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Woord vooraf,
Vooreerst onze hartelijke dank voor al wie zijn/haar lidmaatschap aan onze heemkundige
vereniging voor het jaar 2011 hernieuwde. Uw belangstelling motiveert ons met ijver verder te
werken aan het verkennen van ons plaatselijk verleden en de nodige activiteiten hier rond te
organiseren.
Mocht u bij vergetelheid uw lidmaatschap nog niet hebben hernieuwd, dan steekt hierbij een
geheugensteuntje en een overschrijvingsformulier.
Weet u, beste lezer, dat het de komende zomer 40 jaar geleden zal zijn dat een groep
enthousiaste Mellenaars onder leiding van August De Baets (toenmalig eerste schepen), Oscar De
Backer (dan politiecommissaris) en Paul Den Haese (toen hoofd van de technische dienst) startten
met archeologische opgravingen ter hoogte van het huidige Ovenveld aan de Sport- en
Recreatieterreinen op zoek naar resten van het in de tweede helft van de 16de eeuw tijdens de
godsdiensttroebelen verwoestte kasteel ‘Cortrosine’, de verblijfplaats van de heren van Melle.
Dit initiatief gaf begin 1972 aanleiding tot de stichting van onze heemkundige vereniging en een
jaar later aan een embryonale vorm van ons Gemeentelijk Museum. In voorliggend nummer
publiceren wij een persartikel uit deze periode, in verdere nummers dit gaan we hieraan zeker nog
de gepaste aandacht besteden.
Met het overlijden van ons bestuurslid Marcel Smedts verloor onze vereniging een vriend
alsmede iemand die, zij het eerder achter de schermen, onze werking meer dan twintig jaar
schraagde, wij weiden aan hem een in memoriam in onze rubriek heemkundig nieuws en betuigen
langs deze weg nogmaals onze diepmenselijke gevoelens van medeleven aan zijn familie.
Wij geven u de mogelijkheid deel te nemen aan de heemdag georganiseerd op zondag 17 april
2011 door de Heemkundige Kring ‘de Faluintjes’ met als thema ‘De Hop’. Deze heemdag is een
jaarlijks initiatief van ons verbond, namelijk van Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw en is meer dan
de moeite waard mee te beleven. Verderop vindt u alle nodige praktische gegevens. Verdere
inlichtingen kunt u steeds verkrijgen bij de voorzitter of de penningmeester.
Ook dit jaar plannen wij een algemene ledenvergadering waarop u kort verslag wordt gedaan
over het voorbije werkingsjaar en u vergast wordt op een sprankelende lezing, verderop in dit
blad vindt u de praktische gegevens.
We zoeken een bandopnemer (zie onze rubriek ‘gezocht’) en doen twee oproepen, een eerste om
medewerking onder het motto ‘Wordt een actief lid en geniet van het goed gevoel dat u
hierbij krijgt!’ en een tweede ‘Wie weet in onze gemeente nog een bakhuisje staan?’ (voor
beide: zie onze rubriek ‘oproep’).
We bieden u ook in dit nummer een vervolg op het ‘Journal de Guerre 1914-1918’, een waaier
aan heemkundig nieuws, een brok funerair erfgoed, een bijdrage over Meireleire’s molentje
te Gontrode, foto’s en beschreven briefjes uit sigarenkistjes en blikken dozen als getuigenis over
het verleden …
Veel leesplezier!
Jan Olsen
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Funerair Erfgoed
Bijdrage 4
door Jan Olsen

Over het grafmonument van de familie Vervaene-Brant hebben wij reeds uitvoerig bericht in ‘De
Gonde’ jaargang 28 (2000) nr. 1, p. 13 e.v.. Aanleiding voor de bouw van deze zerk was het
overlijden van Eugenia Brant (° te Gent op 9 mei 1853 en + te Melle op 12 juni 1909). Zij was de
echtgenote van Louis Vervaene, telg uit een bekende Gentse bloemistenfamilie (° te Ledeberg op
28 februari 1846). Zij was ermee gehuwd te Gent op 3 augustus 1872. Uit dit huwelijk werden drie
kinderen geboren: Alice (° te Ledeberg in 1872), Prosper (° te Ledeberg in 1876) en Maria (° te
Melle in 1879). Een goed jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde Louis Vervaene
te Melle op 22 oktober 1910 met Camilla De Spae (° te Sint-Martens-Latem op 14 april 1872), zij
was weduwe geworden op 25 februari 1908 van Charles Louis Everaert die te Melle was overleden.
Het huwelijk van Louis Vervaene en Camilla De Spae werd gezegend met één dochter, namelijk
Elza Vervaene (° te Melle op 1 oktober 1915). Elza huwde in 1937 een eerste maal met haar
leraar aan de kunstacademie te Gent, Jos Verdegem (° te Gent in 1897). Na het overlijden van
Jos Verdegem in 1957 huwde ze een tweede maal, deze keer met de Franse filosoof Henri
Maldiney. Elza Vervaene is een niet onverdienstelijke kunstschilderes die in de jaren 1950 deel
uitmaakte van de Gentse groep La Relève (de aflossing), Roger Raveel, Frans Piens, Hugo Claus en
Jan Burssens waren er ook leden van.

Doodsprentje Eugenie Brant.

Doodsprentje Camilla De Spae.

Doodsprentje Louis Vervaene.

Foto van Louis Vervaene op zijn doodsprentje.
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Louis Vervaene had zijn bloemisterij in het stukje Merelbekestraat dat parallel loopt met de oprit
naar de brug over de spoorweg (gelegen tussen de spoorweg en het Beukenhof).
Het grafmonument van de familie Vervaene-Brant wordt gesierd door een halfverheven
beeldhouwwerk (dat duidelijk op de voorzijde, rechts beneden, is gesigneerd door de
kunstenaar), ontworpen en uitgevoerd door de Melse beeldhouwer Jules Vits. Het plaasteren
ontwerp van deze bevindt zich in de vaste collectie van het Gemeentelijk Museum te Melle. Het
verbeeldt een engel, waarvan de betekenis dient gezocht te worden in de begeleiding van de ziel
naar het eeuwig leven. Rond de schouder hangt een banderol met daarop de tekst: “Veni in
nomine domini” (Komt in de naam van de heer). In de linker benedenhoek bemerken we een
doodshoofd dat symbool staat voor de vergankelijkheid van het aardse leven. Het kruis staat er
uiteraard voor de kruisdood van Christus tot redding van de mens.

Plannetje met aanduiding van de bloemisterij Vervaene in de vroegere Mellestraat, vandaag deel van de
Merelbekestraat.

Woning van de familie Vervaene in de vroegere
Mellestraat (heden deel uitmakend van de
Merelbekestraat, in de jaren 1970 en 1980 had er de
drukkerij van Guido Kellens onderdak.
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Elza Vervaene.

Foto van een stuk Mellestraat (heden deel van de
Merelbekestraat), de rode pijl duidt de woning van de
familie Vervaene aan, het huis heeft vandaag het
nummer 127.

Plaasteren model van het halfverheven
beeldhouwwerk dat deel uitmaakt van de collectie
Jules Vits in het Gemeentelijk Museum te Melle en
uitgevoerd werd op het graf van de familie Vervaene.

Het grafmonument van de familie Vervaene-Brant,
links ervan deze van de familie Roland-Frédéricq,
rechts op de foto het graf van de familie Van den
Hove-De Rycke (zie De Gonde 2010 nr. 4).

Detail van het grafmonument van de familie
Vervaene-Brant: links een doodshoofd en rechts
beneden de handtekening van beeldhouwer Jules Vits.

Het uitgevoerd halfverheven beeldhouwwerk dat de
grafzerk van de familie Vervaene-Brant siert.

De in deze kader aangebrachte medailles* werden
verkregen door Louis Vervaene naar aanleiding van
bepaalde tentoonstellingen met producten van hem
en is ons geschonken door Elza Vervaene in mei
2009. *Het model van deze medailles werd gemaakt
door Joseph Pierre Braemt (1796-1864), hij was de
hoofdgraveerder van de Belgische munt. Deze
medailles, die werden uitgegeven door de Soc(iété)
Royale d’Agricult(ure) et de Bot(anique) Gand, tonen
ons het hoofd van Flora, de Sabijnse godin van de
bloemen en de lente.
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Georges Roland, erenotaris, geboren te Gent op 26 mei
1855 en er gehuwd op 7 juli 1883 met Marie Henriette
Frédéricq (° te Hasselt op 1 mei 1864 als dochter van Victor
Frédéricq, Oudenaarde 1834 – Gent 1891, gehuwd met een
zekere Dautricourt) liggen samen met hun zoontje Willy (° te
Gent circa 1898), dat jong overleed te Gent op 13 februari
1909, begraven in de familiekelder te Melle. Naar aanleiding
van dit overlijden had de familie van het gemeentebestuur de
grondvergunning voor hun laatste rustplaats op het kerkhof
verkregen.
Het grafmonument van de familie Roland-Frédéricq.

Het koppel had nog twee kinderen, namelijk Laure (° te Zottegem op 15 maart 1890) en André (°
te Zottegem op 1 juni 1884).
Een nichtje van Georges Roland, Adrienne Roland (dochter van Auguste en Reine Schoutteten)
huwde Emile Jean Braun (zoon van de liberale burgemeester van Gent, Emile Braun). Van het
echtpaar Braun-Roland, die een kasteel bewoonden te Heusden, hangen hun respectievelijke
rouwborden in de Sint-Martinuskerk te Melle, zie De Gonde, jaargang 26 (1998) nr. 1, p. 25 e.v..
In december 1909 had het gezin Roland-Frédéricq van het Melse college van burgemeester en
schepenen de toelating verkregen om een villa te bouwen op hun eigendom langs de
Brusselsesteenweg (Vanaf de rechtrekking van de Brusselsesteenweg aldaar, kort na Wereldoorlog
II, noemt dat gedeelte de Collgebaan). Vijf jaar later, namelijk op 7 september 1914 vond er de
fameuze slag van Kwatrecht plaats waarbij Duitse troepen nogal wat ravage aanbrachten in de
brede omgeving van het grensgebied Melle/Kwatrecht. Vele woningen en boerderijen gingen in de
vlammen op, een aantal burgers, waar onder twee kinderen, verloren hierbij ook het leven. Een
droevige bladzijde uit de geschiedenis van onze gemeente. Ook de villa ‘ten Berg’ van de familie
Roland werd vernield. Na de oorlog richtten ze een nieuwe woning op die vandaag nog steeds
bestaat en nu haar ingang heeft langs het rechtgetrokken deel van de Brusselsesteenweg. Uit
dankbaarheid dat ze met hun gezin heelhuids uit die wereldramp waren gekomen bouwden ze in
1923 een O.-L.-Vrouwkapelletje, gelegen aan de Collegebaan, ter hoogte van nr. 6.

Het arduinen kruis dat de grafzerk van de familie
Roland-Frédéricq bekroond.

Het O.-L.-Vrouwkapelletje aan de Collegebaan.

Op 7 september 1914 werd de woning van de familie
Roland te Melle door de Duitse invaller vernietigd.
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De huidige woning ‘Ten berg’.

De huidige woning ‘Ten Berg’, deze foto is te dateren
in de jaren 1970.

De vóór Wereldoorlog I gebouwde villa van de familie
Roland.

Het grafmonument De Mey-Dierickx herinnert ons aan de dood van Livinus Theophilus De
Mey, geboren te Gent op 10 januari 1851 als zoon van Petrus Joannes en Petronilla Joanna Delie
en overleden te Melle op 7 augustus 1908, en zijn echtgenote Marie Julia Dierickx (geboren te
Melle op 13 februari 1866 en overleden te Etterbeek op 18 januari 1939) met wie hij te Melle was
gehuwd op 24 juni 1889.
Livinus ook wel vermeld door zijn vermoedelijke aanspreeknaam Liévin had zijn dagelijks brood
verdiend bij de spoorwegen als stationoverste. Zijn vrouw Marie Dierickx was een dochter van
Pieter Dierickx (1806-1893) en Marie Stephanie Liedts (1838-1913). Pieter Dierickx was
beroepshalve landbouwer en weten we als burgemeester van Melle fungeren tussen 1865 tot
1885. Zijn burgemeesterssjerp werd onlangs aan ons Gemeentelijk Museum geschonken door
Bernadette Van der Auwermeulen uit Melle, Pieter Dierickx was een betovergrootvader van haar.
De zuster van Marie Dierickx, Emma Dierickx huwde te Melle in 1886 met Thomas Picha (18661905), deze laatste was een bekende fabrikant van allerlei betonfabrikaten, o.a. gekleurde
vloertegels in cement met bloemmotieven die ook in kerkgebouwen uit onze omgeving werden
gebruikt (zie o.a. de Sint-Annakerk te Gent). Thomas Picha was overigens ook getuige bij het
huwelijk van zijn schoonzus Marie Dierickx.
Weduwe Marie Dierickx woonde een tijd in de Kloosterstraat als bijna naaste buur van het
breifabriekje van Hepworth, later Black schuin over de pastorij (zie De Gonde jaargang 24 -1996p. 9 e.v., ‘Onderzoek naar de geschiedenis van een huis’, door Jan Olsen), na 1920 verbleef ze
langs de Brusselsesteenweg met het toenmalig nummer 293 als buur van Oscar De Decker en op
een huis na buur van de beeldhouwer Jules Vits.
De laatste rustplaats van de familie De Mey-Dierickx wordt bekroond door een bescheiden bouwsel
van rechtopstaande arduinen stenen met daarbovenop een arduinen kruisbeeld met een
Christusfiguur. Onder de voeten van Christus hingen oorspronkelijk twee porseleinen foto’s, een
ervan is verdwenen, vermoedelijk deze met de foto van Marie Dierickx. De foto die er nog hangt is
wellicht deze van Livinus De Mey.

De burgemeesterssjerp van Pieter Dierickx (sinds kort
deel uitmakend van de collectie van het Gemeentelijk
Museum te Melle).
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Het grafmonument van de familie De Mey-Dierickx.

De rode pijl duidt hier de woning van Marie Dierickx
aan toen ze als weduwe langs de Brusselsesteenweg
in het centrum van onze gemeente woonde, naast
Oscar De Decker (groene pijl) en op twee huizen van
Jules Vits (blauwe pijl).

Porseleinen portret van wellicht Livinus De Mey op
zijn grafzerk.

Portretmedaillon van Thomas Picha dat de voorgevel
van een door hem gebouwde betonnen herenwoning,
gelegen langs de Brusselsesteenweg, siert.

Het stukje Kloosterstraat (rechts) waarin Marie
Dierickx een tijdje woonde.

Het grafmonument van de familie Everaert herbergt de stoffelijke resten van Charles Louis
Everaert, geboren te Melle op 8 mei 1860 als zoon van Livinus en Pauline Vervalcke, alsmede dat
van zijn echtgenote Camille De Spae (° te Sint-Martens-Latem op 14 april 1872 als dochter van
Jan Baptiste en Clementina Van Nevel). Zij waren gehuwd te Afsnee op 5 maart 1895. Charles was
ingeschreven in de bevolkingsregisters als winkelier/landbouwer, zijn echtgenote idem dito, het
gezin woonde op de wijk Zwaanhoek, langs de Brusselsesteenweg in de onmiddellijke omgeving
van de bloemisterij van de familie Botelberge-De Coster. Charles Everaert overleed reeds op 48jarige leeftijd, namelijk op 25 februari 1908, dit te Melle. Het gezin telde twee kinderen, namelijk
Emma (° te Melle op 30 december 1895 en + te Gent op 13 maart 1971, zij huwde in 1919 met
Hector Baele uit Balegem) en Maurits (° te Melle op 30 december 1896, hij verhuisde mettertijd
naar Antwerpen, verdere gegevens ontbreken ons). Zijn weduwe trouwde een tweede maal,
namelijk te Melle op 22 oktober 1910, dit met Louis Vervaene (zie ook grafmonument van de
familie Vervaene-Brant). Uit deze gemeenschap sproot één kind, namelijk Elza Vervaene (° te
Melle in 1915), zie bespreking grafmonument van de familie Vervaene-Brant. Camilla De Spae
overleed te Scheldewindeke op 8 november 1966.
Hier blijven we even stilstaan bij de symboliek van de aanwezige klaverblaadjes (telkens per
drie) die de Heilige Drievuldigheid verbeeldt. Centraal in het opstaande kruisbeeld is een
porseleinen Christushoofd met doornenkroon (dus de lijdende Christus) aangebracht. In het
verticale deel van het arduinen grafmonument is volgende tekst te lezen: ‘Rustplaats der familie
Everaert, O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik’; hier wordt duidelijk verwezen naar
de kruisdood van Christus waardoor volgens de christelijke lering mensen na de dood in het
hiernamaals weer tot leven zullen komen en dat dan tot in de eeuwigheid. Op de grafzerk is de
firmanaam van de steenhouwer vermeld, namelijk ‘Rigelle’ uit Gentbrugge (idem als deze van het
grafmonument van de familie Vervaene-Brant). De tekst op de schuin afhellende afdekplaat is
quasi onleesbaar geworden door de inwerking van de natuurelementen, uit de leesbare fragmenten
kunnen we opmaken dat het om gegevens gaat betreffende de er begraven personen, namelijk
namen en data.
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Stukje grafmonument van de familie Everaert-De
Spae.

Detail van het grafmonument van de familie Everaert,
het kruis met de porseleinen Christuskop en de
klaverblaadjes.

In de arduinen steen gegraveerde dichtwerk: ‘O Heilig
Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik’.

Graftombe van de familie Everaert-De Spae.

Doodsprentje
Everaert.

van

Karel-Lodewijk

(Charles-Louis)

Tot voor enkele jaren was de bakkerij Schepens, gelegen langs de Brusselsesteenweg in het
centrum van onze gemeente alom bekend, befaamd ook, o.a. voor haar confituurtaartjes. Vijf
generaties bakkers hebben de Mellenaars voorzien van het dagelijkse brood.
De eerste van die generaties, Eduard Schepens werd geboren te Merelbeke op 5 februari 1842 en
huwde te Melle op 13 januari 1869 met Barbara Marie Fouquaert (° te Melle op 21 mei 1838).
Broodbakker zijnde baatten Eduard Schepens en zijn echtgenote een bakkerij annex herberg uit in
de Driesstraat. Het gezin werd gezegend met vijf kinderen, twee zonen en drie dochters. Voor deze
genealogische informatie konden wij o.a. dankbaar gebruik maken van het boek “Familiekroniek
van de familie Fouquaert, Carolus Fouquaert, zijn oorsprong, zijn leven en zijn afstammelingen”,
geschreven door Willem Fouquaert en ter inzage ligt in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum.
De oudste zoon, Frans (° te Melle op 30 maart 1872), ging zich vestigen aan de
Brusselsesteenweg alwaar we allen deze bakkerszaak nog hebben geweten. Hij was gehuwd te
Melle op 14 juni 1899 met Odile Van Damme (° te Melle op 27 april 1869). Op zijn beurt had Frans
drie kinderen: Maurice, Martha en Gaston. Maurice (° Melle 11 maart 1900) zou de zaak verder
zetten. Hij huwde te Oost-Roosebeke op 15 oktober 1927 met Cécilia Vandezande. Dit gezin kreeg
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twee kinderen, waarvan de oudste zoon, Jean, voor de opvolging in de bakkerstiel zorgde. Jean
Schepens werd te Melle geboren op 2 januari 1929 en huwde te Deinze op 17 februari 1955 met
Agnès Deaulmerie. Hun jongste zoon leerde ook de bakkerstiel en baatte de bakkerszaak uit tot de
stopzetting ervan op het einde van het jaar 2006.
De laatste rustplaats van de familie Schepens-Foucquaert (zoals het op een grafplaat van het
monument is ingekapt) herinnert ons aan een hele reeks leden ervan, ze zijn vermeld op een
marmeren, rechtopstaande plaat die de zerk mede siert. Twee ineengeslagen porseleinen handen
(een mannen- en een vrouwenhand), symboliseren hier de liefde en trouw voor mekaar, de dood
wordt hier slechts als een tijdelijk afscheid gezien. De grafconcessie werd toegekend in het jaar
1906.
Liggen er begraven:
Eduard Schepens (man van Barbara Fouquaert), + te Melle op 20 maart 1910.
Barbara Fou(c)quaert (vrouw van Eduard Schepens), + te Melle op 18 februari 1917.
Michel Schepens, ° te Melle op 23 maart 1902 als zoon van August Schepens (op zijn beurt zoon
van Eduard Schepens) en Maria Alicia (Alice) Cornelis, overleden te Gent op 30 maart 1907
Rachel Van Onder, ° te Melle op 22 januari 1905 als jongste kind van Alice Schepens (dochter
van Eduard Schepens) en Jozef Van Onder, overleden te Melle op 12 augustus 1907.
Gabriëlle Schepens, ° te Melle op 21 oktober 1907 als dochter van Frans Schepens en Odile Van
Damme, zij overleed te Melle op 30 oktober 1929.
Seraphin Fou(c)quaert, broer van Barbara Fou(c)quaert, ° te Melle op 24 februari 1830, hij bleef
ongehuwd, werkte op de ouderlijke boerderij en in de bakkerij van zijn schoonbroer, Eduard
Schepens, in de Driesstraat. Na een tijdje in Ledeberg te hebben gewoond ging hij zijn laatste
levensjaren doorbrengen bij zijn zus Barbara die als weduwe haar gevestigd had in de woning
naast de bakkerij van haar zoon Frans langs de Brusselsesteenweg. Hij overleed te Melle op 18 juni
1914, net voor die eerste grote wereldbrand uitbrak.
Frans Schepens (man van Odile Van Damme), hij overleed te Melle op 9 oktober 1923.
Odile Van Damme (vrouw van Frans Schepens), zij stierf te Ekeren op 22 juli 1937.
Alice Cornelis (echtgenote van August –beter gekend bij zijn roepnaam Gustaaf- Schepens), ° te
Melle op 8 oktober 1877 en overleden te Gentbrugge op 25 november (op de grafsteen is maart
vermeld) 1945. Gustaaf Schepens en zijn vrouw Alice Cornelis hielden de herberg van vader
Eduard verder open, deze droeg de naam ‘De Zwaluw’ (zie foto).

Grafmonument van de familie Schepens-Fou(c)quaert.

Detail van het grafmonument SchepensFou(c)quaert.

De ineengeslagen porseleinen handen, deel uitmakend
van de grafzerk van de familie Schepens-Fou(c)uaqert.

De woning met balkon bood een tijd onderdak aan
de weduwe Schepens-Fou(c)quaert, links ervan was
de bakkerij Schepens gevestigd, deze foto dateert
van begin de jaren 1950.
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De bakkerij, annex herberg De Zwaluw ten tijde van het
gezin Schepens-Cornelis in de Driesstraat.

De bakkerij Schepens langs de Brusselsesteenweg in
de jaren 1950.

De gewezen bakkerij, annex herberg, van Schepens in
de Driesstraat (grijze gevels) in de jaren 1990.

Bakkerij Schepens (foto daterend van mei 2004).

Frans Schepens.

Eduard Schepens.

Maurice Schepens.

Jean Schepens.

(wordt vervolgd)

ALGEMENE LEDENVERGADERING MET VOORDRACHT:
GENTSE FEESTEN, VROEGER EN NU
historisch-informatief-plezant
door Xavier Perneel (gids bij Vizit)
Een stukje geschiedenis van de wereldvermaarde feestelijkheden in deze
historische stad. Deze voordracht is doorspekt met anekdoten, authentieke
verhalen en volkse Gentse figuren (Karel Waerie, Walter De Buck, …).
DONDERDAG 28 APRIL 2011 OM 20UUR IN DE BIB (Kruisstraat 2A te 9090 Melle)
info: Daniël Lemmens (dan.lemmens@skynet.be, 09.252.40.87)
iedereen (ook niet-leden) welkom! gratis inkom
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Meireleire’s molentje
te Gontrode
door Jan Olsen

Wie via de Geraardsbergsesteenweg van Melle naar Gontrode fietst zal zeker al het ‘torenmolentje’
hebben zien staan in de tuin van een woning gelegen in het begin van de Scheldeweg.
Via wat speurwerk en enige inlichtingen van ons lid André Van
Slycken alsook de lezing van een artikel van hem verschenen
in het parochieblad van Sint-Bavo/Gontrode nr. 6 uit 1974
(alle jaargangen van deze uitgave worden netjes geklasseerd
bijgehouden door Yvonne Verstichel, die in de wijk ‘de drogen
hoek’ woont) kregen we de mogelijkheid onderstaand
verhaaltje bijeen te schrijven.
Alex Meireleire’s torenmolentje in de tuin van een woning gelegen
langs de Scheldeweg te Gontrode (foto: Jan Olsen).

In augustus 1973 gaf het toenmalig gemeentebestuur van
Gontrode een positief advies voor de bouwaanvraag van
Alex(is) Meireleire inzake de bouw van een molen in de tuin
van zijn woning gelegen aan de Scheldeweg nr. 6. Lang heeft
het niet geduurd voor hij aan de slag ging, reeds in maart
1974 waren de werken quasi voleindigd, blijkens het voormeld
artikel moesten enkel nog de molenstenen erin geplaatst
worden en de molen was malensklaar.
Alex Meireleire was een molenkenner in hart en nieren, hij
werd te Balegem geboren op 7 september 1911 als zoon van
Achiel Meireleire en Marie Louise De Bruycker. Vader Achiel was
molenaar en telg uit een rasecht molenaarsgeslacht, hij runde
een maalderij in de omgeving van de ‘Klepmolen’ te Balegem,
op de grens met Velzeke-Ruddershove, waarvan grootvader
Denis Meireleire er de wieken van liet draaien van 1888 tot
1918. Alex kreeg dus de molenaarsstiel met de paplepel mee,
eerst hielp hij vader en later, meer dan dertig jaar lang
herstelde en restaureerde hij menig wind- en watermolen in
onze streek, alsook ver daar buiten, tot zelfs in Nederland toe.
Alex Meireleire huwde een eerste maal te Gontrode op 14
september 1945 (kort na de bevrijding van onze gemeente
dus), dit met Angela De Poorter (geboren te Gontrode op 28
maart 1907 en naaister van beroep). Zij was met het overlijden
van haar eerste man in mei 1940 weduwe geworden en had uit
dit huwelijk een dochter. Angela zelf overleed te Gontrode op
15 mei 1956. Alex huwde zeven jaar later een tweede maal,
deze keer te Haaltert op 22 februari 1963 met Maria Elisabeth
(Elise) Ceulebrouck (° te Haaltert op 20 november 1918 en +
te Haaltert op 15 oktober 2007). Uit zijn beide huwelijken had
Alex Meireleire geen eigen kinderen.

‘De Klepmolen’, een korenwindmolen, deze dateert van 1889, zij
verving toen een staakmolen en is gelegen in de wijk Bierman in het
zuiden van de gemeente. Deze molen werd in 1979 als monument beschermd en de restauratiewerken werden
in 1985 voleindigd. Vandaag is de gemeente Oosterzele (waarmee Balegem in 1977 fuseerde) er eigenaar van
(foto: collectie Heemkundig Genootschap het Land van Rode). Het was begin de 20ste eeuw de thuis van Alex
Meireleire. Over deze molen verschijnt in het nr. 1 van jaargang 2011 van het tijdschrift van Het Heemkundig
Genootschap Land van Rode een uitgebreide bijdrage van de hand van Lucien De Smet.

Toen Alex op pensioen ging had hij het plan opgevat een molen te bouwen, weliswaar op schaal en
toch een beetje bedoeld als symbool voor zijn levenswerk.
Hij zou een torenmolen bouwen, dit is een molen met een stenen onderbouw en met daarboven
een zogenaamde standaardmolen in hout waarbij hij zich liet inspireren door de Vinkemolen die
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toen in Oosterzele stond doch sinds 2003 het landschap te Sint-Denijs-Boekel/Wijlegem siert. Er
zijn in Vlaanderen nog maar weinig van dergelijke molens bewaard gebleven, in West-Vlaanderen,
namelijk te Meulebeke in de wijk Marialoop is er nog een exemplaar te bewonderen.
De molen die Alex bouwde is 8m hoog, als men de
diameter van de wieken meetelt reikt de molen op zijn
hoogste punt tot 11m. Het hout dat erin verwerkt zit,
is allemaal afkomstig uit andere, oude molens. De trap
heeft een lengte van 5,80m. De wieken getuigen van
echt vakmanschap, zij zijn voorzien van een speciale
gestroomlijnde bekleding in aluminium, ‘verdekkerd’
genoemd naar de Hollandse uitvinder Dekker die het
systeem in circa 1930 ontwikkelde. Deze bekleding die
het traditionele zeildoek vervangt kan het rendement
van de molen tot zelfs driemaal meer doen stijgen. De
molen kan uiteraard in zijn geheel draaien, dit om
gebruik te kunnen maken van de wisselende
windrichting.
De Vinkemolen werd te Oosterzele vermoedelijk in 1790 gebouwd en bleef in bedrijf tot 1956. Op 27 november
1983 blies een zware storm de molen omver. Een aantal onderdelen van deze molen werd gebruikt om in 2003
te Sint-Denijs-Boekel (wijk Wijlegem) een molen her op te bouwen, die ons helpt herinneren aan het vroegere
bestaan van de Franskoutermolen (een staakmolen die dateerde uit circa het jaar 1500 en in 1946 was omver
getrokken) die zich in de onmiddellijke omgeving bevond en er het landschap sierde (foto: Xavier De Schryver).

Meer dan twintig jaren heeft Alex van zijn bouwwerk kunnen genieten, schrijver dezes heeft hem
nog vaak bezig weten zijn aan zijn molen. Op 7 juni 1995 overleed hij te Gontrode. Zijn molen
staat er nog, als een herinnering en als sierraad in het Gontroodse landschap. Draaien zien we het
niet meer. Wat verderop staan recentelijk drie moderne exemplaren hoog in de lucht te
molenwieken, misschien ook een stuk als groet aan vervlogen tijden, maar vandaag met een
andere opdracht dan vroeger.

EUROPESE WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
Sinds 2002 wordt jaarlijks een Week van de Begraafplaatsen georganiseerd, dit initiatief werd
gelanceerd door de ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe, zie
www.significantcemeteries.org). In Vlaanderen trekken twee organisaties de kar: Grafzerkje vzw
en Epitaaf (vereniging voor funeraire archeologie), ondersteuning is er ook van Heemkunde
Vlaanderen vzw.
Dit jaar wordt de Week van de Begraafplaatsen georganiseerd van 28 mei tot 5 juni.
De Heemkundige Vereniging De Gonde organiseert een gegidste wandeling op het Melse
kerkhof en de gemeentelijke begraafplaats op zaterdagnamiddag 28 mei 2011. Afspraak om
14.30uur aan het portaal van de Sint-Martinuskerk, Dorpsplein te Melle. Iedereen (ook niet
leden) is welkom.
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Oorlogsjournaal 1914 -1918
van het ‘Maison de Melle’ (Deel 7)
vertaling door Paul Van Caeneghem
Met een onderbreking in ons vorig nummer zetten wij de vertaling van dit, voor de kennis van hoe
de mens te Melle Wereldoorlog I ervaarde, bijzonder interessant dagboek verder.
Augustus 1916
Woensdag 2 augustus. De Duitsers eisen dat het water
van de artesische put afgeleid wordt naar het reservoir
van het speelplein der middelbare scholieren. Het water
is nog maar pas afgeleid of het wordt direct troebel. Een
nieuwe obstructie van de put valt te vrezen.
Rond twee uur ’s namiddags vliegen een elftal
vliegtuigen heel hoog over het college; wij weten niet of
het Duitse of geallieerde zijn. Een half uur later komt,
uit de richting Brussel naar Gent, een reusachtig Engels
vliegtuig overgevlogen, buiten bereik van de kanonnen
die het nutteloos bestoken. Het verdwijnt naar rechts.
Veel geluk!
Ingang van het College van de Paters Jozefieten te Melle.

Donderdag 3 augustus. Men vertelt dat er bommen neergevallen zijn gisteren ene op Sint-Denijs
en andere op de Hundelgemsesteenweg. Volgens majoor Heitz hebben veertien Engelse vliegtuigen
veertien slachtoffers gemaakt, waarvan acht dodelijke.
Dinsdag 8 augustus. Er worden arbeiders opgeëist om te werken aan de spoorweg. Een dertigtal
uit Melle worden door de Duitsers aangeduid om mee te gaan oogsten te Ruiterhoek. Maar gezien
zij twijfelen over de aard van het opgelegde werk, beantwoorden zij de oproep niet.
Woensdag 9 augustus. Deze morgen heeft de lokale politie, bijgestaan door soldaten, 24 van de 30
opgeëiste werklieden aangehouden en naar het gemeentehuis gebracht, de zes overige zijn
gevlucht. Er waren pakkende taferelen: moeders en verloofden eisten in tranen hun kinderen en
mannen op. Rond twee uur vervoert een vrachtwagen een eerste groep mannen naar Gent, een
tweede volgt hen te vier uur.
Vrijdag 11 augustus. Vandaag heeft de heer Van De Bossche, chauffagist uit De Pinte, met ons het
probleem besproken van de verwarming die ons vorige winter zoveel zorgen heeft gebaard. Er
wordt besloten een aantal ketels weg te nemen en hen vast te metselen in de kelder, dit te
vervanging van de ‘Ideals’.
September 1916
Dinsdag 4 september. Onder het vaderlijk oog van de Militaire Polizei (in de volksmond Marke
Plakkers) worden 120 werkloze arbeiders verzameld in de
feestzaal. De bedoeling is een zestigtal onder hen te
Merelbeke mee te doen werken aan een spoorweg met
militaire functie. Kapitein Clemenz selecteert: hij sluit
daarbij de manken, de lui met houten been, en tevens ook
de kaalkoppen, en zowaar ook die met grijs haar en dito
snorren uit … De zestig opgeëisten ontvangen een
steekkaart, getekend door Clemenz, waarop vermeld staat
dat het werk hen wordt opgelegd onder dreiging van
sanctie. De groep moet volgende morgen bijeenkomen te 8
uren … men wacht er nog altijd op.
Feestzaal van het college te Melle.
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Woensdag 6 september. De opgeëisten dagen niet op, zoals blijkt uit een rondrit in het dorp.
Overal wordt het bericht van de weerspannigheid bevestigd. Militairen patrouilleren, doen iedereen
doorlopen, verbieden de mensen elkaar aan te spreken of rond te stappen zonder doel.
Broeder P.R. gaat naar het station, vergezeld door Herbert Van De Sande. Onderweg ontmoet hij
kanunnik Massez, straks tachtig jaar oud. Wanneer zij elkaar aanspreken stormt een soldaat
vooruit en schreeuwt hen toe, al molenwiekend, dat zoiets verboden is. Hij gebiedt hen terug te
keren naar het college. Mijnheer De Meyer (n.v.d.r., het kan hier gaan over volgende herbergiers:
Leon De Meyere van in de Statiestraat en Hyppoliet De Meyere die café hield aan de Appelhoek) wil
P.R. meedelen dat zijn café gesloten wordt. Opnieuw wordt hem toegebruld dat hij zwijgen moet.
En dat gaat zo maar verder.
’s Avonds wordt ons tijdens de maaltijd de komst van de burgemeester
en van de luitenant gemeld die de superior willen spreken. De officier
kreeg zijn opleiding te Nancy en spreekt keurig Frans. Hij gedraagt zich
overigens heel correct en vroeg om de kerk en lokalen te gebruiken voor
het avondmaal van 350 soldaten.
Op het speelplein worden de geweren van de troep in bundels van drie
neergezet. Het avondmaal wordt opgediend te 11 uur.
Dan tasten de zoeklichten van Gontrode de hemel af en worden
schrapnels afgeschoten naar vijandelijke vliegtuigen. Ondertussen zijn
nog diezelfde avond de werkweigeraars, hoewel niet allemaal, opgepakt
en naar Gent gevoerd. De diplomatie van de burgemeester bespaart ons
van de boete.
De Duitsers beslissen de arbeiders naar Duitsland te sturen. Zestig
anderen zullen hen hier vervangen. Daar bovenop zullen nog eens
tweehonderd mensen diverse karweien moeten verrichten.
Leon van Pottelsberghe de la Potterie, burgemeester te Melle van 1912 tot 1921, hij bewoonde het kasteel ‘ter
Camere’, gelegen in de Kalverhagestraat. Het betreft hier een foto van een gedeelte van de buste van hem die
de Melse beeldhouwer Jules Vits maakte en die zich bevindt in de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle.

Zaterdag 9 september. Rond halfzeven verlaten een 150-tal man, het geweer op de schouder, de
barakken. We vernemen dat een Rus gevlucht is. Alle huizen van het dorp moeten door de troep
doorzocht worden. Zonder resultaat.
Zondag 17 september. Rond twee uur klinken luide ontploffingen. Later vernemen we dat SintDenijs werd gebombardeerd.
Dinsdag 19 september. Rond 11 uur cirkelen een vijftal geallieerde vliegtuigen boven Gent.
Schrapnels worden zonder zichtbaar effect op hen afgevuurd. Een zestigtal bommen worden op De
Pinte en Sint-Denijs gedropt.
Woensdag 20 september. De artesische put laat het opnieuw afweten …
Donderdag 28 september. De rentree van de leerlingen verloopt probleemloos. Op 12 oktober
noteren wij de aanwezigheid van 56 leerlingen.
Oktober 1916
Relatieve kalmte.
November 1916
Vrijdag 10 november. Deze morgen ontbreekt leraar Verhaegen op het appel. De portier deelt mee
dat hij gisternamiddag naar Balegem is getrokken om er een kwestie van identiteitskaart te
regelen. Maar Balegem was die dag het slachtoffer van een strafmaatregel: niemand mocht er
binnen of buiten. L. Verhaegen poogde dan opnieuw zijn identiteitskaart te laten vernieuwen. Hij
werd aangehouden en bracht de nacht door in een cel. Na veel heen en weer gepalaver mocht hij
zijn zaak gaan bepleiten op de Kommandatur te Zottegem. Daar verkreeg hij uiteindelijk het
bevrijdende document en kon naar het college terugkeren, waar zijn afwezigheid uiteraard de
nodige onrust had veroorzaakt.
Zaterdag 11 november. De moffen maken een lijst over waarop iedereen tussen 17 en 45 zijn
persoonlijke gegevens moet op invullen. Wij vrezen dat iedereen van die leeftijd naar Duitsland zal
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worden afgevoerd. Vorige maandag is men begonnen een
muur te metselen rondom de barakken van de soldaten in
het kwartier der middelbare scholieren.
Gezien het pluimvee te veel begint te kosten aan
onderhoud, beveelt de superior het systematisch af te
slachten, waarmee vandaag wordt aangevangen.

Een stukje tuin met eendenvijver in het College van de Paters
Jozefieten.

(wordt vervolgd …)

OPROEP 1 !
Vrijwillige medewerkers voor de werking van de Heemkundige Vereniging De
Gonde
De laatste jaren zijn ons enkele belangrijke bestuursleden ontvallen, anderen hebben
door hun leeftijd willens nillens hun medewerking sterk moeten afzwakken of zelfs
volledig staken. Onze vereniging mocht ondertussen wel een paar nieuwe bestuursleden
verwelkomen. Toch blijft de nood aan actieve medewerkers groot. Voor wie
geïnteresseerd is in de geschiedenis van de eigen gemeente kan actief zijn in onze
heemkundige vereniging een enorme voldoening geven. Er zijn zovele mogelijkheden, we
geven u enkele voorbeelden:
-

toezicht houden op de binnengekomen ruilnummers van de heemkundige
tijdschriften.
digitaliseren van de inventaris m.b.t. de infomappen over diverse onderwerpen.
aangaande onze Gemeentelijk Museum Melle.
klasseren en inventariseren van de collectie communieprentjes.
een algemene inventaris maken van onze collectie devotionalia.
werkblaadjes opmaken in verband met het Gemeentelijk Museum ten behoeve
van het onderwijs.
schrijven van artikels voor ons tijdschrift (bijvoorbeeld over objecten uit de
collectie van het Gemeentelijk Museum).
…

Voelt u een onweerstaanbare drang om onze oproep te beantwoorden, neem dan
onverwijld contact op met Jan Olsen (Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum Melle, 09.252.26.47 of info@degonde.be)

De Gonde 2011 nr. 1

15

Heemkundig Nieuws
door Daniël Lemmens
Bestuurslid Marcel Smedts overleden.
Op 7 januari 2011 overleed in het UZ te Gent Marcel Smedts
op 79-jarige leeftijd. Sinds 1989 maakte hij deel uit van ons
bestuur. Hij was onze verbindingsman met de foto- en
diaclub Iris, waarmee we vaak samenwerkten alsook talloze
projecten en tentoonstellingen realiseerden. Niet alleen in
onze vereniging was hij actief maar ook andere organisaties
konden op hem een beroep doen. Zo was Marcel 40 jaar
secretaris van de hoger vermelde foto- en diaclub en
jarenlang secretaris van de cultuurraad waar hij de
rechterhand was van de voorzitters pater Robert Labyn en
Jan-Hugo Bral.Marcel werd vooral gewaardeerd voor zijn
gedrevenheid, zijn punctualiteit en zijn humor.

Marcel Smedts, foto genomen op
donderdag 8 juli 2010 naar aanleiding
van een receptie voor de medewerkers
aan de fototentoonstelling “Kleine
erfgoedelementen in de publieke ruimte
van Melle”.

NSB-Melle verliest haar voorzitter.
Op 4 december 2010 overleed ons medelid Georges Bekaert, hij maakte de 18-daagse veldtocht
mee toen Duitsland ons land in mei 1940 binnen viel, alsdusdanig was hij een oud-strijder 1940’45. Hij was van 1994 tot 2005 penningmeester van de NSB (Nationale Strijdersbond) afdeling
Melle, van 2005 tot 2009 vervulde hij het mandaat van
ondervoorzitter. Vanaf juli 2009 werd hij voorzitter van
deze vereniging in vervanging van de ontslagnemende
Maurice Lejeune, deze laatste overleed op 25 oktober 2010.
Georges was steeds een joviaal en innemend man, die zijn
verschillende taken in het bestuur van de NSB-Melle
punctueel en met hart en ziel uitoefende. Met hem verloor
ook onze heemkundige vereniging een enthousiast lid.
Georges Bekaert (met bleke regenmantel) in de stoet,
georganiseerd n.a.v. de herdenking van de slag tussen de Duitse
invaller en Franse vlootfuseliers in oktober 1914 (zie Brusselsesteenweg op zaterdag 23 oktober 2004).

Melle herdenkt De Groote Oorlog 1914 – 2014.
Zoals vroeger vermeld, zal onze gemeente een project uitvoeren ter gelegenheid van de grootse
herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. Hiervoor werd een stuurgroep opgericht die voor de
tweede keer samenkwam in de leeszaal van het Gemeentelijk Museum en Documentatiecentrum.
Er werd besloten om 3 werkgroepen op te richten die afzonderlijk zullen vergaderen en om de 3
maand hun standpunten en initiatieven aan de voltallige stuurgroep bekend zullen maken. Een
eerste werkgroep behandelt de Slag van Melle. Ze houden zich vooral bezig met het militaire
aspect van de herdenking die zal uitmonden in een hulde aan het monument van de Franse
Vlootfuseliers. De tweede werkgroep concentreert zich op de vliegbasis van Gontrode waarbij
men denkt aan een virtuele reconstructie van deze basis, fotoreportage, wandelparcours,
filmvertoning... . De derde werkgroep verzamelt allerlei bronnenmateriaal en heeft de intentie een
publicatie te verzorgen met allerlei getuigenissen en stemmen uit binnen- en buitenland. Hieraan
zou ook een tentoonstelling gekoppeld worden. Er zal ook een oproep gedaan worden om
fotomateriaal of onbekende teksten uit die periode kenbaar te maken ten einde zo volledig
mogelijk de Eerste Wereldoorlog in Melle te kunnen vastleggen.
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Een stukje van de toenmalige Brusselsesteenweg (heden
Collegebaan) na de gevechten op 7 september 1914.

Erfgoedcel De Viersprong / Land van Rode gestart.
Op 4 januari 2011 gingen Elisa De Puysseleyr en Ans Van de Cotte aan de slag als kersverse
erfgoedcoördinatoren van de erfgoedcel Viersprong-Land van
Rode. Elisa is master in de vergelijkende literatuurwetenschap, deed
haar stage bij het Poëziecentrum te Gent en ging dan aan de slag bij
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ans studeerde af als
kunsthistorica
waarna
ze
de
aanvullende
opleiding
behoudsmedewerker moderne en actuele kunst volgde. Ze werkte bij
FARO als coördinator van het samenwerkingsproject Expo ’58. Deze
twee dames hebben als opdracht het historisch-maatschappelijk en
cultureel verleden van de vier gemeenten (Oosterzele, Merelbeke,
Melle en St.Lievens Houtem) met elkaar te verbinden en zo de
krachten te bundelen om het erfgoed beter te bewaren en te beschermen.
Op 22 februari ’11 had in het Gemeentelijk Museum van Melle een eerste contactvergadering plaats
met een aantal verantwoordelijken van de erfgoedsector in onze gemeente: Bram Lenacker
(cultuurbeleidscoördinator), Paul Neirinck (voorzitter Gemeentelijke Cultuurraad ), Jan Olsen
(conservator/archivaris Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum) en Daniël
Lemmens (voorzitter Heemkundige Vereniging De Gonde)
Er werd van gedachten gewisseld over de samenwerking in de toekomst. Vanuit onze gemeente
brachten we de dames op de hoogte van de vele mogelijkheden, de problemen waarmee we
geconfronteerd worden en de projecten die lopende zijn: Wereldoorlog I, erfgoededucatie met
scholen, uitgave van een boek over de bloemisterijen, funeraire inventaris … Van hun kant peilden
de erfgoedcoördinatoren naar de behoeften ter ondersteuning en lichten hun eigen opdracht en
werking toe. Een aantal projecten behoort tot de mogelijkheden: pendelarbeid in onze regio,
volkssporten, opstarten van een regionale erfgoedbank en inventarisatie van het kerkelijk erfgoed.
Ze deelden ook mede dat een reflectiegroep zal opgericht worden om hen bij te staan in hun
werking bestaande uit vertegenwoordigers van de erfgoedsector uit elke gemeente. Ze zullen een
schakel vormen tussen de beheerraad en de erfgoedcoördinatoren.
Ter informatie: De twee erfgoedcoördinatoren zijn gehuisvest in het Erfgoedhuis, SintAntoniusplein 10 te 9860 Moortsele, waar ze kunnen gecontacteerd worden (09.363.88.51,
ans.vancotte@4sprong.be of elisa.depuysseleyr@4sprong.be) op maandag van 8.30 u tot 20 u, op
dinsdag t.e.m. donderdag van 8.30 u tot 16.30 u en op vrijdag van 8.30 u tot 12.30 u.
Educatief erfgoedproject.
In vorige publicaties hadden we reeds aangegeven om samen met de Melse scholen een
erfgoedproject op te zetten. Nu we met een aantal gemeenten een erfgoedcel hebben gevormd, is
de idee gerezen om dit initiatief mogelijks uit te breiden. Dit kwam ter sprake bij de voorstelling
van de erfgoedcoördinatoren. Hieromtrent moeten nog een aantal denkoefeningen gemaakt
worden om concrete voorstellen te formuleren. We blijven dit initiatief aandachtig volgen en zullen
onze volledige medewerking hieraan verlenen.
Kunstcollectie van Anton Van Wilderode “ te gast” in Melle.
Onze gemeente heeft altijd een goede relatie gehad met de dichter Anton Van Wilderode en zijn
familie. In het verleden hebben we aandacht besteed aan zijn figuur en zijn gedichten tijdens
herdenkingen, tentoonstellingen en voordrachten.De Heemkundige Vereniging De Gonde, het
Gemeentelijk Museum en het Psychiatrisch Centrum Caritas, hebben het initiatief genomen om
Anton Van Wilderode op een andere manier in het licht te stellen.
Het woonhuis van de dichter werd aangekocht door de provincie Oost-Vlaanderen. De inrichting
van de woning is volledig intact gebleven en is een echt waardevol literair museum met daarbij
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prachtige schilderijen en beeldhouwwerken die hij kreeg,
o.a. n.a.v. de vele vernissages die Anton verzorgde voor
kunstenaars. Bovendien ontving hij ook heel wat
kunstvoorwerpen bij het behalen van talloze prijzen en
bij herdenkingen. Deze tentoonstelling zal plaats vinden
van 19 augustus tot 19 september. Hierop zullen we in
ons volgend nummer uitgebreid terugkomen.
Foto genomen op 23 juni 1995 n.a.v. de onthulling van het
literaire monument ‘de Poëzierotonde’ te Melle. Anton van
Wilderode, derde van rechts.

Een paar binnenzichten van het Huis Anton van Wilderode met aandacht op enkele geëxposeerde kunstwerken.

Huyghe, een brouwerij met geschiedenis en toekomst.
Het is nu 105 jaar geleden dat de toenmalige kleine brouwerij De Meyer in handen kwam van Leon
Huyghe, die ze omdoopte tot brouwerij-mouterij Den Appel. De brouwerij geraakte niet zonder
kleerscheuren door de Eerste Wereldoorlog en moest de koperen ketels afstaan aan de bezetter.
Na de oorlog deden Albert Huyghe (zoon van) en Louis Droesbecque (schoonzoon) hun intrede in
het bedrijf. Ze zouden de stuwende krachten vormen om de brouwerij te vernieuwen. In 1938
veranderde de naam in PVBA Brouwerij Leon Huyghe en een jaar later werd de nieuwe brouwzaal
gebouwd langsheen de Geraardsbergsesteenweg. Na de tweede Wereldoorlog kwam het alom
gekende bier Golden Kenia op de markt dat in 2003 vervangen werd door Campus Premium. In de
zeventiger jaren kregen de kleine, regionale brouwerijen het zeer moeilijk door allerlei overnames
en fusies op de Belgische biermarkt waardoor grote concerns tot stand kwamen (Artois, Maes,
Alken…). De situatie was allerminst florissant toen in het begin
van de jaren 1980 de derde generatie de leiding overnam met
Jean De Laet (gehuwd met Any Huyghe, dochter van Albert) en
Guy Droesbecque (zoon van Louïs). Ze heroriënteerden de
commerciële aanpak en kozen voluit voor de productie van
speciale bieren waarvan Artevelde de eerste stap was. De
doorbraak kwam er volledig in 1989 met de Delirium
Tremens, dat het paradepaardje geworden is van de brouwerij.
In 1997 werd dit bier verkozen tot “beste bier van de
wereld” volgens Stuart A. Kallen in zijn boek “The 50 greatest
beers in the world“.
Ondertussen was Alain De Laet, zoon van Jean en huidig zaakvoerder, zijn vader komen bijstaan
(vierde generatie). In die negentiger jaren begonnen ze hun expansie. Ze namen een aantal
kleinere brouwerijen over: de Biertoren van Kampenhout met de Campusbieren, Damy uit Olsene
met de abdijbieren St.-Idesbald en Villers uit Liezele. Hierdoor werd hun gamma bieren fel
uitgebreid en met de productie van een reeks fruitbieren op basis van wit bier, onder de naam van
Floris, bezaten ze een zeer uitgebreid assortiment, dat het handelsmerk van de brouwerij is
geworden. De laatste jaren kent Huyghe, onder leiding van Alain, een steile opgang. Nieuwe
investeringen werden uitgevoerd: cylinderconische tanks, spoelmachine, vatenafvulling,
pasteurmachine en recentelijk de supermoderne flessenafvulling. Gebouwen werden gerenoveerd
en nieuwe loodsen met laadkade gebouwd zodat het uitzicht van de brouwerij fel veranderde. Dit
zal nog duidelijker zichtbaar worden als de nieuwe brouwzaal, waarvan de werken nu begonnen
zijn, zijn voltooiing zal kennen. De nieuwe brouwzaal, die een tiental inox brouwketels zal
bevatten, wordt de blikvanger langsheen de Brusselsesteenweg. Daar het grootste gedeelte uit
een glazen constructie bestaat, zal de voorbijganger een blik kunnen werpen op het brouwproces.
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Die vernieuwde aanpak waardoor de productie op 5 jaar tijd verdubbelde tot bijna 150.000 hl per
jaar waarvan 75% bestemd voor de export, gepaard met veel aandacht
voor kwaliteitsverbetering, resulteert in het behalen van een aantal
prijzen, die andere bekende brouwerijen ons benijden. Hoger vermelde
prijs voor de Delirium werd nog aangevuld met de Australian
Internationale Beer Awards (2007), de Belgium style beer (strong)
winner in Hong Kong (2009). Hun fruitbier Fruli Strawberry kreeg de
prijs van World’s best fruit beer tijdens de World Beer Award 2009 en
hun Floris Kriek de Europe’s best fruit wheat beer tijdens de World
Beer Awards 2010. Een zeer opmerkingswaardige, prestigieuze
internationale prijs viel La Guillotine te beurt. Dit bier dat op de markt
gebracht werd ter gelegenheid van de
herdenking van de Franse Revolutie
in 1989, was vooral bestemd voor
Frankrijk. Men herpositioneerde het
bier door de smaak te veranderen
met gebruik van Amerikaanse hop (dry-hopping). De
vernieuwde La Guillotine, het zware hooggistingsbier van 8,5
procent, won de Golden Medal in de categorie ‘strong beer’ op
de Brewing International Awards 2011.
Bij de bespreking van de brouwerij moet ook nog het bestaan
van de ‘Confrerie van de Roze Olifant‘ vermeld worden. Deze broederschap, opgericht door Jean De
Laet in 1992, werd in het leven geroepen om het Melse bier te promoten in binnen- en buitenland.
Daarbij hebben ze nog een sociale taak door hun medewerking te verlenen aan menslievende en
liefdadige werken. Sinds de oprichting maken heel wat prominenten en importeurs als ridder of
commandeur deel uit van deze Confrerie.
Tot slot mag ook het prachtige brouwerijmuseum vermeld worden. In de voormalige bottelarij, dat
omgetoverd werd tot een mooie zaal, vind je tal van bezienswaardigheden: brouwerijkarren uit de
vorige eeuw, historische documenten, foto’s en publiciteitsmateriaal, een oude vatenvuller, een
beeld van de H. Arnoldus uit de 16de eeuw, een collectie 17de en 18de-eeuwse bierpotten en een
klein café, daterend uit 1930.
Aan de brouwerij en het museum kan steeds een bezoek gebracht worden op
afspraak.

OPROEP 2 !
BAKHUISJES
Graag
doen
wij
een
beroep
op
uw
opmerkingsvermogen. Wij zijn op zoek naar locaties in Melle/Gontrode waar zich
vandaag nog een broodbakhuisje bevindt. We doen deze oproep n.a.v. een gelijkaardig
initiatief in de gemeente Oosterzele door onze zustervereniging Het Heemkundig
Genootschap het Land van Rode (zie hun tijdschrift jg. 38 nr. 152, december 2010 p.
89). U kan ons de nodige gegevens mailen (info@degonde.be) of schrijven naar
Heemkundige Vereniging De Gonde, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle of bellen naar
09.252.26.
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Uit sigarenkistjes en koekendozen
Herinneringen aan de “Groote Oorlog”
door Paul Neirinck
De honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog schuift stilaan naar ons toe.
Op TV zagen we op 25 januari in de documentairereeks “Publiek Geheim” een zeer interessante
uitzending over de Zeppelin-basis in Gontrode. Henk Tyberghein uit Gontrode bezit over het
oorlogsvliegveld een pak informatie. Hij werkt er hard aan om dit een eminente plaats te geven in
de herdenkingen die rond WO I zullen plaats vinden. Hij mocht de TV-uitzending uitvoerig
toelichten in het Nieuwsblad. We weten ondertussen dat de Gemeente het plan heeft om de nog
overblijvende bunker aan te kopen, en er een permanente herinneringsfunctie aan te geven.
Melle kreeg in de het begin van de oorlog zijn deel van de aandacht. Bij een eerste opdringen van
de Duitse troepen werden huizen in puin gelegd, en vielen de eerste slachtoffers onder de
inwoners. Na de val van Antwerpen werden de Duitse achtervolgende troepen een paar dagen
opgehouden in Melle. De Franse Vlootfuseliers hadden een belangrijk aandeel in deze Slag van
Melle. De graven van fuseliers die hier sneuvelden hebben een ereplaats op het kerkhof. Het
monument op het Gemeenteplein staat er om hen te gedenken. Ongetwijfeld zijn dit episodes in de
geschiedenis van onze gemeente die in 2014 met recht en reden zullen herdacht worden.
Maar er is zoveel meer dat de moeite waard is om verteld te worden. Paul Van Caeneghem levert
goed werk met zijn vertaling van het Oorlogsjournaal 1914-1918 van het “Maison de Melle”. Er zijn
beklijvende getuigenissen te vinden in de internationale literatuur van burgers en soldaten, vooral
Engelsen, die in Melle hun eerste oorlogservaring beleefden. Rond de herdenking van het
oorlogsbegin zullen deze teksten ontsloten worden. Ze brengen een verhaal van vooral onzeglijke
terreur en verschrikking, maar ook over zowel menselijke grootheid als over de kleine kantjes.
“In the midst of this whirlpool of madness and misery Melle was inhabitated. There were old men
and women and children whose homes were in those shot-torn houses, and they had cowered
there while the shells hurtled overhead and the piercing bullets flew like arrows.” “In het midden
van deze draaikolk van gekte en miserie was Melle onbewoond. Er waren oude mannen en vrouwen
en kinderen wiens thuis was in deze kapotgeschoten huizen, en ze schuilden daar terwijl de
obussen boven hun hoofden suisden en de alles doorborende kogels als pijlen rondvlogen.” (1)
In de stijl van de tijd zijn deze teksten misschien wat overtrokken, een beetje in de verf gezet. Ze
vallen gemakkelijk terug op de clichés van de oorlogspropaganda. Toch geven ze ons een glimp
van de realiteit waarmee de inwoners van Melle werden geconfronteerd.
Uit de koekendozen van mijn eigen familie haal ik een beeld dat illustreert hoe uitzichtloos de
situatie voor onze grootouders en overgrootouders toen was.

Een wat onduidelijke foto. Links, wellicht mijn overgrootvader van moederzijde, Pieter Leenesonne.
Rechts wellicht Remi Leenesonne. In het midden waarschijnlijk mijn overgrootmoeder Sophie. Het
zou ook mijn grootmoeder Alice kunnen zijn, of haar zus Honorine. De foto krijgt een heel andere
dimensie door de tekst die er de achterkant opgeschreven staat.
“Wat dunkt U van het hof – dat is het geen er nog staat van de stallen maar ’t is te hopen dat zij
genoeg zullen betalen om ze wederom op te bouwen want ’t is maar droevig eene boerderij zonder
stalling. Alice.”
Het zou zeer goed kunnen zijn dat de tekst bedoeld was voor mijn grootvader die als soldaat aan
het front was.
De koekentrommel bevat nog een veel aangrijpender getuigenis van deze verscheurende tijd. Een
foto van mijn grootmoeder, Marie Alice Leenesonne, met mijn moeder op haar arm. Rechts poseert
haar zuster. Om een onduidelijke reden is de foto aan de randen bijgeknipt. Nadien werd er van de
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foto, met een soort van photoshop avant la lettre, een virtuele gezinsvereniging bewerkstelligd.
Zus is verdwenen, mijn grootvader in militair uniform is er bijgeplaatst. Het bijschrift of de
achterkant van de foto is terug interessant: “Nieuwe uitvinding in ‘jaar 15, voor Leon. Robert.”

De eerste foto verbergt meer. De achterkant is een
regelrechte schreeuw uit het hart van een uiteen gereten
gezin en van brandende hoop op weerzien in een
kapotgeschoten wereld. “alle dagen geeft ons lief engelke
een kus aan haar vader en met liefde steekt zij haar handjes
naar het portret uit alsof zij gevoelt dat dit hart hoewel ver
verwijderd van liefde klopt.”
Ik durf hopen dat we tijdens al de herdenkingen van de
Groote Oorlog die op ons af komen vanaf 2014, er zullen in
slagen iets bloot te leggen van de manier waarop de mensen
van Melle deze tijden hebben beleefd. Van hun waanhoop en
vertwijfeling, van hun hoop en verwachtingen, van hun
humor ook en hun zin voor relativeren. Ongetwijfeld liggen
nog vele herinneringen te sluimeren in koekendozen en
sigarenkistjes. Kunnen we ze bovenhalen en samenbrengen
in één groot getuigenis? Iedereen die er een bijdrage kan en
wil aan leveren kan contact opnemen met de Heemkundige
Kring De Gonde.

(1) Uit “De cellar-house of Pervyse : a tale of uncommon things from the journals and letters of
the Baroness T’Serclaes and Mairi Chisholm”, London 1917

Hier komt de aankondiging van het bezoek aan STAM
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IN HET VOORBIJGAAN
Winterwoorden
door Norbert De Meyer

Zaterdag 1 januari 2011: ‘Nieuwjaarke zoete, ons verken heeft vier poten’ (1) - De santenboetiek
van kerstartikelen staat er verlept bij in het nog prille jaar. Alsof Kerstmis eeuwen geleden is. En
buiten is het berenkoud en helwit. Een kerst uit de boekjes van de Noorse fjorden. Hier en daar
nog een besmuikt glas met een bodempje wijn, de
kaarsstompjes vol tranen. Een spoelbak opgetast met
aangekoekte schotels. De goede voornemens zitten als te
krappe schoenen en zijn morgen al oudbakken. Straks komen de
kleinkinderen langs. Eerste nieuwjaarsbrief. Bedremmeld en
hakkelend alsof ze tegen onbekenden praten. Ik zal beduusd en
bedeesd naar mijn voeten staren, luisteren en toch niet echt
horen. Het voelt aan alsof ik met sprongen ouder wordt. Een
beeld duikt op van mijn ouders, elk aan een kant van de
Leuvense stoof. Vader grinnikend, moeder bezorgd of het wel
lukken zal met dat wensengedoe. Ze houden van me,
declameren de kleinkinderen, ze geven me een zoen. Loodzware
woorden voor dreumesen. Een kus, een glimlach en intussen
speurend naar de pakjes. Je bent beter af met naar iets te
verlangen dan het te hebben, zei iemand. Dat weet ik nog net
niet en dat kan ik kinderen zeker niet wijsmaken. Ze dwepen
met de Kerstman, waarover ik geen woord mocht reppen toen,
want die verklede manager kwam overgewaaid uit het goddeloze
Amerika en trok zich geen sikkepit aan van onze charismatische
ingetogenheden.
***
Zaterdag 1 januari 2011: ‘Vier voeten en een steert, en is dat geen wafelken
weerd?’ (2) - Geniepig leken ze neergepoot her en der in de nadagen van het
uitgerafeld jaar. Op het voetpad dan nog. Even geniepig werd hen een zwarte
plastic zak over het ijzeren hoofd getrokken. Wat viel er te verbergen? Als
nieuwsgierigheid gewekt wordt, zijn de gekste veronderstellingen niet ver weg.
Vandaag werd bewaarheid wat we even voordien aan de weet waren gekomen:
de blauwe zone. Wedden dat gesakkerd wordt om de boetebonnetjes? Een
hemelsblauwe kaart is zo zeldzaam als een haan die eieren legt. Trouwens, wie
zou daar nog van opkijken. Overtreders zijn als ‘de wijze hen die weleens een
ei legt in de brandnetels’.
***
Maandag 3 januari - Een witte wereld.
Zover mijn ogen reiken, waarop sleet komt. De vriezeman
is in het land, ook in Melle. 1942, dat was andere koek,
zegt moeder, de deuren kraakten van de kou. Zij kan het
weten, ze is er oud genoeg voor. Al van eind vorig jaar ligt
de vijver van Steevliet potdicht. De speeltuin van de
ganzen is gesloten. Vogels kwetteren nauwelijks, hun
stembanden geijsd, wanhopig op zoek naar een kruimel.
Het land van op Heusdenbrug is weids en doodstil. Geen
blaadje, geen takje is door de sneeuw vergeten. Het water
kabbelt moe en traag richting Gent. Auto’s kruipen door de
zoute pap. Mijn adem een dampende sliert alsof ik
kettingrook. Mijn neus krijgt het koud, mijn ogen tranen. Snel huistoe. De kachel zoeft.
***
De Gonde 2011 nr. 1

22

Donderdag 6 januari 2011 (‘Driekoningen, geef mij nen nieuwen hoed’) - We mochten neuzen in
een kist afgedragen kledij van onze ouders, waar vandaag de kringloopwinkels gegeneerd voor
zijn. Een pannenlat, een stukje koord, een plak aluminiumfolie
op karton en we hadden een ster die draaide als geolied. Vader
was een klusjesman, vooral als je niet te nauw toekeek.
Uitgedost als een klad armoezaaiers schuimden we de buurt af,
gehuld in kleurrijke gewaden. Wie Caspar, Melchior en
Balthazar was, het maakte niet uit. Goud hadden we helaas
niet, noch wierook of mirre, maar we hadden onze liedjes waar
deuren moeiteloos voor opengingen en de beurs snel zwaar
was gevuld. Afgepijgerd en met bevroren vingertjes telden we
de opbrengst,wreven de zwarte strepen uit Balthazars gezicht
en kropen welvoldaan onder de warme dekens. Waar zijn de
Driekoningen vandaag naartoe? Terug naar het Oosten? Wie zou het hen kwalijk nemen als de
deuren ostentatief dicht blijven of camera’s je bespieden? Hier waak ik. Wees welkom.
***
Vrijdag 14 januari - Water. Overal. Tot aan de lippen. Niet letterlijk,
gelukkig. Het smoezelige Gondebeekje transformeerde, niet voor de
eerste keer deze winter, in een uit de kluiten gewassen stroom. Met
natte en nare gevolgen voor de buurtbewoners. De brandweer moest
hoteldebotel uitrukken. Dat de Gondebeek nu ook al last heeft van de
klimaatverandering. Ik word er stil bij. Het heeft bijna iets religieus die
niet te stoppen natuurrampen wereldwijd. Tot in Melle, godsamme. Ik
herinner me de Gondewandeling een paar jaar terug. Hartje zomer, de
Gondebeek had woestijnallures met haar kurkdroge bedding. Niet meer
of minder dan, pakweg, een gracht. En nu al dat verdomde water. Draai
die kraan maar vlug dicht.
***
Donderdag 27 januari (gedichtendag) - Gedichten. Wie leest ze? Wie
koopt dergelijke bundels? Toch zijn de aantal manifestaties rond de
jaarlijkse Gedichtendag niet te tellen. Goed zo. Ook onze eigenste Melse
bib liet zich niet onbetuigd. Dat bewijs werd geleverd op deze poëtische donderdagavond waarop
tal van prominente en minder eminente dorpsfiguren hun favoriete gedicht voorlazen. Mon Réal
speelde niet ten dans, maar breidde spetterend en soms introvert, maar vooral erg professioneel
het geheel aaneen. Na de gedane arbeid werden de zenuwen geblust of werd er druk nagepalaverd
met een natje en een droogje. Dat sommigen meer van het ‘natje’ lustten dan van gedichten, wie
zal het hun ten kwade duiden?

GEZOCHT !
In onze collectie hebben wij een paar oude geluidsbanden die
we graag eens zouden willen afspelen en gebeurlijk
digitaliseren. Is er iemand van onze leden die ons kan helpen
aan de gepaste afspeelapparatuur (schenking of tijdelijke
ontlening)? We zouden er u dankbaar voor zijn!
Neem contact op met Jan Olsen, Gemeentelijk Museum Melle,
09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be.
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Werkten mee aan de realisatie van dit nummer
-

Norbert De Meyer
Michel De Roek & Raoul Schepens (foto)
Xavier De Schryver (foto)
Daniël Lemmens
Paul Neirinck
Jan Olsen
Paul Van Caeneghem
Françoise Verhoosele (opmaak)
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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 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/

