaar organiseren we naar aanleiding van onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering wederom een boeiende activiteit, concrete gegevens zult u vinden in de
eerste uitgave van het jaar 2010 van onze periodiek.
Op 10 december 1810 werd te Melle, op de locatie waar sinds 1837 het College van de
Paters Jozefieten gevestigd is, Victor Dechamps geboren, volgend jaar is dit 200 jaar
geleden. Victor Dechamps bracht het tot aartsbisschop en kardinaal en speelde een
belangrijke rol in de 19de–eeuwse geschiedenis van ons land. Uiteraard zullen we als
heemkundige vereniging aan dit feit de nodige aandacht besteden.
Geen toeters en bellen, maar toch even melden
dat
het
Gemeentelijk
Archief
en
Documentatiecentrum,
ontsproten
uit
de
werking van het Gemeentelijk Museum, sinds
november mag terugblikken op 25 jaar intense
activiteit. Een 3.000 bezoekers (vaak ook uit
het buitenland) op jaarbasis is een mooi cijfer
en dat wordt verdiend, elke dag, met veel inzet
en hard werken. Naast de Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde (VVF) afdeling Melle/regio
Gent was onze vereniging van meet af aan
partner in dit project, behoudens inhoudelijke
ondersteuning zijn verschillende bestuursleden
en leden er sinds jaar en dag actief als
vrijwillige medewerk(st)er. Zij verdienen ons
aller waardering!
Tot slot wensen we u een aangename en
leerrijke
lectuur
van
het
voorliggend
tijdschriftnummer.
Jan Olsen
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Lodewijk († ca 1184)
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(vermeld 1118-1163)

Radulf van Rode
(Melle)

HILDEGARD, vrouwe van Melle
door August De Baets

Toevallig bij het lezen van de Bijdrage tot de Geschiedenis van Herzele door M. De Buysscher1
stellen we vast dat een van de heren van Herzele, nml Lodewijk, gehuwd zou geweest zijn met
een Hildegarde, vrouwe van Melle. Dit deed ons onmiddellijk denken aan de Hildegarde,
eveneens vrouwe van Melle genoemd, gehuwd met Gerard I van Rode. We zullen ze verderop
gemakshalve Hildegarde I en Hildegarde II noemen. Hildegarde I was de dochter van Raoul, heer
van Rode (Melle) en we vinden hetzelfde verhaal bij F. De Potter in de geschiedenis van Herzele
en deze van Evergem2. In verband met de naam Raoul zochten we die op bij Dr. F.
Debrabandere3. Raoul verwijst naar Radoux en uiteindelijk naar Radulfus (Germ. = raad – wolf).
Bij Albert Douzat4 vinden we dezelfde uitleg.
Wij zouden dus kunnen aannemen dat Hildegard I een dochter was van Radulf, bij E? Warlop
geciteerd tussen 1118 en 11505. Zij wordt eveneens bij E. Warlop vermeld als zijnde gehuwd met
Gerard I van Rode6 maar dit lijkt ons niet zo vanzelfsprekend te zijn.
Op het eerste zicht konden we denken dat Hildegarde tweemaal in het huwelijk was getreden. Zij
zou dan een eerste maal gehuwd kunnen zijn met Lodewijk van Herzele en een tweede maal met
Gerard I van Rode. Deze veronderstelling blijkt echter niet te kloppen.
Uit haar huwelijk met Lodewijk van Herzele had Hildegard I 3 kinderen : Lodewijk (+ 1184),
Mabilia x Godfried van Warchy en Clara x Raas VIII van Gavere.
Clara huwde met Raas VIII van Gavere ca 11837.
In de veronderstelling dat ze toen ongeveer 17 jaar oud was, hetgeen niet uitzonderlijk vroeg
was in de middeleeuwen, dan zou ze kunnen geboren zijn ca 1166. Nemen we aan dat haar
moeder Hildegarde gehuwd zou zijn rond dezelfde leeftijd dan zou dit huwelijk zich kunnen
situeren rond 1160 en zou ze geboren kunnen zijn ca 1143. Haar vader tekende in 1154 nog een
akte8. Zelfs met een speling van enkele jaren zou men toch kunnen aannemen dat deze
Hildegarde I ca 45 jaar kan geweest zijn bij het overlijden ca 1189 van haar echtgenoot Lodewijk
tijdens de 3de kruistocht9. Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat deze Hildegarde I een tweede
huwelijk zou aangegaan hebben met Gerard I van Schelderode en hem bovendien nog 5 kinderen
van hem zou gehad hebben10.
Staan we even stil bij de oudste zoon van Gerard I. Radulf. Volgens E.H. J. Notredaeme kan men
met zekerheid besluiten dat deze Radulf in 1189 reeds oud genoeg was om als getuige te
verschijnen. Hij zou dan op zijn minst 15 jaar oud geweest zijn en mogelijks geboren zijn ca
117411. Zijn moeder Hildegardis II zou dan ca 1173 gehuwd kunnen geweest zijn met Gerard I
van Rode “dat” een van de kinderen van Melle Raes was. Deze leefde nog alleszins in 1163 en
was toen vermoedelijk het hoofd van het huis van Melle. Het is waarschijnlijk dat Hildegardis een
dochter was vanRaas en eene van Munte als grootmoeder had12.
In ieder geval hebben we hier te doen met twee verschillende Hildegardissen die zich beiden
vrouwe van Melle noemden. Hildegardis I geboren ca 1143 en Hildegardis II geboren ca 1155. Zij
waren waarschijnlijk nichten van elkaar.

1

M. De Buysscher, Bijdrage tot de geschiedenis van Herzele, p. 63.
F. De Potter, Geschiedenis van de gemeenten in Oost-Vlaanderen. Herzele, p. 25-26 en Evergem p. 31-32.
3
Fr. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, p. 1017 en 1012.
4
Albert Douzat, Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France, p. 509.
5
E. Warlop, De vlaamse adel vóór 1300, p. 377.
6
Ibidem.
7
Raoul de Liedekerke, Les Rasse, p. 111.
8
R.A.G., St Baafs nr 35, p. 41.
9
M. De Buysscher, Bijdrage tot de geschiedenis van Herzele, p. 63.
10
E. Warlop, De vlaamse adel voor 1300. p. 524.
11
K.C. Van Acker, Het ontstaan van het land van Rode, noot 12bis, p. 11.
12
ibidem, p. 6.
2

De Gonde 2009 nr. 4

3

Figuur in de kijker:
Pater Rudolf Robert Labyn.
door Daniël Lemmens

Het is nu 100 jaar geleden dat pater Rudolf te Melle geboren werd. Hij was een rasechte Mellenaar,
bekwaam leraar, bekend fotograaf en wereldreiziger maar het meest was hij nog gekend als
stichter-voorzitter van de Foto-en Diaclub Iris en als organisator-voorzitter van de Gemeentelijke
Cultuurraad. Hij nam heel wat initiatieven die nog duidelijk zichtbaar zijn in het Melse straatbeeld.
Vandaar dit artikel, als een soort herdenking, gedachtenis aan deze rijke persoonlijkheid.
Een rasechte Mellenaar.
Rudolf Robert Labyn werd geboren op 12 maart 1909, als
jongste van 4 kinderen. Hij woonde op de Brusselsesteenweg
rechtover het woon- en werkhuis van kunstenaar Jules Vits. Zijn
vader Petrus had, samen met Jules Vits, lessen gevolgd aan de
Kunstacademie te Gent, maar had nooit het beroep van
kunstenaar uitgeoefend. Hij werd handelaar in wijnen en
likeuren. Als bevriende buren was de familie Labyn vertrouwd
met het werk van Vits. Het moet ons dan ook niet verwonderen
dat later, pater Rudolf verschillende initiatieven nam om het
werk van de Melse beeldhouwer bekend te maken. Zijn oudere
broer Romain werd ook priester, leraar aan het H. Maagdcollege
van Dendermonde, onderpastoor te Zeveneken, pastoor te
Zeveren en Beveren-Waas.
Pater Rudolf volgde eerst een aantal jaren seminarie. In 1932
trad hij in bij de congregatie van de Jozefieten te
Geraardsbergen. Daar verbleef hij een aantal jaren, verhuisde
later naar het H. Drievuldigheidscollege te Leuven om zich in
1955 definitief te vestigen in het college van Melle. In zijn
geboortedorp ontplooide hij zich als een leider, een man met
gezag en aanzien, die veel iniatieven nam op cultureel gebied.
Begeesterend leraar, opvoeder en priester.
In de colleges van de paters
Jozefieten
te
Geraardsbergen,
Leuven en Melle was pater Rudolf
vooral actief als leraar Nederlands en
godsdienst.
In 1983 schreef André ver Elst, oudleerling van pater Rudolf, auteur van
verschillende
boeken
over
volkskunde
en
kunst,
een
merkwaardig artikel in het Jaarboek
van het H. Drievuldigheidscollege
van Leuven. Hierin beschreef hij zijn
internaatsleven te Leuven waar hij
de jonge leraar pater Rudolf leerde
kennen.
Dankzij
deze
bijdrage
kunnen we ons een goed beeld
vormen van de jonge, enthousiaste
leraar en opvoeder.
Als leraar Nederlands beperkte hij zich niet tot zijn didactisch programma, maar grasduinde met
ons in de hedendaagse niet-conventionele literatuur. Hij bezat de poëtische fijnzinnigheid om elk
woord of stijlvondst plastisch en boeiend te omschrijven met de simpelheid van een bedreven
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docent. Velen zullen zich nog herinneren hoe pater Rudolf passionant kon voordragen uit het werk
van Marnix Gysen, Alice Nahon. . . Hij deed ook veel inspanning om de “dichter” in ons te doen
ontwaken, moedigde ons aan en gaf raad bij onze probeersels. Zelf publiceerde hij een
gedichtenbundel met als titel “Vallende blaren”. Pater Rudolf was ook de leraar die ons
samenbracht in een clubje om op een ongedwongen manier te leren spreken en discussiëren over
allerlei onderwerpen. Discreet verbeterde hij onze taal, onze houding en leerde hoe we
hulpmiddelen moesten gebruiken. Wanneer we toneel speelden was hij ook onze regisseur.
Als leraar was pater Rudolf een autoriteit die ontzag en vriendschap uitstraalde, met een gezonde
tucht die we van hem aanvaardden. We zullen hem ook herinneren als de persoon die hier op
school de scoutsgroep stichtte.
Naast leraar was pater Rudolf priester. Jarenlang deed hij apostolaat in de jeugdwerken.
Verschillende Jozefieten vonden langs hem de weg naar het priesterschap in de congregatie. Hij
hield talloze predicaties voor sociale organisaties, retraite- en bezinningsdagen, was aalmoezenier
en preekte regelmatig voor de zusters in Melle.
Hij had nu eenmaal de gave van het woord en maakte hiervan dankbaar gebruik.
Fotograaf en wereldreiziger.
“Ik kreeg van God alles wat ik van het leven heb verwacht. Ik had twee jeugddromen: de
fotografie en de wereld zien. Beiden zijn werkelijkheid geworden. ”
Zo sprak pater Rudolf bij verschillende gelegenheden.
In het college te Melle stond een kast met de dia's van zijn vele reizen en in de gang van zijn
kamer hingen de wanden vol foto's van de vele uitstappen. Vierendertig landen heeft hij bezocht
van noord tot zuid w. o. 11 landen in Azië, naast gans West-Europa, Noord-Afrika en Amerika.
Over die reizen maakte hij diamontages die hij voor organisaties presenteerde. In de colleges te
Leuven en Melle bracht pater Rudolf leerlingen samen om hen de knepen van de fotografie te leren
kennen. Door vele families werd hij gevraagd om reportages te maken van allerlei feestelijkheden.
In 1969 richtte hij in Melle de Foto- en Diaclub Iris op, waarvan hij tot 1993 voorzitter was. Toen
werd hij opgevolgd door Julien Meersschaut.
Als voorzitter nam hij heel wat initiatieven om het fotowerk te
propageren. Zo werd een interscholenwedstrijd georganiseerd (1973),
kwamen een fototentoonstelling en diavoorstelling tot stand ter
gelegenheid van “Het jaar van het dorp” (1978) en de
“Bebloemingactie” (1982), waaraan een wedstrijd was verbonden en
elke deelnemer een foto van zijn bebloemde woning kreeg. Een
hoogtepunt was ook de uitgave van het Jules Vitsboek in 1985 en de
viering van 20 jaar Iris in het college in 1988. Bovendien wist pater
Rudolf verschillende prijzen weg te kapen, en kreeg hij talrijke
onderscheidingen w. o. de Excellence Fiapprijs van de Fédération
Internationale de l'Art Photografique. Wanneer de Foto- en Diaclub Iris,
tot op heden, nog een bloeiende organisatie is met een jaarlijkse
tentoonstelling en medewerking aan heel wat initiatieven van andere
organisaties en instellingen, dat is dat mede te danken aan pater
Rudolf die het een duidelijke structuur en invloed in de gemeente heeft
bezorgd.
Culturele animator en organisator.
Reeds als jonge pater in Geraardsbergen wist pater Rudolf van aanpakken. Door
oorlogsomstandigheden en de bezetting van het Sint-Jozefsinstituut, was de toneelvereniging van
de oud-leerlingenbond, opgericht in 1931, niet meer actief. Pater Rudolf trad op het voorplan en
deed in 1946 de oudleerlingenbond en de toneelkring herleven. Zijn onvermoeibare
ondernemingsgeest kwam ook op het gedacht om, in de schoot van die oudleerlingenbond, een
zangkoor te stichten “ J. B. Fall “ genoemd, als aandenken aan de talentvolle
muzikant pater Renaud P. Bouveroux, vroegere leraar van onze Melse literator
Camille Melloy. Dit zangkoor, onder leiding van Georges Biesemans, opgevolgd
door zijn zoon Dirk, inwoner van onze gemeente, klom op tot de hoogste
categorie van de provincie. In 1982 verzorgde dit koor in Melle, een
onvergetelijke Weense Avond met de solisten Koen Crucke (tenor), Jeanine
Marthony (sopraan), Pascal De Turck (sopraan), Alain Brodelet (bariton) en
Jeanine Biesemans (piano). Ook bij andere gelegenheden was dit hoogstaand
koor te gast in Melle.
Als in 1950 het grandioos Mariaspel, op tekst van pater Theodoor, broer van
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Camille Melloy, met 500 deelnemers en 10 000 aanwezigen, op de Oudenberg wordt opgevoerd, is
pater Rudolf als secretaris van de organisatie, de drijvende kracht achter dit optreden. Hij was ook
vertrouwd met de Oudenberg want een tijd voordien had hij een boek gepubliceerd “Onze Lieve
Vrouw van den Oudenberg” over de geschiedenis van dat gekende bedevaartsoord.
In 1955 keerde pater Labyn definitief terug naar zijn geboortedorp Melle. Hij werd voorzitter van
de Foto- en Diaclub Iris en van de Cultuurraad. Als priester een cultuurraad leiden en tot bloei
brengen in een geest van neutraliteit is zeker geen gemakkelijke taak maar pater Labyn kon dit.
Van de congregatie mocht hij zowat zijn eigen gang gaan maar deed loyaal zijn part van het
opvoedingswerk op het college. Hij wist van aanpakken en handelen, had vele relaties die hij
benutte om financiële of logistieke steun te verlenen aan zijn iniatieven. Hij had er ook het handje
van weg om beroep te doen op confraters of bekenden om hem te voeren op zijn bedeltochten
voor het goede doel. Hij ontpopte zich op verschillende vlakken tot een echte organisator en
stimulator van culturele evenementen. Zo bracht hij gerenommeerde gezelschappen naar hier
zoals de Filharmonie van Antwerpen, het Mechels Miniatuurtheater...
Pater Rudolf heeft zich ook geweldig ingezet om het beeldhouwwerk van Jules Vits bekend te
maken. In 1985 had een herdenking plaats van de kunstenaar, 50 jaar na zijn overlijden. De pater
lag hierbij aan de basis van de organisatie van een reeks activiteiten. Een tentoonstelling greep
plaats in het gemeentehuis en aan zijn woning werd een gedenkplaat, naar een ontwerp van
Hendrik De Moerloose aangebracht.

In samenwerking met Foto- en Diaclub Iris gaf men een
prachtig boek uit met foto's van de kruisweg van Jules
Vits, gerealiseerd door Julien Meersschaut met speciaal
daarvoor eigenhandig geschreven dichtwerk van Anton Van
Wilderode. Een jaar later, als een soort apotheose, werd
het beeld Lieveke onthuld op het Gemeenteplein.
Een andere merkwaardige realisatie waarin pater Rudolf
een groot aandeel had, was de restauratie en de oprichting
van de verloren gewaande schandpaal van Melle op het
Gemeenteplein voor het gemeentehuis en dit in
samenwerking met het Gemeentelijk Museum en de
Heemkundige Vereniging De Gonde.
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Pater Rudolf vergat Gontrode niet. In 1988 gaf de culturele raad onder
zijn impuls een kunstmap uit met enkele belangrijke stukken uit de SintBavokerk, geselectioneerd door de conservator van het Museum voor
Schone Kunsten te Gent, Robert Hozee. Bij deze gelegenheid werden ook
een paar schilderijen en gewaden gerestaureerd. Met de opbrengst van
de kunstmap kocht men een nieuwe kelk aan, gewijd door Mgr. L. De
Kesel en die voor het eerst gebruikt werd op de plechtige
eucharistieviering van Sint-Bavo in 1990.
Dat men zijn inzet voor het culturele leven van de gemeente
waardeerde, kon men vaststellen toen pater Rudolf zijn gouden
kloosterjubileum vierde in 1982. In de parochiekerk werd een dankmis
opgedragen door de pater, in concelebratie met de overste van het
college E. H. Smets, de parochiale geestelijkheid met pastoors
Rombouts, Van den Eeckhaut en
Callebaut. Na die plechtigheid
volgde een ontvangst op het
gemeentehuis waar het woord
werd gevoerd door Joris Van
Boxelaer, ondervoorzitter van de
Cultuurraad,
Roger
De
Roo,
ondervoorzitter van Iris, Irené
Heyse,
voorzitter
van
de
Gezinsraad
en
burgemeester
André
Maton,
waarna
hem
geschenken werden overhandigd.
De week daarop werden de
feestelijkheden verder gezet in
het college, waar de mis werd
geconcelebreerd
met
zes
confraters, waarvan vier oudleerlingen van pater Rudolf. Deze
eucharistieviering
werd
opgeluisterd door het “Fall-koor” uit Geraardsbergen dat ook een paar prachtige nummertjes ten
beste gaf tijdens de gezellige receptie in de feestzaal.
In 1991, op 82 jarige leeftijd, nam pater Rudolf, na 18
voorzitterschap van de Cultuurraad, afscheid in het
Jozefietencollege, met een Mozart-avond, verzorgd door het
Lokers Kamerensemble “Convivum Musicum” onder leiding
van Jo Van Eetvelde.
Op 15 december 1993 overleed pater Rudolf te Erpe-Mere,
waar hij in een rusthuis verbleef.
Als aandenken en dank voor de vele verdiensten voor de
gemeente Melle, onthulde de Cultuurraad een gedenkplaat
aan het geboortehuis van pater Labyn.
Bij die gelegenheid schreef zijn opvolger de heer Jan-Hugo
Bral
“Pater
Rudolf
Robert
Labyn
was
een
bewonderenswaardig man. Hij wist van handelen en
aanpakken, een geboren organisator, een doorzetter die de
gaven die hij had meegekregen meer dan tienvoudig heeft
ter beschikking gesteld van zijn geboortedorp.”
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Oorlogsjournaal 1914 -1918
van het ‘Maison de Melle’ (Deel 3)
vertaling door Paul Van Caeneghem
In de vorige aflevering lazen wij hoe de Duitse troepen huishielden tijdens de eerste slag
van Melle. Na hun voorlopig vertrek volgen Franse troepen in hun kielzog.
Oktober 1914
Donderdag 8 oktober
Rond vijf uur ’s avonds verwittigt E. H. Superior ons dat Franse troepen weldra zullen
inkwartieren in het college. Te zes uur zien wij hoe 1.600 Franse marine-fusiliers door de
ingangspoort binnenmarcheren. Zij nemen hun intrek in de drie refters, in de
studielokalen en in verschillende klassen.
Elk van hen ontvangt een bundel stro om erop te overnachten. Deze moedige “poilus”13
zijn afgemat. Gisteren vertrokken zij uit Parijs en kwamen deze namiddag toe in het
Gentse station, waarna zij te voet naar hier oprukten.
Een aalmoezenier vraagt of er biechtvaders onder ons zijn. Na het bevestigend antwoord,
verzoekt hij de kapitein de manschappen hiervan te verwittigen. Die gaat op ronde en
deelt mee dat “indien er onder jullie mannen zijn die hun zaken met de Goede Heer op
orde willen stellen, vinden zij hier in het college biechtvaders die ter jullie beschikking
staan”.
Hierna bezorgen wij logies aan de officieren, die wij installeren in de kamers van de
leerlingen, waar wij hen matrassen, dekens, handdoeken en zeep bezorgen.
Een luitenant (een jezuïet) vertelt ons dat zij bevel kregen zich vannacht niet te
ontkleden, want op ieder ogenblik kan er alarm zijn. Zij zullen morgen slag leveren. De
moffen naderen. Vannacht hebben wij niet rustig geslapen.

13

“poilus” = “behaarden”, het koosnaampje van de Franse soldaten tijdens W.O.I.
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Vrijdag 9 oktober
Er wordt opstaan geblazen te vijf uur. Te zeven uur is alles schoongemaakt: het stro
verdwijnt uit de gangen, de studielokalen en de klassen. Er blijft geen spoor over van het
logeren.
Appel volgt op de steenweg voor het college. Rond acht uur verspreiden de soldaten zich
in groepen: de enen trekken naar Kwatrecht, anderen naar de overweg voor het college,
een derde groep naar Gontrode, enz.. Vanaf nu wordt het college heringericht als
hospitaal. Men hijst de vlag van het Rode Kruis.
Te negen uur knallen de eerste geweersalvo’s los vanuit richting Kwatrecht. Een uur later
voert men reeds de eerste gekwetsten aan.
Rond 10u30 gooien de Duitsers hun artillerie in de strijd. De Franse commandant
oordeelt dat onze situatie onveilig is en beveelt het college te ontruimen. Wij doen het,
het hart vol trieste voorgevoelens. Sommigen trekken naar hun familie, anderen worden
ondergebracht bij particulieren.
Twee dagen later laten de moffen, die Melle reeds hebben bezet, ons toe terug te keren.
Hier volgt het verslag van “Le Bien public” over de “tweede slag van Melle”:
Na de heftige kanonnade van vrijdagmorgen, was het een beetje vreemd niets meer te
horen vanaf vrijdagavond. De verklaring hiervoor luidt dat de Duitsers zich
teruggetrokken hebben nadat zij met ongeveer 400 doden en zowat 200 gevangenen
moesten afrekenen, zonder hun gekwetsten te tellen.
Zaterdagmorgen signaleerde men de voorste Duitse troepen te Oordegem. Te Melle,
Kwatrecht en Wetteren, was er geen spoor van hen te bespeuren.
De slag op vrijdag was heftig en verbeten. Onze troepen hadden de golvende vlakte
bezet die zich uitstrekt van de cottage van notaris Roland (op honderd meter van het
pensionaat van de Jozefieten) tot het station van Kwatrecht. Men herinnere zich dat het
de positie was die de vijand bekleedde tijdens de “eerste slag van Melle”.
De strijdverrichtingen van gisteren startten met een uiterst gewaagde aanval van een
compagnie wielrijders. Dit leidde tot een reeks voorpostgevechten die al vlug uitmondden
in een gevecht in regel.
Onder het hevige vuren van onze mannen gaven de Duitsers wat terrein prijs. Dit bleek
echter maar een schijnmanoeuvre. Weldra kwam er versterking voor de vijand, wat
gelukkig kort daarna gecompenseerd werd door de komst van een vrij grote groep
Franse mariniers.
Dan groeide de strijd uit tot een hoogtepunt. Gedurende zowat anderhalf uur boden de
geallieerde troepen succesvol weerstand tegen een vijand wiens troepensterkte
voortdurend aanzwol.
Het optreden van de Duitse artillerie dwong Belgen en Fransen bijna tot de terugtocht.
Maar dan mengden de Belgische kanonnen zich in de strijd. Deze fase werd
doorslaggevend en kostte de teruggeslagen vijand veel verliezen.
Ongelofelijk feit: na dit onophoudelijke vuurgevecht van twee uur, werd geen enkele man
van de Belgische wielrijderscompagnie buiten gevecht gesteld.
Jammer genoeg waren er verliezen in de rangen van de Franse vrienden. Men telde daar
een tweetal gekwetsten, een officier, getroffen door een schrapnell, bezweek aan zijn
verwondingen.
Twee hoeven werden in brand geschoten, samen met een klein bedrijf dat per vergissing
voor de Bleu-fabriek werd gehouden.
Uit de richting van Kwatrecht en Oosterzele werd het opvlammende schijnsel van
branden opgemerkt. Wij hebben getracht hieromtrent inlichtingen in te winnen, maar het
ordewoord was streng: niemand komt erdoor. Wij ontmoetten notabelen van Melle die,
nadat zij van de Duitse terugtocht hadden gehoord, naar hun woning wilden terugkeren.
Het werd hen niet toegestaan. In heel Melle, vrijdag in het bestek van drie uren
ontruimd, viel geen levende ziel te bespeuren.
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een Duitse eenheid zich tot aan de geallieerde
loopgraven gewaagd. Er volgde een gevecht, waarbij de geallieerden de Duitse troep
verdreven met de bajonet. De rest ervan vluchtte naar Oordegem.
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Zaterdagmorgen rond 7 uur bezetten de geallieerden de omgeving van Melle. Rond 10
uur botste een Engelse patrouille op een aantal vijandelijke soldaten die zich in een klein
bos schuilhielden. Beide groepen liepen elkaar nietsvermoedend bijna tegen de neus. De
Engelsen slaagden erin de Duitsers, die vijf man verloren, te verjagen.
Men meldt ons dat het college van de paters Jozefieten opnieuw beschadigd werd tijdens
het artillerieduel van vrijdag. Een schrapnell heeft er de waterleiding getroffen, heel de
kelder liep onder water”.
(wordt vervolgd …)
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IN HET VOORBIJGAAN
Buerenvisite

door Norbert De Meyer

‘Links tussen de bomen doemen
de contouren op van het kasteel
De Bueren, dat in 1973 werd
erkend
als
natuuren
vogelreservaat.
De
omwalde
gracht is somber en vaalgrijs,
wrakhout drijft op het besmuikte
oppervlak. De zon wurmt zich
door het bladerdak, kleurt eigele
vlekken op de harde wegel. Ik
voel hoe de tijd hier roerloos in de
lucht blijft hangen. Natuur grand
cru. Op het einde, links van het
handbrede pad, beland ik voor de
ingang van het kasteel. Ik loop
naar het zwarte, smeedijzeren
hek, verzin ridders, jonkers,
hofdames, pages, jachthonden en
steekspelen. Hoor ik daar niet het
hoefgetrappel van het ros
van Robin Hood? Wat
kwinkeleert hier al niet,
wat
scharrelt,
pikt,
kwaakt, tsjilpt het toch in
dit dierenrijk met de
parmantige pauwen als
opzichters.
Alleen
de
twee
witte
plastic
tuinstoelen beschimmelen
dit schilderij, al kon ik me
nauwelijks bedwingen om
plaats te nemen in deze
verstilde wereld. Maar het
feest ging niet door.’ (uit:
Het Gondepad: groen in
oksel van de stad. De
Gonde nr. 2 – 2008)

Na de recente stedenbouwkundige en andersoortig trammelant rond het kasteel De Bueren en
eigenaar Wim Delvoye ben ik onlangs opnieuw naar de Kalverhage gefietst(!), deels omdat ik er de
herfstsfeer wou opsnuiven en deels uit curiositeit. Elk seizoen trekt de natuur een nieuw kleed aan.
Het contrast met hartje zomer kon niet heftiger zijn.
Ik dwaalde er rond op een doordeweekse maandagnamiddag. Daar ademden stilte en vredigheid ‘t
allenkant, ten minste als ik het voortdurende gezoem van de snelweg en de af en toe langs
stomende trein uit mijn hoofd gomde.
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Er zat roest in de hemelhoge, kaarsrechte bomen
waarvan de stammen met klimop waren ingepakt.
De wind speelde kat en muis met de wolken, maar
regen zat er niet aan te komen. Gelukkig maar.
Op het kasteelterrein zelf was de rust te snijden.
Voormalige koetshuizen of conciërgewoningen
stonden in de steigers, er lagen bergen houtafval
en slib van de uitgebaggerde vijvers. Het domein
was in een werf herschapen. Niet tot ieders
welbehagen, als ik de recente verslaggeving erop
napluis.
Maar goed, ik was niet naar het domein De Bueren
afgezakt om dit proces te maken, wel om te zien
hoe de natuur er in november komaf maakt met de
zomer.
Herfst is weemoed, terugspoelen in de tijd, reflectie
en inkeer. De eindigheid waar we voortdurend met
de neus worden op gedrukt. Daar helpen beelden
bij van een uiteen waaierende vlucht spreeuwen,
van de laatste lui grazende koeien in de wei
tegenover het kasteel, van gezapig fietsende
bejaarden, van zichzelf kastijdende joggers en van
hulpeloze kinderen op hun driewieler, geflankeerd
door begeleiders uit het naburige Sint-Lodewijk.
Een tikje wezenloos tuurde ik door het zwarte
kasteelhek. De pijler met het nummer 3 is aangetast door betonrot. Volgepakte containers en een
kaduke kruiwagen staan plompverloren tussen stapels afval en het al genoemde baggerslib. De
slotgracht en de vijvers liggen er blubberig bij. De achterliggende gronden zijn omgeploegd alsof
een meteoriet is ingeslagen. Het ingrijpen van de mens op de natuur gaat altijd gepaard met een
intense triestheid. De kaduke bank tussen al die rommel accentueerde nog de troosteloosheid. Ooit
komt dit toch weer goed, weet ik, dan liggen het kasteel en de tuinen er weer als pas gestreken
bij.
Onder het kruinendak van de beukendreef die de scheiding vormt tussen weiden en slotgracht
schopte ik als een pagadder de spekgladde bladeren hoog op. De lucht riekte naar verrotting. Een
geel aanplakbiljet aan een boomstam ordonneerde kordaat: ‘Aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning voor het bouwen van een familiekapel’. Hier? In deze dreef? Godbetert, hoe ziet zo’n
mastodont eruit?
Nog meer vergankelijkheid kruiste mijn weg toen ik plots
tegen een tussen het gelige gras verborgen grafsteentje
opbotste. Het werd er in de draai van de eeuwwisseling
aangelegd ter herinnering aan Linda Parker Fischer, ‘een
mooie bloem in de velden van Vlaanderen’.
Navraag leerde dat Linda in Californië werd geboren op 19 juli
1946 als dochter van George Parker en Jean Eggert. De
legende wil dat Linda’s moeder (Vlaamse, Nederlandse of
Duitse roots?) tijdens de bevrijding in Kwatrecht zotverliefd
werd op de Canadese soldaat George. In de omringende
beuken van De Bueren zijn nog inscripties te zien van
Canadezen die in mei 1945 aldaar druk doende waren
obussen te ontmantelen.
Linda Parker huwde in Colorado (USA) op 9 augustus 1993
met Richard John Fischer. Ze hielden het daar snel voor
bekeken. Melle knipoogde verleidelijk. Het paar woonde hier in
een villa langs de Brusselsesteenweg (nummer 358?). Richard
John Fischer vond werk bij de NV Gates in Erembodegem. Drie
jaar later (eind 1996) stak bij Richard het heimwee naar de
heimat de kop op, zo overrompelend dat het koppel weer in
het vliegtuig stapte richting Verenigde Staten van Amerika. Daar overleed Linda op 21 juni 1999.
Aan de toenmalige bewoner van het kasteel De Bueren werd gevraagd een gedeelte van haar as en
een gedenksteen in een dreef van het park te mogen plaatsen. Dat was de gedroomde plek voor
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het koppel tijdens hun wandelingen
langs de Kalverhage. Daar ligt ie dan
nog steeds, die inmiddels verweerde
steen als herinnering aan mooie Linda.
Landbouwer Roger De Smet hing na de
Wereldbrand
in
de
onmiddellijke
omgeving van de gedenksteen een
kapelletje aan een der bomen. Linda’s
gedenksteen én het kapelletje hebben
evenwel niets met elkaar te maken.
Verrassend toch hoe verleden en
heden in elkaar vervlochten zijn. Ik
probeerde me een beeld te vormen van
Linda, het Amerikaans-Mels meisje,
gestorven in volle fleur. Ze riep zelfs
herinneringen op aan die andere lieve
Linda, het buurmeisje uit mijn jeugd, waar handenvol puberjongens zich uit de naad voor liepen of
beduimeld afdropen. ‘Mit 17 hat man noch Traüme’, kweelde Little Peggy March in 1965, ‘Da
wachsen noch alle Bäume in den Himmel der Liebe. Doch wenn man jung ist, so herrlich jung ist,
wer denkt, ja, wer denkt schon daran?‘
De grijnslach uit de herfstige lanen
rond kasteel De Bueren klonk bijna
spookachtig. Waar ik voorbijkwam,
hoorde ik de bladeren zwijgen in de
kromme bomen. Ik voelde Linda’s
ogen vanuit haar Elysische vallei door
de grijze luchten priemen. Ik kon nog
uren door deze puissant rijke natuur
dwalen, weg van de files en de
smoezelige wereld. Doch achter de
bomen was het licht al aan het
krimpen.
Het mooie liedje was helemaal uit
toen ik een paar minuten later de
aartsdrukke Brusselsesteenweg op
reed. Linda Parker Fischer was in
goede aardse handen. Een weldadige
vrede overviel me.
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INHOUDSTAFEL

Hildegard, vrouwe van Melle
Figuur in de kijker: Pater Rudolf Robert Labyn
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het ‘Maison de Melle’ deel 3
In het voorbijgaan: Buerenvisite
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