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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,
Het grootste deel van onze leden heeft het lidmaatschap aan onze heemkundige vereniging
hernieuwd, sommigen hebben dit uit het oog verloren, hen bezorgen wij een geheugensteuntje en
een overschrijvingsformulier. Ook dit jaar mogen we bogen op een groter wordende schare van
steunende leden, daarvoor onze hartelijke dank. Onze werking zal er wel bij varen.
Op donderdagavond 22 april eerstkomend organiseren wij in BIB onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering, u krijgt dan een overzicht van de voorbije activiteiten. Gekoppeld aan deze
vergadering bieden wij u ook een bijzonder interessante lezing aan. Stefaan Top (°
Langemark 1941), hoogleraar emeritus, sinds 1975 professor volkskunde aan de K.U. Leuven, zal
ons weten te boeien met zijn verhaal over roversbenden in Vlaanderen. Focussen zal hij
natuurlijk op Jan de Lichte (18de eeuw) en op de bende Van Hoe-Verstuyft die in juli 1920 de
Melse politiecommissaris vermoordde. In 1974 doctoreerde Stefaan Top in de Germaanse filologie
met zijn proefschrift over de bende van Bakelandt. Hij is tevens medehoofdredacteur van het
tijdschrift Volkskunde. We hopen ook u op deze niet te missen activiteit te mogen verwelkomen.
Verder wordt er nog naarstig getimmerd aan de verschillende projecten waar onze vereniging
mettertijd wil mee uitpakken, denken we maar aan de geschiedenis van de bloemisterijen in Melle,
de eerste grote oorlog, Melle schrijft – Melle blijft, …
Met de zomerkermis presenteren wij u in het Gemeentelijk Museum de tentoonstelling ‘Kleine
erfgoedelementen zichtbaar in en van op de publieke ruimte in Melle’, een project dat
mede gerealiseerd wordt door de Foto- en Diaclub Iris, wiens gewezen voorzitter, Julien
Meersschaut onlangs overleed. Met hem mochten wij jarenlang uitermate goed samenwerken,
onze voorzitter wijdt in voorliggend nummer een in memoriam aan wijlen deze minzame man .
Met onze heemkundige vereniging willen we ook bij de schoolgaande jeugd interesse opwekken
voor de geschiedenis van de eigen leefomgeving, in samenwerking met directies en leerkrachten
uit verschillende Melse onderwijsinstellingen zullen we een erfgoedprijs instellen waarvoor de
leerlingen kunnen meedingen.
In het najaar plant onze vereniging een groepsbezoek aan een heemkundig museum uit onze
provincie, u wordt daar tijdig van op de hoogte gebracht.
We hopen ook nog dit jaar een DVD klaar te krijgen waarop alle nummers van ons tijdschrift ‘De
Gonde’, jaargangen 1972 tot en met 2009, digitaal te raadplegen zullen zijn. Ook u, beste
lezer, zal zich deze kunnen aanschaffen. Zeker voor diegenen die de laatste jaren lid werden van
onze heemkundige familie wordt dit digitaal medium een nuttige aanvulling voor hun
tijdschriftencollectie.
Mocht u als lid interesse betonen en wat tijd vrij kunnen maken om aan een van onze
projecten actief mee te werken, contacteer ons, we zullen u er dankbaar voor zijn. Met vele
handen kunnen we ook in de toekomst verder bergen verzetten!

Jan Olsen
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HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE
ALGEMENE LEDENVERGADERING
EN
VOORDRACHT

ROVERSBENDEN IN VLAANDEREN

DOOR PROF. EM. STEFAAN TOP

donderdag 22 april 2010 om 20 uur
in de BIB Kruisstraat Melle
inkom gratis
iedereen welkom
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Melle en de roversbenden in
Vlaanderen
door Daniël Lemmens

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw zaaide de bende van Nijvel paniek over heel België met
zijn zinloze moordpartijen. Ze bracht bij de bevolking een echte angstpsychose teweeg. Dit deed
denken aan de roversbenden uit de 18de en 19de eeuw die onze streken terroriseerden: de
Bokkenrijders (Limburg), de bende Baekelandt (West-Vlaanderen), de bende Nauwelaerts
(Antwerpen)... Bij ons was het vooral de bende Van Hoe-Verstuyft (kort na Wereldoorlog I) en Jan
de Lichte (eerste helft van de 18de eeuw) die er actief waren, zelfs in onze gemeente.
De bende Van Hoe-Verstuyft, die meer dan 40 leden telde en 35 misdaden pleegde waaronder 13
moorden, ontstond in de naweeën van de eerste wereldoorlog. Een aantal gewezen frontsoldaten
waren na jaren hard en onzeker bestaan huiswaarts gekeerd. Werk voor
iedereen was er niet. Moreel gezien hadden heel wat mensen door
oorlogsomstandigheden een knak gekregen. Een aantal figuren gleden
zienderogen af in de onderwereld. Snel gewin dreef hen naar de misdaad.
Onverschrokken en meedogenloos terroriseerde de bende de hele streek.
Hun kopstuk René Verstuyft was reeds voor het einde van de oorlog
gedeserteerd en startte met zijn broer Edmond en enkele Duitse
deserteurs smokkel- en andere louche activiteiten.
In 1920, nu 90 jaar geleden, werd de Melse politiecommissaris Gentil De
Meyer in de Akkerstraat door die bende vermoord. In de krant van 14 juli
werd die moord als volgt beschreven.
Nachtelijke inbraak. Het was rond 3 ure 's morgens toen dieven in het
kasteel van Madame weduwe de Potter d'Indoye waren gedrongen. De
inwoners hadden gerucht gehoord en de zoon ging de heer
policiecommissaris De Meyer verwittigen. Intusschen waren de kerels
reeds binnen. De heer policiecommissaris vergezeld van zijn inspecteur
M. Ervynck waren spoedig op hunnen velo gesprongen en ter plaatse
gereden.
Gentiel De Meyer
Op de vlucht. Daar gekomen stelden zij vast dat de dieven in het kasteel waren ingebroken doch
op het lossen van een schot door Mevrouw de Potter waren zij er van onder getrokken met eenige
flesschen wijn. Aan de voetsporen kon de policiecommissaris zien, dat zij richting Gent hadden
genomen. Na een vluchtig onderzoek besloot M. De Meyer de dieven achterna te zetten.
Verrast en getroffen. Op het oogenblik dat de beide politiemannen aan de tramhalte, de herberg
A. De Wilde waren gekomen; werden er eensklaps in hun richting verschillende revolverschoten
gelost. Een schot trof de heer Ervynck in de linkerbovenarm. De inspecteur viel omver.
Foto genomen in de
Kerkstraat te Melle n.a.v.
de begrafenis van
commissaris De Meyer

Grafmonument van Gentiel
De Meyer

Een der opvolgende kogels trof dan de heer De Meyer in den buik zoodat hij bijna op den slag dood
bleef. De heer Ervynck bemerkte dan twee kerels, revolver in de hand. Meer verschrikt dan
getroffen was Ervynck niet bij machte te beletten dat zij met zijn rijwiel wegvluchtten. De heer Van
Onder, gemeenteraadslid, daar dicht bijwonende, is op het gerucht komen toegesprongen...
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Op 17 juli werd de politiecommissaris, in aanwezigheid van heel wat prominenten, begraven. Op
zijn graf werd later een gedenksteen aangebracht, ontworpen door de Melse kunstenaar Jules Vits,
met als opschrift: Melle – erkentelijk aan haren betreurden Politiecommissaris De Meyer Gentil,
gevallen voor dienstplicht den 13 juli 1920. Het plaasteren model van deze gedenksteen bevindt
zich in de collectie “Jules Vits” in het Gemeentelijk Museum Melle.
Nogal vlug werden de daders René en Edmond
Verstuyft aangehouden. Eerstgenoemde werd ter
dood veroordeeld en zijn broer kreeg een
levenslange gevangenisstraf.
Pas in 1924 verscheen de ganse Bende Van HoeVerstuyft voor het Gentse assisenhof wat toen “het
proces van de eeuw”
werd genoemd. In de
volksmond bleven de legendarische verhalen over
deze bende de ronde doen. Er ontstond zelfs een
spreekwoord “Hij is gelijk Van Hoe, hij weet van
niets”, om een huichelende leugenaar aan te
duiden want tijdens het proces, toen heel wat
feiten waren bewezen, bleef Van Hoe ontkennen
met de woorden “Ik weet van niets.”. De
angstpsychose, die in deze periode heerste, wordt
ook nog bewezen door het gebed dat opgehangen
werd in de kerken en woningen om de gevreesde
Van Hoe, bijgenaamd de Tijger, te bezweren “Van
de Tijger en zijn wreedheden, verlos ons Heer.”.
Een andere bekende roversbende uit de streek van
Aalst, de bende van Jan de Lichte, heeft ook zijn
sporen nagelaten in onze gemeente.
In het boek “Geschiedenis van Melle” van Henri
Verbist (1962) vertelt dichter Camille Melloy:
“Langs een veldpad staat de tronk van Jan de
Lichte, de schrik van het land van Aalst, en op de
weg naar Wetteren stond een bosje waar de
booswicht een boer vermoordde, die twee vaarzen
was gaan verkopen te Gent.”. Een foto van die
fameuze tronk (vermoedelijk een knoteik) die tot
1968 op de Lindenhoek stond en algemeen gekend
was als “de boom van Jan de Lichte”, staat ook
afgebeeld in vermeld boek.
Een uitgebreid artikel over de Bende van Jan de
Lichte en zijn activiteiten te Melle, van de hand van
onze ondervoorzitter Ginette Desmet, verscheen in
ons tijdschrift nummer 1 van jaargang 1996. Ze
gaf vooraf een tijdsbeeld van de 18de eeuw waarbij
het optreden van die bende niet losgekoppeld kan
worden van de historische context. De bende
moest beschouwd worden als een onvermijdelijke
uitwas van een beroerde tijd waarin onze streken
als “slagveld van Europa” fungeerde met
oorlogsellende, armoede, besmettelijke ziekten...
als gevolg. De beruchte bende bestond dan ook uit
een legertje analfabeten, haveloze vagebonden,
schooiers en zigeuners. Stelen en roven waren voor
de meeste van hen een bittere noodzaak om te
overleven.
Ginette schetste de figuur, de roverskapitein, Jan
de Lichte, geboren te Velzeke (1723) als zoon van
doodarme mensen, die door gebrek aan werk via
allerlei kruimeldiefstallen poogden te overleven. Ook andere familieleden hadden allerlei misdrijven
op hun kerfstok. In dit marginale milieu groeide Jan de Lichte op voor “galg en rad”. Hij was
medeplichtig aan 4 moorden en 2 moordpogingen naast een massa inbraken en diefstallen.
In haar uiteenzetting verwierp Ginette de stelling, als zou Jan de Lichte verborgen gezeten hebben
in een holle boom op de weg tussen Melle en Gontrode alsook dat hij daar ontdekt werd door de
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hond van een voorbijtrekkende visverkoper. Het verhaal van die holle boom wordt trouwens in
verschillende gemeenten verteld. Indien er ooit een kern van waarheid in dit verhaal mocht
schuilen is dit niet te bewijzen door het ontbreken van eigentijdse archiefbronnen.
In een overzicht worden de bendeleden die actief waren in Melle opgesomd: Pieter de Cock uit
Oostende, Lieven Faveel uit Sint Maria-Lierde, Pieter De Moor uit Oosterzele, Petronella Verbeke
en haar dochter Marie-Anne Bleecker uit Cadzand. Ze hadden vooral diefstallen en inbraken op hun
kerfstok, ook hun begane overtredingen en straffen zijn vermeld. Als straf werden ze geradbraakt,
gebrandmerkt, verbannen en zelfs opgeknoopt op de markt van Aalst. In een bijlage vinden we al
de namen van de veroordeelden te Aalst gedurende de periode van 8.10.1748 tot en met
14.12.1748 incluis hun opgelopen straffen.

Kaft boek

De legende i.v.m. de bende van Jan de Lichte
vormde ook de inspiratie voor een toneelstuk.

Ginette Desmet besloot haar artikel met de opmerking: De bendeprocessen en de massale
terechtstellingen en veroordelingen te Aalst, waar gedurende een periode van meer dan 2
maanden, bijna dagelijks wrede straffen publiekelijk werden voltrokken, hebben zeker sterk tot de
volksverbeelding gesproken. Tijdens de late 19de
eeuw
hebben
verscheidene
volksromans
bijgedragen tot de legendevorming van de figuur
van Jan de Lichte en zijn bende. Louis Paul Boon
publiceerde eveneens een roman (later bewerkt tot
toneelstuk) over dit onderwerp waarbij hij -volledig
ten onrechte- de figuur van Jan de Lichte een
sociaal bewogen dimensie verleende en hem met
Che
Guevara-allures
en
leiderskwaliteiten
bekleedde. De historische waarheid is een stuk
prozaïscher. De ”bende” bestond uit een kleine
kern van harde criminelen naast een grote groep
haveloze, verpauperde vagebonden die stalen om
te overleven. Het enige verweer van de overheid
bestond uit een genadeloze repressie : eliminatie
van de zwaarste gevallen en verbanning van de
werkloze, rondzwervende schooiers.
Deze
gebeurtenissen
waren
een
dankbaar
onderwerp voor volkse liedjeszangers, die op
openbare markten en aan kerkportalen, het
speciale nieuws van diefstal en moord kwamen
verkondigen. Vaak werden ze hierbij begeleid door
een accordeonist of werd het verhaal verduidelijkt
door een “rolprent”. Hierbij publiceren we de
liederen “De wreede moord te Melle“ en “Ik ben Jan de Lichte“ die we terugvonden in ons tijdschrift
van 1978 en die ons bezorgd werden door de heer Gerard Waeytens, toenmalig voorzitter van het
Heemkundige Genootschap het Land van Rode.
Deze bijdrage wil een inleiding zijn op de voordracht van prof. Stefaan Top over “De
roversbenden in Vlaanderen“ die door onze vereniging georganiseerd wordt op
donderdag 22 april eerstkomend om 20 uur in de BIB (Kruisstraat) te Melle
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Geraadpleegde bronnen
Heemkundig tijdschrift De Gonde, jg. 28 (2000) nr. 2, Jan Olsen, ‘Gentil De Meyer,
politiecommissaris te Melle, 80 jaar geleden brutaal vermoord tijdens zijn dienst’.
Ghendtse Tydinghen, jg. 19 (1990) nr.1, David Maes, ‘De bende Van Hoe en Verstuyft’.
Peter Laroy: ‘De Roversbendes van Vlaanderen’. Uitgeverij Taptoe, Eeklo (1997).
Heemkundig tijdschrift De Gonde, jg. 24 (1996) nr. 1, Ginette Desmet, ‘De bende van Jan de
Lichte en haar activiteiten te Melle’.
Volkskunde, jg. 83 nr.1 (1982), P. Maes en S. Top, ‘De bende van Jan de Lichte. Een vergelijking
tussen de historische en volksliteraire bronnen’.
Heemkring Scheldeveld, jaarboek 2006, Eddy Vaernewyck, ‘De Bende Van Hoe-Verstuyft op pad
tussen Leie en Schelde’.

Funerair Erfgoed te Melle: OPROEP
De begraafplaatsen maken ontegensprekelijk deel uit van ons erfgoed. De aanwezige
grafmonumenten herinneren ons aan wie ons zijn voorgegaan. Ontelbaar zijn de verhalen die de
afgestorvenen weer even als het ware levend maken. Ons funerair erfgoed koesteren is een
evidentie als we ook voeling met het plaatselijk verleden willen houden.
Sinds de wet van 1971 is de eeuwigdurende grondafstand afgeschaft, grafmonumenten die aan de
aandacht van (soms) verre familieleden ontsnappen, dreigen onherroepelijk verloren te gaan. Het
Vlaams decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van16 januari 2004 regelt een en ander.
Behoudens uiteraard de familie die in een eerste instantie haar verantwoordelijkheid dient te
nemen krijgt de gemeentelijke overheid kansen en mogelijkheden om bepaalde
beschermingsinitiatieven te nemen.
Naar aanleiding van de voorbije Open Monumentendag te Melle (zondag 13 september), waar het
landelijke thema ‘zorg’ plaatselijk vertaald werd in o.a. de zorg voor onze begraafplaatsen, doen
wij een warme oproep aan enthousiaste mensen om mee de schouders te zetten onder een
werkgroep die een dubbel doel zou nastreven, enerzijds een inventaris op te maken van de
monumenten op de onderscheiden begraafplaatsen te Melle en haar deelgemeente Gontrode en
anderzijds criteria te formuleren die nuttig kunnen zijn bij het bepalen van de noodzaak om een
grafmonument te behouden. De resultanten van deze werkgroep kunnen de gemeentelijke
overheid inspireren en haar ondersteunen bij de beleidskeuzes die ze in het kader van besproken
materie en binnen het voornoemde Vlaams decreet kan maken.
Mocht u graag willen deel uitmaken van deze op te richten werkgroep, dan neemt u met
ondergetekende contact op (Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle, 09.252.26.47, museum.melle@skynet.be). We nodigen
u dan vast en zeker uit op de eerste bijeenkomst van deze werkgroep.
Jan Olsen
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40 jaar geleden:
een nieuw gemeentehuis te Melle.
door Jan Olsen

Op zaterdag 17 januari 1970 werd met veel
luister het nieuw gemeentehuis ingewijd (sic, zo
stond het op de kaart van de genodigden
uitgaande van het toenmalig College van
Burgemeester
en
Schepenen),
dit
in
aanwezigheid van o.a. Placide De Paepe
(toenmalig minister van sociale voorzorg),
senator
Gilbert
Pede
(uit
Melle),
de
volksvertegenwoordigers
Ademar
graaf
d’Alcantara
en
Willy
De
Clercq,
provinciegouverneur
voor
Oost-Vlaanderen
Roger De Kinder, toenmalig burgemeester van
Gent Emile Claeys en vele anderen. De
plechtige inzegening werd verzorgd door
pastoor Raphaël De Craene.
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Het tot dan toe als gemeentehuis fungerende
gebouw langs de Brusselsesteenweg, tegen het
kruispunt ‘de Appelhoek’, dateerde van 1986, het
voldeed helemaal niet meer aan de noden van de
gemeentelijke administratieve diensten van toen.
Sinds 1973 biedt het gebouw onderdak aan het
Gemeentelijk Museum.
De
bouw
van
een
nieuw
en
aan
de
noodwendigheden van de moderne tijd aangepast
gemeentehuis stond een eerste maal op de agenda
van de Melse gemeenteraad in 1962.
Het maken van een ontwerp was in 1962
toevertrouwd geworden aan twee lokale architecten,
namelijk Leon Cottenie en Georges De Vloed. In het
boek ‘Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen, Art Deco en Modernisme (1918-1965)’ wordt het
gebouw als modernistisch geïnspireerd omschreven door de auteur Koenraad De Wolf, hij merkte
ook op dat de twee kubistische volumes met een plat dak
gekenmerkt worden door een strakke horizontale lijnvoering.
De grootste aandacht kreeg de inspringende inkomtravee
met op de eerste verdieping een monumentaal venster met
glas-in-lood (waarover verder meer).
Ter gelegenheid van de opening van het nieuw gemeentehuis
werd gedurende drie dagen (zaterdag 17, zondag 18 en
maandag 19 januari) een kunsttentoonstelling met
tekeningen, etsen en schilderijen in privaatbezit te Melle
georganiseerd (zie foto) door de Gemeentelijk Cultuurraad
o.l.v. haar voorzitter, Dr. Remi De Vis. In de gestencilde
catalogus (zie afbeelding kaft) werden alle tentoongestelde
werken opgenomen, zo waren er schilderijen te bewonderen
van o.a. David Teniers (17de eeuw), François Navez (19de
eeuw), Leon Frederic (19de-20ste eeuw), Frans Masereel (20ste
eeuw), Jules de Bruycker (20ste eeuw), Albert Servaes (20ste
eeuw) en Luc Peire (20ste eeuw); etsen van o.a. Henri De

De Gonde 2010 nr. 1

8

Braeckeleer (19de eeuw), James Ensor (19de -20ste eeuw) en Valère De Saedeleer ( 19de-20ste
eeuw); een litho van Corneille (20ste eeuw) en een tekening van Karel Van Belle (20ste eeuw).
Boven
de
hoofdingang
steekt zoals reeds hoger
aangehaald, een bijzonder
fraai en kleurrijk glas-inloodraam. Het symboliseert
de
economische
en
industriële werkzaamheden
van onze gemeente. Ook
de verkeersinfrastructuur is
er
in
uitgebeeld:
de
spoorwegen, de Schelde
met haar binnenvaart, het
autowegennet …
Ontwerp en uitvoering voor
deze werden in de handen
gegeven van glazenier en
kunstceramist
Joost
Maréchal. Deze kunstenaar
werd geboren te Brugge op 3 mei 1911 als enige zoon uit het tweede huwelijk van Judocus-Felix en
Odile Van Den Berge. Joost Marèchal volgde van 1923 tot 1929 de oude humaniora aan het SintLodewijkscollege te Brugge. Aansluitend hierop begon hij geschiedenis te studeren aan de
Rijksuniversiteit te Gent, hij kreeg er nog les van August Vermeylen en Hans Van Werveke, doch in
1931 werd hij zich bewust van zijn roeping als kunstenaar en liet zich zich inschrijven aan het
Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten Sint-Lucas eveneens in de Arteveldestad. Ter
gelijkertijd volgde hij ook lessen aan de Brugse Academie voor Schone Kunsten alwaar hij meteen
de Tweejaarlijkse Prijskamp voor Schilderkunst won. Van 1932 tot 1934 studeerde hij verder aan
het Hoger Instituut voor Sierkunsten Ter Kameren in Brussel. Hij had er uitstekende leraars, o.a.
Gustave Van de Woestijne, Henry Van de Velde, Oscar Jespers en Joris Minne. Na zijn studies
startte hij onmiddellijk met een atelier voor glasschilderkunst in de Oude Molen te SintAndries/Brugge. In die periode groeide ook zijn belangstelling voor de oude kunstambachten, zo
ook voor de pottenbakkerskunst, via zelfstudie (want het vak werd toen nog niet onderwezen)
leerde hij met vallen en opstaan deze stiel.
In 1837 trouwde Joost Marèchal met Hilda Welvaert. Het gezin zocht een stek te Brugge en werd
gezegend met vijf kinderen. In 1941 werd hij aangesteld als leraar tekenen aan de Tekenschool in
Maldegem en van mei 1943 tot september 1944 als leraar glasschilderen, keramiek en mozaïek
aan de Brugse academie voor Schone Kunsten. In 1946 verhuisde hij met zijn gezin naar Eeklo. Hij
werd in september 1949 aangesteld als leraar keramiek aan het Hoger Instituut voor Architectuur
en Sierkunsten Sint-Lucas te Gent, alwaar hij ook tot zijn dood het atelier van de glazenierskunst
zou leiden.
Joost Marèchal overleed in zijn woonplaats Eeklo op 22 februari 1971.
Dat het gebouw vandaag niet meer aan alle gemeentelijke diensten onderdak kan bieden is het
gevolg van de onderwijl vele naar het gemeentelijke niveau toegeschoven taken. Tevens zijn er in
de laatste 40 jaren heel wat nieuwe verzuchtingen bij de burgers ontstaan, denken we o.a. maar
aan de sectoren sport, jeugd en cultuur.
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Heemkundig Nieuws
door Daniël Lemmens

Funerair erfgoed.
Op dinsdag 16 maart had een lezing plaats over dit onderwerp in het gemeentehuis van Merelbeke
door mevrouw Anne-Mie Havermans, kunsthistorica, verbonden aan de vzw. Epitaaf. Hierop waren
vertegenwoordigers van onze Heemkundige Kring De Gonde, het Gemeentelijk Museum en de
Foto- en Diaclub Iris aanwezig.
Na een inleidend woordje door de heer Bertrand Vrijens, schepen
van Cultuur van Merelbeke, gaf mevrouw Havermans een
interessante uiteenzetting over het behoud, het beheer en de
waarde van het funerair erfgoed. Begraafplaatsen zijn altijd
belangrijke oorden geweest van herinneringen in het bestaan van
een gemeenschap. Daarom mogen ze ons niet onberoerd laten
vanuit verschillende standpunten. Heel wat vragen kwamen aan
bod. Hoe zijn de wettelijke voorschriften omtrent het beheer? Hoe
beschrijft de wetgeving de waarde van dit erfgoed? Welke zijn de
stappen te nemen bij een degelijk beheer van funerair erfgoed? Wie zijn de partners en welke
financiële steun mag men verwachten? Welke praktische hulpmiddelen staan ter beschikking? ...
Nadien werden nog heel wat ideeën en ervaringen uitgewisseld, waarna een rondleiding volgde op
het kerkhof.
In Melle werd ook een werkgroep funerair erfgoed opgericht. Het is de bedoeling om een inventaris
te maken van de monumenten op de begraafplaatsen van Melle en Gontrode en
beschermingsiniatieven te nemen voor waardevolle graven. Het is dan de taak van de
gemeentelijke overheid, om overeenkomstig het bestaande decreet hieromtrent, realisaties uit te
voeren.
Erfgoedwedstrijd voor scholen.
Voor volgend schooljaar heeft de Heemkundige Vereniging De Gonde en het Gemeentelijk Museum
i.s.m. de Cultuurdienst, de intentie om een erfgoedprijs in te
stellen voor scholen. Het is de bedoeling om onze jeugd warm
te maken voor het erfgoed in het algemeen en van onze
gemeente in het bijzonder (gebouwen, monumenten,
oorlogsverleden...).
Om dit grondig voor te bereiden heeft op 26 april een
vergadering plaats van de organiserende instanties en de
directies van de scholen. Ook de vele mogelijkheden van een
bezoek aan het Gemeentelijk Museum en de samenwerking
met erfgoedinstellingen zullen aan bod komen.
Verken je streek.
Onder dit thema zullen we in de toekomst een aantal kleine
musea bezoeken en/of historische wandelingen maken.
In het najaar krijgen de leden van onze vereniging en
geïnteresseerde personen de gelegenheid deel te nemen aan een
uitstap naar het “Museum Zeels Erfgoed”, uitgebaat door de
Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele. We zullen in contact
komen met het werk van beeldhouwer Aloïs De Beule, schrijver
Henri Van Daele, het nijvere Zele maar vooral met het
alomgekende Zeels kant.
Medewerker bekroond.
Norbert De Meyer, jeugdschrijver en gespreksleider van de reeks
“Letters op toast” van de bib heeft onlangs de “Poëzieprijs van
Herzele” gewonnen met het gedicht Thuiskomen. In ons tijdschrift
De Gonde heeft hij reeds heel wat bijdragen gepubliceerd zoals
Laudatio voor een brug, Het Gondepad, Groen in oksel van de stad,
Roze Olifanten, Als marktkramer word je geboren, ’t Lijsternest of
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Nos Perron, Brug over de sporen: dakterras van Vogelhoek….
Proficiat Norbert.
Brouwerijmuseum Huyghe.
Tijdens de Brouwerijdag op
zondag 25 april kunnen we
een kijkje nemen in het
museum van de brouwerij.
Daar
worden
we
geconfronteerd met allerlei
oudere
toestellen
en
afbeeldingen die een stuk
geschiedenis weergeven van
het verleden van de brouwerij
en de familie Huyghe. Er is ook gelegenheid om de huidige
installaties te bezoeken: brouwzaal, gistafdeling, bottelarij,
lageringskelder, vatenafdeling...
Onze gemeente jumeleert met Melle Frankrijk.
In ons tijdschrift van jg. 28 (jaar
2000) hadden we al aandacht
voor onze zustergemeente in
Frankrijk. Individuele personen en
de Chiro op doortocht naar
Lourdes brachten vroeger reeds
een bezoek aan die prachtige
gemeente gelegen in de groene
vallei van de Béronne ten zuiden
van de stad Poitiers. Deze plaats
is
ook
gekend
voor
zijn
tweejaarlijkse biënnale voor hedendaagse kunst en zijn drie romaanse
kerkgebouwen.
Onze gemeente wil in 2010 een jumelage-overeenkomst afsluiten met het Zuid-Franse Melle.
Daarom doet ze een oproep aan inwoners en verenigingen om deel uit te maken van het
jumelagecomité teneinde deze verbroedering tot een succes te maken.

Melle schrijft...Melle blijft.
Onder deze titel publiceerde onze vereniging in 1988 een speciale
uitgave van personen die op een of andere manier publicaties op hun
actief hadden: romans, poëzie, onderwijs, wetenschap, volkskunde...
Het betreft mensen die in Melle geboren zijn of er verblijven. Kent u
personen of komt uzelf in aanmerking, laat ons dat weten.
Kleine erfgoedelementen.
De Foto- en Diaclub Iris is op zoek
geweest naar waardevolle, kleine
erfgoedelementen:
voetschrepers,
deurbeslag,
hekkens,
gevelversieringen, brievenbussen... Deze
foto's moeten nog gekeurd en
beschreven worden en zullen het
onderwerp
uitmaken
van
de
komende zomertentoonstelling in het Gemeentelijk Museum.
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In memoriam
Julien Meersschaut (1933-2010)
door Daniël Lemmens

Op 20 januari overleed Julien Meerschaut, erevoorzitter van de Foto- en Diaclub Iris. Voordien was
hij gedurende 17 jaar de enthousiaste voorzitter van deze organisatie geweest, in opvolging van
pater R. Labyn.
Voor onze Heemkundige Vereniging De Gonde was Julien een zeer gewaardeerde medewerker op
wie we voor onze tentoonstellingen en projecten vaak beroep deden. We herinneren ons duidelijk
hoe Julien vele foto's ging nemen van de monumenten van Jules Vits verspreid over heel
Vlaanderen. Ook bij het project over de vriendschap tussen Felix Timmermans en Camille Melloy
was hij nauw betrokken. Onder zijn leiding kwam de fototentoonstelling tot stand over “Lier en
Felix Timmermans”, die in het Gemeentelijk Museum plaats vond. De diamontage die toen ook
werd gerealiseerd was ook hoofdzakelijk van zijn hand. De band van dichter Anton Van Wilderode
met onze gemeente kreeg een kunstige creatie in de prachtig geslaagde diareeksen “Van dorp tot
over oever” en “Anton Van Wilderode, vijf jaar later”, een hommage, waarin Julien zich echt kon
uitleven. Recent werkte hij nog mee met de fotografische registratie van klein Mels erfgoed dat
binnen een paar maanden zal worden tentoongesteld. Maar ook voor andere instellingen en
gemeentelijke initiatieven stond hij paraat. Vorig jaar realiseerde de Foto- en Diaclub Iris, onder
zijn leiding de uiterst geslaagde tentoonstelling
naar aanleiding van 100 jaar Psychiatrisch
Centrum Caritas en in de bibliotheek bracht hij
de mooiste hoekjes van Melle in beeld op
Gedichtendag met als titel “Melle, poëtisch
geflitst”.
Wanneer de Foto- en Diaclub Iris niet weg te
denken is uit het socio-culturele leven van onze
gemeente, hebben ze dat in ruime mate te
danken
aan
Julien,die
een
hechte
vriendschapsband onder zijn leden wist te
smeden, een voorwaarde voor vruchtbaar werk
en prachtige realisaties zoals Iris op onze
gemeente heeft verwezenlijkt.
Maar wat voor heel wat Mellenaars misschien de
meest tastbare herinnering aan Julien zal blijven
is zijn medewerking aan het boek over de
kruisweg van Jules Vits in de Sint-Martinuskerk
met gedichten van Anton Van Wilderode (1985).
In die kunstvolle uitgave met indringende
beelden heeft Julien een stukje van zijn ziel
blootgelegd: een gelovig man met een groot hart
voor kunst. Toen E.H. Baert, oud-directeur van
het
Sint-Franciscusinstituut,
tijdens
de
uitvaartplechtigheid, dit boek op de lijkkist
legde,was het echte symboliek voor een gelovige
kunsminnaar.
Een mooie synthese over Julien schreef Marc
Ulens in het tijdschrift van de Foto- en Diaclub
Iris: “Julien hield van natuur en cultuur, van
landschappen en mensen, van kunst en poëzie en trachtte die in artistieke beelden vast te leggen;
voor zichzelf om ervan te genieten, voor anderen om hun belangstelling te wekken voor al het
mooie dat ons omringt, zowel in Melle als elders in de wereld.”.
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Gontrode in de pers
(1880-1941)
door Luc De Ruyver

Toen we op het spoor kwamen van oude persartikels in Oost-Vlaanderen1 vonden we enkele
interessante artikels rond de gemeente Gontrode.
Zo vonden we een assisenzaak terug2 waar een zekere Frederic Kesteleyn uit Nederbrakel werd
veroordeeld voor het Hof van Assisen van Gent voor verschillende diefstallen in kerken en kapellen.
Ook in de kerken van Gijzenzele, Landskouter en de kerk en kapel van Gontrode werd ingebroken.
Bij zijn 21e kerkdiefstal in de nacht van 5 op 6 januari werd Kesteleyn op heterdaad betrapt in de
kerk van Zulte. Hij was in het bezit van drie beitels, een bos valse sleutels en verschillende
gestolen voorwerpen. De diefstallen werden allemaal op dezelfde manier gepleegd: de dief plaatste
een ladder tegen de muur en sneed een stuk ruit uit het venster. Het tabernakel en de
offerblokken werden met beitels open gebroken. Bij de arrestatie bleken de diefstallen op te
houden en toch bleef de dader zijn feiten ontkennen. Zo’n 32 getuigen werden opgetrommeld.
Een ander crimineel feit in Gontrode was de aanranding van een zekere Theoduul W., die zich op 9
januari 1889 naar Gent begaf via de Heirbaan. De 17-jarige werd als kloek omschreven en werd
aangevallen door twee mannen die hem ter hoogte van landbouwer Jooris aan de Sperrebosch naar
geld vroegen. Theoduul gaf één van de aanvallers blijkbaar een stokslag waardoor de beide
overvallers het hazenpad kozen. Het bleek al de tweede keer te zijn dat Theoduul W. aangerand
werd3.
In
1898
vond
een
tragisch ongeval plaats in
Gontrode. De jacht was
net open toen een mulder
ging jagen. Waarschijnlijk
ging het over een zoon
van de in 1878 overleden
Jan
Baptiste
Verstraeten4. Hij mikte
op een stuk wild, zijn
geweer ketste waardoor
hij
zijn
wapen
wou
onderzoeken. Zonder het
te willen ging een schot
af en werd de hem
vergezellende
jachtwachter getroffen in
zijn arm. Gezien diens
arm gedeeltelijk werd
afgerukt
overleed
de
jachtwachter
aan
de
opgelopen verwondingen5.
Op 29 april 1906 overleed te Gontrode Romanus Bekaert die een dag later werd begraven. Hij was
de zoon van Carolus en Francisca Braeckman en weduwnaar van Clementia Claus6. Volgens
inschrijvingen gevonden in een zakboekje moest hij over verschillende actiën (beleggingen)
beschikken, doch men vond deze niet terug. Een dame verklaarde dat ze deze wist liggen en tegen
de vergoeding van 50 Belgische Franken was ze bereid de plaats te verklappen aan de familie. Het
klopte blijkbaar dat de waardedocumenten in een kafzak van het bed van de overledene verstopt
waren7.

1
2
3
4
5
6
7

http://aalst.courant.nu/
Het Land van Aelst 16/12/1880
Het Land van Aelst 20/01/1889
Bijdragen tot de Geschiedenis van Melle, De Baets August, 1996
Den Denderbode 04/09/1898
Gontrode Parochieregisters Sint Bavo (1641-1910), De Ruyver Luc, 1999
Den Denderbode 06-09-1906
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Oorlogsjournaal 1914 -1918
van het ‘Maison de Melle’ (Deel 4)
vertaling door Paul Van Caeneghem

1915, tweede oorlogsjaar
De wisselvalligheden van de oorlog zorgen dit jaar voor maar weinig beklijvende gebeurtenissen.
Zij beperken zich tot de tamelijk vreedzame bezetting van het college door troepen op doortocht.
De, overigens weinig talrijke,
soldaten verblijven hier niet lang.
Gezien zij de keuken en de refter
van de geestelijken opeisen,
neemt onze gemeenschap haar
maaltijden in de grote kamer
boven de vroegere stal.
De opeisingen zijn talrijk: bedden,
matrassen,
kachels,
biljarten,
piano’s, typmachines, enz. …
Er zijn kamers nodig voor de
onderofficieren,
de
officieren
richten de salons in als bureel,
eetkamer en spreekkamer.
Verder is er ruimte vereist voor
kleedmagazijnen, een wapenzaal,
smidse, schrijnwerkerij, ziekenzaal
en beenhouwerij. Men verplicht ons de grote zaal en het theater af te staan voor hun feesten, en
twee garages voor hun rijtuigen.
De verlichting moet worden versterkt, nieuwe waterleidingen aangelegd. Er zijn talrijke pannes.
Moesten worden hersteld: de gasmotor, de ketel van de centrale verwarming, de
broodsnijmachine, naast meubels,
stoelen en tafels, waar zij slordig
mee omsprongen.
Er
waren
uiteraard
talrijke
conflicten.
In de mate dat er rust kwam,
dachten wij er iedere dag meer aan
het college te heropenen. Het
hernemen van de lessen werd
vastgelegd voor 27 september
1915. Op de vooravond van de
heropening werd superior pater
Antonin tot superior benoemd te
Leuven, om een er broeder Antoine,
ernstig ziek, te vervangen. Broeder
Romain volgt hem op te Melle. Bij
de
heropening
waren
er
51
inschrijvingen,
waaronder
26
anciens.
Het leven van de leerlingen verliep vreedzaam en zonder incidenten. Er waren geen contacten met
de moffen, die wij overigens zeldzame keren ontmoetten.
Wij moesten eerder vol lof zijn over de houding van Feldwebel Yung, die het bevel voerde over de
troep te Melle. Hij vermeed duidelijk dat er wrijvingen ontstonden en gaf orders in die zin aan zijn
manschappen. Hij liet de bevoorrading vlot verlopen, en ruimde hindernissen hieromtrent op. Wat
niet betekende dat hij niet krachtdadig optrad indien het welzijn van zijn troep dat vereiste. Zo
deed hij bijvoorbeeld ooit de deur van onze provisiekamer inbeuken.
(wordt vervolgd …)
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De Frankische hoeve
door August De Baets

De Romeinen dienden, na een eeuwenlange bezetting, rond 405 na Christus, uiteindelijk toch de
duimen te leggen voor de oprukkende Frankische legers. Zij lieten nochtans heel wat sporen na.
De gevluchte Romeinse en Gallo-Romeinse eigenaars lieten hun villa’s en boerderijen in de steek.
Deze werden prompt door de Frankische heersers en boeren bezet en ingenomen. Ze werden
eventueel ook aangepast aan hun noden.
De Franken hadden een echte gesloten standenorganisatie. Zij beschikten in de eerste plaats over
een ridderkorps of krijgersstand. Een tweede stand bestond uit de druïden die de godsdienstige
ceremoniën leidden. Dan volgde de stand van de vrije boeren die in de nabijheid van de ridderlijke
verblijfplaatsen hun eigen uitbating verzorgden. Tenslotte kende men nog de stand van de onvrije
boeren of slaven, de overwonnenen uit de veldslagen.
Geld was voor de Franken geen hoofddoel. In die periode was er overigens weinig geld in omloop.
De ingenomen gronden bleken veel belangrijker. Het waren de vruchten van de uitbatingen die hen
tenslotte macht verschaften.
De Frankische hoeven hadden in principe een gesloten binnenhof. Het hoofdgebouw bestond uit
een leefruimte voor de bewoners, aangevuld met de verschillende dienstgebouwen voor het vee en
de varkensstallen. De schuren stonden haaks op het hoofdgebouw maar ietsje los daarvan wegens
mogelijk brandgevaar. Zij bevatten de
oogsten
alsook
de
gebeurlijke
overschotten daarvan. In het midden
van het binnenhof lag de mestvaalt.
Een
grote
ingangspoort
aan
de
voorzijde sloot het geheel af. Naast de
ingangspoort bevond zich soms een
kleinere deuropening8.
Prof. J. Schrynen noemt deze hoeve op
kwadraatplan ‘Frankisch-Romeins’, al
blijkt er bij hem nochtans een zekere
twijfel
te
bestaan
nopens
de
zogenaamde Frankische of Romeinse
herkomst van dit bouwtype: “… of de
Romeinse villa hier als model gediend
heeft?”, vraagt hij zich af.
Een treffende overeenkomst is hier
echter zeker niet te ontkennen: de
gebouwen zijn gerangschikt om de
mestvaalt evenals bij de Romeinen om
het
‘compluvium’
(vierkante
binnenplaats)9. Doch ondanks de vele
punten van overeenkomst is het niet
uitgesloten dat bepaalde factoren op de
bouwtrant van de hoeven hun invloed
hebben doen gelden.
Volgens Clemens Trefois had de hoeve,
van buitenuit beschouwd, een sober
uitzicht, een stoerheid als een vesting
…10.
Een van de overblijfselen uit de
Romeinse of Gallo-Romeinse tijd zou
wel het Goed ten Abeele in Gontrode
kunnen zijn. Dit goed had, volgens de
bronnen, een bijzondere vermelding.

8

CL. Trefois, Het Boerendak, p. 225.
ibidem.
10
ibidem.
9
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Een zekere Henricus de Abeele hield een leen van de Sint-Baafsabdij “juxta atrium de Ghonterodes
iuxta locum que dixut Moelem”11 of letterlijk vertaald: ‘nabij het atrium van Gontrode op de plaats,
genoemd Mullem’. Het woord ‘atrium’ doet aan de Romeinse woning denken.
De Frankische hoeven konden mogelijks een verdedigingsmiddel zijn tegen aanvallen van de
Franse koningen ten tijde van de opvolgers van Karel de Grote.
Het Goed te Weverede, het Goed ’t Olfine en het Goed Van de Winckel of Triest, allen te Melle,
lagen op zandige hoogten, nabij de Schelde. Regelmatige overstromingen –de Schelde was toen
nog niet ingedijkt- zorgden voor een
moerassige omgeving. Hetzelfde kan
men zeggen over het kasteel van
Kwatrecht (het latere ‘de Bueren’) en
het er naast gelegen ter Camere.
In
Merelbeke
treft men
bijna
eenzelfde situatie aan. We bedoelen
hiermede Krombrugge en Ufflere –nu
vervormd tot Resselare- dat pal
naast Krombrugge lag. K. G. Van
Acker,
zeker
wat
Krombrugge
betreft,
heeft
het
over
een
‘Castellum’12. Hij beschrijft het als
volgt: ‘Als in 964 de graaf van
Vlaanderen, Arnulf I of de Oude, het
domein Krombrugge aan de SintPietersabdij schonk, bestond toen
reeds ongetwijfeld deze versterking, het ‘Castellum’, waarover een latere bron ons inlicht. Die
versterking bevond zich op een in het landschap aftekende bochel, een kromme rug waarnaar de
‘villa’ of het domein toen genoemd werd.
We beschikken jammer genoeg niet over meer documenten om deze veronderstelling aan de
waarheid te toetsen. De Frankische hoeven bestonden al van vóór de komst van de Noormannen
en na de bezetting door de Romeinen.
Lotharius, Karel de Kale of Lodewijk de Duitser, allen afstammelingen van Karel de Grote, kunnen
aan de basis liggen van de versterkingen. Het is mogelijk dat de Frankische hoeven de Oostzijde
van de Schelde moesten verdedigen tegen de vele voormelde aanvallen vanuit Franse zijde.

11
12

R.A.Gent, Bisdom, serie 31, p. 84.
K. G. Van Acker, Oud Merelbeke, p. 4.
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IN HET VOORBIJGAAN
Met de wind van
voren
door Norbert De Meyer

Hoe idyllisch vroeger (het soort vroeger toen de wereld maar een voorschoot groot leek en ‘wat
leefden ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg’) waren
de plaatjes met bejaarde windmolens in het landschap. De lompe wieken kliefden gezapig de lucht
en de bezwete en door graankorrels bestoven molenaar keek tevreden vanuit het deurgat de
wereld in.

Ooit heb ik zo’n molen gekend op het hoogste punt van een dorp. Hoewel hij door de jaren van zijn
pluimen had gelaten, zijnde gekortwiekt en daardoor slechts het skelet ervan nog overeind stond,
bleef het bouwsel onwrikbaar ter plaatse trappelen. Het ding kreeg in de volksmond de voor de
hand liggende naam ‘topmolen’. Maar de eigenaar broedde op snode plannen: een parmantig
optrekje, een chique villa zeg maar, op krek dezelfde plek. Daartoe moest de topmolen eerst met
de grond worden gelijk gemaakt. Die vergunning kon de eigenaar op zijn buik schrijven.
Beschermd landschap, en wat dies meer. De stedenbouwers en monumentenjongens waren niet te
vermurwen. Op een nacht echter, toen het mensdom in een godenslaap was gesukkeld onder een
sterrendeken, werd de topmolen met de grond gelijk gemaakt. Een tijdje later stond ’s mans
kasteeltje te pronken dat het geen naam had. Met lievemoederen of een pittige boete keerde de
molen niet weer.
Dit verhaaltje, of sprookje zo je wilt, doet me denken aan de glimmende, roestvrije windturbines
langs de E40 op grondgebied Melle. Ze staan er in hun ontstellende naaktheid, zien er superslank
uit alsof ze ontsproten zijn uit het brein van een Weight Watcher. Wie ze langs de razend drukke
snelweg nog niet heeft opgemerkt, is stekeblind. Soms doemen ze luguber op in het diffuse licht
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van de nevelslierten alsof een tv-toestel aan staat zonder beeld, of staan ze afgetekend tegen een
loden lucht, koen en dapper de zwiepende regen trotserend.
De bouw van deze drie futuristische musketiers had heel wat voeten in de aarde. Na een ellenlange
procedureslag tussen de betrokkenen, vooral over de hoogte van de turbines, werd uiteindelijk een
consensus bereikt. Goed zes jaar na het ontvouwen van de eerste plannen staan de bouwsels dezer
dagen onverstoord te molenwieken. Hun hoogte is een zucht van de honderd meter verwijderd. Ze
lijken zo dichtbij de snelweg te staan dat je ze bijna kunt aanraken. Maar dat is gezichtsbedrog, of
wat dacht u? De windturbines staan langs de Vantegem- en Proefhoevestraat en als alles naar
wens verloopt, zijn ze in staat om samen jaarlijks dertien miljoen kilowattuur te produceren.
Groene energie welteverstaan. Denk maar niet dat ze draaiend mijn en uw huis zullen verwarmen.
De opgewekte stroom vloeit naar de Gentse universiteit, tot twintig procent van hun totale
energiepakket. Een besparing van ettelijke duizenden euro’s en - daar draait het uiteindelijk om –
een vermindering van de CO2-uitstoot tot tien procent.
Er kan een boompje worden opgezet omtrent de schoonheid van deze installaties, omtrent hun
inplanting in wat eens een malse, met boterbloemen bespotte weide was, maar aan hun bijdrage
tot een groener energiebeleid valt niet te tornen.
Vroeger (het soort vroeger alweer toen de meisjes nog touwtjes sprongen en knikkeren langs de
straat het summum was van jeugdig vermaak) waren kerken en windmolens (of topmolens)
ijkpunten waaraan een dorp in een oogopslag te herkennen was. De kerk stond midden in het dorp
geplant en daaromheen swingden de huizen de grond uit.
Vandaag staat Melle op de kaart met zijn drie windturbines, blinkende vaalgrijze machines die als
een belerende vinger naar de voorbijschuivende wolken wijzen. Er worden al plannen gesmeed om
verderop richting Aalst nog handenvol van deze kleppers te plaatsen. Wie of wat zal de bouw ervan
belemmeren? Binnen enkele jaren suizen we op de E40 tussen rijen doldraaiende windturbines
door. In hun nokken zullen camera’s worden geplaatst die te haastige chauffeurs of gordellozen op
de bon zullen slingeren. Voor een ongezien stoeipartijtje zal men naar een van de schaarse
landelijke plekjes moeten uitwijken. Uit de buurt van die duivelse molens. Zolang het nog kan
tenminste.
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Activiteiten
Georganiseerd door het Heemkundig Genootschap Land van Rode:
Zondag, 18 april 2010 om 14:00 uur:
Geleid bezoek aan de tentoonstelling van
Armand Heins in het MIAT te Gent.
Afspraak om 14:00 uur aan het MIAT,
Minnemeers, 9 9000 Gent. Gelieve eerst te
verwittigen.
Voor de leden die verwittigen en op tijd
komen is de toegang gratis.
Verwittigen kunt u door een e-mail te sturen
naar secretaris@landvanrode.be, te telefoneren
op het nummer 09/362.69.95 of te schrijven
naar Françoise Verhoosele, Rollebaan, 101
9860 Moortsele.
Meer inlichtingen vindt u op de website van het
MIAT:
http://www.miat.gent.be/htm/miathome.html

Donderdag, 20 mei 2010 om 20:00 uur:
Lezing: 'De opgravingen aan het Blauw
Kasteel van Scheldewindeke’, door Lucien
De Smet, voorzitter van het Heemkundig
Genootschap Land van Rode, die het
historisch aspect zal belichten en door Johan
De Schieter, archeoloog, verbonden aan het
PAM te Velzeke, die meer uitleg zal geven
over de resultaten van de archeologische
opgravingen.
Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, 9860 Scheldewindeke
De toegang is gratis.
In samenwerking met de Gemeentelijke
Bibliotheek Oosterzele.
www.landvanrode.be

Zondag, 25 april 2010: Wichelroedelopen in het HUYS DE
COCKER, Gaversesteenweg 716, 9820 Melsen – Merelbeke
Zondag, 25 april van 11:00 tot 18:00 u: Doorlopend demonstratie
door Rik Cappelle van de Vlaamse School Wichelroedelopen en
praatcafé met projectie.
Tentoonstelling van de opstellen van de leerlingen van het 6de jaar
van S.G. De Graankorrel te Melsen, voor de prijs Jozef De Cocker.
Donderdag 22 april 2010 om 20:00 u: Voordracht met projectie
door Rik Cappelle.
Een organisatie van het HUYS DE COCKER, in samenwerking met de
Werkgroep Erfgoed Melsen met de steun van het Gemeentebestuur van
Merelbeke, de Stichting Henri De Cocker, de Stichting Paul De Cocker
en VDK Spaarbank Melsen – Schelderode.
www.huysdecocker.be

De Gonde 2010 nr. 1

19

INHOUDSTAFEL

Melle en de roversbenden in Vlaanderen
40 jaar geleden: een nieuw gemeentehuis te Melle
Heemkundig Nieuws
In memoriam Julien Meersschaut (1933-2010)
Gontrode in de pers (1880-1941)
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het ‘Maison de Melle’ deel 4
De Frankische hoeve
In het voorbijgaan: Met de wind van voren
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