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Woord vooraf,
Wellicht hebt ook u reeds vernomen dat in de gemeenteraadszitting van 14 juni laatstleden de
princiepsbeslissing is gestemd met betrekking tot de openbare verkoop van het oud-gemeentehuis
en de aanpalende gewezen onderwijzerswoonst. Deze gebouwen bieden onderdak aan
respectievelijk het Gemeentelijk Museum en het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum.
Aan de basis van beide projecten ligt de werking van onze heemkundige vereniging. Samen met de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) afdelingen Melle en Regio-Gent fungeren wij tot op
vandaag als partners in de werking van beide genoemde instellingen. Juist dit samenspel heeft er
voor gezorgd dat Melle op de erfgoedkaart van ons land is geplaatst en zelfs heel wat vorsers van
buiten de landsgrenzen aantrekt. Dat men zonder enige voorafgaandelijk informatie, laat staan
enige betrokkenheid van de verschillende actoren, zo een ingrijpende beslissing neemt is
zondermeer onbegrijpelijk!
De gebouwen werden bovendien in 2009 als monument geklasseerd. Op 23 juni 2010 werd het
definitieve beschermingsbesluit getekend door minister Geert Bourgeois, die binnen de Vlaamse
regering verantwoordelijk is voor het onroerend erfgoed.
Tien jaar geleden is door het gemeentebestuur behoorlijk wat geïnvesteerd in beide gebouwen om
daar waar nodig herstellingen uit te voeren en aanpassingen aan te brengen die de werking van
voornoemde instellingen zeer ten goede kwamen.
Dat de werking van het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum door de bevolking
van Melle en Gontrode gewaardeerd wordt getuigen o.a. de ontelbare schenkingen van oude
voorwerpen en documenten alsook het deponeren van menig verenigingsarchief. De goede
samenwerking doorheen de jaren in het kader van talloze projecten en tentoonstellingen met
Mellenaars en Melse verenigingen is iedereen genoegzaam bekend.
Dat het historisch kader waarin de Melse erfgoedbeleving gebed is zou verdwijnen zou voor de
bevolking van Melle een heuse verarming betekenen.
Met velen willen wij dan ook streven naar een oplossing waarbij deze
gemeenteraadsbeslissing niet tot uitvoering dient te komen.
Met de zomertentoonstelling ‘Kleine erfgoedelementen zichtbaar in en van op de
publieke ruimte in onze gemeente’ in het Gemeentelijk Museum wilden wij de bezoeker
attent maken op heel wat, vaak mooie, brokjes erfgoed waar wij vaak, zonder ze op te merken,
aan voorbijlopen. Deze expositie kon mede worden georganiseerd dankzij de zeer gewaardeerde
medewerking van de Melse Fotoclub Iris en mocht op ruime interesse rekenen van het publiek. Een
verslag hierover vindt u verderop in voorliggend nummer.
Op maandag 17 mei laatstleden werd op een persmoment, georganiseerd door de
projectvereniging ‘de Viersprong’, een gemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem, in aanwezigheid van o.a. Vlaams minister
Joke Schauvliege (o.a. verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen cultuur en roerend erfgoed), het
cultureel erfgoedconvenant Land van Rode voorgesteld. Dit project dat geografisch de vier
genoemde gemeenten overspant kan een bijkomende stimulans betekenen voor het vele werk dat
op erfgoedkundig vlak reeds wordt verzet in onze streek. In onze rubriek ‘Heemkundig Nieuws’
leest u hierover meer.
Wat vindt u nog meer in ons tijdschrift, uiteraard het vervolg van het ‘Journal de guerre, 19141918’, we bevinden ons er in het jaar 1916; een poëtische mijmering van Norbert De Meyer naar
aanleiding van de voorbije artistieke tentoonstelling in het spoorwegstation van Melle onder de
sprekende titel ‘In de vaart der volkeren’; zoals gemeld diverse sprokkels heemkundig
nieuws, waaronder jubilea van Melse verenigingen; Paul Neirinck bespreekt een document
waarbij Lodewijk de XIVde Melle een oorlogsbelasting oplegt. en tenslotte kan u wat vernemen
over ons funerair erfgoed.
Jan Olsen
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Voor een betere conservatie van de charterverzameling
Het Gentse Stadsarchief bezit een zeer rijke verzameling charters (middeleeuwse oorkonden).
Maar ze worden opgevouwen in enveloppen bewaard: dus niet echt in optimale omstandigheden.
Met de steun van de Koning Boudewijnstichting probeert ’t Archief. Gent on Files vzw (dat is de
Vriendenkring van het Stadsarchief) nu de middelen te verzamelen om hieraan te verhelpen.
Het is de bedoeling de charters vlak te maken en te monteren op zuurvrij karton; ook de wassen
zegels moeten gefixeerd worden om verder afbrokkelen tegen te gaan.
Van de charters wordt daarna een digitale opname gemaakt. Zo zullen ze gemakkelijker geraadpleegd kunnen worden en hoeven ze niet telkens opnieuw te voorschijn gehaald worden.
De stad draagt bij
In het Stadsarchief zijn de middelen aanwezig om de bewaaromstandigheden van de charters te
verbeteren, maar voor de behandeling ervan ontbreekt de expertise.
Een erkende restaurateur vlakt de charters. Hij heeft aan het personeel van het Stadsarchief en
enkele vrijwilligers geleerd hoe ze de charters met melinexstroken kunnen monteren op zuurvrij
karton. Zo wordt knowhow opgebouwd in de instelling. Het digitaliseren gebeurt door de fotograaf
van het Stadsarchief.
In dit stadium worden de charters nog niet gerestaureerd: dat is een (dure) zaak voor later.
De stad Gent betaalt de materiaalkost en de opleiding van het personeel.
Maar om de kosten van het vlakken van de charters te betalen, moeten we beroep doen op uw
steun.
U steunt toch ook!
De Koning Boudewijnstichting heeft hiervoor een projectrekening geopend.
Ze controleert de besteding van het ingezamelde geld, en vooral: de schenkers krijgen een fiscaal
voordeel.
Voor giften vanaf € 30 krijgt u een fiscaal attest. Als u € 150 stort, wordt u bovendien meter of peter van een geconserveerd charter en krijgt u een print ervan.
We rekenen op uw overschrijving op rekening 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstich-ting;
vergeet niet erbij te vermelden “L82195 – „ Archief Gent on Files vzw”.
U kunt ook surfen naar de website www.kbs-frb.be; bij “online een gift over maken” kiest u dan
ons project.
Meer informatie bij
‟t Archief. Gent on Files vzw
Annemie De Porre
Dulle-Grietlaan 12
9050 Gent-Gentbrugge
09-266 57 60
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Heemkundig Nieuws
door Daniël Lemmens

Melle en de roversbenden in Vlaanderen.
Naar aanleiding van de jaarlijkse algemene
vergadering van onze heemkundige vereniging werd
onder de voornoemde titel op 22 april een
voordracht gehouden door prof. Stefaan Top in de
bib van Melle. Dit werd een dubbel succes. Niet
alleen was er een grote opkomst maar ook de
inhoud ervan werd fel gesmaakt door het publiek.
Vooral de vragen achteraf zorgden voor heel wat
animatie.

Erfgoededucatie voor Melse scholen.
Op 26 april had in het Gemeentelijk Museum een vergadering plaats met vertegenwoordigers van
de Cultuurdienst, het Gemeentelijk Museum, de Heemkundige Vereniging en de directies van de
basisscholen van Melle. Er werd van gedachten gewisseld om onze jeugd meer te betrekken bij het
erfgoed van onze gemeente en de interesse voor ons verleden op te wekken. Men besloot dit jaar
de tweede graad van de basisschool als doelgroep te nemen. Na voorbereidende lessen in de
scholen zouden ze “hun erfgoed” kunnen tentoonstellen. Informatie en lesbrieven van Volkskunde
Vlaanderen werden overhandigd.
Cultureel Erfgoedconvenant “De Viersprong – Land van Rode”
Op 17 mei had in het Erfgoedhuis te Moortsele
de officiële installatie met persconferentie
plaats van het erfgoedconvenant tussen de
Vlaamse regering en de projectvereniging “De
Viersprong – Land van Rode”.
De vier burgemeesters van de betrokken
gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele en
Sint-Lievens-Houtem, verschillende schepenen
en gemeenteraadsleden, alsook minister van
cultuur Joke Schauvliege, waren aanwezig.
Oosterzele: Erfgoedconvenant viersprong
(Foto De Lobelle)
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Het was de heer Paul Cottenie, schepen van Oosterzele en voorzitter van de projectvereniging, die
een grondig overzicht gaf van de historiek, de betekenis en het belang van dit cultureel
erfgoedconvenant voor onze gemeenten. Vervolgens nam de minister zelf het woord. Ze wees op
het enthousiasme waarmee het project werd naar voor gebracht, de deskundige opstelling van het
dossier en de sterke verdediging ervan voor de commissie van bevoegde ambtenaren. Ze voelde
zich dan ook gelukkig omdat, niettegenstaande de besparingsmaatregelen, dit erfgoedproject kon
goedgekeurd worden voor een periode van 4 jaar, waarna een evaluatie zal volgen.

Heemdag Oost-Vlaanderen in Zwalm.
Op 6 juni had traditioneel de heemdag van onze provincie plaats in de gemeente Zwalm met als
thema “Molens”. Op deze samenkomst met een 130-tal heemkundigen was onze vereniging
vertegenwoordigd door een aantal bestuursleden.
In het gemeentehuis van Zwalm kregen we een tweetal voordrachten met als onderwerpen:
‘Geschiedenis en situering van de molens in Zwalm’ (door Frans Verlaeckt ) en ‘Archeologische
opgravingen aan de Zwalmmolen’ (door Luc Bauters. ). Met een bus maakten we een felgesmaakte
rondrit in de streek waarbij we interessante plaatsen bekeken en/of bezochten. 's Middags waren
we te gast in de Biestmolen waar we konden genieten van een lekker diner. Op de slotzitting werd
het woord gevoerd door burgemeester Bruno Tuybens en onze provinciale voorzitter Robert Ruys.
De Reynaertprijs werd uitgereikt aan de heer Bert Vervaet voor zijn vele publicaties op heemkundig
gebied en zijn menigvuldige acties voor het behoud van ons erfgoed.

Sint-Margarethakapel in de wijk Wijlegem (tegen Roborst),
het werd in 1995-96 door het gemeentebestuur van Zwalm gerestaureerd,
op het hoogste punt tussen Sint-Denijs-Boekel en Sint-Blasius-Boekel.

Pedes molentje op de Passemaregracht aan de grens met Velzeke,
gerestaureerd in 2001.
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De Vinkemolen te Sint-Denijs-Boekel.

Zomertentoonstelling “Kleine erfgoedelementen in de publieke ruimte van Melle” en
opendeurdagen in het Archief- en Documentatiecentrum.
Deze tentoonstelling en opendeurdagen, ter
gelegenheid van de zomerkermis te Melle,
konden rekenen op heel wat belangstelling.
Vaak loopt men woningen, met kleine,
interessante
erfgoedelementen
die
gevels
versieren en dikwijls symbolische tekenen zijn
van de bewoners, gewoon voorbij. Samen met
Fotoclub Iris waren we op stap gegaan in onze
gemeente om deze te ontdekken. En het
resultaat mocht gezien worden: een honderdtal
prachtige foto's, die niet alleen door de
bewoners maar door talrijke Mellenaars werden
gesmaakt. In het Documentatiecentrum kon
men informatie inwinnen over Familiekunde en
een kleine tentoonstelling bekijken over “De
Heerlijkheden in het Oud-Regiem”.
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De medewerkers van Fotoclub Iris

Tentoonstelling
Boekenverkoop

Oud-gemeentehuis, een beschermd monument.
Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft 19 gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen,
waaronder het oud-gemeentehuis van Melle, onlangs beschermd met als verantwoording: “De
voorbije twee jaren bekeken we welke gemeentehuizen nog niet beschermd waren. Dat bleken
vooral de 19de-eeuwse constructies te zijn. Het gaat om gebouwen die omwille van hun
historische, architecturale en sociaal-culturele waarde het statuut van monument verdienen.
Nu zouden nagenoeg alle waardevolle gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen beschermd moeten
zijn.”.

Wordt het Gemeentelijk Museum en Documentatiecentrum verkocht?
Juist op het moment dat het oud-gemeentehuis en de gewezen onderwijzerswoonst geklasseerd
werden (zie hiervoor) worden we geconfronteerd met een princiepsbeslissing van het
gemeentebestuur om de gemeenteschool, het oud-gemeentehuis (Museum) en de oude
onderwijzerswoonst (Archief en Documentatiecentrum) te verkopen.
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Het bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde heeft daarop onmiddellijk gereageerd en
een brief gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen waarin ze dit betreurt en zegt
dat geen enkel andere plaats in onze gemeente deze site kan vervangen omdat deze locatie
uitstekend gelegen is langs de Brusselsesteenweg en omdat deze locatie zich bevindt in een
historisch kader. Trouwens, er werden in de voorbije jaren heel wat aanpassingswerken
uitgevoerd, die heel veel geld hebben gekost.
Daarom vragen we de verkoop van de gemeenteschool los te koppelen van de verkoop van het
oud-gemeentehuis en de onderwijzerswoonst.
Hildegard Coupé ontvangt de “Leeuwenpenning”
Op 1 juli werd door het Davidsfonds de Leeuwenpenning uitgereikt aan
Hildegard Coupé, nicht van Anton Van Wilderode, in de Salons voor
Schone Kunsten te Sint-Niklaas,. Deze onderscheiding wordt toegekend
aan een Waaslander, die zich verdienstelijk maakt voor de Vlaamse
ontvoogding. Als conservator van het woonhuis van de dichter is ze de
bezielster van het Vlaams erfgoed van Anton Van Wilderode. Een paar
dagen voordien (28 juni) leidde ze nog de VOS-afdeling van Melle rond
in het literaire museum van haar oom.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen

26e Oost-Vlaamse ontmoetingsdag
Deinze, zondag 10 oktober 2010
In Zaal Rekkelinge, D. Delcroixstraat, nr. 1 A
09.00 uur - 12.30 uur: BOEKENBEURS
Er is een ruime keuze aan talrijke standen: genealogische werken, formulieren, heemkunde,
genealogische computertoepassingen, gegevensbanken, enz.
Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers.
De aanwezigen kunnen eveneens gegevens uitwisselen.
Ook Toerisme Deinze en de Leiestreek zal aanwezig zijn met een stand.

13.15 uur: MIDDAGMAAL
De prijs voor het eten (koude schotel) bedraagt 10,00 euro.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Dit kan bij brief aan Dhr Romain De Bouver, Herpinsakker 22, 9800 Deinze
of mail aan claude@gekiere.com
Opgepast! Uw inschrijving is definitief na betaling op
rekening nr:
BE24 0832 7311 6738
BIC: GKCCBEBB
t.n.v. VVF Deinze
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Activiteiten
Bruisend Balegem is aan z’n vijfde editie toe. Deze editie stelt het thema “175 jaar Belgische
Spoorwegen” centraal.
En wat voor de koning niet lukte, lukt voor u wel, geachte lezer!
Wij zijn er heel fier op dat wij de oudste stoomlocomotief van ons land op 15 augustus in BalegemDorp kunnen verwelkomen! Een topattractie die u nog zelden zal zien in de toekomst. Meer nog: u
zal de kans krijgen om voor 5 euro te sporen tussen Zottegem en Gent.
Vergeet evenwel in Balegem-Dorp niet af te stappen want Bruisend Balegem heeft u heel wat te
bieden.
Tentoonstelling “lijn 122”
Het thema wordt uitgebouwd met een tentoonstelling over “lijn 122: stationsgezichten van vroeger
en nu”. Twee modeltreinverenigingen brengen 2 schitterende miniatuurtreinbanen mee en een
schaalmodel van het station van Balegem. Het Heemkundig Genootschap Land van Rode
vervolledigt de tentoonstelling met beelden van de stations en de stationsbuurten, o.a. Melle,
Gontrode, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke en Balegem. Ook het station van BalegemDorp wordt voor de gelegenheid opengesteld.
Deze tentoonstelling kan u bezichtigen in het Parochiaal Centrum vanaf 14 u.
Tentoonstelling “50 jaar onafhankelijkheid van Congo”
50 jaar geleden werd onze Belgische kolonie onafhankelijk. Ook streekgenoten waren hier getuige
van. Julien De Malderé uit Oosterzele stelt zijn privé-collectie ten toon stelt .
U vindt deze tentoonstelling op de Houte 8
Kunst en Folklore
Talloze kunstenaars exposeren en demonstreren in de Balegemse straten rond onze 15de eeuwse
Watermolen.
Voor het folkloristische gehalte van deze dag zorgen de oude ambachten, , de rommelmarkt en de
oldtimertractoren. De traditionele rondrit door Oosterzele wordt dit jaar een kijkstuk van jewelste:
authentieke “Mercedes-Benz”-wagens van de Belgian Mercedes-Benz Club zullen in de Oosterzeelse
straten de Oh’s en de Ah’s opwekken en zijn in de namiddag langs het parcours te bekijken.
Bruisend Balegem is een dag om van te genieten! Dat wordt geaccentueerd op de ‘Marché aux
bons vivants’: een gezellig marktje voor de levensgenieters onder u, waar enkel ambachtelijke
producten worden gepromoot.
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Funerair Erfgoed
Bijdrage 1
door Jan Olsen

In het kader van de opstap naar een werkgroep
funerair erfgoed te Melle starten wij met een
reeks korte bijdragen over merkwaardige
grafmonumenten op het kerkhof gelegen rond de
Sint-Martinuskerk
en
de
gemeentelijke
begraafplaatsen te Melle en te Gontrode. Met de
werkgroep willen wij op termijn komen tot een
betere kennis van wat aan funerair erfgoed te
Melle en Gontrode nog aanwezig is en bovendien
meer aandacht vragen voor de instandhouding en
verzorging van waardevolle grafmonumenten.
In de zijgevels van genoemde parochiekerk zijn
een aantal stenen grafplaten, ten dele stammend
uit de periode van het oud kerkgebouw (dus van
vóór 1841) aangebracht. Sommigen zijn door de
tand des tijds nog maar moeilijk leesbaar, u zult
dit merken op de hier afgedrukte foto’s, bij bepaald zonlicht en weersomstandigheden kan met
enige inspanning toch nog een en ander lezen. Behoudens wat speurwerk in onze documentatie
beschikken wij gelukkig in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum ook over de boeken
“Graf-en Gedenkschriften der Provincie Oost-Vlaenderen” samengesteld onder de leiding van
Philippe Blommaert en uitgegeven in de periode 1860-70. In deze vierdelige uitgave is een ruime
bijdrage voorzien in verband met Melle en het heeft ons mee op weg kunnen helpen. De Gentenaar
P. Blommaert leefde van 1808 tot 1871, hij was jurist, filoloog, historicus, dichter en uitgever van
middelnederlandse literaire teksten. We kennen hem ook als een voortrekker binnen de Vlaamse
beweging en hij was tevens als liberaal partijpolitiek actief. Zo zetelde hij een tijd als
gemeenteraadslid te Gent en als lid van de Oost-Vlaamse Provincieraad.
Als we naar het voorportaal van het kerkgebouw kijken en we nemen de zijgevel aan onze
rechterkant dan ontwaren we een eerste
ingemetselde grafsteen gehouwen uit blauwe
hardsteen. Uit het grafschrift weten we dat een
zekere Mr. Wacrenier overleden was in 1845.
Blijkbaar was hij afkomstig uit Henegouwen en
er waren oorspronkelijk in het graf ook andere
familieleden bijgezet, mogelijks zijn weduwe.
Petrus Wacrenier was bij zijn overlijden 65 jaar
en zag dus omstreeks 1780 het levenslicht. Hij
was gehuwd geweest met Theresia De Beer
(dochter van Joannes Franciscus en Catharina
Theresia Deltour), overleden te Gent op 30 mei
1840. Van zijn zoon Joannes weten we uit de
parochieregisters van de Sint-Martinuskerk te
Melle dat hij overleed op 31 juli 1872, dit op 56jarige leeftijd en naar we konden nalezen op zijn
doodsbrief (die zich in onze collectie bevindt) te Gent. Uit dit laatste document vernamen we ook
dat een tweede dienst werd gehouden in de Sint-Michielskerk te Gent op 12 augustus 1872. De
begrafenismis zelf werd te Melle gecelebreerd op 3 augustus 1872.
Bovenaan ontwaren we een kruisbeeld (Christelijk symbool voor Christus overlijden) gekruist met
een anker (verbeeldt de hoop, de zekerheid, hier in een nakend hiernamaals, een beter leven na
de dood) omcirkeld door een ourobolos, een slang die zichzelf in de staart bijt, symbool voor de
eeuwige kringloop in de natuur, kan ook uitgedrukt worden in volgend gezegde ‘Mijn einde is het
begin.”.
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De afkorting D.O.M. staat voor Deo Optimo
Magister (God de allerhoogste) of Dominus
omnium magister (God is heer over alles). De
letters R.I.P. vormen de afkorting van
‘resquiescant in pace’ (= dat ze rusten in
vrede).
De plaat onder voorgaande herinnert ons aan
het overlijden van Gaspard Buysse, zoon van
Egidius. Hij was bij leven advocaat bij de Raad
van Vlaanderen en overleed te Gent op 4
november 1798 (periode van het oude
kerkgebouw), hij was gehuwd met Catharina
Petronella De Beer (dochter van Guilelmus en
Isabelle Verheecken en afkomstig uit de SintNiklaasparochie te Gent), die op haar beurt
overleed te Melle op 25 februari 1818.
Verderop bemerken we de grafplaat van Livinus Franciscus de
Lantsheere, geboren te Gontrode op 24 augustus 1743 en
overleden te Melle op 2 april 1797. Hij was getrouwd met Berlindis
Rollier, afkomstig van Smeerebbe, dochter van Gaspar en Catharina
Haeck. L. F. de Lantsheere was griffier bij de schepenbank van de
parochies Melle en Gentbrugge, die toen ressorteerden onder het in
1682 tot markiezaat verheven Land van Rode. Berlindis Rollier
(1736-1802) was de tante van Josse Rollier (1768-1841), die
burgemeester was te Melle van 1801 tot 1803 en aldus eveneens
tante van diens broer Emmanuel Rollier (1770-1851) bekend
boerenkrijgleider (zie ook De Gonde jg. 21 -1993- nr. 1; Jan Olsen,
‘Broer van boerenkrijgleider ooit burgemeester te Melle’, p. 20 e.v.).
B. Rollier was eveneens de overgroottante van Constance Van
Kerckhove, de echtgenote van André Wauters (1833-1912) die het
omwalde kasteel Steenbeke (het gewezen goed te Peteghem) op
Melle Vogelhoek bewoonden en mede aan de basis lagen van de
oprichting van de kapel aldaar en het Sint-Franciscusinstituut (zie
ook De Gonde jg. 31 -2003- nr. 1, Henri Braeckman, ‘Kerk
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Melle-Vogelhoek’, p. 3 e.v.) laatste
kwart van de 19de eeuw. De Wautersdreef aldaar is naar hem
overigens genoemd toen het gebied er verkaveld werd na
Wereldoorlog I.
Boven de letters D.O.M. is een gevleugelde zandloper
gegraveerd. De zandloper staat hier voor de dood, duidende
op de kortstondigheid van het leven en op het gestadig
naderen van het stervensuur (soms wordt een zandloper ook
afgebeeld met twee verschillende vleugels, een vogelvleugel
en een van een vleermuis, deze wijzen op het vlieden van de
tijd, zowel overdag als ’s nachts).
Op de grafsteen zijn drie van zijn kinderen vermeld, namelijk:
Maria Leonora (gedoopt te Melle op 17 oktober 1773 en
overleden in 1781), Joanna Theresia (gedoopt te Melle op 5
februari 1775 en overleden op 24-jarige leeftijd op 4
november 1797), Gaspar Charles (gedoopt te Melle op 2
december 1779 –als peter van hem fungeerde de hierboven
vermelde Gaspar Buysse!- en overleden 26 september 1833,
oud 53 jaar) en Sophie Rosalia (gedoopt te Melle op 6 juni
1778) .
Een volgende grafplaat herinnert ons aan het overlijden van
een zekere Van Praet, we lezen: Coleta Ceci Van Praet,
weduwe van mijnheer B. (Bernardus) H. Van der Heeren,
overleden te Gent op 10 maart 1835 in de leeftijd van 78
jaar.
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Februari 1679:
Lodewijk XIV legt Melle een
oorlogsbelasting op.
door Paul Neirinck

De Hollandse oorlog brak los in 1672, wanneer de troepen van Lodewijk XIV de Hollandse
Republiek binnenvielen, met één van de grootste legers die Europa ooit had gezien, misschien wel
120.000 man sterk. Frankrijk was op weg de Republiek onder de voet te lopen. Utrecht werd
ingenomen. Alleen het onder water zetten van grote gebieden kon verhinderen dat Lodewijk tot het
hart van Holland doordrong. De situatie werd omschreven als: “Het volk is redeloos, de regering
radeloos en het land reddeloos”. Na een regelrechte staatsgreep door de Oranjepartij, waarbij de
broers De Will vermoord werden, kreeg Willem III het stadhouderschap in handen. Hij slaagde erin
een coalitie te smeden, onder andere met Spanje, tegen Frankrijk, en de oorlogshandelingen naar
de Zuidelijke Nederlanden te verplaatsen. De Fransen boekten successen in 1677, met de inname
van Kassel, Kamerijk, Saint-Omer en het breken van het ontzet van Charleroi. Voortgaand op dit
elan veroverden ze begin 1678 bijna het gehele Graafschap Vlaanderen. Volgens De Potter trokken
op 27 september 1677 Franse troepen over de Schelde in Melle. Ze staken er drie huizen in brand,
onder de bedreiging van zo te handelen met het gehele land van Waas. Het koste 100.000 gulden
om hen op andere gedachten te brengen. Gent was in 1678 één van de belangrijkste doelen, om
zijn strategische waarde, maar ook omdat er zich grote voedselreserves en een deel van de
legerkas bevonden. Lodewijk veinsde eerst naar Luxemburg op te rukken, maar boog snel af en
rukte in sneltempo op naar Gent. Maarschalk d’Humières sloeg op 3 maart, met een verzamelde
infanterie en cavalerie van ongeveer 50.000 man, het beleg voor Gent. De volgende dag voegde
Lodelijk XIV zich met nog eens 20.000 man zich bij de belegeraars. Hij verbleef in het
Verlorenbroodhof te Merelbeke. In zijn gevolg bevonden zich de maarschalk de Luxembourg en
Vauban, die het beleg leidde. Ook Jean Racine hoorde er bij als historiograaf, wat we vandaag een
“embedded” journalist zouden noemen. Gent wordt beschoten met ‘mortieren, bomben en
carcassen’. Don Francesco Sanchez de Pardo, de gouverneur van Gent, trachtte het beleg te keren
door de rand van de stad onder water te zetten. We hebben een plan van Gent van het jaar 1708,
waarop de overstromingen bij het beleg van dat jaar te zien zijn (de grijs ingekleurde gebieden
rond de stad). We mogen aannemen dat het in 1679 niet anders was.

Plan de Ville et Citadelle
de Gand, qui fut
assiegée par les Hautes
Alliez le 18 Décembre
1708. A Bruxelles chez
E.H. Fricx (Collectie Paul
Neirinck)
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Op 12 maart, na een beleg van 8 dagen, viel Gent in Franse handen. De 21 leden van de Raad van
Vlaanderen kregen de keuze, de eed van trouw aan Lodewijk afleggen of de stad verlaten. Tien
raadsleden volgden het voorbeeld van voorzitter Louis Errembault, Seigneur de Dudzele, een Waal
uit Doornik. Elf raadleden weigerden halsstarrig, en gingen in ballingschap.
Ondertussen werden vredesgesprekken gevoerd, die op 17 september 1678 tot de Vrede van
Nijmegen leidde. Franche-Comté werd definitief bij Frankrijk gevoegd. Kortrijk, het Land van Waas,
Oudenaarde en ook Gent kwamen terug bij de Spaanse Nederlanden. Op 25 februari 1679
ontruimden de Franse troepen de stad Gent.
Vredesverdrag tussen Spanje en Frankrijk, Nijmegen 17 september 1678
Bladzijde met de handtekeningen.

Document uit collectie Paul Neirinck

De oorlogen die Lodewijk XIV voerde waren voor
de bevolking zeker minder erg dan de
godsdienstoorlogen een eeuw vroeger. Het was
een strijd tussen heersers, die hun troepen als
pionnen van een schaakspel verplaatsten van
vesting naar vesting. Niettemin leed de
bevolking rond Gent, en dus ook in Melle, onder
de plunderingen en afpersingen. We zijn in het
bezit van een document dat de inwoners van
Melle vordert om een belangrijke som geld op te
hoesten, getekend door Michel Le Pelletier de
Souzy, één van de belangrijke ministers van de
Zonnekoning en intendant voor Vlaanderen. Het
document is gedateerd op 10 februari 1679,
veertien
dagen
voor
de
Fransen
Gent
ontruimden. Blijkbaar wilden ze op de valreep
de buit binnenhalen.
Deze tol zal ongetwijfeld een zware last geweest
zijn in deze kommervolle jaren. Want in 1674 –
1677 waren de graanprijzen sterk gestegen.
1674 en 1675 waren, wat het weer betreft,
rotslechte jaren. De Scheldevallei kende
verschillende
overstromingen,
door
zwaar
onweer en hevige regens. In 75 was de winter
extreem koud en de zomer ongewoon nat. In
1676 daarentegen was het te warm en te droog,
en mislukte de oogst. Daarbovenop kwam een
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epidemie van ‘den rooden loop’, bacillaire dysenterie. Het klassiek drieluik, voedseltekort, oorlog en
besmettelijke ziekten zorgde voor een buitengewone hoge sterfte.

Bronnen:
1. Familiekroniek Braeckman/Braekman, Walter Braekman http://www.bloggen.be/braeckman_braekman/
2. Bulletijn de maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 1901, p. 382-384
3. Etienne Rooms, Lodewijk XIV en de Lage Landen, Davisfonds Leuven, 2007
4. Frans De Potter – Jan Broeckaert, Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie OostVlaanderen, Deel 4, Gemeente Melle, 1864 – 1870
5. Geschiedenis van Melle, Dr. Henri Verbist, Leuven 1962
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1916, derde oorlogsjaar
Maart

Oorlogsjournaal 1914 -1918
van het ‘Maison de Melle’ (Deel 5)
vertaling door Paul Van Caeneghem

Op zondag 12 maart loopt de bevoorrading voor
het eerst in gevaar. Men kondigt de rantsoenering
van het vlees aan, op basis van 150 gram per
hoofd en per week. Eerst dachten wij aan een
vals gerucht, maar op donderdag 23 maart
kwamen de rantsoeneringsbonnen eraan.
Op maandag de dertiende rijden de eerste
vrachtwagens naar binnen, met het materiaal
voor de bouw van barakken op het speelplein van
de middelbare. De houten constructies, in rijen
van drie, kunnen elk honderd manschappen
herbergen.
21 maart: een eerste contingent van 200 komt
de geïmproviseerde woningen betrekken. Het
zijn ‘pioniers’, wier werk eruit zal bestaan acht
uur per dag houten matten voor loopgraven te
vlechten.
De
bestofte
troep
komt
uit
Oudenaarde.
Op 22 maart komt een nieuw onderdeel van
100 man aan. Eens compleet wordt de hele
troep veeleisender. De officieren vorderen de
weide op om iedere dag appèl te kunnen
houden. Broeder econoom wijst op de
problemen in dat verband en stelt voor te dien
einde het speelplein van de kleinsten te gebruiken. Maar de officieren blijven bij hun autoritaire
‘nein!’.
Op maandag 27 maart worden wij opgeschrikt
door een dof gebruis dat onze nachtrust tot in de
vroege morgenuren verstoort. ’s Morgens
constateren wij dat de Scheldedijk bezweken is
onder de druk van het water. De overstroming
heeft de weiden en het onderste deel van de tuin
blank gezet. Werd hier de stunt van de IJzer
nagebootst? Nee, maar de Duitsers zijn nu wel
verplicht appèl te houden op het speelplein van de
kleinen …
Dinsdag de 28ste maart: alarm op de speelplaats!
Een groepje moffen had staan babbelen tegen de
muur van een klas. Na de les vliegt een venster
open
en
plots
weerklinkt
een
luidkeels
‘Schweinhund!’. Antoine Bl. was aan het jodelen
geslagen … Hij piept met zijn hoofd door het venster, waarna de reactie niet op zich laat wachten.
Een zwaar paar laarzen dreunt naar binnen. Antoine kiest het hazenpad. Net op tijd, want als de
beledigde mof de delinquent niet bij de lurven kan vatten, stormt de Germaan naar de refter en zet
er zijn spraakorgaan wagenwijd open. Tijdens het avondmaal vertelt Antoine zijn wedervaren,
wanneer aan het venster het hoofd opdoemt van de op wraak beluste pionier. Antoine verdwijnt in
een veilige uithoek.
April
Op 1april wordt het brood gerantsoeneerd tot 300 gram per dag en per hoofd.
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8 april: wij moeten de feestzaal afstaan aan de Duitsers die er een kantine inrichten. Zij eisen
hiertoe een vleugelpiano, twee biljarten en de tafels van de groten op.
De officieren ontdekken ondertussen de vermeende mogelijkheden die onze artesische put met zijn
helder water kan bieden. Zij doorboren de muren van ons nieuw gebouw met gegalvaniseerde
buizen. Deze kanalisatie moet hen het kostbaar water bezorgen, maar uit de buizen spuit alleen
een leemachtig vocht dat totaal ongeschikt is voor afwas of consumptie.
Op Paaszondag 16 april vertrekken de leerlingen op vakantie tot 15 mei. Wij stellen ons bezorgd de
vraag of het college op die datum zal kunnen heropenen gezien de groeiende problemen met de
bevoorrading.
Mei
Er rijst een conflict wanneer er nieuwe serviezen worden aangevraagd voor de tafel van de
onderofficieren. Maar wij hebben er al 120 geleend …Dat tafelgerei bestaat ondermeer uit zilveren
bestekken. Er wordt de Duitsers erop gewezen dat vroeger geleend zilverwerk verdwenen is. In
België, zo betoogt de verantwoordelijke van het college, heet zoiets diefstal …
Op 2 mei volgt dan de epiloog. Commandant Hump roept ons ter verantwoording in verband met
dat ‘stelen’. De bovenvermelde voorwerpen werden niet gestolen, maar ‘geleend’. Na evacuatie van
het college zal alles worden terugbezorgd. Ondertussen zal niets meer worden opgeëist zonder
geschreven bevel van de commandant.
Maandag 15 mei: terugkeer zonder incidenten van alle leerlingen.
Dinsdag 23 mei. Bij afwezigheid van commandant Hump eist Feldwebel-leutenant Clemenz een
kamer op.
-Onmogelijk, antwoordt men hem.
-Ik weet dat jullie ongebruikte kamers hebben.
-Maar commandant Hump heeft toegezegd dat niets mocht worden opgeëist zonder geschreven
bevel.
-Mijnheer Hump bestaat niet meer. Ik ben de kapitein, en moet die kamer hebben.
-Wij kunnen niets meer afstaan zonder een geschreven toelating van de Kommandatur van Gent.
Clemenz loopt hoogrood weg, sluit zich op in de ‘Schreibstube’ en stuurt een brief met zijn eis op
naar de overheid te Gent.
’s Avonds komt er een bericht waarbij bepaald wordt dat een kamer ter beschikking moet worden
gesteld om er levensmiddelen in op te slaan. De ziekenzaal van de grote leerlingen zal hiertoe
dienen.
Woensdag 24 mei. Nieuwe opeising van Clemenz: het zwembad moet gratis viermaal per week ter
beschikking worden gesteld van de pioniers. Donderdagmorgen vertrekt broeder econoom naar
Gent om er over de kwestie te gaan onderhandelen.
Donderdag 25 mei.
Feldwebel-leutenant Clemenz kondigt te10 uur
aan dat hij bezit neemt van het zwembad.
-Maar, werpt men hem op, commandant Hump
…
-Alweer? Er is geen Hump meer, heb ik jullie
gezegd. De commandant dat ben ik!
-De heren Hump en Jung hebben hun woord
gegeven dat het zwembad niet gebruikt zal
worden.
-Ik trek mij niets aan van wat deze heren jullie
beloofd hebben. Ik heb tot het tegendeel
besloten.
-Zeer goed. Maar uw minister van onderwijs in
België, de heer von Trimborn, heeft ons bij de
heropening van het college formeel beloofd dat
de Duitse bezetters ons niet lastig zouden
vallen.
-De
omstandigheden
zijn
veranderd.
De
geneesheren willen dat onze mannen kunnen
zwemmen.
Maar u vraagt iets onmogelijks. U ontkent de
problemen van organisatie. Zou uzelf uw
kinderen toelaten te zwemmen waar gedurende
vier dagen vierhonderd soldaten hebben
gezwommen?
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-Leid mij naar de plek.
De Feldwebel-leutenant wordt naar het zwembad gebracht.
-Uitstekend. Wij zullen hier zonder problemen onder elkaar zijn. De manschappen zullen geregeld
het bad schoonmaken. Geen problemen.
Geen problemen? Voor ons zullen dat er veel zijn. Jullie hebben het water van de artesische put
afgeleid. Er zullen minstens tien dagen nodig zijn om het water van de Gonde te kunnen gebruiken.
Gezien die beek dikwijls droog ligt, zullen jullie dan beroep moeten doen op het water van de
Schelde. En daarin, geloof mij, zullen uw soldaten niet willen zwemen …
Na veel over en weer gepraat, besluiten de officieren de Gonde te laten schoonmaken en er
installaties te laten bouwen, zodat hun manschappen daar zullen kunnen zwemmen. In afwachting
zal men van ons zwembad gebruikmaken gedurende de tien dagen, vereist voor de schoonmaak
van de Gonde.
Dan keert broeder econoom terug va
n zijn missie te Gent. Daar heeft men verklaard dat de commandant zijn bevoegdheden is te buiten
gegaan, dat hem verboden wordt ons
zwembad te gebruiken, en om het even wat op te eisen zonder toelating vanuit Gent. ’s Namiddags
geeft Clemenz het bevel de werken beide de Gonde aan te vatten.
(wordt vervolgd …)

Erratum
In het artikel “40 jaar geleden: een nieuw gemeentehuis te Melle” (De Gonde, jg. 38 – 2010 – nr.
1 P. 8) zal het de lezer zijn opgevallen dat het jaartal 1986 uiteraard 1886 moet zijn (bouwjaar
van het oud-gemeentehuis).
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IN HET VOORBIJGAAN
In een klein
stationnetje
door Norbert De Meyer

Wanneer u deze woorden onder ogen krijgt, is de tentoonstelling ‘In de vaart der volkeren’ in
Melle-station – naar men beweert het oudste ter wereld - opgedoekt. Jammer, zeer zeker, en als u
verder leest, vertel ik waarom. Het kaduke, maar charmante stationnetje (volgens het
kinderrijmpje stonden daar ’s morgens in de vroegte zeven wagentjes netjes op een rij…) op lijn
50, tussen Gent Sint-Pieters en Aalst, waar de tand des tijds ongenadig op heeft ingehakt, werd
enkele dagen lang omgetoverd tot een, weliswaar piepklein, museum. Zelfs oude stationsknarren
mag je niet halsoverkop afschrijven.
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De twee initiatiefneemsters-kunstenaressen Claire Stragier en Annelien Vermeir maakten er geen
geheim van dat het heel wat administratieve en andere voeten in de aarde had om de knarsende,
afgebladderde deuren van het gebouw voor dit doel open te stellen in het kader van hun
afstudeerproject aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent.
Het was de lieftallige meisjes er vooral om te doen de treinreizigers attent te maken op het feit dat
staren door de veelal smoezelige wagonraampjes onverwachte beelden en vergezichten kan
opleveren. Soms tergend traag, soms flitsend. Op de trein kan je dus meer doen dan kletsen,
kaarten, soezen of lezen. Of gewoon de luiwammes uithangen.
Vanuit de trein lijkt het landschap langs de sporen van een desolate lelijkheid of schoonheid, zoals
je wilt. Je kijkt er in elk geval vanuit een ander perspectief op neer. Een spoorweg is een
dwarsdoorsnede van het land, de invloed van mensenhanden daarop en hoe de reiziger dat
ervaart.

Een anekdote: toen ikzelf begin jaren ’70 van vorige eeuw (toen de dieren nog spraken) van Gent
Sint-Pieters naar huis spoorde, deed ik dat meestal in het gezelschap van Louis Paul Boon. We
namen de laatste trein richting Leuven of Landen of Luik, dat herinner ik me niet precies meer, een
treinstel dat om god weet welke reden nooit ofte nimmer op het geplande tijdstip vertrok. Onze
laatavonddienst bij de krant zat erop, Boontje bij Vooruit, ikzelf bij de Gentse katholieke opposant,
waar Boon nooit een allusie op maakte. Tenminste niet in mijn bijzijn. Het vertrekuur van de trein
was gepland om 22u50 en omstreeks die tijd heerst, ongeacht het seizoen, het donker alom. Met
zijn tot op de draad versleten tasje sleepte de beroemde man zich de korrelige betontrappen naar
het perron op en liet zich op een van de keiharde wagonbanken neerploffen. Onder de
overspanningen waar locomotieven sissend en zuchtend en dodelijk vermoeid hun laatste rit van
een alweer voorbije dag aanvatten, tuften we uiteindelijk richting huis toe, terwijl Boon het in
duister gehulde landschap met zijn venijnige oogjes stilzwijgend doorboorde. Altijd was er wel iets
dat zijn aandacht gaande hield. Toen de trein na de halte Merelbeke eindelijk Melle-station op
kousenvoeten binnensloop, smaalde hij tussen neus en lippen op zijn onverbeterlijke manier
‘Mèlle’, schuddebolde even om ik weet niet welke reden, rechtte zijn krakende, kromme rug en zei
opnieuw onmerkbaar knikkend: ‘Mèlle’. Ik glimlachte schaapachtig. Er leek iets wazigs, iets
mysterieus, iets heimelijks in dat woord te schuilen dat hij alleen kon vatten. Hij was toen einde
loopbaan, ik moest er nog aan beginnen en dan snap je als jonge snuiter niet de diepste roerselen
van een van Vlaanderens grootste schrijvers.
Het landschap trekt zich van op de trein een steeds wisselend kleed aan: troosteloze
fabrieksterreinen flirten met luie koeien wat verderop, ranke kerktorens en monstrueuze
watertorens schieten voorbij, de al dan niet wettelijke aanhangsels aan de huizen vloeken met de
omgeving, bont wasgoed bengelt over gemillimeterde gazons of zwiept adembenemend over de
rand van balkonnetjes.
Dit ter zake. Terug naar ‘In de vaart der volkeren’. Daar was een stationsbediende in druk gesprek
met een klant. Fake natuurlijk, want hij zat gevangen in een videomontage. Of hoe je, bij gebrek
aan een levende, ook daar een mouw aan kunt passen. Tegen het plafond hingen twee astronauten
in een soort papier-maché, van wie, als ik het goed begreep, één van hen onze eigenste Frank De
Winne moest voorstellen, zwevend als een pop in een van de vele zwarte gaten. Ter gelegenheid
van de tentoonstelling werd de benaming Melle in de diepblauwe spoorwegkleur van het naambord
vervangen door – rarara – ‘In de vaart der volkeren’. Een ietwat belegen en overjaarse benaming,
geef toe, maar het dekte wel de lading, in casu de bezoekers en de treinreizigers attent maken op
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die als bloemen openvouwende wereld naast de sporen in tegenstelling tot ons dagelijks
voortrazend leven.

Vandaag zijn de deuren van het stokoude Melle-station weer potdicht voor pottenkijkers, liggen
weemoed en vergankelijkheid er weer voor het rapen, zijn stof en insecten baas boven baas. En
toch laat het gebouw zich niet van zijn stuk brengen, staat het parmantig en ietwat arrogant te
pronken in het Melse centrum, naast de blokkendoos van het gemeentehuis. Elke dag opnieuw
bergen tientallen reizigers er hun vehikel in het – volgens Claire en Annelien – affreuze en tegen de
stationsarchitectuur vloekende fietsenstalling, rennen reizigers holderdebolder de trappen op naar
de daverende trein, zonder een blik te werpen op het verweerde verleden dat ooit onderdak bood
aan duizenden passanten.
Met hun project ‘In de vaart der volkeren’ hebben Annelien en Claire ons een ander beeld getoond
naast de moderne malaise van jachten en jagen en dat als geheel spits en accuraat in beeld en
geluid gebundeld.
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