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Woord vooraf,
Dit is het laatste nummer van de jaargang 2010 van ons heemkundig tijdschrift.
Traditiegetrouw vragen wij u dan ook uw lidmaatschap aan onze vereniging snel te
hernieuwen. Hiertoe kunt u gebruik maken van het ingesloten overschrijvingsformulier.
Met uw lidmaatschap verzekert u zich om ook volgend jaar weet te houden van het
erfgoedkundig reilen en zeilen in onze gemeente en kunt u verder genieten van wat wij u
aan schriftuur over onze plaatselijke geschiedenis aan te bieden hebben.
Zoals u weet is uw lidmaatschapsbijdrage financieel essentieel om de heemkundige
werking in ons geliefde Melle te blijven schragen. We zijn er u heel dankbaar voor
trouwens en zullen u niet beschamen in uw verwachtingen.
We wensen meteen ook een prettig eindejaar en een voorspoedig nieuwjaar, voor
u en al wie u liefheeft.
Op maandag 27 september laatstleden zijn we met een kleine twintig mensen uit Melle
en haar deelgemeente Gontrode samengekomen in de leeszaal van het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum om ideeën uit te wisselen in het kader van de
herdenking van de gebeurtenissen in onze gemeente straks honderd jaar
geleden naar aanleiding van Wereldoorlog I en dit in het jaar 2014. Verschillende
interessante voorstellen werden naar voren gebracht, deze worden in de komende tijd
nog wat verfijnd en begin volgend jaar gaan diverse werkgroepen van start om deze
voorstellen te concretiseren. Uiteraard waren verschillende leden van onze heemkundige
vereniging aanwezig op deze bijeenkomst en zullen ze actief meewerken aan dit initiatief.
Verder vindt u in dit nummer o.a. een bijdrage over Victor Dechamps, aartsbisschop te
Mechelen en kardinaal, op 6 december 1810 geboren te Melle, dus tweehonderd jaar
geleden; een bijdrage over het recent geopend museum gewijd aan het werk van de
te Melle geboren kunstenares Nicolas; de rubriek ‘Heemkundig Nieuws’, een poëtisch
stukje onder de vleugels van ‘In het Voorbijgaan’ en tenslotte een vervolg in de reeks
over ons funerair erfgoed.
Veel leesgenot!
Jan Olsen

Een stukje Ringvaart te Melle (Foto Xavier De Schryver).
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Tweehonderd jaar geleden werd
Victor Dechamps, aartsbisschop van
Mechelen en kardinaal, te Melle
geboren.
door Jan Olsen

Op 6 december van dit jaar zal het tweehonderd jaar geleden zijn dat de
latere kardinaal en aartsbisschop van Mechelen, Victor Dechamps het
levenslicht zag te Melle, dit in gebouwen die vandaag deel uitmaken van
het huidige College van de Paters Jozefieten.
Gravure met portret van
kardinaal en aartsbisschop Victor
Dechamps, gepubliceerd in het
boek “Vie du Cardilan
Deschamps de la Congrétation
du T.S. Rédempteur, Archevêque
de Malines et Primat de
Belgique”, geschreven door E.P.
Henri Saintrain en uitgegeven
door Vve H. Casterman in 1884
te Paris, Leipzig en Tournai.

Zicht op een stukje van het binnenplantsoen van het College der Paters Jozefieten te Melle, waar een
majestueus H. Hartbeeld pronkt. De rode pijl duidt de plaats aan waar bij mondelinge overlevering Victor
Dechamps zou zijn geboren.

Onze heemkundige vereniging besteedde in het verleden reeds een beperkte aandacht aan deze
bijzonder boeiende persoonlijkheid. Een eerste maal in het artikel
van wijlen Frans Van Bost, “Grafiek en drukkers in verband met
Melle, deel II: de bidprentjes” (De Gonde, jg. 14 -1985- nr. 3 20- p. 484); een tweede maal naar aanleiding van de
zomertentoonstelling “Melle schrijft, Melle blijft” in het
Gemeentelijk Museum (De Gonde, jg.16 -1988- nr. 2 p. 23,
auteur: Jan Olsen); een derde maal naar aanleiding van een
uitzending op Radio 2 / Oost-Vlaanderen in het programma “De
Oostvlaamse Chronycke” (De Gonde, jg. 19 -1991- nr. 1 p. 16
e.v., auteur: Jan Olsen) en tenslotte een vierde maal in het
artikel van ondergetekende “Schoolstrijd in de 19 de eeuw brengt
de familie Van Hege naar Melle” (De Gonde, jg. 21 -1993- nr. 1
p. 53).
Wapenschild van kardinaal en
aartsbisschop Victor Dechamps

Bijkomend moeten we vermelden dat het wapenschild van Victor Dechamps ook deel uitmaakte
van de zomertentoonstelling van 2001 “Oude en recente wapenschilden van families uit Melle” in
het Gemeentelijk Museum.
Voorliggende bijdrage bevat elementen uit de voornoemde artikels, aangevuld met heel wat
bijkomende gegevens. Ook in de toekomst zullen we in ons tijdschrift bepaalde onderwerpen in
verband met Victor Dechamps en zijn familie behandelen.
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In hun “Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, vierde deel” (Gent 18641870) wijdden de auteurs Frans De Potter en Jan Broeckaert onder het bijvoegsel van Melle een
stuk over „verdienstelijke mannen te Melle geboren‟, zijnde Adolph en Victor Dechamps. Ook E.P.
Henri Verbist, gewezen leraar aan het college te Melle, spendeerde in zijn boek “De geschiedenis
van Melle” (Leuven, 1962) een bijdrage aan bepaalde leden van de familie Dechamps onder
hoofdstuk III „De roem van Melle‟, p. 276 e.v..
Zoals hoger vermeld werd Victor Dechamps geboren te Melle op 6 december (Sinterklaasdag)
van het jaar 1810 als derde zoon van Adriën Joseph
Dechamps en Marie Alexandrine Denuit. Uit zijn
doopakte op datum van zijn geboortedag, genotuleerd door
de toenmalige pastoor van de Sint-Martinusparochie (oude
kerk) te Melle, E.H. Bernard De Naeyer, weten we dat de
peter Isidore Plaisant was (hij was familiaal verwant met
moeder M. A. Denuit en het was bij hem dat de gebroeders
Adolph en Victor twee jaar rechten zouden studeren te
Brussel, zie verderop in dit artikel) en de meter: een zekere
Angelina Francisca vander Cruyssen.
Doopakte van Victor Augustinus Dechamps (Sint-Martinusparochie / Melle).

Vader Adriën was te Morlanwelz geboren op 24 maart 1774 als zoon van Bernard (diens vader,
Joseph, was zich begin de 18de eeuw vanuit Frankrijk in Morlanwelz komen vestigen) en Marie
Dezomberg. Hij volgde zijn humaniorastudies te Binche en te Doornik. Van 1794 tot 1797 was hij
een briljant student in de wijsbegeerte aan de universiteit te Leuven (toen werd deze gesloten door
het Frans bestuur omdat er niemand de eed van trouw aan de republiek wilde afleggen) en volgde
ook één jaar godsgeleerdheid aan het Heilige Geestcollege van voornoemde Brabantse stad.
Adriën wilde oorspronkelijk naar het buitenland uitwijken en de overlevering wil dat hij te Brussel
een papiertje op zijn hoed stak die hij liet draaien op zijn wandelstok, bij het stoppen met draaien
wees het papiertje de westelijke richting aan, zo vertrok hij richting Wetteren om halt te houden bij
een studiegenoot van hem, een zekere Broeckaert. Een aantal vooraanstaande mensen uit
Wetteren wisten hem te overtuigen om te blijven en te starten met een onderwijsinrichting in het
kasteel genaamd ‟t Sijp te Wichelen, die ze daarvoor speciaal hadden aangekocht. Bij de opening
van deze instelling in 1799 vielen er meteen 79 inschrijvingen te noteren.
Ten onrechte vermeldden Frans De Potter en Jan Broeckaert in hun boek “Geschiedenis van de
gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, vierde reeks, arrondissement Dendermonde, derde
deel: o.a. Wichelen” (Gent 1893) op p.19 als bestuurder J. Dechamps-Broeckaert, hier wordt de
eerste letter van de tweede voornaam van Adriën Joseph Dechamps gebruikt en bovendien wordt
verkeerdelijk de indruk gewekt dat hij gehuwd was met een zekere Broeckaert, wat geenszins het
geval was, bewijze daarvan zijn de gegevens op zijn overlijdensakte van 26 juni 1852 opgemaakt
op het gemeentehuis van de gemeente Fayt (heden deelgemeente van Manage) waar enkel zijn
echtgenote Marie Alexandrine Denuit in is vermeld.
Toen in mei 1806 Eugène De Sauw zijn gebouwen te Melle (vanaf de 15de eeuw eigendom van de
paters Augustijnen doch in de jaren 1780 ten tijde van Jozef II, de keizer-koster- van Oostenrijk
als zwartgoed verkocht) aanbood, fuseerde Dechamps zijn
onderwijsinstelling met deze van Melle. Tot 1822 fungeerde Adriën
Dechamps er als een gedegen bestuurder. In 1807 huwde hij te
Chapelle-lez-Herlaimont met Marie Alexandrine Denuit. Het gezin kreeg
behoudens voornoemde Victor nog drie zonen, zijnde: Adolphe (° te
Melle op 18 juni 1807), Joseph (° te Melle op 26 november 1808) en
Emile (° te Melle op 22 augustus 1812, hij zou slechts vijftien dagen
oud worden want hij overleed te Melle op 7 september 1812, wellicht
omdat hij slechts kort geleefd had vonden we zijn naam nooit vermeld
in de geschriften over de telgen uit de familie Dechamps, zo wordt
Victor Dechamps ook als jongste zoon vermeld in het recent
uitgegeven boek “Het aartsbisdom Mechelen-Brussel, 450 jaar
geschiedenis, deel II, 1802-2009”, p. 40).
Wapenschild van de Gentse schepen en patricier Lodewijk van den Hole die in
1434 op gronden in zijn bezit het klooster van de reguliere kanunniken van
Sint-Augustinus van Wndesheim liet oprichten. L. van den Hole was ook
eigenaar van het Goed ter Camere (gelegen in de huidige Kalverhagestraat,
naast het kasteel de Bueren).
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17de eeuwse prent, gepubliceerd door Antonius
Sanderus, met daarop het klooster van de
reguliere kanunniken van Sint-Augustinus van
Windesheim na de heropbouw naar het oude
plan, want in 1579, naar aanleiding van de
godsdiensttroebelen in onze streken, werd het
grootste deel van de gebouwen
verwoest.

Doopakte van Adolphus Dechamps
(Sint-Martinusparochie / Melle).

Detail uit de "Atlas ofte versaemelinge van Caerten figuratif
voor de heeren gedeputeerde van de Staeten van
Vlaenderen, behelsende alle de principaelste werken en
eigendommen van Provincie in het district van Gendt onder
het toesicht en de directie van Sr. Ignace Balthasar Malfeson
(1710-1786, hij was directeur van de provinciate werken en
een belangrijk waterbouwkundige)", deze kaart dateert uit
1756. De blauwe pijlen duiden de gebouwen van het
gewezen Augustijnerklooster aan alsmede de in 1704
aangelegde Brusselsesteenweg.

Doopakte van Josephus
Dechamps
(Sint-Martinusparochie / Melle).

Doopakte van Emilius Dechamps
(Sint-Martinusparochie / Melle).

Foto van het schiiderij « De slag van Melle 1745 » (collectie familie de
Potter d'Indoye), de blauwe pijl duidt de gebouwen aan van het
Augustijnerklooster.

In 1821 werd Adriën eigenaar van het kasteel te Scailmont in het Henegouwse Manage en vertrok
(omwille van gezondheidsredenen) een jaar later, namelijk in1822, met zijn gezin naar daar om er
zich te vestigen. Hij liet het pensionaat over aan Dominique Van Wymelbeke, die het op zijn
beurt overliet aan zijn schoonbroer Constant van Crombrugghe, de
stichter van het Maison de Melle”, dat later bekend werd onder de
naam College van de Paters Jozefieten, dat mogen we wel zeggen,
zeker tot Wereldoorlog I, een internationale uitstraling kende. Het
nog bestaande 19de-eeuwse Etnografisch Museum is er vandaag nog
een levende getuige van.
Zicht op de ingang van het College der Paters
Jozefieten te Melle (te dateren voor 1912).
Porseleinkaart met zicht op het College van de Paters
Jozefieten, reclamekaart voor deze onderwijsinstelling te
dateren kort na de aanleg van de spoorlijn te Melle in
1837.

Plaasteren model van het borstbeeld van kanunnik Constant van Crombrugghe, de stichter
van het College van de Paters Jozefieten te Melle (collectie Gemeentelijk Museum Melle),
deze werd in marmer uitgevoerd en bekroond het door de Melse beeldhouwer Jules Vits
(1868-1935) ontworpen en gemaakt monument uit 1912 aan de oprijlaan van de ingang
van de voornoemde onderwijsinstelling.
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Over Adolphe Dechamps, de oudste van de vier zonen en de politicus,
publiceerden we eveneens een en ander in ons tijdschrift, o.a. in
voornoemde uitgave naar aanleiding van de tentoonstelling “Melle schrijft,
Melle blijft” en in het nummer 3-4 van jaargang 18 (1990) van „De Gonde‟
naar aanleiding van een uitzending op Radio 2 – Oost-Vlaanderen.
Maquette van een (naar wij menen niet uitgevoerd) monument ter ere van
Victor (links) en Adolphe (rechts) Dechamps, deze bevindt zich vandaag in
het Etnografisch Museum van het College der paters Jozefieten te Melle.

De tweede zoon van Adriën Dechamps, Joseph huwde te Melle op 24 juni
1835 met Hortence De Sauw (° te Melle op 21 augustus 1809 als dochter
van Theophile De Sauw, onderwijzer van beroep, en Maria Livina De Clercq). Een zuster van
Hortence De Sauw, namelijk Maria Melanie was de echtgenote van Frans Van Turenhout (ooit
gemeenteraadslid en schepen van Melle), een dochter van hen, zijnde Maria Isabella Van
Turenhout (1838-1891) huwde te Brussel in1857 met de befaamde calligraaf Charles De
Jaeg(h)er (1828-1895), deze heeft ooit nog als schoonschrijver gewerkt voor Leopold II. Een
zuster van voornoemde Maria Livina De Clercq, met name Jeanne Petronille was de vrouw van
Julien Jean Rollier, broer van de bekende boerenkrijgleider Emmanuel Rollier en broer van
Josse Rollier, burgemeester van Melle (1801-1803) alsmede broer van Berlinde Rollier, die de
overgroottante was van Constance Van Kerckhove, de echtgenote van dokter André Wauters die
we kennen als mede-oprichter van de kapel en het klooster op Melle-Vogelhoek.
Een andere dochter van Frans Van Turenhout en Maria Melanie De Sauw was Emelie Van
Turenhout die in 1865 huwde met dokter August Verbraeken, deze laatste was in een tweede
huwelijk de echtgenoot van Emelie Gerard (dochter van Theodore Gerard, een befaamd 19deeeuwse genrekunstschilder, te Melle overleden en begraven in 1902, aan hem wijdden wij in de
zomer 2002 een tentoonstelling in het Gemeentelijk Museum en publiceerden wij in het nr. 2 van
dat jaar van „De Gonde‟ een uitgebreide bijdrage).
Theophile De Sauw was de broer van Eugenius De Sauw (beiden van geboorte uit Rumillies nabij
Doornik), Eugenius was gehuwd met Theresia Petit en fuseerde zijn onderwijsinstelling, zoals reeds
vermeld, in 1806 met deze van Adriën Dechamps.
Zoals hoger reeds geschreven kregen Adolph en Victor Dechamps na een gedegen studie literatuur
en filosofie (uit die periode stamt overigens de correspondentie die Victor had met Victor Hugo,
een 19de-eeuwse wereldberoemde Franse schrijver die ook een tijd politiek actief was in zijn
geboorteland en daardoor een periode als banneling diende te leven te Brussel) vanaf 1828 les in
de rechten bij Isidore Plaisant, zoals hoger reeds vermeld.
Aanvankelijk was de ambitie van Victor Dechamps gericht op de journalistiek, maar geleidelijk aan
voltrok zich een bepaald religieus bekeringsproces en ging hij theologie studeren aan het seminarie
te Doornik en werd in 1834 als student godsgeleerdheid ingeschreven aan de universiteit te
Leuven. Hij ontving de priesterwijding in dat zelfde jaar door Mgr. Englebert Sterckx
(aartsbisschop van Mechelen van 1832 tot 1867). In augustus 1835 vroeg hij om toegelaten te
worden tot het noviciaat van de paters redemptoristen (de Congregatie van de Allerheiligste
Verlosser) te Sint-Truiden waar hij in 1836 zijn geloften aflegde. Gedurende vele jaren fungeerde
hij als professor in de godsgeleerdheid, was plaatselijk en provinciaal overste bij zijn orde en
vervulde verscheidene vertrouwelijke missies bij de Heilige Stoel. Via zijn orde had hij vele
contacten met Duitsers, Oostenrijkers, Nederlanders en Italianen. Hij reisde geheel Europa door en
tussen 1847 en 1855 verbleef hij vaak voor een langere periode te Rome.
Het is uit die tijd dat zijn persoonlijke relatie met de toenmalige paus Pius
IX stamde. Tussendoor leende hij zijn alom gekende redenaarskwaliteiten
voor de predikatie van het geloof overal te lande. Bovendien weten we ook
dat hij op vraag van het koninklijk hof op 24 oktober 1850 de lijkrede
uitsprak in de kerk van Sint-Michiels en Sint-Goedele te Brussel naar
aanleiding van de plechtige begrafenisdienst, gecelebreerd door de
toenmalige aartsbisschop van Mechelen en geassisteerd door alle
bisschoppen van België, voor de op 11 oktober 1850 te Oostende overleden
eerste koningin van het toen nog jonge België, namelijk Louise Marie
d’Orléans (° te Palermo op 3 april 1812 en gehuwd te Compiègne op 9
augustus 1832 met koning Leopold I van Saksen Coburg). Deze rede
werd in brochurevorm uitgegeven te Brussel door J.-B. De Mortier uit
Namen.
De in 1850 uitgegeven lijkrede door Victor Dechamps uitgesproken op de begrafenis van koningin Louise Marie
d'Orleans.
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In 1851 werd de religieuze opvoeding van de koningskinderen (Leopold –de latere koning Leopold
II-, Filips en Charlotte, de latere echtgenote van Maximiliaan van Oostenrijk, keizer van Mexico)
aan hem toevertrouwd.
Tot 1857 had pater Victor Dechamps quasi nog niets gepubliceerd, doch vanaf dan volgde de ene
publicatie na de andere van zijn hand. We geven u er enkele titels van mee: “Entretiens sur la
démonstration catholique de la révélation chrétienne” (1857), «Le Christ et les Antichrists» (1858),
«Lettres philosophiques et théologiques», «Pie IX et les erreurs contemporaines» en «La Nouvelle
Eve» (1862).
In 1862 opperde E.P. Victor Dechamps op vraag van de Belgische Mgr. Xavier de Mérode* en
diens neef Christophe de la Moricière** het idee om ook een korps van pauselijke zouaven in
België op te richten, met succes overigens. Op 18 april vertrokken de eerste vrijwilligers naar
Rome. Dit alles kaderde in het conflict tussen de toenmalige Pauselijke Staten en het
éénmakingsproces dat zou leiden naar de oprichting van de Italiaanse staat zoals wij deze vandaag
kennen. Bij dit alles waren ook militaire acties niet uit de lucht. De pauselijke zouaven werden
ingezet bij de verdediging van voornoemde Pauselijke Staten. Het conflict duurde tot 1871 en werd
pas definitief opgelost naar aanleiding van het verdrag van Lateranen in 1929.
*Mgr. Xavier de Mérode (1820-1874), o.a. geheim kamerheer van de paus, kreeg er bij de
pauselijke staat de portefeuille van minister van oorlog, vanuit die functie startte hij met de
oprichting van het pauselijk zouavenleger.
** Christophe de la Moricière (neef van voorgaande, 1805-1865), maakte een snelle
carrière in het Frans leger onder de toenmalige Franse koning Louis Philippe –vader van de
eerste Belgische koningin-, hij had naar aanleiding van een missie in Algerije leiding
gegeven aan een compagnie, die vooral bestond uit inheemse soldaten uit een streek die
Zwaoua werd genoemd, aldus ontstond destijds in Frankrijk de naam Zouaves. Kwam vanaf
1852, naar aanleiding van problemen in Frankrijk, als banneling aan te Brussel en maakt er
kennis met Victor Dechamps en bekeerde zich onder diens invloed tot het katholicisme.
Na de dood van bisschop Nicolas Joseph Deheselle
(bisdom Namen) in 1865, wordt Victor Dechamps door paus
Pius IX te Rome op 1 oktober van voornoemd jaar tot
bisschop van Namen gewijd in de Sint-Alphonsuskerk (van de
paters redemptoristen). Vóór zijn benoeming tot bisschop had
Victor Dechamps bij de paus geprobeerd daaraan te
ontsnappen met zijn problematische gezondheidstoestand als
argument naar voren te schuiven, daarop zou de paus hem
gezegd hebben: „U bent ziek door het schrijven van boeken.‟,
verwijzend naar zijn hoge productie van schriftuur.

Paus Pius IX.

Op 4 december 1867 overleed kardinaal en aartsbisschop van Mechelen, Englebert Sterckx.
Bisschop Dechamps sprak de lijkrede voor de aflijvige uit en werd kort daarop benoemd tot
aartsbisschop van Mechelen. Hij zou dit kerkelijk ambt bijna zestien jaar uitoefenen.
In die periode nam hij zeer actief deel aan het eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) en speelde
een belangrijke rol bij de verklaring van de onfeilbaarheid van de paus als opvolger van Petrus die
door Christus zelf was aangewezen als de rots waarop de Kerk zou worden gebouwd. Behoorlijke
invloed had hij ook bij de totstandkoming van de verklaring “Dei Filius” die handelde over de
verhouding tussen het geloof en de rede. In eigen land kwamen door zijn toedoen een
vijfentwintigtal nieuwe parochies tot stand en herinneren wij hem misschien vooral naar aanleiding
van de felle eerste schoolstrijd die in ons land woedde tussen 1878 en 1884 waarbij de toen nog
jonge liberale partij, die regeringsverantwoordelijkheid had, inzake het organiseren van onderwijs
(nieuwe wet op de organisatie van het lager onderwijs, waarbij o.a. het godsdienstonderricht uit
het programma van de officiële scholen werd geschrapt) diametraal stond tegenover het vrij
onderwijs, dat uiteraard toen volledig in de handen was van de katholieke zuil. Victor Dechamps
was in dit conflict een uitgesproken „hardliner‟ en kreeg soms binnen het eigen kamp te maken met
oppositie, o.a. van een Charles Woeste (die we zeker nog herinneren uit de latere periode met
priester Adolphe Daens te Aalst).
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Zicht op een bijeenkomst van de
bisschoppen tijdens het 1ste
Vaticaans Concilie.

Medaille (diameter: 6 cm), gedateerd op 5 februari 1868, uitgebracht
n.a.v. zijn plechtige intocht te Mechelen als nieuwe aartsbisschop.

Boekje uitgegeven te Mechelen in 1869 waarbij Victor
Dechamps het thema van de pauselijke
onfeilbaarheid behandelde naar aanleiding van het
1ste Vaticaans Concilie.

Foto van een schiiderij met daarop de kardinaal en
aartsbisschop van Mechelen Victor Dechamps.

Op 15 mei 1875 werd Victor Dechamps benoemd tot kardinaal, naar aanleiding daarvan stuurde de
gemeenteraad van Melle onder voorzitterschap van de toenmalige burgemeester, Pieter Dierickx,
hem een brief met felicitaties.
Adresse du Conseil Communal de Melle au Cardinal Dechamps:
Eminence,
Lorsque le monde catholique tout entier acclame avec tant d’enthousiasme
votre élévation au Cardinalat ; lorsque notre chère Patrie a voulu, par la plus
touchante des manifestations saluer en vous, le plus vaillant défenseur de la
cause de Dieu, votre lieu natal ne pouvait voir avec indifférence la gloire qui
couvre du plus illustre de ses enfants.
C’est pourquoi, Eminence, Melle vient, par l’organe de ses mandataires
légaux, vous offrir le respectueux hommage de ses sentiments de joie et
d’admiration.
Daignez en agréer l’expression hélas bien affaiblie et croire que nos cœurs
s’enflamment avec d’autant plus de force que nous sentons mieux
l’impuissance de nos paroles, et, dans toute l’ardeur de nos vœux, nous
demandons au ciel, votre Eminence, les bénédictions les plus signalées, et
pour nous, l’insigne faveur de mériter les vôtres.
Vos respectueux serviteurs,
Deze brief met felicitaties aan het adres van de pas tot kardinaal benoemde Victor Dechamps was
getekend door de toenmalige burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden van Melle.
Victor Dechamps antwoordde op dit schrijven met een brief op 26 april 1875 het volgende:
A Messieurs les Membres du Conseil Communal de Melle,
Messieurs,
Aucun souvenir ne m’a plus touché que le vôtre. Melle restera toujours un
aimant pour moi. Aussi, j’ai conçu cent fois le projet d’aller revoir le
pensionnat où je suis né, et la terre où j’ai reçu le baptême ; mais je me suis
trouvé chaque fois en présence d’autres courses obligatoires dans mon trop
De Gonde 2010 nr. 4

7

vaste diocèse. Je crains bien que le même obstacle ne continue à s’opposer à
la réalisation de mon désir. Je m’en console en pensant que l’on se souvient
encore à Melle, de moi et des miens, et que là où est mon cœur, là aussi
j’aurai de constantes prières.
Veuillez agréer, Messieurs, avec mes plus vifs remercîments l’assurance de
mes sentiments tout dévoués.
Victor Auguste Card. Dechamps,
Arch. de Malines

Nog voor het einde van voornoemde schoolstrijd (die uiteindelijk leidde tot een
verkiezingsoverwinning van de katholieken in 1884) overleed Victor Dechamps, spijts zijn slechte
gezondheidstoestand toch nog vrij onverwachts, namelijk te Mechelen op 29 september 1883. Op
zijn wens werd hij op 5 oktober begraven te Rumillies (nabij Doornik) op het kerkhof van de
redemptoristen aldaar. In 1923, een halve eeuw na zijn heengaan, werd zijn stoffelijk overschot op
last van kardinaal Désiré-Joseph Mercier, die een grote bewondering koesterde voor zijn
voorganger, overgebracht naar Mechelen en bijgezet in de crypte van de Sint-Rombautskathedraal.
Het leven van Victor Dechamps stond voor een groot gedeelte in het teken van het katholiek reveil
in de 19de eeuw.

Voor- en achterzijde van het doodsprentje van Victor Dechamps.

Boek uitgegeven in 1884 over het leven
en werk van aartsbisschop en kardinaal
Victor Dechamps.

Over zijn leven en werk is door de jaren heen reeds heel wat gepubliceerd geworden. Reeds in
1884, een jaar na het overlijden van Victor Dechamps, verscheen bij Casterman het boek “Vie du
Cardinal Dechamps de la congrégation du T.S. Rédempteur, Archevêque de Malines et Primat de
Belgique”, geschreven door E.P. Henri Saintrain (eveneens redemptorist).

Straatnaambord op Melle-Vogelhoek ter herinnering
aan de gebroeders Adolphe en Victor Dechamps.
Oorspronkelijk was de familienaam verkeerdelijk als
Deschamp geschreven (zie foto 'Gebroeders
Dechampsstraat).

Zicht op de Gebroeders Dechampsstraat te Melle.
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Nicolas, een te Melle geboren
kunstenares heeft te Lessines sinds
juni 2010 haar eigen museum
door Jan Olsen

In de maand juli werden schrijver dezes en de fotograaf van dienst, ons medelid Xavier De
Schryver, zeer gastvrij ontvangen in een op 12 juni laatstleden feestelijk geopend en nagelnieuw
museum, speciaal gebouwd voor het internationaal gewaardeerd artistiek schilderwerk van de
kunstenares Nicolas, de pseudoniem van Nicole Baeyens. Zijzelf was onze enthousiaste gastvrouw.
Zij voelt zich overigens nog steeds nauw verbonden met haar geboortedorp, zij is overigens met
haar echtgenoot een trouwe bezoeker aan de tentoonstellingen georganiseerd in het Gemeentelijk
Museum en is lid van onze heemkundige vereniging. We hebben het er reeds in het vorig nummer
van ons tijdschrift over gehad, Melle heeft iets met musea!

Zicht op de voorgevel van het
museum Nicolas, aan het
inganghekken staat de
kunstenares Nicolas (foto: Xavier
De Schryver).

Een zicht op de eerste verdieping
van het Museum Nicolas (foto:
Lieve Sinaeve / Oostende).

Zicht op de eerste verdieping van het museum
Nicolas (foto: Xavier De Schryver).

Zicht op de eerste verdieping van
het museum Nicolas (foto: Xavier
De Schryver).

Zicht op een stukje van de benedenverdieping van
het museum Nicolas (foto: collectie Gemeentelijk
Museum Melle).

Op onze vraag waarom ze een mannelijke pseudoniem, namelijk Nicolas, aannam, wist ze ons te
antwoorden dat deze keuze indertijd heel bewust genomen was omdat het naar haar zeggen toen
zo was dat vrouwelijke kunstenaars niet voor honderd procent au sérieux werden genomen.
In “Ons parochieblad” (Sint-Martinusparochie Melle) van 11 augustus 1957 lazen we ooit dat naar
aanleiding van de examens voor het 5de jaar in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te
Gent Nicole Baeyens als eerste uitkwam en dit met grote onderscheiding. Ze volgde er de afdeling
Teken- en Schilderkunst en had er les gekregen van o.a. Marie
De Keyser (Gent 1899 – Merelbeke 1971, kunstschilder en
beeldhouwer, op haar beurt is zij leerlinge geweest van Geo
Verbanck, zij was tevens een van de kunstenaars van „op den
berg‟ –vandaag de Valleiweg- te Merelbeke) en Wilfried
Sybrands (Gent 1912 - 1991). Onze interesse in zowel de mens
als in de kunstenares Nicolas was meteen gewekt.
Nicolas (Nicole Baeyens)
(foto: Lieve Sinaeve / Oostende).
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Zij is een telg uit het gezin van Eugène Baeyens (Hombeek 1901 – Gentbrugge 1884) en Anna
Maria De Vos (Melle 1904 – Melle 1980), zij waren in 1931 te Melle gehuwd. Nicole Baeyens haar
broer, Martin (° in 1943) is ook actief in de wereld van de kunst, o.a. als graficus.
Vader Eugène Baeyens runde een confectiebedrijf (voor het maken van o.a. nachtkledij en
schooluniformen). Grootvader langs moederszijde, Raymond De Vos (Vurste 1876 – Gent 1946)
baatte een smederij uit op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Kapellestraat te Melle, het
gebouw staat o.a. op een foto daterend uit begin oktober 1914 toen Franse marinefuseliers een
paar dagen strijd voerden tegen de Duitse invallers.
Het gezin Baeyens-De Vos woonde eerst aan de Statiestraat, het huidige Gemeenteplein en later,
kort na Wereldoorlog II, in villa „Beau Séjour‟ langs de Brusselsesteenweg, rechtover het warenhuis
aan de Appelhoek. Geboren te Melle heeft Nicole Baeyens geheel haar jeugd ook in onze gemeente
doorgebracht. Pas na haar huwelijk ging ze elders wonen,
uiteindelijk vonden zij en haar gezin een vaste stek in een
modernistische villa langs de Geraardsbergsesteenweg te
Lessines.
Behoudens
haar
studies
aan
de
Gentse
kunstacademie volgde ze ook nog lessen aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Brussel.
Op deze foto van de Brusselsesteenweg zien we links de gebouwen van
de smederij van Raymond De Vos, grootvader van Nicole Baeyens,
rechts ligt het kasteelpark van de familie
de Potter d‟Indoye (foto: collectie
Gemeentelijk Museum Melle).

Foto daterend uit oktober 1914, Franse vlootfuseliers aan de hoek van de
Brusselsesteenweg en de Kapellestraat (foto: collectie Gemeentelijk Museum
Melle).

Tot kort na Wereldoorlog II woonde het gezin Baeyens langs de
toenmalige Statiestraat, vandaag het Gemeenteplein (foto: collectie
Gemeentelijk Museum Melle).

De villa „Beau Séjour‟, gelegen langs de Brusselsesteenweg (hier rechts
op de foto) (foto: collectie Gemeentelijk Museum Melle).

Reeds in 1952 stelde ze werk van haar tentoon in de toenmalige parochiezaal (aan het Dorpsplein),
idem in 1954 en 1958. Na haar afstuderen volgden de tentoonstellingen overal in ons land elkaar
snel op. Tot op vandaag zijn er jaarlijks wel meerdere exposities met schilderijen van de hand van
Nicolas (recentelijk nog te Zwevegem en te Geraardsbergen. In 1977 weten we haar werk
geëxposeerd in Gouda (Nederland), in de Agnietenkapel aldaar, ze was er samen met andere leden
van de Aalsterse kunstenaarsbond „Bolaska‟. Een jaar later was werk van haar te zien in het
Texaanse The Woodlands (U.S.A.) in de galerij „Art Gallery Duveen‟, op de tentoonstelling “The
finest collection of Belgian, French and Dutch contemporary paintings and old European Masters as
only a Duveen could bring to the United States”. In 1978 stelde Nicolas tentoon in Houston
(Texas/U.S.A.) en twee jaar verder, in 1980 was werk van haar geëxposeerd in San Francisco
(Califormië/U.S.A.) toen er hedendaagse Belgische kunst aan de beurt was in de Adi Gallery n.a.v.
150 jaar België (overigens aan deze tentoonstelling was de medewerking verleend door de
Belgische regering).
Te vermelden zijn tevens de exposities in 1991 („Schilders van het interieur‟) en 1992 („Moderne
Vlaamse kunst van Ensor tot heden‟) te Beauvoorde in de Vinkemse Sint-Audomaruskerk, de
organisatie ervan lag in de handen van wijlen Jan D‟Haese, ons bekend voor zijn medewerking aan
de reizende beeldententoonstelling Skulptuur 4-luik (1994, o.a. te Melle) en het project in onze
gemeente dat in 1995 leidde tot een uniek literair monument, met name de “Poëzierotonde”.
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Vaak is Nicolas ook bekroond met prijzen, we sommen ze voor u op:
- 1959: Laureaat „Prijs Deleu‟ / Gent.
- 1961: Laureaat „Prix Célestin Jacquet‟ / Brussel.
- 1962: Laureaat „Prix Donnay‟ / Brussel.
- 1965: Laureaat „Prix René Janssens‟ van de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen,Letteren en Schone Kunsten van België.
- 1965: Speciale vermelding „Rotary Prijs‟ / Brussel (Prijs zwart / Wit).
- 1967: Tweede Prijs van de stad Aarschot.
- 1969: Ereplaket van de stad Ronse.
- 1970: Eerste Prijs van de stad Sint-Niklaas.
- 1972: Speciale vermelding „Prijs van het Zuidvlaams Kunstsalon‟.
- 1988: Laureaat, Eerste Prijs van de Banque des Arts, IBM Belgium.
- 1988: Médaille van de stad Brussel in het kader van „La Peinture et l‟Informatique‟.
Nicolas schildert doorgaans op grote formaten, heel evenwichtige composities overigens, ze
schildert in diverse stijlen, lyrisch abstract en constructivistisch maar ook vaak heel figuratief, de
door haar geborstelde portretten zijn zeer indringend en haar hoogstaande schilderscapaciteiten
vinden we zeker terug in die schilderijen waar kinderen in figureren, de gezichtjes, de
uitdrukkingen erop, het gehele lichaam, de houdingen, alles is ongemeen juist.
We hebben rustig de tijd genomen om haar artistiek werk in ons op te nemen, we moeten
bekennen dat we door zoveel schoonheid wat overdonderd, zelfs wat bedwelmd buitenkwamen.
Haar schilderwerk is de moeite waard te worden aangeprezen, meer, moet aangeprezen worden en
het heeft het meer dan verdiend permanent te worden tentoongesteld in de kunsttempel die het
museum Nicolas zeker mag genoemd worden.

Het schilderij „Thalassa: onstuimig,
woest, speels, magisch … III‟ /
1995, acryl op doek, 100x100cm
(foto: Xavier De Schryver).

Portretschilderij: „Industrial
People‟, dateert van 1968, olie op
doek, 100x100cm (foto: Xavier De
Schryver).

Portretschilderij: „Industrial People‟,
dateert van 1968, olie op doek,
100x100cm (foto: Xavier De
Schryver).

„Rèverie solitaire‟, 1965, olie op
doek, 120x90cm, hiermee won
Nicolas de Prijs René Janssens
(foto: Xavier De Schryver).

Af en toe creëert Nicolas ook een
beeldhouwwerk, deze hier is
geplaatst in de tuin van haar eigen
woning (foto: Xavier De Schryver).

„Gentbrugge‟, 1960, olie op doek
80x40cm (foto: Xavier de Schryver)
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Over haar en haar artistiek werk is gepubliceerd in o.a. volgende boeken: “Contemporary Painters
and Sculptors in Belgium”, “Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs” (de
fameuze Bénézit), de biografische encyclopedie “Wie is Wie in Vlaanderen”, “Dictionnaire
biographique illustré des artistes en Belgique depuis 1830”, “Who‟s Who in Europe” (een Europese
biografisch woordenboek), “The International Directory of Distinguished Leadership” (uitgegeven
door het American Biographical Institute), “Belgian Artists Signatures”, Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles, 275 ans d‟enseignements”, “Allgemeines Künstler-Lexicon” en “Le
Dictionnaire des Peintres Belges du XIVe Siècle à nos Jours”, daar bovenop zijn er natuurlijk de
vele persartikels.
Zoals hoger vermeld werd het museum Nicolas op 12 juni laatstleden met de nodige luister en een
talrijk opgekomen publiek officieel voor open verklaard. De gekende kunstcriticus Hugo Brutin
voerde er het woord, zo ook Fabienne Capot, de bestendig afgevaardigde voor cultuur van de
provincie Henegouwen, een vertegenwoordigster in naam van Jozef Dauwe, de bestendig
afgevaardigde van de provincie Oost-Vlaanderen en uiteraard Jean-Marie Degaugue, de
enthousiaste burgemeester van Lessines alsook de schepen van cultuur, Jean-Michel Flament van
deze gemeente.

Tijdens de opening van het museum Nicolas had de
kunstcriticus het uitgebreid over het artistiek werk
van Nicole Baeyens, van links naar rechts op foto
bemerken we Fabienne Capot (bestendig
afgevaardigde voor cultuur voor de provincie
Henegouwen), Nicole Baeyens, Jean-Marie Degaugue
(burgemeester van Lessines), Jan De Vos (echtgenoot
van Nicole Baeyens) en de reeds vernoemde Hugo
Brutin (foto: Lieve Sinaeve / Oostende).

Openingstoespraak door de kunstcriticus Hugo Brutin
op 12 juni 2010 (foto: Lieve Sinaeve / Oostende).

Mocht u, beste lezer, ook van het oogstrelend werk van Nicolas willen genieten, dan kunt u gerust
de kunstenares Nicole Baeyens haar zelve contacteren want vaste openingsuren voor een bezoek
aan dit schitterend museum zijn er niet (Nicole Baeyens: 068.33.52.83). Het museum is gelegen
aan de Geraardsbergsesteenweg 14 te Lessines op en boogscheut van Ronse en Geraardsbergen
en zeer makkelijk bereikbaar.
We wensen Nicole Baeyens namens onze vereniging alle verder succes toe zowel met haar
artistieke realisaties als met de werking van het museum Nicolas.
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Funerair Erfgoed
Bijdrage 3
door Jan Olsen

Nu we verder voortgang maken langs wat nog aan
grafmonumenten rest op het kerkhof gelegen langs de SintMartinuskerk, wil ik toch even vermelden dat op de
gemeenteraad van 4 december 1963 beslist werd het oudkerkhof gedeeltelijk te sluiten. Door de gemeenteraad werd in
zitting van 22 juni 1964 een overgangsreglement voor de
concessies van het deel van het oud-kerkhof in verband met de
overbrenging ervan naar de gemeentelijke begraafplaats (dat
geopend werd in 1911) goedgekeurd. De concrete uitvoering
van
voornoemde
gemeenteraadsbeslissing
kreeg
haar
uitwerking op het einde van het jaar 1968.
Zicht op een stukje kerkhof gelegen rond de Sint-Martinuskerk, foto (glasnegatief)
genomen door Karel Lodewijk Van Hege (1830-1910) vóór het jaar 1900.

De wijze waarop de gemeenschap omgaat met wie hen voorgingen vertelt veel over de
samenleving van vandaag, het houdt ons als het ware een spiegel voor. Een begraafplaats bevat
tevens een hele brok plaatselijke geschiedenis. Er zijn op de eerste plaats de vele namen van
de mensen en de families die we vinden. Allen hebben op de een of de andere manier een bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van onze leef- en woonomgeving. Behoudens deze zijn er de
monumenten, groot van vormgeving, klein, rijkelijk versierd (soms met beeldhouwwerk bekroond),
eenvoudig van opvatting … er zijn de vele symbolen ook, waarvan we vaak niet meer weten wat de
onderliggende betekenis is. Aan dit alles willen wij in deze rubriek over ons gemeentelijk funerair
erfgoed de nodige aandacht besteden.
We zetten onze rondgang op het „oud-kerkhof‟ voort aan de
noordzijde van de Sint-Martinuskerk, tegen de omheiningsmuur,
die paalt aan de eigendom van de familie De Cock.
We ontwaren er een merkwaardig grafmonument, namelijk deze
van de familie De Vos. Het betreft hier een arduinen doodskist
afgewerkt met op de bovenzijde een eenvoudig kruisbeeld en
geplaatst op twee sober versierde stenen steunmuurtjes. Het
geheel is geplaatst binnen een omheining bestaande uit ijzeren
hekkens.
Grafmonument familie De Vos (foto XDS).

Over welke familie De Vos gaat het hier eigenlijk? Wel het
betreft hier Leonard Engelbert De Vos, die ons bekend is als
handelaar in kolen en bouwmaterialen en waarvan zijn
bedrijfsgebouwen gelegen waren op de plaats waar nu de
baan ligt die ons over de brug van de Schelde leidt (zie ook
het hierbij afdrukte reclamekaartje), en zijn echtgenote.
Het Dorpsplein, de rode pijl duidt
de locatie aan van de
magazijnen van de familie De
Vos. vandaag ligt er de parking
van de gemeentelijke begraafplaats en sinds 1956 de weg naar de brug
over de Schelde.
Reclamekaart Engelbertus De Vos (collectie Gemeentelijk Museum).

Leonard Engelbert De Vos werd geboren te Melle op 29 juni 1845 als zoon van Engelbertus en
Paulina De Regge, zij was de dochter van Egidius De Regge, deze laatste kreeg in 1780 de
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GENEALOGISCHE SCHETS FAMILIE DE VOS / MELLE

Joannes Franciscus De Vos (1784-1827) x Marie Berlinde De Clercq (1778- ?)

kinderen, o.a. :

Engelbertus De Vos
°Melle 21 januari 107
+Melle 18 september 1890
xMelle 4 november 1828
met Paulina De Regge*
°Melle 3 november 1804
+Melle 4 maart 1859

Bernardus De Vos
°Melle 5 september 1814
+Kruishoutem 21.12.1865
xMelle 27 maart 1850
met Carolina De Backer
°Melle 13 jui 1820
+?

Romanus De Vos
°Melle 10 november 1817
+Melle 20 april 1874
X?
met Julia Schatteman
°Wetteren 6 januari 1832
+Melle 24 januari 1911

kinderen, o.a.:

kinderen, o.a.:

kinderen, o.a.:

Leonard Engelbert De Vos
(handelaar)
°Melle 29 juni 1845
+Melle 14 december 1927
XMelle 28 januari 1891
met Rosalia De Porre
°Bavegem 22 januari 1859
+Melle 13 december 1825

Julius De Vos
(bloemist)
°Kruishoutem 28.06.1857
+Melle 17 mei 1893
xMelle 17 mei 1893
met Lucia Coppejans
°Evergem 30 april 1855
+Melle 20 mei 1902

Michel De Vos
(geneesheer)
°Melle 29 januari 1864
+Melle 10 december 1955
xAalst 30 januari 1896
met Aline Vanderschueren
°Aalst 14 februari 1873
+Melle 11 april 1949

xxMelle 1 maart 1905
met Joséphine Gerard**
°Schaarbeek 6 oktober 1860
+Melle 16 februari 1940

*Paulina De Regge was de dochter van Egidius (Gillis) De Regge, zie geschiedenis van het 18de
eeuws O.-L.-Vrouwkapelletje aan de gemeentelijke begraafplaats (literatuur: o.a. „De Geschiedenis
van Melle‟, H. Verbist / 1962, p. 199 en „De Gonde‟, jaargang 1987 nr. 26 p. 59).
**Joséphine Gerard was de dochter de 19de eeuwse genrekunstschilder Theodore Gerard (° te
Gent in 1829 - + te Melle in 1902), over deze laatste publiceren wij in een volgende bijdrage over
ons funerair erfgoed, u kunt ook terecht in ons tijdschrift „De Gonde‟, jaargang 30 (2002) nr. 2 in
het artikel „Theodore Gerard, een 19de eeuwse genreschilder, overleed 100 jaar geleden te Melle‟,
p. 3 en volgenden.
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toestemming van de douairière van de markies van Rode om het beeldje van het
O.L.Vrouwkapelletje dat volledig onderkomen was en dateerde uit 1715 onder te brengen in een
hoek van de gevel van zijn woning op het Dorpsplein, vandaag herinnert het kapelletje aan de
ingang van de gemeentelijke begraafplaats ons daar nog aan (zie het boek “De geschiedenis van
Melle”, Henri Verbist, 1962, p. 198 en 199).
Voorouders van Leonard waren reeds vanaf 1741 pachter van een boerderij op de Melse wijk den
Dries, vanaf dan sprak men eigenlijk over Vossenshof. Een oom van Leonard, Bernard Romain
(veearts van beroep) baatte er in de tweede helft van de 19de eeuw nog een met paarden
aangedreven olie- en boekweitmolen uit. Een neef van Leonard was dokter Michel De Vos, die in
1903 het nog bestaande herenhuis met prachtig aangelegde tuin liet bouwen in de Kloosterstraat,
naast het toenmalig klooster H. Hart (vandaag het Woon- en Zorgcentrum kanunnik Triest). Michel
De Vos was ook actief in de sector bloemisterijen te Melle en liet samen
met zijn broer Gustaaf (eveneens geneesheer) Vossenshof ombouwen tot
arbeiderswoningen. Heden staan op deze plaats in de Kruisstraat aan de
Boomgaardstraat een paar moderne woningen. Over de geschiedenis van
Vossenshof vindt u meer in het boek “Bijdragen tot de geschiedenis van
Melle, de kleine hofsteden en hun bewoners” dat in 2001 werd
bijeengeschreven door August De Baets (p. 55 en volgenden).
Leonard huwde te Melle op 28 januari 1891 met Rosalia De Porre (° te
Bavegem op 22 februari 1859), getuige bij dit huwelijk was o.a. Eduardus
Brys wiens zoon Salomon begraven ligt naast de familie De Vos (zie
verderop in dit artikel).
Een stukje van de gewezen hoeve „Vossenshof‟, toen de gebouwen waren
opgesplitst in kleine wooneenheden.

Leonard Engelbert De Vos overleed te Melle op 14 december 1927, zijn echtgenote was hem
voorgegaan in 1925.
Van deze Melse familie De Vos publiceren we hier in bijlage een genealogische schets zodat u
duidelijker de onderlinge verbanden kunt herkennen.
In de graftombe naast deze van voorgaande familie bevindt zich deze
van Brys-De Meyere. Het grafmonument vindt zijn oorsprong in het
overlijden van het dochtertje Ivonne Brys, geboren te Ledeberg op 23
juni 1902 en op jonge leeftijd te Melle overleden (13 januari 1912). De
inscripties in de bovenplaat van de zerk zijn nagenoeg onleesbaar
geworden. Als bekroning van het monument is een kruisbeeld
aangebracht met daarin de letters IHS, In Hoc Signo, in dit teken,
bedoeld wordt „in dit teken zult gij overwinnen‟ of zoals we het in een
vorige bijdrage reeds noteerden ook wel bekeken als de afkorting van
Iesus Hominum Salvator wat vertaald kan worden als „Jezus, redder van
de mensen‟.
Grafmonument familie Brys-De Meyere (foto XDS).

Salomon Brys kwam ter wereld te Melle op 10 augustus 1878 als zoon van Eduard Brys en Octavia
Maria De Porre, beroepshalve weten we hem actief als beenhouwer, herbergier en veekoopman. Hij
huwde in onze gemeente op 17 december 1901 met Lucia Mathilda
De Meyere (° te Wetteren op 15 maart 1876). Het gezin kreeg één
kind, namelijk de reeds genoemde Ivonne die op zeer jonge
leeftijd stierf.
Stukje Brusselsesteenweg voorbij het kruispunt „de Appel‟ (waar
Pontstraat, Brusselsesteenweg en Geraardsbergsesteenweg samenkomen),
richting Aalst, alwaar de familie Brys-De Meyere woonachtig was.

In zijn handgeschreven boekje “Contigent Spéciale 1915”,
daterend van 1981 en handelend over zijn belevenissen als jonge militair in het Belgisch leger
tijdens Wereldoorlog I, schrijft Gustaaf De Vloed (1892-1989) op p. 8 het volgende: … het derde
verlof heb ik doorgebracht bij meneer Salomon Brys die met zijn vrouw een Française uit Parijs,
een vroegere gebuur oudste zoon van de Melse familie, zijn vader was Eduard Brys, die hadden in
Vateville-la-Rue in de Calvados een grote boerderij langs de oeers van de Seine met grote
weimeerschen waar hij grote hoeveelheden runders, ossen, koeien op vetmestte voor het Belgisch
leger … De Franse vrouw waar Gustaaf De Vloed op doelde was Marie Boffelon met wie Salomon
Brys te Parijs op 11 januari 1930 uiteindelijk een tweede huwelijk sloot. Het was inderdaad zo dat
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Salomon bij het begin van de oorlog verhuisde naar Frankrijk, zijn eerste echtgenote ging rond
diezelfde tijd te Gent wonen.
Wanneer ze overleden konden we nog niet achterhalen.
Het derde grafmonument dat we hier wensen te bespreken is deze van het gezin BecquaertLibens. Het werd eveneens uit arduin opgetrokken en bekroond met een vrij eenvoudig kruisbeeld.
Op de rechtopstaande steen bemerken we een krans met daarin uit porselein het hoofd van
Christus met doornen kroon. Tevens zijn er ranken klimop (het eeuwige groen van deze klimplant
staat hier symbool voor het geloof van de christenmens in het eeuwige leven na de dood)
ingegraveerd. Op deze opstaande plaat staat er tevens het volgende ingebeiteld: „rustplaats der
familie Becquaert-Libens‟.

Detail grafmonument familie Becquaert-Libens (foto
XDS).

Grafmonument familie Becquaert-Libens (foto XDS).

Op de platte afdekplaat van het monument is een plaket aangebracht met daarop de namen van de
bijgezette lichamen van de volgende overleden kinderen van het voornoemde koppel: Victor
(1901-1972), Marguerite (1896-1972) en Irene (1895-1974).
Bernard François Becquaert werd geboren in het West-Vlaamse Beselare op 5 maart 1863. Hij
trouwde te Ruisbroek op 15 juli 1893 met Marie Sevarine Libens (° Ruisbroek 11 januari 1864).
Bernard Becquaert overleed te Gentbrugge op 16 oktober 1915, zijn echtgenote was voorheen
gestorven, namelijk te Melle op 1 oktober 1911. Het gezin telde 4 kinderen, die kort na die eerste
grote oorlog, met name in 1919 uit Melle verhuisden, ten dele naar Wetteren en ten dele naar
Gent.
In het boek „De geschiedenis van Melle‟ (H. Verbist), vernamen we op p. 238 dat de gebroeders
Bekaert (sic), hier worden natuurlijk de gebroeders Bernard en Henri (° in 1866) Becquaert
bedoeld, vanaf 1900 een huidenvetterij uitbaatten aan de brug. Bernard Becquaert en zijn gezin
woonden inderdaad in de Brugstraat, in de nog bestaande directeurswoning (heden het nr. 19) van
de voormalige pelzenververij van Charles Zurée, die tegen de Scheldedijk in de gebouwen van de
leegstaande brouwerij van de gebroeders Van der Cruyssen vanaf 1879 bedrijf hield.

Brugstraat begin de 19de eeuw, de rode pijl duidt de
(vandaag nog bestaande) woning aan van de familie
Becquaert, de blauwe pijl duidt de fabrieksgebouwen
aan van de huidenvetterij van de gebroeders
Becquaert.

De gebouwen van de huidenvetterij van de
gebroeders Becquaert, foto genomen van op de
oever van de Schelde op de trekweg gelegen op het
grondgebied van de gemeente Heusden.

Naast het voorgaande graf bevindt zich de laatste rustplaats van de familie Maes-Lippens. Wat
vooral op de opstaande arduinen steen van dit monument zijn de drie in halfverheven
beeldhouwwerk gekapte zaadpollen van de papaverbloem. Papaver staat symbool voor rust, deze
bloem verbeeldt de eeuwige rust alsook de onherroepelijke dood. Het wordt in onze contreien niet
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vaak gebruikt, doch was bij de Grieken en vooral in het oude Rome en in het Midden-Oosten
behoorlijk populair, de papaver was overigens het attribuut van Hypnos, de god van de slaap bij de
Grieken. In een van de onderste stenen is de naam gegraveerd van een bekende grafzerkenfirma
uit Gent, namelijk H. Dubois die indertijd haar ateliers had aan de Muinkkaai.

Brusselsesteenweg centrum gemeente Melle (pijl naar
links: woning familie Maes, pijl naar rechts
bloemisterij De Vos).

Grafmonument familie Maes-Lippens (foto XDS).

Oscar Maes werd geboren te Wachtebeke in het zoete Waasland op 16 februari 1857, hij huwde op
28 januari 1880 met Louise Lippens (° te Bergen op 18 februari 1858). Een van hun kinderen,
namelijk Theodule Maes (° te Ledeberg op 8 juli 1887 en overleden te Melle op 14 augustus 1969)
oefende het beroep van horlogiemaker uit, nakomelingen zetten deze zaak langs de
Brusselsesteenweg tot op vandaag verder.
Oscar Maes overleed te Melle op 26 februari 1911, zijn echtgenote, Louise Lippens ging heen te
Melle op 18 maart 1942.
Tenslotte willen we u ook nog een en ander vertellen over het sober
opgebouwde, eerder modernistisch ogende grafmonument van de
familie Karel Van den Hove-De Rycke. Karel Van den Hove was een
aannemer van bouwwerken en was woonachtig in de wijk Zwaanhoek.
Hij werd geboren te Melle op 13 oktober 1846 en huwde te Melle op 17
juni 1870 met Nathalie De Rycke (° te Melle op 4 mei 1840, + te Melle
op 23 september 1907). Karel Van den Hove overleed te Melle op 12
oktober 1915.
Grafmonument familie Van Den Hove-De Rijcke (foto XDS).

Hun dochter Maria Zulma (° te Melle op 7 september 1876 en + te
Melle op 1 december 1948) huwde met Richard De Bruycker (° te Melle
op 22 juli 1875 en + te Melle op 2 oktober 1933). Ook liggen er nog
begraven: Martin D‟Haeyer (° te Strijpen op 21 juli 1908 en + te Gentbrugge op 15 maart 1987)
met zijn vrouw Suzanna De Bruycker (° te Melle op 2 november 1910 en + te Gent op 20 maart
1999), deze laatste was de tweelingzus van Richard, beiden kinderen van Richard De Bruycker en
Maria Zulma Van den Hove.
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IN HET VOORBIJGAAN
Daar speelt een
orgel
in mijn straat
door Norbert De Meyer

Er waren eens een koster, een suisse en een blokfluitist. En wat deze
drie met elkaar gemeen hebben, lees je verder. En wat meer
geschiedenis ook, zoals vorige keer beloofd.
Toen de koster en de suisse, samen met de pastoor natuurlijk, in de
jaren ‟50 en ‟60 van vorige eeuw de dienst uitmaakten in de kerk, was
dat een belevenis waar een jonge snaak zoals ik danig van onder de
indruk was. Kerkwachters of suisses - letterlijk: Zwitsers en voor het
eerst in zwang in 1835, gewoonlijk in uniform uitgedost met staf of
hellebaard (Middeleeuws wapen waarmee gestoken en gehouwen kon
worden) en bandelier (brede draagriem of band over schouder en
borst) - waren religieuze champetters die tijdens de erediensten de
orde moesten handhaven tussen ongedurige duivenmelkers voor wie
het niet snel genoeg kon gaan, want vallende duiven wachten niet en
dezen die slechts heel af en toe kerkwaarts gingen. Bij de les blijven
was dus de boodschap. Als er vandaag nog suisses bestonden, zou men
die stewards noemen.
Kosters, daarentegen, zorgden voor muziek en zang en de orgelist die ik op de blaasbalgen te keer
hoorde gaan, was van een zeldzame soort. De hele vroegmis lang neuzelde hij onverstaanbaar
Latijn en speelde ingetogen, een tikje lamlendig zowaar (bedwelmd door de wierook?), of nog
slaperig, tot de dienaar des Heren zijn onderdanen wegstuurde met het zegegebaar. Wat de koster
toen bezielde, is me tot vandaag een raadsel. Ik verdenk die orgelist-zaliger er namelijk van dat
hij, hoog gezeten op het doksaal achter dat stokkenklavier, met zijn voeten op die dingen ging
lopen. Dat kakofonische gedreun, want muziek kon je dat bezwaarlijk noemen, drumde de
kerkgangers als de bliksem het godshuis uit.
Dat is allemaal lang geleden en die beelden staken weer de kop op toen ik enige weken geleden
getuige was van de inhuldiging en de inwijding van het pas gerestaureerde Lovaertorgel(*) in de
Sint-Bavokerk in Gontrode.
Hier gelukkig geen suisses, maar de Melse notabelen en op zijn zondags uitgedoste toehoorders die
een uur lang werden vergast op een concert om de vingers van af te likken. Orgeliste Sandra Van
der Gucht toonde een meesterlijke klasse, want ze puurde uit het
opgekalfaterde instrument oorstrelende klanken. Daar kon mijn dode koster
nooit tegenop. Het klingelklangelde tot in de nok van de kerk en ik vergat er
zowaar mijn koude tenen bij. Jonkvrouw Sandra had haar leraar
meegenomen, ene Jan Devlieger, muzikaal manusje, die op zijn blokfluit
zowaar pareltjes blies in combinatie met het loepzuivere Lovaertorgel.
Ik wil mijn lezers de technische details van a tot z besparen, maar aan
enkele geschiedkundige omzwervingen van dit Gontroodse orgel kan ik niet
voorbijgaan.
Het orgel, dat pas in 1993 definitief aan Leonard Lovaert (°Nevele, 30 maart
1802 - †Gent, 21 augustus 1872) werd toegeschreven, werd op 18 maart
1834 op bestelling van de kerkfabriek (wat een vreselijk woord) van
Gontrode gebouwd. De kostprijs werd vastgesteld op 997 frank en 25
centiemen. De muziekkast diende in 1853 uitgebroken te worden, want een
nieuwe kerk stond in de steigers. In 1854-‟55 werd het orgel op het doksaal
geplaatst van het in neogotische stijl opgetrokken gebouw. Leonard (zeg maar Leo) Lovaert, de
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orgelbouwer, plaatste in 1868 een nieuw register (mét trompetgeschal) en in 1888 monteerde J.
Vergaert er een nieuw klavier in. Alles wat stokoud is, lijkt te worden geklasseerd, zo ook dit
Lovaertorgel, wat gebeurde bij koninklijk besluit van 19 augustus 1980. Omdat het orgel stilaan
aan een serieuze renovatie toe was, nam de Gontroodse kerkraad het besluit om het te laten
restaureren. Het is dan 6 januari 1990.
Het professioneel gerestaureerde exemplaar staat nu (bij het binnenschrijden) links vooraan in de
Sint-Bavokerk te blinken. Het in grenenhout opgetrokken pronkstuk is één van de weinigen in
Vlaanderen met een beschilderde orgelkast. De kerkraad van Gontrode, die jarenlang zijn
schouders heeft gezet onder dit titanendossier, mag er mee stoefen.
Ik kom nog eens terug op die kei van een blokfluitist, Jan Devlieger. Toen ik hem die avond hoorde
te keer gaan op zijn blaasinstrument, was ik stikjaloers. Als zevenjarige schoolknaap kwamen mijn
eigen muzikale genen bovendrijven. Wie me die had aangesmeerd, is al evenzeer een gok. In die
tijd was muziek aanleren ook al een buitenschools gedoe. Vermoedelijk omdat een blokfluit geen te
grote hap beet uit moeders portemonnee koos ik voor dat instrument. In een mum las in noten
alsof het een Rode Ridder- of een Pim Pandoerboek was en kon ik beter overweg met de notenbalk
dan met de evenwichtsbalk tijdens de turnles. Iedere woensdagavond begaf ik me, gewapend met
partituren en natuurlijk de blokfluit, richting leslokaal. Mijn puberjaren moeten roet in het eten
hebben gegooid, want vermoedelijk(?) leken de meisjes plots meer van mijn interesse op te
slorpen dan droogstoppelige muzieknoten. Zodoende, weg met die blokfluit, weg met die sol- en
andere sleutels. Maar mijn liefde voor de (klassieke) muziek is met het ouder worden weer
opgeborreld. Niet dat ik opnieuw blokfluit speel of bijgod enig ander instrument, maar genieten kan
ik er des te meer van. Dat genoegen vulde ondermeer het concert op het Lovaertorgel in de SintBavokerk van Gontrode aan, dat me, zoals gezegd, een dik uur lang compleet van de kaart veegde
met hemelse orgelklanken en nostalgisch gemijmer. En van die koude voeten die ik er zonder
zeuren bij nam, daar heb ik het ook al over gehad...

(*) Wie meer over de oorsprong van het Gontroodse orgel en de bouwer Leo Lovaert wil weten
(vóór de restauratie), leest er alles over in een bijdrage van Noël Vanrolleghem in De Gonde,
jaargang 34 - 2006 - nr. 1.
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Heemkundig Nieuws

door Daniël Lemmens en Jan Olsen

Pater Rudolf Robert Labyn.

Inspiratiedag Viersprong-Land van Rode

door Daniël Lemmens

Op zaterdag 16 oktober laatstleden organiseerde de intergemeentelijke
erfgoedwerking Viersprong-Land van Rode te Merelbeke een tweede
trefdag voor al wie het regionale erfgoed een warm hart toedraagt. Ook
uit onze gemeente waren er verschillende mensen aanwezig,
waaronder enkel bestuursleden van onze heemkundige vereniging en
de schepen van cultuur, Christine De Pus. Na het welkomstwoordje van
de Merelbeekse schepen van cultuur, Bertrand Vrijens, werden wat we
speerpunten in de erfgoedwerking kunnen noemen van Melle,
Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem voorgesteld, zijnde respectievelijk
het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum, de
Archiefdienst en de Jaarmarkt.
Nadien kon gekozen worden voor de workshop „cultureel erfgoed
ontsluiten via een eigen blog‟ (een recent communicatiemiddel waarbij
natuurlijk dé voorwaarde is dat iemand zich daar dagdagelijks, ook
inhoudelijk, voor engageert, want zo‟n blog dient kort op de bal te
spelen en voortdurend te worden geactualiseerd anders haakt het beoogde publiek snel af) of een
begeleide erfgoedwandeling doorheen het centrum van Merelbeke (de gids van dienst was
Bernadette Van Damme die haar publiek ferm wist te boeien en hen een toemaatje bezorgde met
een kort kennismakingsbezoekje aan “het Werkhuis”, een documentatiecentrum voor de
bouwvakambachten, opgericht door de Koninklijke Sint-Jozefsgilde vzw).
Achteraf konden de deelnemers nog wat erfgoedkundige nieuwtjes uitwisselen bij een drankje en
een broodje. Alvast een mooi initiatief dat de erfgoedwerkers uit onze regio dichter bij elkaar weet
te brengen.
Geslaagde restauratie
Om de twee jaar pakt de koepelorganisatie Heemkunde OostVlaanderen vzw uit met haar initiatief „Geslaagde restauraties‟,
waarbij het hoofdaccent ligt bij ons onroerend erfgoed (ook al
waren er dit jaar twee initiatieven die er wat buiten vielen, met
name de restauratie van een lijkkoets en deze van een kerkorgel).
Veel volk was er komen opdagen op woensdagavond 13 oktober
2010 in het gemeenschapscentrum Jan Tervaert (de naam komt uit
een roman van Philip De Pillecijn) te Hamme. Gastheer was de
Heemkring Osschaert. Na de woordjes van de plaatselijke schepen
van cultuur Koen Metdepenningen en onze verbondsvoorzitter Robert
Ruys, werden alle weerhouden projecten mooi geïllustreerd
voorgesteld door de secretaris Frank Coene alsook de oorkonden
uitgereikt. Deze avond werd afgesloten met een gesmaakte receptie.
Voor Melle viel de restauratie van de stenen
molenromp uit de Lindestraat in de prijzen. De
familie Kielemoes-De Roo mogen terecht fier
zijn op hun bijdrage tot het behoud van een
stuk
erfgoedkundig
bouwwerk
in
onze
gemeente. Bij deze bezorgt onze heemkundige
vereniging hen dan ook de verdiende
gelukwensen.
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Cursus voor heemkundigen

van Heemkunde
vlaanderen.be .

Vlaanderen

vzw

surft

best

Op woensdagavond 17 november laatstleden
was onze heemkundige vereniging de gastheer
voor een 20-tal geïnteresseerden die zich
hadden
ingeschreven
voor
de
cursus
“Digitaliseren en digitaal archiveren”. Deze
cursus
werd
georganiseerd
door
Tijl
Vereenooghe van Heemkunde Vlaanderen vzw.
Als
lesgever
fungeerde
Francis
Vlieghe
(medewerker VVBAD en actief medewerker van
de Heemkring Cuerna uit Kuurne). Wie van
onze leden interesse heeft in het cursusaanbod
eens naar hun webstek: www.heemkunde-

40 jaar Jongerengemeenschap Schorpioen.
Het feestelijk herdenkingsweekend startte op vrijdag 24 september met een officiële receptie in het
jeugdhuis waarop burgemeester en schepenen, sponsors, leden van de vriendenkring, de
beheerraad, buren, oud-kernleden en -voorzitters aanwezig waren.
Op deze gezellige bijeenkomst werden heel wat anekdoten verteld en
kwam duidelijk een stuk geschiedenis van de Schorpioen aan het licht
Men begon in een klein, duister lokaaltje boven het parochiehuis (thans
zaal Agora) om christelijk geïnspireerde gesprekken te voeren en films
te bekijken. Een tijd later werd dit lokaal geruild voor een oude
wasserij in de Lindestraat, die eigendom was van de kerkfabriek, die
het verhuurde voor een symbolische frank. Ditzelfde gebouw is nu nog
altijd de thuishaven van de jongerenclub. Weliswaar gebeurden heel
wat aanpassingen en verbouwingen zodat het een meer eigentijds
uitzicht kreeg en volledige eigendom werd van de Schorpioen.
De Jongerengemeenschap Schorpioen werd bekend in gans de streek
en floreerde als nooit te voren. Op een gegeven moment bezat men
zelfs twee voetbalploegen die in het Melse Liefhebbersverbond
aantraden.
Ook de Schorpioen kon niet ontsnappen aan de conjuncturele ups en
downs. Naast vette jaren kende men ook magere. Wegens het niet goed opvolgen van de
bardiensten en het verduisteren van een aantal zaken werd het jeugdhuis zelfs enige tijd gesloten.
Maar steeds opnieuw slaagde men erin het ledental gestaag te doen groeien.
De werking is in de loop der jaren dezelfde gebleven: organiseren van ontspanningsavonden met
bekende vedetten (Luc De Vos, Gena Lisa, Absynth Minded...) , uitstappen, fuiven, debatten, sport,
films, degustaties ... Deze bijeenkomsten zijn voor velen onvergetelijke momenten gebleken die in
het collectieve geheugen zijn blijven hangen en die ervoor gezorgd hebben dat blijvende
vriendschappen ontstonden.
Op de volgende dagen van dit feestweekend stond er nog heel wat op het programma. Op zaterdag
gingen de activiteiten door in en rond studio M. Daar konden de kinderen zich uitleven op het
springkasteel en het voetbalterreintje, stelden een aantal lokale bandjes zich voor aan het publiek
en kon men genieten van een heerlijke BBQ, verzorgd door de beheerraad. Het hoogtepunt van de
dag bracht de groep Sir Psycho Sexy die de grootste Red Hot Chili Peppers songs liet klinken,
waarna de lokale band The Vicious optrad. De dag werd besloten met een dikke afterparty
verzorgd door Maxim Lanoy, Pat Rimson en Maalik.
Het feestelijk weekend werd besloten op zondag met een champagnebrunch in het jeugdhuis.
De dagelijkse werking van de jeugdclub Schorpioen wordt verzorgd door een groep vrijwilligers, de
kern o.l.v. een voorzitter, momenteel Tim Dalle, die de langst dienstdoende voorzitter Frederik
Mortier opvolgde. Deze kerngroep wordt geruggensteund door een vriendenkring die eigenaar is
van de lokalen en tevens de eindverantwoordelijkheid draagt. Hieruit is een beheerraad
samengesteld van maximum 6 leden: Alex Remue(voorzitter), Peter De Bruycker
(penningmeester), Steven Van Der Cruyssen (secretaris) en de leden Wouter Roegiest en Maarten
De Vlaeminck.
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30 jaar Pojedu.
Op zaterdag 20 november had het feestelijk jubileumconcert plaats in de
bomvolle zaal van Studio M. Het werd een succesvolle opvoering van een
gedurfd programma 'Petite Messe Solemnelle' van Gioachino Rossini met
piano, harmonium en vier solisten: Tineke Van Ingelgem, Anita Dur, Joris
Bosman en Charles Dekeyser. Na de voorstelling dankte voorzitter Mieke
D'Hont haar medewerkers en koorleden voor hun enthousiasme en inzet, niet
alleen voor deze opvoering maar vooral doorheen de vele jaren. Burgemeester
Dirk De Maeseneer prees Pojedu voor hun hoogstaande kwaliteit en was fier
dat Melle een zangvereniging bezit die in de hoogste provinciale afdeling werd
geklasseerd. Mevrouw Brigitte Thibo mocht bloemen in ontvangst nemen
omdat ze de enige van het gezelschap is die, vanaf het ontstaan, deel uitmaakt
van Pojedu.
De geschiedenis van Pojedu (Ik zal gaan), waarvan de naam werd ontleend aan de titel van het
Tsjechische lied 'Az ja pojedu' ( wanneer ik zal gaan ) is een succesverhaal.
Het koor ontstond in 1980 uit de Jongerengemeenschap Schorpioen met als dirigent Ludwig De
Poortere. In 1986 werd hij opgevold door Johan Van Der Beken die sedert 1992 ook het
Academiekoor 'August De Boeck' uit Asse leidt. De eerste voorzitter was Guy Poelman. Hij werd
achtereenvolgens opgevolgd door Carlos Hugelier, Luc Monsieur, Dick De Bruycker en Carine
Herbiest. Het huidige bestuur is samengesteld uit Mieke D'Hont (voorzitter), Luc Monsieur
(schatbewaarder), Els Palmans (secretaris) en de stemafgevaardigden: Lieve Dewagtere (sopraan),
Martine De Bruycker (alt), Dirk Hendrickx (tenor) en Eric Thibo (bas). Sedert 2002 bevindt Pojedu
zich in de eerste afdeling van de provinciale koorzangverenigingen.
Jaarlijks houdt Pojedu een concert waarvan we een paar merkwaardige hoogtepunten vermelden:
10 jaar Pojedu: Jubileumconcert met het Neo Ensemble(1990), Mattheuspassie van Johannes
Georg Kuhnhausen (1993), Opera Dido und Aneas (1998), Paulus van F. Mendelssohn Bartholy
(2005), Lacrimosa (2007), Messa da Requiem van Giusseppe Verdi (2008).
In 2006 behaalden ze de tweede plaats op het 'International
Warsaw Choir Festival'. Daarnaast was Pojedu actief bij lokale
aangelegenheden zoals het openingsconcert voor de viering van
300 jaar Brusselsesteenweg in 2004, het aperitiefconcert op de
Handelsbeurs van de Tuinbouwschool in 2003 en de medewerking
aan de herdenkingsmis voor de slachtoffers van de brand in het
woon- en zorgcentrum kanunnik Triest in 2009.
Om hun kas te spijzen houdt Pojedu reeds sedert vele jaren hun
alomgekende rommelmarkt tijdens de zomerkermis.
Zicht op een stukje rommelmarkt, elk
jaar georganiseerd door POJEDU naar
aanleiding van de zomerkermis te Melle.

20 jaar Timmermanskring
Met de familie Timmermans en de Timmermanskring uit Lier
heeft onze Heemkundige Vereniging steeds goede relaties
onderhouden.
In
1997,
tijdens
het
Timmermansjaar,
organiseerden we een tentoonstelling onder de titel 'Camille
Melloy en Felix Timmermans, de kroniek
van een vriendschap' waarop de dochter
van Felix, Clara aanwezig was op de
opening ervan. In 2001 hield de
Timmermanskring in Melle hun ledendag
die in het teken stond van de vriendschap
tussen de Fé en Camille Melloy. Er werd toen ook hulde gebracht aan het
graf van de Melse dichter.
Op 24 oktober vierde de Timmermanskring haar 20-jarig bestaan, waarop
ook onze vereniging vertegenwoordigd was. In de voormiddag werden we
verwelkomd door voorzitter Etienne De Smet en deden de woordkunstenaars
Fons De Roeck en Guido Hellemans het werk van de grote Fé herleven. In de
namiddag brachten we een bezoek aan de tentoonstelling van Gommaar
Timmermans, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Deze zoon van
de Fé, die ons persoonlijk begeleidde, wordt de beste en vrolijkste
nonsenspoëet van tekenend Vlaanderen genoemd. Hij was illustrator bij Ons
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Volkske, Kuifje en de Patskranten, tevens illustreerde hij heel wat jeugdboeken. Uiteindelijk kwam
hij bij Knack terecht waar hij strips maakte voor een volwassenen publiek en wekelijks een
cursiefje bezorgde onder de naam Got.
Deze unieke tentoonstelling loopt nog tot 20 februari 2011 in het TimmermansOpsomerhuis te Lier.
Anton Van Wilderode blijft in het nieuws.
In de Koninklijke Academie voor Nederlandse- Taal en Letterkunde te Gent had de boekvoorstelling
plaats van een documentaire varianteneditie van het belangwekkend literair debuut van Van
Wilderode “De moerbeitoppen ruischten”.
Een tot de nok gevulde zaal werd welkom geheten door de voorzitter van Kantl Willy Van De
Weghe. Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, die het voorwoord schreef,
verzorgde het inleidend woord en sprak hierbij zijn waardering uit over het werk van de dichter.
Literator Hugo Brems besprak de context waarin de bundel van de jonge dichter verscheen en de
uitgever Edward Van Houtte lichtte het wetenschappelijk werk van niet minder dan 763 blz. toe.
Deze kanjer is een rijk gedocumenteerde reconstructie van de wordingsgeschiedenis van Van
Wilderode‟s eerste bundel met 52 gedichten. Tom Lanoye, die zijn oud-leraar 'de Demosthenes van
het Waasland' noemde, las voor uit zijn eigen Kartonnen Dozen en uit de debuutbundel van Anton
het gedicht 'Herinnering heet elk geluk'.
Tot slot werden de eerste exemplaren overhandigd aan Hildegard Coupé, Herman Van Rompuy en
Tom Lanoye.

Anton van Wilderode (derde van rechts) naar
aanleiding van de feestelijke onthulling van de
Poëzierotonde te Melle op 23 juni 1995.

Herman van Rompuy en Hildegard Coupé.

Erfgoededucatie in de lift.
De onderwijsoverheid verwacht van scholen dat die meer investeren in kunst- en cultuureducatie.
Het lokale erfgoed in de directe omgeving leent zich bijzonder goed tot die doelstelling. Een goede
samenwerking tussen scholen en de lokale erfgoedmusea kan de betrokkenheid en de beleving van
de kinderen over de sporen uit het verleden stimuleren. Daarom worden samenkomsten en
cursussen georganiseerd vanuit de lerarenopleiding en Heemkunde Vlaanderen, om leerkrachten
en erfgoedwerkers te inspireren om op een eigentijdse manier met het lokale erfgoed aan de slag
te gaan.
Zo wordt in 2011 door Heemkunde Vlaanderen een lessenreeks georganiseerd o.l.v. Sven De
Martelaere, lector aan de Arteveldehogeschool te Gent over 'Lokaal erfgoed op maat van de
kinderen'. De lerarenopleiding van Katho Tielt verzorgt een cursus 'Erfgoed en (basis)onderwijs'.
Deze laatste cursus vangt aan in februari 2011.
Personen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen met ons gerust contact opnemen.
Onze Heemkundige Vereniging, in samenwerking met de Melse basisscholen, is momenteel bezig
met een project over erfgoed die zal uitmonden in een tentoonstelling ter gelegenheid van
Erfgoeddag op 1 mei 2011.
Oud-senator Georgina Turf-De Munter overleden (1921-2010)
Op 10 oktober overleed oud-senator Georgina Turf-De Munter te Lemberge op 89-jarige leeftijd. Ze
was heel actief binnen o.a. het A.C.W. en de plaatselijke KAV-afdeling. Ze werd in de zeventiger
jaren senator voor de CVP. Ze legde voor het eerst de eed af op 9 oktober 1973 in opvolging van
de toen pas overleden Minister van Staat Theo Lefèvre. In 1977 kwam ze opnieuw in de senaat als
opvolger van Placide De Paepe en bleef er tot 1981. Haar uitvaartdienst had plaats in de O.-L.Vrouw van de Rozenkranskerk te Merelbeke-Flora.
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Op dinsdagavond 27 april 1976 organiseerden de plaatselijke afdelingen van
de vrouwenverenigingen CMBV, KAV, KVLV en SVV in de raadszaal van het
gemeentehuis te Melle een eerste „vrouwenparlement‟, spreekster was Rika
De Backer-Van Ocken, toenmalig minister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Zaken, ze riep de vrouwen op tot meer actieve interesse in het
gemeentebeleid. Die avond was in de „wandelgangen‟ (zoals in het
programma werd vermeld) een kleine tentoonstelling georganiseerd, onze
heemkundige vereniging was er ook vertegenwoordigd met een stand, van
dienst was toen onze ondervoorzitter Ginette Desmet (zie links op de foto).
Vooraan rechts op de foto herkennen we toenmalig senator Georgina Turf-De
Munter met links naast haar voornoemde minister.

Luc Ravier plots overleden in Frankrijk (1947-2010)
Luc overleed op 9 november te Apt en Provence (F). Hij speelde een
belangrijke rol in het cultureel leven van onze gemeente. Hij was in
de beginperiode van wat toen nog de Gemeentelijke Raad voor
Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding noemde (de jaren 1970) er
een tijdlang verslaggever en bestuurslid van, tevens was hij enkele
jaren lid van de beheerraad van de gemeentelijke bibliotheek en van
de toneelvereniging 'Voor Elk Wat
Wils'. Daarnaast gaf hij les aan de
Université Catholique van Lille, de
Hogeschool voor Wetenschappen en
Kunst
Sint-Lucas
te
Gent,
de
Lessiushogeschool te Antwerpen en de
Arteveldehogeschool
te
Gent.
Bovendien
was
Luc
ook
hoofdmedewerker van de Nederlandse Taalunie te Den Haag.
Vooraan op deze foto herkennen we Luc Ravier, foto genomen op zondagvoormiddag 7 november 2004 tijdens
de opening van de tentoonstelling „Oorlogsleed te Melle, 1914-1918 en 1940-1945‟ in het Gemeentelijk
Museum.

75 jaar geleden overleed Jules Vits (1868-1935)
In 1935 overleed onze Melse kunstenaar Jules Vits. Als beeldhouwer ontwierp
hij talrijke oorlogsmonumenten en funeraire beelden die te bewonderen zijn in
gans Vlaanderen. In Melle is zijn bekendste werk ongetwijfeld de Kruisweg in de
Sint-Martinuskerk, waarover een boek verscheen met
gedichten van Anton Van Wilderode.
In 1985 werd een gedenkplaat, ontworpen door
Hendrik De Moerlose, onthuld aan zijn huis, nu
bewoond door onze conservator Jan Olsen. Het jaar
daarop plaatste men zijn beeld 'Lieveke' op het
Gemeenteplein.
In 1996 verkreeg de gemeente Melle een
uitzonderlijke en waardevolle collectie van meer dan
130 vooral plaasteren modellen en maquettes van beelden en
monumenten die Jules Vits ons naliet. Deze unieke verzameling is de
blikvanger in ons Gemeentelijk Museum.
In 1999 hield men in het museum een overzichtstentoonstelling over het
leven en werk van de kunstenaar.
Momenteel zijn er voorbereidingen bezig om een werk over deze Melse
beeldhouwer te laten verschijnen.
Zicht op de tentoonstelling „Jules Vits, leven
en werk‟, georganiseerd in het
Gemeentelijk Museum naar aanleiding van
de zomerkermis te Melle in 1999.
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INHOUDSTAFEL
Tweehonderd jaar geleden werd Victor Dechamps, aartsbisschop van
Mechelen en kardinaal, te Melle geboren.
Nicolas, een te Melle geboren kunstenares heeft te Lessines sinds juni
2010 haar eigen museum
Funerair Erfgoed - Bijdrage 3
In het voorbijgaan: Daar speelt een orgel in mijn straat
Heemkundig Nieuws
Kerst in Munte

2
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20
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Werkten mee aan de realisatie van dit nummer
-

Norbert De Meyer
Xavier De Schryver (foto)
Daniël Lemmens
Jan Olsen
Françoise Verhoosele (opmaak)

druk GREG@L-COPY
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Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

08.30
08.30
08.30
09.00

tot
tot
tot
tot

12.00
12.00
12.00
12.00

uur
uur
uur
uur

13.30 tot 17.00 uur
13.30 tot 17.00 uur
13.30 tot 17.00 uur
(vanaf 1 april 2011 enkel nog op de 2de en
4de van de maand open)

Gesloten op donder-, vrij-, zon– en feestdagen
Tijdens de maanden juli en augustus alleen open op de vooraf bekendgemaakte dagen.

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET JAAR 2011
zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
zaterdag 23 april t.e.m. maandag 25 april (Paasweekend)
zaterdag 30 april (n.a.v. zondag 1 mei)
zaterdag 4 juni (n.a.v. donderdag 2 juni, O.-L.-Heer Hemelvaart)
zaterdag 11 juni t.e.m. maandag 13 juni (Pinksterweekend)
dinsdag 1 november (Allerheiligen)
woensdag 2 november (Allerzielen)
zaterdag 12 november (n.a.v. vrijdag 11 november)
zaterdag 24 december (kerstavond)
maandag 26 december (tweede kerstdag)
zaterdag 31 december (oudejaarsavond)
maandag 2 januari 2012 (tweede nieuwjaarsdag)

Brusselsesteenweg, 393-395—9090 Melle

09 252 26 47 museum.melle@skynet.be http://www.degonde.be/

