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Woord vooraf, 

 
Wanneer u dit nummer in uw brievenbus krijgt zijn we de zomer reeds voorbij, wellicht hebt ook u 
kunnen genieten van een deugddoende vakantie. Straks, als de herfstige wind en regen ons weer 
meer het huis in jagen en de dagen snel gaan korten, wordt het weer volop lezerstijd. Een gunstige 
periode om ook van wat wij u in ons tijdschrift aanbieden volop te genieten. 

Op 12 juli laatstleden overleed Dr. Remi De Vis, hij was behoudens huisarts te Melle, de stichter 
en eerste voorzitter van de Gemeentelijke Cultuurraad in onze gemeente, tevens was hij jaren 
voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds. Vooral zullen wij hem blijven 
herinneren als de dynamische schepen van cultuur die in 1984 de werking van onze heemkundige 
vereniging bijkomende vleugels wist te geven door het Gemeentelijk Museum te professionaliseren. 
Ook was het onder zijn impuls en steun dat er werk werd gemaakt van de uitbouw van het 
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum waaronder van meet af aan onze vereniging samen 

met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) de schouders hebben gezet en vandaag mag 
rekenen op een brede uitstraling tot en met in het buitenland. Langs deze weg willen wij dan ook  

namens onze heemkundige vereniging de familie onze diepmenselijke gevoelens van medeleven 
betuigen. 
De tentoonstelling rond kleine erfgoedelementen in de publieke ruimte van onze gemeente, 
die we samen met de Melse Fotoclub Iris hebben georganiseerd naar aanleiding van de 

zomerkermis, heeft behoorlijk wat geïnteresseerden weten te boeien. U vindt verderop een kleine 
fotoreportage hierover. 
Het project omtrent de geschiedenis van de bloemisterijen te Melle schiet op, ons 
bestuurslid Rolande Van Heden heeft daar al heel wat werk ingestoken, vele bloemisten en vooral 
gewezen bloemisten werden reeds thuis bezocht. Op deze wijze kon ze al behoorlijk wat 
documentatie, inclusief beeldmateriaal verzamelen. 
In verband met de herdenking van het begin van Wereldoorlog I zijn ook te Melle heel wat 

initiatieven gepland voor het jaar 2014. Op maandag 27 september wordt in de leeszaal van het 
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum een vergadering gepland om een beetje zicht te 
krijgen op wat er allemaal op stapel staat en om te kijken hoe er technische en financiële 
ondersteuning kan worden georganiseerd. Vandaar dat ook Bram Lentacker, de 

cultuurbeleidcoördinator zal aanwezig zijn. 
U vindt in dit nummer het vervolg van de vertaling van „Journal de Guerre, 1914-1918‟, een 
bijdrage over het funerair erfgoed te Melle, een bijdrage over 50 jaar Okra te Melle en 40 jaar okra 

te Gontrode, wat mijmeringen in onze rubriek „In het voorbijgaan‟, de rubriek „heemkundig 
nieuws‟, …. 
Veel leesplezier! 
  
Jan Olsen 
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In samenwerking met Fotoclub Iris organiseerden wij naar aanleiding van de zomerkermis te 
Melle een fel gesmaakte fototentoonstelling met betrekking tot kleine erfgoedelementen in 

de publieke ruimte van Melle. Deze activiteit werd georganiseerd in het Gemeentelijk 
Museum.  
Met deze expositie wilden we de bezoeker enige voorbeelden geven van kleine erfgoedelementen 
waar we heel vaak zomaar aan voorbijlopen en die toch zo‟n mooie pareltjes van erfgoed vormen 
zonder dat we ze opgemerkt hebben. We zijn er zeker in geslaagd vele bezoekers te inspireren om 
met meer aandacht onze leefomgeving in zich op te nemen. 

Kleine erfgoedelementen zijn waardevol omdat ze ons o.a. veel vertellen over de manier waarop 

we onze omgeving, onze woning, onze tuin enzovoort in een bepaalde periode verfraaien. Het hoeft 
hier uiteraard niet steeds te gaan over hoogstandjes op artistiek vlak. Ook hoeven die 
erfgoedelementen niet super oud te zijn. Ook recenter materiaal kan eveneens bijzondere 
erfgoedkundige waarde in zich dragen. 
Sommige vormelementen die vandaag nog volop gebruikt worden vinden overigens hun oorsprong 
in symbolen die eeuwen geleden diepgaande betekenissen inhielden en die heden quasi niet meer 

gekend zijn. 
Op de hierbij afgedrukte foto‟s ziet de lezer o.a. enkele leden van de Fotoclub Iris bij de 
voorbereiding van de tentoonstelling alsook enkele sfeerbeelden van deze expositie zelf. Tijdens 
het kermisweekend hield VVF-afdeling Melle en regio Gent in het documentatiecentrum 
opendeurdagen en deden we voor een zacht prijsje een aantal dubbels van boeken van de hand. 
Onze hartelijke dank nogmaals voor alle medewerkers aan beide initiatieven. 

 

  

  
 

 

 

Zomertentoonstelling 2010 
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DEN GROOTEN TOCHT 

 
'Den Grooten Tocht' is een tweejaarlijkse 
wandeltocht van Sint-Katelijne-Waver naar 
Diksmuide die voorafgaat aan de 'Vierdaagse 
van de Yzer'. Deze internationale voettocht 
wil de herinnering aan de Eerste 
Wereldoorlog levendig houden en hulde 

brengen aan de duizenden gesneuvelden en 
degenen die destijds uit alle hoeken van het 
land naar de Westhoek moesten vertrekken, 
opgeroepen of vrijwillig 
Op zaterdag 14 augustus werden de 
wandelaars, onder leiding van initiatiefnemer 
René Verreth, opgewacht door de burgerlijke 

overheden en afgevaardigden van de 
vaderlandslievende verenigingen aan het gemeentelijk museum (oud-gemeentehuis). Daarna ging 
men in stoet, met de harmonie voorop, naar het standbeeld van de gesneuvelde Franse 
vlootfuseliers op het Gemeenteplein. Burgemeester Dirk De Maeseneer besprak in zijn 
welkomstgroet hoe de 'Grooten Oorlog' miljoenen burgers beroerd heeft, waarna de heer Paul 
Cottenie, eerste schepen van Oosterzele en voorzitter van de intergemeentelijke erfgoedwerking 

Viersprong – Land van Rode, een historisch overzicht gaf van de oorlogsstrijd in onze streek. De 
namen van de gesneuvelden van de gemeenten Melle, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en 

Merelbeke, werden daarna plechtig afgeroepen. 
De plechtigheid werd besloten met een kleine receptie.  
 
NIEUWE GROOTMEESTER VOOR “DE ROZE OLIFANT” 
 

De Confrérie van de Roze Olifant hield haar honderdste buitengewoon kapittel, dit ter gelegenheid 
van de aanstelling van confrater Dominique Morel de Westgaver als nieuwe Grootmeester van de 
Confrérie, daar zijn voorganger Roger De Raedt eerder dit jaar overleed. Tijdens dezelfde 
plechtigheid werden ook de confraters Marc Dierickx en Marc Symoens aangesteld als 

respectievelijke Grootofficier en Grootceremoniemeester.  
De Confrérie werd gesticht in 1992. Zij telt 35 actieve leden 
waarvan 18 de Grote Raad vormen. De Confrérie stelt zich 

tot doel de aloude tradities van de Melse streekbieren -in 
het bijzonder de 'Delirium Tremens'- als kwaliteitsproduct in 

binnen- en buitenland te promoten. Ze wil ook de Melse 
streekbieren een ereplaats schenken in de gastronomische 
en culinaire receptuur. De Confrérie is ook actief op sociaal 
vlak en schenkt de inkomsten van bepaalde activiteiten aan 

de afdeling Kinderpsychiatrie van P.C. Caritas.  
 

WIJK DE ELSDRIES VIERDE HAAR 40-JARIG BESTAAN 
 
Op 29 juli opende de viering met een feestelijke rondgang in de wijk begeleid door de Koninklijke 
Harmonie Sint-Cecilia, de reuzen Mapoe en Ruud, de Confrérie van de Roze Olifant, de vendelgroep 
Benevolio, gevolgd door het voltallige bestuur en sympathisanten. Daarna volgde de academische 

zitting in de feesttent. Voorzitter Jo Dick verwelkomde de aanwezigen. Ere-voorzitter Gilbert Van 
Maele belichtte de geschiedenis van de wijkwerking gekruid met enkele typerende anekdoten. 
Schepen van Feestelijkheden Christine De Pus had het over het vrijwilligerswerk. Burgemeester 
Dirk De Maeseneer sprak het slotwoord uit en feliciteerde het bestuur voor haar volgehouden 

werking, inzet en samenhorigheid gedurende die 40 jaar. Een aantal verdienstelijke bestuursleden 
werden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. 
De volgende dagen kwamen de klassiekers uit hun programma aan de beurt: de jogging, de 

kaarting, de mini-voetbal, de zomerbarbecue, het aperitiefconcert, de gezinsfietstocht en de 

Heemkundig Nieuws 
door Daniël Lemmens 

 

Pater Rudolf Robert Labyn. 
door Daniël Lemmens 
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seniorennamiddag. Dit feestelijk jaar werd aangevuld met een grootse beachparty voor jong en 

oud op vrijdagavond en een Mell's podium als afsluiter op zondag waarop plaatselijk talent de show 
stal. 
 

  
 
INSPIRATIEDAG VAN DE VIERSPRONG - LAND VAN RODE 
 
Op zaterdag 16 oktober heeft in het gemeentehuis te Merelbeke een inspiratiedag plaats van de 
intergemeentelijke erfgoedwerking Viersprong - Land van Rode. Hierop worden een aantal thema's 
i.v.m. het beter ontsluiten van ons cultureel erfgoed behandeld. Deze samenkomst is een 
uitgelezen kans om andere erfgoedspelers uit onze regio te ontmoeten: vrijwilligers in musea, 

heemkundige kringen, cultuurraden of geïnteresseerden. 
Programma: 
9u       onthaal met koffie 
9.30u  verwelkoming door dhr. Betrand Vrijers, schepen van cultuur in Merelbeke en 
            toelichting van dit initiatief. 
10.45u-12.45u keuze workshop 

            Heemkunde en Archiefbank Vlaanderen: een blik achter de schermen. 

            Cultureel erfgoed ontsluiten via een eigen blog. 
            Begeleide erfgoedwandeling doorheen het centrum van Merelbeke (tot 13u) 
12.45u – 13.30u receptie met broodjes. 
Praktisch : 
Deelnemen kost 5 euro te betalen via overschrijving op 091-0181854-08 of  ter plaatse. 
Locatie: Gemeentehuis Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353. 

Inschrijven tot uiterlijk 8 oktober via 09/272 66 15 of cultuurdienst@melle.be 
Vermeld bij je inschrijving welke workshop je eerste en tweede voorkeur geniet. 
 
DIGITALE FOTOTENTOONSTELLING AUSCHWITZ 
 
Van 5 tot 22 november heeft een digitale fototentoonstelling plaats 
in de hoofdbibliotheek van Melle in het kader van het project 

'Ontwapenend' 

Fotograaf Etienne Van Den Bulcke is al meer dan 40 jaar actief en 
werd meerdere malen bekroond. Hij zorgde voor de foto's van het 
boek Genummerd voor het leven: de laatste getuigen van de 
concentratiekampen in Europa 1940-1945 door Patricia De 
Landtsheer en Marc Van Roosbroeck. 
Deze fotoreeks laat de kijker meevoelen in de onwezenlijke sfeer 

die er nu, 65 jaar na de feiten, nog heerst in Auschwitz met als 
boodschap ... “Nooit meer!”. 
Op vrijdag 5 november om 20 uur wordt de tentoonstelling officieel 
geopend in aanwezigheid van Etienne Van Den Bulcke en Patricia 
De Landtsheer. 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:cultuurdienst@melle.be
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We zetten onze wandeling rond het funerair erfgoed op het kerkhof rond de Sint-Martinuskerk te 
Melle verder. Aan de muur van de buitenzijde van het koor, aan de oostzijde van het kerkgebouw 
bevinden zich twee grafstenen. Wanneer we er pal voor staan hebben we links deze die ons 
herinnert aan het overlijden van E.H. Prosper Matthys en rechts deze die geplaatst werd naar 
aanleiding van de dood van E.H. Johannes Baes. Tussen beide in hangt het houten calvariekruis. 

De Christusfiguur die er aan hing werd er een paar decennia geleden afgehaald en siert tot op 

vandaag de weekkapel. 
 

   

 
E.H. Prosper Vincentius Matthys (of in andere bronnen, zoals in het „Biografisch repertorium 
van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997‟, vermeld als Vincentius Prosper Matthys) werd te 

Wetteren geboren op 17 juli 1838. Hij werd priester gewijd op 27 december 1864 en werd op 18 

juli 1865 tot coadjutor (hulppriester) benoemd te Sint-Maria-Horebeke, een prachtig dorpje 
gelegen in de Vlaamse Ardennen. Opvolgend, vanaf 22 oktober 1867, weten we hem als coadjutor 
actief in Evergem, alwaar hij drie jaar later, namelijk op 27 januari 1882 tot onderpastoor wordt 
benoemd. Op 1 juli 1882 wordt hij pastoor te Vurste en zes jaar later, op 30 januari 1888 wordt hij 
te Melle in de Sint-Martinusparochie aangesteld als pastoor. Op 14 augustus 1901, 63 jaar oud, 
neemt hij ontslag en overleed te Melle op 21 augustus 1904. Tijdens zijn pastoorschap werd de 

Sint-Antoniuskapel (gelegen langs de Brusselsesteenweg en opgericht door o.a. Bernard De Wilde, 
zie De Gonde 22ste jg., 1994, nr. 1 p.24 e.v.) met veel luister ingewijd (16 december 1888), deze 
pittoreske kapel werd jammer genoeg in de jaren 1970 afgebroken. Diverse heiligenbeelden, die 
zich vandaag nog in de kerk bevinden, werden er in zijn periode geplaatst, denken we maar aan de 
H. Augustinus en H. Antonius van Padua (beiden uit het atelier van Mattias Zens en daterend uit 
1889, zie De Gonde, 19de jg., 1991, nr. 2 p. 65 e.v.), alsook het beeld van de H. Barbara uit 1890 
(eveneens komende uit het voornoemde atelier). 

Wat ons opvalt op de zerk van E.H. Prosper Matthys is een engelenhoofd met vleugels die de 

begeleiding van de ziel naar de hemel wil symboliseren. Verder merken we klimopranken, het 
eeuwige groen verbeeldt natuurlijk het eeuwige leven na de dood.  
 

   
 
E.H. Johannes Baes zag op zijn beurt het levenslicht te Kalken, dit op 15 januari 1834. Hij werd 

priester gewijd op 18 juni 1859 en nog geen jaar later (vanaf 23 maart 1860) weten we hem 
werkzaam als coadjutor in Nederzwalm. Op 10 augustus 1861 werd hij onderpastoor benoemd te 
Tielrode (Waasland). Vijf jaar later, vanaf 28 april 1866, was hij onderpastoor te Vinkt. Vanaf 15 
januari 1873 vervulde hij hetzelfde ambt te Geraardsbergen. Van 27 juli 1879 tot zijn ontslag op 5 

Funerair Erfgoed 

Bijdrage 2 
door Jan Olsen 
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juli 1901 was hij pastoor in de Sint-Bavoparochie te Gontrode. Hij overleed te Melle op 30 

december 1911. Onder pastoor Johannes Baes werd in 1886 een nieuwe klok in de toren van de 
Sint-Bavokerk gehesen. Voordien, in 1880, werden er twee, prachtig versierde, 
uit eik en in de neogotische trant vervaardigde biechtstoelen geplaatst. Ze 
werden gemaakt in het atelier van de beeldhouwer Camille Lippens (zie de 
brochure „150 jaar Sint-Bavokerk, Gontrode, 1855-2005‟). 
Op de arduinen grafplaat van E.H. Johannes Baes is een kelk met stralenkrans 
afgebeeld. Een kelk is een liturgisch object, dat gebruikt wordt in het centrale 

gedeelte van de eucharistieviering en ons herinnert aan het offer, tot de dood 
toe, dat Jezus Christus bracht voor de mensen. De kelk kan hier gezien worden 
als symbool voor de volledige overgave van de sterveling aan het opperwezen, 
de stalenkrans is wellicht een overname van het overbekende zonnerad, dat 
indertijd in het kader van de zonnecultus het dagelijkse ritme van de opkomende 
en ondergaande zon verbeeldde. Door de inwerking van het weder is de plaat waarop de gegevens 

van deze Gontroodse pastoor stonden een paar jaar geleden kapot gesprongen en voor altijd 

verloren gegaan. Een foto van vóór en na de teloorgang van deze zerk staan hier afgedrukt.  
 

   

 

We stappen het hoekje om en ontwaren tegen de zijmuur van de weekkapel het grafmonument 
van de familie van burggraaf de Moerman de Harlebeke. Dit grafmonument wordt bekroond met 
een kruis met erop de letters IHS (In Hoc Signo,wat betekent: in dit teken, bedoeld wordt „in dit 

teken zult ge overwinnen‟, ook wel eens gelezen als Iesus Hominum Salvator, Jezus als redder van 
de mensen.). De afgebeelde wapenschilden worden gehouden door twee wilde mannen. 
Schildhouders dateren in de heraldiek pas vanaf de 13de eeuw en fungeren eigenlijk als 
ruimtenvullers, wilde mannen staan symbool voor de door de mens onderworpen natuur. Het 

rechtse schild is ovaal en komt toe aan een vrouw. 

  
 
Wie staan allemaal vermeld op de opstaande plaat van dit funerair monument? Vooreerst 
burggraaf Léon Matthieu Robert Louis Ghislain de Moerman de Harlebeke, hij werd geboren 
te Gent op 8 november 1828 als zoon van Carolus de Moerman de Harlebeke (1797-1854) en 
Desideria Pycke de ten Aerden (1799-1852). De vader van burggraaf Carolus de Moerman de 
Harlebeke, Matheus was o.a. ook heer van Ledegem, in het wapenschild van deze West-Vlaamse 
gemeente is vandaag nog steeds het wapenschild van de familie de Moerman de Harlebeke 

opgenomen. Léon de Moerman de Harlebeke huwde in 1858 met zijn volle nicht burggravin Maria 
Désirée Adelaïde Ghislaine Pycke de ten Aerden, geboren te Gent op 28 februari 1825 als 
dochter van de broer van Léon zijn moeder, zij overleed te Gent. Op de grafplaat is enkel de datum 
vermeld, namelijk 23 januari 1899. Haar wapenschild is ook aangebracht op het grafmonument en 
haar rouwbord hangt boven dat van haar echtgenoot in het kerkgebouw. Léon de Moerman de 
Harlebeke was katholiek volksvertegenwoordiger van 1870 tot 1880, hij behoorde tot de 
ultramontaanse strekkking. Hij overleed op 20 oktober 1889. In de Sint-Martinuskerk werd na zijn 

dood een obiit of rouwbord (met daarop zijn wapenschild afgebeeld) opgehangen. Het hangt er 
vandaag nog, namelijk wanneer je via de linkse deur in het portaal de kerk binnengaat, onderaan 
aan de westergevel. 
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Het gezin de Moerman de Harlebeke-Pycke de ten Aerden had 
twee kinderen, met name Georges en Berthe. Ook zij staan 
vermeld op voornoemd grafmonument. 

Burggraaf Georges de Moerman de Harlebeke werd te Gent 
geboren op 28 juni 1863 en overleed ongehuwd te Melle op 23 

april 1909. Ook van hem hangt er nog een rouwbord in de Sint-
Martinuskerk (naast dat van zijn vader). 
 
Burggravin Berthe de Moerman de Harlebeke werd eveneens 
te Gent geboren, dit op 20 augustus 1860, ze overleed kinderloos 
te Parijs op 1 maart 1939 en werd echter wel te Melle begraven. 
Berthe huwde met Werner van Pottelsberghe de la Potterie 

(1852-1902), deze laatste zijn overgrootvader was de 
betovergrootvader van Léon van Pottelsberghe de la Potterie, die het kasteel Ter Camere in de 
Kalverhage bewoonde en burgemeester was te Melle van 1912 tot 1921. Werner overleed 
eveneens in Parijs, maar ligt te Wetteren begraven. Ook van Berthe hangt nog een obiit in de kerk 
(boven deze van haar broer Georges). Berthe erfde ook van haar tante Pycke‟s kasteel of Ter 

Heide, daterend uit de 19de eeuw en gebouwd naar een ontwerp van de bekende Gentenaar, Louis 

Minard. Over de rouwborden van de families de Moerman de Harlebeke en Pycke de ten Aerden 
publiceerden wij in ons tijdschrift destijds een uitgebreide bijdrage, zie De Gonde, 25ste jg., 1997, 
nr. 3-4 p. 27 e.v.. 
 

  

 
Het grafmonument werd vervaardigd in het atelier van de 
familie Dubois dat gelegen was aan de Munkkaai te Gent. 
Onderaan de zerk is nog de in de steen de gegraveerde 
naam H. Dubois duidelijk te lezen. 
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Melle heeft iets met musea, er is ons eigenste Gemeentelijk Museum, we kennen het uit de 19de 
eeuw stammende Etnografisch Museum in het college van de paters Jozefieten, er zijn het 
brouwerijmuseum van de brouwerij Huyghe en het museum verbonden aan het Psychiatrisch 
Centrum Caritas. Bovendien is op 12 juni 2010 het te Lessines gloednieuw gebouwde museum 
geopend voor het artistieke werk van de in Melle geboren kunstenares Nicolas (Nicole Baeyens). 

Op zaterdag 31 juli laatstleden werden we door ons medelid Theo Ceelen, echtgenoot van de 

bekende beeldende kunstenares Gerda Blindeman, uitgenodigd op de opening van zijn 
cinematografisch museum, ondergebracht in hun woning aan de Fabiolalaan. Zijn collectie 
filmcamera‟s schitteren als pareltjes in wat Theo zelf benoemt als wellicht het kleinste museum van 
België en mogelijks wel van Europa. Beroepshalve zat Theo reeds in de cinematografische sector 
en startte zo, jaren geleden reeds, met de uitbouw van zijn verzameling. 
Alvast meer dan de moeite waard te bezichtigen hoor! Je kunt er staaltjes van technisch 

vakmanschap op cinematografisch vlak bewonderen. Het oudste exemplaar dateert uit de 
beginjaren 1920. Alle tentoongestelde modellen van camera‟s (en dat zijn er meer dan honderd) 
functioneren door middel van een op te winden veer of dienen handmatig met een zwengeltje te 
worden aangedreven. De tijd van vóór de batterijen dus, met een snoer werken die het stopcontact 
in kan is en was onmogelijk als je filmen wilde in de natuur. 
Dat er vroeger ook ongelofelijk veel aandacht aan vormgeving en afwerking werd besteed kan je 
bij deze collectie nogmaals bevestigd weten. 

Alvast een bezoekje waard! Geïnteresseerden dienen vooraf contact op te nemen met Theo Ceelen 
(09.252.13.60), want de collectie bezichtigen kan enkel na afspraak. De toegang is gratis en de 

verzamelaar weet de bezoeker ferm te boeien door zijn enthousiaste en met kennis van zaken 
doorspekte uitleg.  
   
 

 
 
 

Cinematografisch Museum  

te Melle 
door Jan Olsen 

 

Pater Rudolf Robert Labyn. 
door Daniël Lemmens 
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Okra Melle en Okra Gontrode behoren tot de actiefste en meest dynamische verenigingen in het 
socio-culturele leven van onze gemeente. Daarvan getuigen de vele initiatieven ( uitstappen, 
voordrachten, bezoeken, cursussen...) die ze veelvuldig nemen. Geen enkele andere organisatie 

kan, in verhouding tot hun aantal leden, wedijveren met de grote deelname aan hun activiteiten. 
Het moet ons dan ook niet verwonderen dat hun recente vieringen van respectievelijk 50 en 40-
jarig bestaan zoveel succes kenden. 

Het is goed om bij deze gelegenheden even stil te staan en achteruit te kijken. Waar komen ze 
vandaan? Wie waren hun voorlopers? Waaruit bestonden hun activiteiten? En ook om hulde te 
brengen aan hun voorgangers en het vrijwilligerswerk. 
 

Hoe het begon, ontstaan en geschiedenis. 
 
Kort na de Tweede Wereldoorlog bestonden in België weinig voorzieningen voor gepensioneerden. 
De pensioenwetgeving was pas opgestart en toonde grote hiaten. De sociale bescherming van 
senioren en gepensioneerden liet te wensen over en vooral op het vlak van de vrijetijdsbesteding 
hadden ouderen weinig mogelijkheden. Vanuit de christelijke arbeidersbeweging groeide stilaan het 

besef, dat het middenveld voor deze steeds groeiende bevolkingsgroep, een sociaal-culturele 
werking moest uitbouwen. De KBG (Katholieke Bond van Gepensioneerden) ontstond en groeide uit 
binnen de schoot van de Christelijke Mutualiteit (CM). Met name in Gent werd een eerste 
seniorenwerking uitgebouwd in 1945. Die zou sociale actie voeren en druk uitoefenen op politici om 
pensioenrechten en sociale bescherming van ouderen in wetgeving te gieten. De basis was gelegd 

en al snel ontstonden in andere steden en gemeenten lokale groepen en kende de KBG een 
explosieve groei in Vlaanderen. In 1956 werden de lokale groepen dan verenigd in de Kristelijke 

Beweging van Gepensioneerden. De KBG steunde haar werking op twee peilers: enerzijds de 
belangenbehartiging van de gepensioneerden met grote nadruk op een verbeterd wettelijk 
pensioen en anderzijds de sociaal-culturele werking. 
In 2006 vierde de KBG zijn 50-jarig bestaan. De beweging werd toen omgedoopt tot OKRA wat 
staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Die naamsverandering ging gepaard met een 
nieuw imago en een inhoudelijke koerswijziging. Men wou ook de grote groep jongere senioren 
aanspreken, die tot nu toe minder vlot de weg naar de beweging vonden. Die 55-plusser staat 

vandaag veel actiever in het leven dan vroeger. Hij doet aan sport, danst, reist, is vaker beter 
opgeleid  en heeft oog voor een gezonde levensstijl. 
Ondertussen is OKRA ook een autonome organisatie geworden binnen de koepel van het ACW. De 
beweging blijft zich propageren als christelijk maar stelt zich wel expliciet open voor andere 
levensbeschouwingen. 
Op dit ogenblik telt OKRA 220.000 leden met een 1.220 lokale afdelingen, trefpunten genoemd, 

verdeeld in 18 regio's. Melle en Gontrode behoren tot de regio Gent en het verbond Midden-
Vlaanderen. 
 
Het KBG-OKRA-verhaal in Melle begon in 1960. De pioniers van het eerste uur waren 
voorzitter Marcel Verhoeven, ondervoorzitter Albert Temmerman, secretaris Edmond Leenesonne 
en proost E.H. Roger Verhaeghe. In 1977 werd het secretariaat overgenomen door de heer Julien 
Huyghe, die toen ook secretaris was van de Christelijke Mutualiteit en heel actief in het socio-

culturele leven van onze gemeente. Het moet ons dan ook niet verwonderen dat hij in 1981 tot 
voorzitter werd verkozen. Hij wist zich te omringen door actieve personen zoals de heer Georges 
Bekaert, als secretaris en de heer André Van Lokeren, als penningmeester. Dat is ook de glorietijd 
van onze aller bekende kapelaan en proost Fons Callebaut. 
Nadien volgden als voorzitters de rustige figuur Roger De Roo en de kwieke persoonlijkheid 
Georges Bekaert, die later werd opgevolgd door de heer Roger Quipor, bijgestaan door secretaris 
de heer Robert Thibo en penningmeester mevrouw Mieke Baetens. 

In de voorafgaande periode kende KBG een actief verenigingsleven. Er werd wekelijks gekaart , 

eerst in het Jeugdlokaal, later in de Sint-Vincentiusschool. Uit de parochiebladen van die tijd 
vernamen we dat er heel wat werd georganiseerd: paasfeesten met amusement (H. Baert), 

KBG-OKRA viert en herdenkt  
MELLE 50 jaar / GONTRODE 40 jaar  

door Daniël Lemmens 
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koffietafels met dia's, uitstappen met de firma Keymeulen naar Kortrijk, Broeder Isidoor, Dadizele, 

Koekelberg, het kasteel van Groot-Bijgaarden..., fietstochten en wandelingen. 
Aan deze bloeiende periode kwam dan helaas een einde met het overlijden van de heer Roger 
Quipor in 2001, gevolgd door het ontslag van het voltallige bestuur, een dieptepunt in de 
geschiedenis van KBG Melle. 
Onder impuls van pastoor Gustaaf Van Damme werd, na gesprekken op het Kerstfeest van dat 
jaar, de draad weer opgenomen. Onder voorzitterschap van Julien De Moor werd begonnen met 
een hernieuwde werking. Door de inzet van een groep enthousiaste medewerkers slaagde men erin 

KBG op het goede spoor te zetten. In 2003 nam mevrouw Agnes Rigaux het roer over. Haar 
werkkracht, gesteund door een dynamisch bestuur van 18 leden, zorgde ervoor dat OKRA op dit 
ogenbik een van de bloeiendste Melse verenigingen is. 
 

 
Het bestuur: mevr. Agnes Rigaux (voorzitter), Etienne Van den Daele, Irène Uyttendaele, Lucien De 
Bosschere, Marie-Jeanne De Moor, Eddy De Dauw, André Gabriels, Agnes Dhondt, Willy De Meester, 

Alma De Wilde, Roger De Meyer, Maria De Feyter (penningmeester), André De Bruycker, Edith 
Boterdaele (ondervoorzitter), Erna Van de Velde (secretaris). 

Staan niet op de foto: Miet Neirinck, Lutgard Cole en Diane Keverijn. 

 
De geschiedenis van KBG-OKRA-Gontrode startte in 1970 op initiatief van pastoor André Van 
de Moortele, die geïnteresseerden samenbracht in het Parochiaal Ontmoetingsentrum, om een 
christelijke bond voor gepensioneerden op te richten. Later werd een Algemene Vergadering 
gehouden waarop het woord gevoerd werd door de heer Louis Minnaert, secretaris van ACV-Melle 

en Gontrode en de heer Van den Brande, afgevaardigde van het gewestelijk verbond, die het kleine 

Gontrode welkom heette als 70ste bond in “de grote bejaardenfamilie van het verbond Gent”.  
De eerste voorzitter werd de heer Richard Van De Wiele die in 1972 die functie doorgaf aan Albert 
De Mulder. Het stichtingsbestuur was verder samengesteld uit secretaris Louise Batjoens, 
schatbewaarder Palmyre Bracke en de bestuursleden Bertha De Poorter, Marie Oosterlinck, Juliette 
Middernacht, Antoon De Smet, Anna De Ganck en Maria Malyster. 
In 1974 telde men reeds 103 leden met als nieuwe voorzitter mevrouw De Cuyper, die in 1982 de 

fakkel doorgaf aan Roger Schepens die twee jaar later overleed en dan opgevolgd werd door Julien 
De Temmerman. 
In die tachtiger jaren vinden we als ondervoorzitters Albert Withoeck, Juliette Middernacht en 
Gustaaf De Landsheer. Secretarissen waren Palmyre Bracke en Godelieve Goessens  en als 
schatbewaarder Yvonne Meulenyzer. De overige bestuursleden waren: Bertha De Poorter, Remy De 
Sutter, Andrea Vindevogel, Roger Bockstaele, Gusta Reeckmans en Francine Oudenaert. De proost 

was toen E.H. Joost Durieu. In die periode kwam er ook een duidelijker structuur en een beter 
georganiseerde werking. Dit konden we vaststellen aan de hand van het verslagboek, punctueel 
bijgehouden door voorzitter Julien De Temmerman en zijn echtgenote. Allerlei activiteiten kwamen 

aan bod: kerkgebonden iniatieven (biecht- en paasvieringen, kerstfeesten...), uitstappen naar 
Hasselt, Diksmuide, de Efteling, Bellewaerde en Doornik, bedevaarten naar Banneux, 
Scherpenheuvel, Oostakker..., hobbyclubs... 
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Een bijzondere gebeurtenis in het KBG-leven was de wijding en inhuldiging van de nieuwe vlag in 

1985 ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. 
In 1992 kwam André Bernaert aan het roer met secretaris Gaby Van Daele. 
In 1995 vierde KBG Gontrode zijn 25-jarig bestaan met een gesmaakte Eucharistieviering en een 

etentje. Vijf jaar later werd dit overgedaan ter gelegenheid van hun 30ste verjaardag. 
De huidige voorzitter is mevrouw Godelieve De Winter en dat sedert 2001. Ondervoorzitters zijn 
Romain De Moor en Gustaaf De Landsheer, secretaris Gaby Van Daele, schatbewaarder Jacqueus 

Hoorens en bestuursleden Godelieve Van Elsuwé, Fernand Van Delsen, Roger Vermeulen en Aimé 
Haegeman. Bestuurslid Henri Bekaert overleed in 2009. 
Op dit ogenblik telt OKRA-Gontrode 147 leden. 

    

   

 

Van links naar rechts: Godelieve De Winter (voorzitter), Gaby Van Daele (secretaris), Romain De Moor 
(ondervoorzitter), Gustaaf De Landtsheer (ondervoorzitter), 

Aimé Haegeman (bestuurslid), Fernand Van Delsen (bestuurslid), Godelieve Van Elsuwé 
(schatbewaarder). 
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Feestelijke Herdenkingen 

 
Tijdens de feestelijke herdenkingen op het gemeentehuis te Melle op donderdag 6 mei en in het 
GOC te Gontrode op zaterdag 6 maart werden de feestredes gehouden door de heren Dirk Van 
Beveren, afgevaardigde van het gewest Gent en burgemeester Dirk De Maeseneer. De eerste 
spreker dankte het bestuur voor hun volgehouden inzet voor OKRA als exponent van de 
vrijwilligerswerking. Hij wees op de grondprincipes die aan de basis liggen van de organisatie. Op 
de eerste plaats opkomen voor de belangen van de senioren door een sterk uitgebouwde 

dienstverlening met acties rond welvaartvaste pensioenen, betaalbare rusthuizen, zorgverzekering, 
elektriciteitsfacturen en generische geneesmiddelen. Hij verwees hierbij ook naar de opzienbarende 
betoging te Brussel om de zorgverzekering af te dwingen. 
Daarnaast het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten: educatief, sportief, cultureel en de vele 
mogelijkheden tot sociale contacten en persoonlijke ontplooiing. 
De burgemeester legde er de nadruk op dat de senioren van vandaag een dynamische en actieve 

groep vormen, die geïnteresseerd is in de snelle en spectaculaire ontwikkelingen van deze tijd en 

een belangrijke maatschappelijke rol speelt. Hij prees het bestuur omdat ze de verbondenheid 
onder de senioren verstevigen en ze vooral de vereenzaamde mensen terug betrekken in het 
maatschappelijke, dagelijkse leven. 
 
KBG-OKRA Melle begon hun viering van 50-jarig bestaan met een sfeervolle dankmis, 
voorgegaan door hun proost pastoor Jo Mattheys. Op het gemeentehuis greep de Academische 

zitting plaats waarop het woord gevoerd werd door de heren Dirk Van Beveren namens OKRA 
Midden -Vlaanderen , burgemeester Dirk De Maeseneer (zie hiervoor) en voorzitter mevrouw Agnes 
Rigaux. Deze laatste gaf een overzicht van de geschiedenis van de beweging in Melle. Ze blikte met 
een goed gevoel terug, vooral op de voorbije 10 jaar,  met een verscheidenheid van programma's 
zoals carnaval-, paas- en kerstfeesten, de boeiende spreekbeurten, de mooie eendaagse 
uitstappen en bedevaarten, de fietstochten, kaart- en dansnamiddagen zonder de meerdaagse 
reizen (2004: naar de Elzas, 2005: naar Friesland, 2006: naar Bougondië, 2007 naar het Zwarte 

Woud, 2008, naar Normandië en 2009: naar de Moezel) te vergeten. Ze had een speciaal woordje 
voor haar bestuur onder het motto “Geen Okra zonder een stevige bestuursploeg”. Ze dankte hen 

voor hun inspiratie, werkkracht en enthousiasme. 
Tussen de sprekers in gaven de zussen Denise en Edith Boterdaele een muzikaal intermezzo met 
de stukken “Le Corso blanc” en “Le Lac de Come”. 
Hierna volgde een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. 

Als afsluiter daagden 187 leden op in het Groenhof om er te genieten van een smakelijke feestdis 
waarbij diverse medewerkers in de bloemetjes werden gezet, waaronder de oud-voorzitters Dr. 
Julien De Moor en Georges Bekaert. 
 

 
De feestelijke dag wordt geopend 

met een plechtige eucharistieviering. 

 
Ontvangst door het gemeentebestuur. 

 
Gezusters Denise en Edith 

Boterdaele aan de pianovleugel. 

 
De heer Dirk Van Beveren aan het 

woord. 

 
Gezellig samen in het Groenhof. 

 
Op stap in het Zwarte Woud. 
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De feestelijkheden van het 40-jarig bestaan van KBG-OKRA Gontrode vingen aan met een 

verzorgde  eucharistieviering in de Sint-Bavokerk, opgeluisterd door het duo De Winter. Vooral de 
stem van soprane An, begeleid door haar vader, maakte indruk op de talrijke aanwezigen. In het 
GOC werd de feestzitting gehouden. Hierop namen de heren Dirk Van Beveren en burgemeester 
Dirk De Maeseneer het woord (zie hiervoor). Beiden wensten de actieve vereniging geluk met hun 
jarenlange volgehouden, succesvolle werking en brachten ook hulde aan hun dynamisch bestuur. 
Voorzitter mevrouw Lieve De Winter was in haar nopjes over de vlotte samenwerking en bracht 
een stukje geschiedenis van de vereniging. Ze verwees naar de grote diversiteit van de 

activiteiten: kaarten, wandelingen, fietstochten, petanque, hobbyclub en herinnerde aan de 
geslaagde uitstappen naar Antwerpen-station en het diamantmuseum, Maldegem met het 
Canadamuseum en de toeristische rondrit, Veurne, Dendermonde... zoveel gelegenheden tot 
ontmoeting en ontspanning. Een uitgebreide receptie sloot deze feestelijke samenkomst af. 
In dezelfde ruimte mochten genodigden en leden deelnemen aan het overvloedig feestmaal. 
Tijdens het ontspannend gedeelte trad de groep “De Honney's” op met deuntjes uit de Tijd van 

Toen die lekker werden meegezongen. Het werd een gezellige bedoening om nooit te vergeten. 

 

  
 

 

OKRA-Trefpunt Melle staat aan het startpunt van een tweede vijftigjarige periode. OKRA-
Trefpunt Gontrode kijkt uit naar hun 50-jarig bestaan. 
Beide bloeiende organisaties bezitten een stevige structuur en een hardwerkend bestuur. Ze zijn 
gewapend om in de komende jaren hun actief verenigingsleven verder uit te bouwen in antwoord 
op de noden van de komende generatie. 

We besluiten met een aloude Vlaamse uitdrukking: 
 

't Verleden leeft in ons. 
Het heden hoopt op ons. 

De toekomst straalt voor ons. 
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1916, derde oorlogsjaar 
 
Maart 
 
 
 
 

 
Juni 1916 
 
De moffen plannen de aanleg van een vliegveld voor 
Zeppelins te Gontrode. Als dit doorgaat mogen wij talrijke 
luchtaanvallen verwachten. 

 

 
Dinsdag 27 juni. Nieuwe rantsoeneringsmaatregelen: 1 ei per 
hoofd en per week, 25 gram boter, 100 gram vlees. Laat ons 
de buikriem aanhalen! 
 

Hangaar voor Zeppelin in opbouw te Gontrode 

 

Donderdag 29 juni. Dat er vogels zijn om de natuur op te vrolijken, wie kan het de Schepper 
kwalijk nemen? Wie zou het zich beklagen als diezelfde vogels schitterende trillers laten 
weerklinken? 
Het wordt echter onduldbaar als het gevleugeld volkje de vruchten van onze tuin oppeuzelt en ze 

zo aan de gemeenschap van de broeders ontzegt. 
 
Grote kwalen vereisen dito remedies. Feldwebel Yung is een 

doorwinterde jager. En zo zie je hem, op deze warme feestdag 

van Sint-Pieter en Sint-Paulus, met het geweer in aanslag, 
zijn nietsvermoedende prooien gadeslaan. En plots … paf! De 
kogels verdwijnen in het struikgewas en een ervan in het 
kleed van broeder portier Petrus. Verwarring, kreten alom. 
Gelukkig blijft het allemaal daarbij. 

 
Juli 1916 
 
Wij zien onze voorraad aardappelen zienderogen slinken. De 
burgemeester zal aan de heer A…, vooraanstaand socialist, en te 
Gent verantwoordelijk voor de toelevering van de piepers, ons 
probleem aankaarten. 

 
Woensdag 5 juli. Nieuw probleem: de artesische put heeft plots 
opgehouden te functioneren. De werken, die broeder econoom 

namelijk liet uitvoeren om de Duitse „pioniers‟ in water te 
bevoorraden, hebben namelijk de bron vervuild en vertroebeld 
met een stroom leem. Een pomp bij de oude gracht kan echter 
opnieuw aan de praat worden gebracht, zodat de pioniers weer 

kunnen wassen en plassen. 
 
Donderdag 6 juli. Wij krijgen 100 kilogram aardappelen dankzij de 
goede zorgen van de zusters van het hospies. Als tegenprestatie 
mogen hun koeien komen grazen in onze boomgaard. 
 

Zaterdag 8 juli. Vertrek van 200 pioniers met hun wapens en 
bagage. Zij zullen niet vervangen worden, zodat de derde barak 
wordt afgebroken om beschutting te geven aan 200 Russen die 
Duitsers zullen vervangen en gelegen zijn aan het station van 
Melle.  

  
 

 
 

Oorlogsjournaal 1914 -1918 
van het „Maison de Melle‟ (Deel 6) 

vertaling door Paul Van Caeneghem 

 
Pater Rudolf Robert Labyn. 

door Daniël Lemmens 
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Vrijdag 21 juli. Nationale feestdag: geen enkele manifestatie wordt toegelaten, en de scholen 

moeten openblijven. Op het college starten deze namiddag de schriftelijke examens. 
 
Donderdag 20 juli. Een Duitse politieofficier wil dringend pater Superior spreken. Men deelt hem, 
overigens in hoffelijke bewoordingen, mee dat men ons blijkbaar 10.000 kilo aardappelen, als 
smokkelwaar, zou geleverd hebben! Aan broeder econoom worden gedetailleerde documenten ter 
inzage getoond. Er ontspint zich volgend gesprek: 

- Lees Dit. 

- Broeder econoom: dat is onnodig, wij hebben geen aardappelen besteld en er geen 
gekregen. 

- U kunt niet ontkennen dat u deze leverancier kent. 
- Zeker ontken ik dat. Ik ken deze heer noch van 

ver noch van bij. Bent u wel zeker dat u zich niet 
vergist? Moet gij wel hier zijn? 

- Geen tijfel mogelijk. Ik ken alle kloosters uit de 

omgeving goed en sinds lang. 
- In welk klooster moest gij op onderzoek? 
- In „Caritas‟. 
- Ziet u wel dat u mis bent. „Caritas‟ bevindt zich 

niet hier, maar langs de kanten van Gontrode. 
De Duitser vertrekt, na excuses. De man kende zonder 

twijfel alle kloosters uit de omgeving goed …. 
 
Zaterdag 22 juli. Na veertien dagen werk is de artesische put hersteld en levert hij 60 liter per 
minuut. 
 
Zaterdag 29 juli. Prijsuitreiking in het amfitheater. Het wordt een sobere en ontroerende 

plechtigheid. Op de achtergrond hebben onze timmerman en 

broeder Ambrosius het wandtapijt opgehangen dat de 75ste 
verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid herdenkt met 

erop medaillons van Leopold I, II en Albert I. Op de muren 
waren Belgische en pauselijke afbeeldingen bevestigd. 
Victor Van Meyel, van Warcoing, leerling van het derde 
handelsjaar, sprak een dankwoord uit. Na de toespraak van de 

Superior, werd het palmares voorgelezen. 
 
De prijzen uitmuntendheid werden behaald door: 

- In de zesde Latijnse: G. Coucke van Melle. 
- In de vijfde Latijnse: G. De Vos van Melle. 
- In de vierde Latijnse: A. van Acker van Lochristi. 
- In de 7de Frans: G. De Valck van Zele. 

- In de 6de Frans: A. Verkest van Wingene. 
- In het 1ste handelsjaar: W. Verkest van Wingene. 
- In het 2de handelsjaar: H. Damman van Waregem. 
- In het 3de handelsjaar: R. de Kerchove d‟Exaerde van 

Bellem. 
- In het 4de handelsjaar: V. Van Meyel van Warcoing. 
- In het 2de wetenschappelijke: W. Dierickx van Erembodegem. 

 
 
(wordt vervolgd …)  
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„Heb jij een swingend stukje met historische achtergrond in petto voor het volgende nummer van 
De Gonde?‟ vroeg Jan langs zijn neus weg. Mailsgewijs weliswaar. Ik las zijn verzoek op mijn 
vakantieplek in het mijlenverre Middelkerke, of all places. Swingend en historisch tegelijk, hoe 
moest ik die twee dingen met elkaar verzoenen? Ze bezorgden me slapeloze nachten. Nee, eerlijk 
gezegd vroeg ik me helemaal niets af, want zittend op mijn luie kont met mijn lange tenen in het 
mulle zand was dat wel het minste wat door mijn hoofd spookte. Thuis gekomen en de valiezen 
kreunend en slepend het huis in gebonjourd, kwam Jans verzoek in volle hevigheid weer opzetten. 

Edoch, na het nuttigen ener Delirium Tremens zag het er allemaal iets minder somber uit. 
Ik denk dan nostalgisch terug aan de voorbije zomer(?), want die is in Melle niet onopgemerkt 
voorbijgegleden. Noem eens een wijk zonder kermis, waar geen barbecueworsten en dito 
hamburgers harmonieus lagen te sudderen boven een zwartgrijze kolenlaag en de heerschappen 
achter de braadovens er na gedane dagtaak als kompels uitzagen. 
„Het is een slecht dorp waar het nooit kermis is‟, zei een goeie vriendin mij ooit. Hoe zij dat wist, 

durfde ik haar niet te vragen, maar ik vermoed dat zij deze wijze woorden sprak uit ervaring. 

Melle is dus verre van een slecht dorp als kermissen een referentie zijn. Een héél goed dorp zelfs. 
Kijk maar eens even om, naar 11 juli om precies te zijn. De picknick in de Merelbekestraat, een 
gemeentelijk initiatief omdat Vlaanderen aan het feest was. Door omstandigheden, eenieder wel 
bekend, moest deze straat niet eens zo verkeersvrij worden gemaakt. Mooi meegenomen. 
De zon had haar zondagspak aangetrokken en schroeide zo ongenadig alsof Melle voor de 
gelegenheid in de woestijn lag. De ellenlange tafels werden van stal gehaald, de stoelen 

opengevouwen. Geen picknick op een deken in het hoge gras, zoals ik als kind soms deed, maar 
dan zonder moeder aan mijn zij die zou vragen wat ik in de wolken las (ik haal het klassieke 
gedicht ‘De wolken’ van Martinus Nijhoff van onder het stof). Honderden namen na geduldig of 
handenwringend aanschuiven plaats met hun picknickingrediënten. Het leek wel een reuze Laatste 
Avondmaal onder een blozende zon, in tegenstelling tot de sombere en droevige schilderijen die in 
mijn hoofd dit feit uitbeeldden. Intussen schalden van op het podium klanken van divers pluimage, 
maar er was ook ruimte voor gemeentelijk talent. Prima initiatief. Alleen bleef die daverende zon 

voor ongemak zorgen, want beschutting zoeken onder het schaarse groen van de Merelbekestraat 
was niet vanzelfsprekend. Aldus zocht na de maaltijd het gros van de deelnemers elders 

verkoeling. Tja, als de natuur geen mededogen kent, moet je er zelf voor zorgen. 
Er waren natuurlijk, zoals gezegd, de andere wijkkermissen van divers pluimage, de barbecues, het 
schlagerfestival, de rommelmarkten, de koersen. Kortom, Melle was een uitgelaten zomers dorp en 
van feesten hebben de Mellenaars kaas gegeten. Niet moeilijk als je ook je eigen brouwerij hebt 

waarvan de producten over de hele wereld verspreid zijn en worden geapprecieerd, zijnde 
geconsumeerd, waarvoor ze uiteindelijk ook zijn gemaakt. 
Gelukkig kan het af en toe wat rustiger. Zoals op de rommelmarkten die in het Melse straatbeeld 
oprukken. Ik snuister graag tussen andermans potten en pannen, roestig alaam, tinnen schotels, 
de eeuwige bestsellerboeken als ‘Kinderen van ons volk’, ‘Moeder waarom leven wij?’, ‘De Leeuw 
van Vlaanderen’, de Agatha Christie’s en de Konsaliks, de schouwgarnituren en ander nep antiek in 
het genre. Er hangt daar een ingetogen stilte waarbij de slenteraars met gebogen hoofd de 

kraampjes afdweilen op zoek naar… ja, naar wat eigenlijk? Ik vraag me bijgod af waar de mensen 
al die postuurtjes optrommelen en nog meer waar de restanten na sluitingstijd worden opgeborgen 
tot nog eens. Weer een aftands hok in, een garage, een berghok, een stapelplaats, waar ze een 

hele winter lang in de weg staan. 
Van een ander zomers allooi zijn de speelstraten. Je moet iets verzinnen om het dictatoriale bewind 
van koning Auto voor enkele uren aan banden te leggen. In de jaren vijftig van vorige eeuw (je 
wordt ouder papa, hoor ik al fezelen) was spelen op straat een simpele bedoening. Het aantal 
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auto‟s was te tellen op de vingers van een hand, weglopende kinderen bestonden niet want het 

was zo goed thuis achter de Leuvense stoof, kinderlokkers moesten nog worden uitgevonden. We 
knikkerden, we tolden, we speelden hide and seek, we voetbalden, we ruzieden, we vochten 
(soms). Dat doen kinderen vandaag nog, vermoed ik, zij het in spergebied. Maar alles is beter dan 
te luiwammesen. 
Wanneer je deze „swingende‟ en iets minder historische regels onder ogen krijgt, zit de voorbije 
zomer alweer in het schuifje, een bliksemschicht in de geschiedenis. Gerard Cox zingt het o zo 
lijzig: “Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen, „k heb ‟s nachts al lang weer m‟n pyjama aan”. 

Als alles goed gaat en de wereld nog een tijdje doordraait, gonst Melle binnen enkele maanden 
opnieuw van een waaier aan zomerse activiteiten. Zolang hoef je niet op je honger te zitten, want 
dit najaar worden her en der in onze gemeente activiteiten georganiseerd die ook niet van de poes 
zijn. Proeven maar! 
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