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Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift “De Gonde”, boordevol informatie
over de geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode.
Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
Overname van teksten enkel toegestaan na goedkeuring van de auteur en met vermelding van bron en auteur.

Woord vooraf,
Op onze diverse oproepen in het vorig nummer van ons tijdschrift kregen we een behoorlijke
respons, o.a. boden verschillende leden ons een bandopnemer aan(waarvoor nogmaals onze
hartelijke dank). Iemand meldde zich aan als nieuwe vrijwilliger en nam het ondertussen op zijn
schouders om een belangrijk en zeer omvangrijk fonds, namelijk dat van de fotograaf Victor
Geirlandt (glas- en gewone negatieven), te ordenen en te inventariseren, een werk van lange adem
overigens maar zeer van nut. Meteen vertellen wij u erbij dat we steeds blijven openstaan voor
wanneer ook u de stap waagt om medewerk(st)er te worden, want er ligt nog veel te wachten
en handen zijn er steeds te kort.
We betreuren het overlijden van twee trouwe leden van onze heemkundige vereniging, met
name Godelieve De Geyter-Claus (samen met haar echtgenoot jarenlang een gedreven
medewerkster achter de schermen) en Roger Notte (vooral ook bekend voor zijn decennia lange
engagement in de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Melle), in de rubriek ‘heemkundig nieuws’
wijden we aan beiden een in memoriam.
Met de tentoonstelling “Schatten van op onze zolder” geven we tijdens het kermisweekend
begin juli ons publiek een inkijk in een stuk reserves van het Gemeentelijk Museum. Verderop vindt
u de concrete gegevens hieromtrent.
Veel energie ging de laatste maanden vooral ook naar ons initiatief “EEN HUIS, EEN
HAVENLICHT …” een tentoonstellingsproject uitgaande van onze heemkundige vereniging
waarbij de kunstcollectie van wijlen de priester-dichter Anton van Wilderode (Cyriel Coupé)
te gast is in de expositieruimte Transept van het Psychiatrisch Centrum Caritas en
waarvoor we de medewerking kregen van uiteraard het P. C. Caritas, het Provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen (die eigenaar is van het Huis Anton van Wilderode te Moerbeke), de familie Coupé
en het Gemeentebestuur met o.a. de diensten Gemeentelijk Museum en Cultuurdienst. Deze
tentoonstelling zal toegankelijk zijn voor het publiek van zaterdag 20 augustus tot en met zondag
18 september 2011. Praktische gegevens geven we u mee verderop in voorliggend nummer.
Wat mag u deze keer aan lectuur verwachten? Uiteraard de voortzetting van diverse
rubrieken: het heemkundig nieuws (met o.a. een brokje verslaggeving over onze voorbije
activiteiten), de verdere vertaling van het ‘Journal de Guerre, 1914-1918’ van het College van de
Paters Jozefieten te Melle, het funerair erfgoed en ‘In het Voorbijgaan’ (een stukje woordkunst met
als thema het recentelijk onthulde monument ‘de Regenboogman’ op Melle-Vogelhoek). Voorts
geven we u lezing van twee bijdragen in verband met Gontrode, het ene vertelt u iets over
twee gesloopte huisjes in de Watermolenstraat en het andere gaat over een authentiek documentje
daterend uit 1906 (105 jaar geleden!), geschreven naar aanleiding van een huwelijk van een lid
van de plaatselijke ‘veloclub’. Tenslotte neemt onze ondervoorzitter en medestichter van onze
vereniging, Ginette Desmet, u mee naar veertig jaar terug toen archeologische opgravingen
een groot deel van onze werking uitmaakten.
We hopen uw leeshonger heel even te kunnen stillen en u bovendien te mogen begroeten op een
van onze komende activiteiten.
Jan Olsen

De Regenboogman op Melle-Vogelhoek (foto: Roger Verstraeten / Melle).
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TENTOONSTELLING

“EEN HUIS, EEN HAVENLICHT …”
DE KUNSTCOLLECTIE VAN ANTON VAN WILDERODE TE GAST IN MELLE

Wat: kunstwerken (schilderijen, beelden, tekeningen, etsen …) die de dichter Anton van
Wilderode geschonken kreeg van kunstenaars die hem genegen waren of voor wie hij
bijvoorbeeld de opening verzorgde van een expositie met werk van hen.

Organisatie: een initiatief van de Heemkundige Vereniging De Gonde, het Gemeentelijk
Museum Melle en P.C. Caritas in samenwerking met het Provinciebestuur van OostVlaanderen, het Gemeentebestuur van Melle en het Huis Anton van Wilderode
(Moerbeke) alsook met de medewerking van de familie Coupé.

Waar: de tentoonstellingsruimte ‘Transept’ / P.C. Caritas, Caritasstraat te 9090 Melle.

Waarom te Melle: in het verleden is Anton van Wilderode nooit ver weg geweest van Melle,
verschillende activiteiten rond zijn figuur en werk werden te Melle georganiseerd, al
dan niet in zijn aanwezigheid. In ons heemkundig tijdschrift De Gonde werden
meerdere artikels aan hem gewijd en in 1995 werd een gedicht van hem opgenomen
in het literaire monument ‘de Poëzierotonde’ aan de Kouterslag te Melle.

Wanneer: van 20 augustus tot en met 18 september 2011 op woensdag-, zaterdag- en
zondagnamiddag alsook voor groepsbezoeken op andere momenten doch na afspraak.

Info: - Daniël Lemmens (voorzitter Heemkundige Vereniging De Gonde)
09.252.40.87 of dan.lemmens@skynet.be
- Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum Melle
09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be
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Tentoonstellingsproject “Een
huis, een Havenlicht …”
De kunstcollectie van Anton van Wilderode
te gast in Melle.
door Daniël Lemmens

Anton van Wilderode is opnieuw te gast in Melle maar dan op een heel bijzondere wijze, namelijk
met een keuze uit zijn kunstcollectie.
Zoals men weet was Anton van Wilderode een veel gevraagde spreker,
die overal te lande voordrachten en homilieën hield en talrijke
vernissages verzorgde voor bevriende kunstenaars. Op deze manier heeft
hij duizenden geboeid, beleerd, ontroerd of geamuseerd. Bij heel wat
gelegenheden kreeg van Wilderode een kunstwerk ten geschenke als
honorarium of gewoon uit vriendschap. De woning van Anton, na diens
overlijden in 1998 aangekocht door het Provinciebestuur van OostVlaanderen, is volledig intact is gebleven. Het is een verzamelplaats
geworden van kunstwerken van bekende Vlamingen. Dit woonhuis is niet
alleen een literair museum maar bovendien ook een echte kunstgalerij.
We treffen er werken aan van ondermeer
Henri De Cocker, Raf
Coorevits, Paul De Bruyne, Romain De Saegher, Jeanne De Dijn, Herman
Verbaere, Wim De Cock, Chris Ferket, Hubert De Volder, Robert Wuytack,
Hugo Heyens, Harold Van de Perre. Vandaar ons idee om deze werken
eens op een andere locatie tentoon te stellen. Hierbij beperken we ons
wel tot de kunstwerken die hij persoonlijk heeft ontvangen van de
kunstenaar.
Het thema “Een Huis, een Havenlicht“ verwijst naar zijn geboortegrond, zijn thuis, zijn haven,
zijn woning “met boeken uitverkoren waarin de
geest zich, delvende bevrijdt. En vaak, op deze
klink, een vriendenhand te horen, als ’t zout
der droefheid in mijn ogen bijt.” (uit de bundel
‘Najaar van Hellas’). In deze omgeving, omringd met
boeken en kunstwerken van vrienden, wiens werk hij
koesterde, voelde hij zich veilig zoals een schipper die
de vuurtoren van zijn thuishaven herkent.
Onze gemeente heeft steeds een goede relatie gehad
met Anton van Wilderode en de familie Coupé uit het
Waasland.
Anton was voor het eerst te gast in Melle in 1957, dit
met een voordracht over de “Humor in de Vlaamse
Letteren“. Een tijd voordien was hij winnaar
geworden van de Prijs voor Letterkunde van de
Vlaamse Provincies, waarvoor Anton gehuldigd werd door het Oost-Vlaamse Provinciebestuur.
Ditzelfde bestuur organiseerde een aantal letterkundige namiddagen, o.a. te Melle, waarop Anton
het woord voerde. In hun Kultureel Jaarboek 1957 lezen we dat hij “ … een fel gesmaakte
voordracht hield die hij op pittige en onderhoudende wijze behandelde. “.
In 1976 sprak van Wilderode de feestrede uit tijdens de 11-juliviering op het gemeentehuis. Het is
een optreden geworden die in Melle heel wat deining heeft te weeg gebracht omdat hij de hogere
instanties van de Kerk en het Koninklijk Hof verweet weinig gedaan te hebben voor de ontvoogding
van de Vlaamse burger. Achteraf is hierover zelfs heibel ontstaan die grote gevolgen had voor het
politieke leven in onze gemeente want in datzelfde jaar hadden er gemeenteraadsverkiezingen
plaats.
Een heel aparte plaats in de relatie van van Wilderode met onze gemeente was zijn medewerking
aan de publicatie in 1985 van het kunstboek “De kruisweg van Jules Vits”, uitgegeven naar
aanleiding van de vijftigste verjaardag van het afsterven van deze Melse beeldhouwer. Niemand
kon beter de religieuze bewogenheid van onze plaatselijke kunstenaar weergeven in een sobere,
expressieve taal vol innerlijke kracht, dan priester Anton van Wilderode. In eigen handschrift
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bracht hij de teksten aan bij de foto’s, prachtig gerealiseerd door Julien Meersschaut. Met de
opbrengst van het boek werd het monument “Lieveke”, dat zich bevindt op het Gemeenteplein en
uitgevoerd in brons naar een ontwerp van de Melse kunstenaar. Bij de voorstelling van het boek,
de onthulling van het monument en de opening van de tentoonstelling over het werk van Jules
Vits, was van Wilderode aanwezig.

Anton van Wilderode is op vele plaatsen gehuldigd. Melle mocht hierbij niet ontbreken. Ter
gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, vond op 15 oktober 1993 een viering plaats in het Gildenhuis
op Melle-Vogelhoek. De Gemeentelijke Culturele Raad had hiervoor een uitgebreid programma
samengesteld met een variatie van woord en muziek op teksten van Anton van Wilderode. Dit alles
werd naar voren gebracht door toneelverenigingen, middelbare scholen en koren uit Melle.
Professor Ada Deprez hield de feestrede, waarin ze in kernachtige bewoordingen het beeld schetste
van de jarige: de dichter, de vertaler, de Vlaming, de leraar en de voordrachtgever …, zijnde
zovele facetten van een unieke persoonlijkheid. Op het einde nam de dichter zelf het woord waarop
hij op zijn eigen, gemoedelijke manier honderduit vertelde over zijn jeugd, zijn dorp en zijn
gedichten.
Een laatste keer was Anton van Wilderode
persoonlijk onze
gast in juni 1995 bij de
onthulling van de Poëzierotonde in de sport- en
recreatiezone aan de Kouterslag.
Op dit
unieke literaire monument, bestaande uit een
zevental
arduinen
platen
in
cirkelvorm
opgesteld, waren in bronzen letters gedichten
aangebracht van Moris De Smet, Eric De Pauw,
Jan D’Haese, Roger Wastyn, Chris Ferket,
Camille Melloy en Anton van Wilderode. De zes
nog levende dichters waren toen aanwezig. Het
gedicht van Anton “ Steendorp“, krijgt hier
een speciale betekenis: het dorp, overal in de
poëzie van Anton aanwezig, is hier echt van
steen geworden. Als, door de tand des tijds, de
naam van onze dichter vervaagt, zal dit monument een getuige blijven van de verbondenheid van
Anton met onze gemeente.
Na zijn overlijden in 1998 heeft Melle Anton niet losgelaten. In 2003 hield men in het
gemeentehuis een herdenking onder de titel “Een hommage aan Anton van Wilderode. Vijf
jaar later”. Toen werd een documentaire diamontage getoond over de relatie van de dichter met
onze gemeente en een diaporama “Van dorp tot overoever”. We kregen een paar levende
getuigenissen van de dames Hildegard Coupé, een nicht van Anton, de dichteres Maria Sesselle,
Bea Coupé, familielid en E.H. Daniël De Smet, collega van Anton en superior aan het Sint-JozefKlein-Seminarie te Sint-Niklaas. Een paar maanden later hield men in de bib, ter gelegenheid van
Gedichtendag, ook een tentoonstelling over “Het leven en werk van Anton van Wilderode”.
Maar ook op persoonlijk vlak waren er heel wat contacten. Mellenaar prof. emeritus Paul
Bockstaele, oom van Paul, Miet en Bie Neirinck, was zijn medestudent aan het Groot Seminarie te
Gent en de universiteit te Leuven. Samen werden ze ook priester gewijd, dit in 1944. Toen Anton
in 1975 het eredoctoraat van de universiteit van Leuven kreeg, voor zijn verdienste als eminent
leraar, talentvol dichter en creatieve kunstenaar, was prof. Paul Bockstaele eveneens aanwezig. Bij
de begrafenis van Anton hielp hij ook als celebrant de uitvaartdienst verzorgen.
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Met Melle had Anton ook familiale banden. Meester André Coupé, jarenlang schoolhoofd aan het
Sint-Gregoriuscollege in de Tuinstraat, was zijn achterneef bij wie hij af en toe op bezoek kwam.
Als voorzitter van de kerkfabriek, schonk deze, in naam van de parochianen, een prachtige kader
met het gedicht van Anton Sacerdos, in sierletters aangebracht door Herman De Pryck, aan hun
pastoor, die in 1981 vijfentwintig jaar priesterschap vierde. De jongste dochter van meester Coupé
had, als lerares aan de Normaalschool van Sint-Niklaas, nog het meeste contact met de familie
Coupé van het Waasland. Anton zegende haar huwelijk in en toen hij ernstig ziek was, bezocht ze
hem samen met haar moeder in de kliniek.
In ons tijdschrift De Gonde publiceerden we ook een aantal interessante artikelen over Anton: “Bij
een afscheid, Melle en Anton van Wilderode” (jaargang 1998 nr. 3-4), “Een roos en … een kamer
voor Anton” (jaargang 2004 nr. 4) alsook “Anton van Wilderode (Cyriel Coupé) 10 jaar geleden
overleden” (jaargang 2008 nr. 3).
Uit hoger genoemde activiteiten, persoonlijke contacten en publicaties, blijkt duidelijk dat Anton
van Wilderode geen onbekende is in onze gemeente, zelfs een geliefd figuur mag genoemd
worden, die we als een “ereburger“ van Melle kunnen beschouwen. Het moet de bevolking dan ook
niet verbazen dat we, zij het een totaal ander aspect van hem, willen belichten met deze
tentoonstelling.

Open Monumentendag in Vlaanderen
op 11 september 2011
Thema: Conflict
Inlichtingen: http://sector.openmonumenten.be/
Geleide wandeling te Balegem met als thema “De Schoolstrijd te Balegem in de 19e eeuw”.
Het Heemkundige Genootschap Land van Rode organiseert in het kader van de openmonumenten
een geleide dorpswandeling te Balegem. Onze gids is voorzitter Lucien De Smet.
Samen met hem brengen wij een bezoek aan het erfgoed dat nauw in verband staat met de
schoolstrijd te Balegem in de 19e eeuw. Onderweg maken wij kennis met het oude dorpscentrum,
de gemeenteschool en “de katholiekenschool anno 1879”
De wandeling start aan de pastorij te Balegem om 14u 30 (afstand max. 4km)
Iedereen is welkom en het is gratis voor leden en niet-leden.
Deelnemers kunnen beschikken over een erfgoedfiche met betrekking tot de bezochte
monumenten.
In het gemeentehuis van Merelbeke zal er een kleine fototentoonstelling zijn mbt bloemisterijen –
op vrijdag ervoor opening van deze tentoonstelling met vergrote foto’s en uitreiking van prijzen
voor beste bebloeming van voorgevel (actie start in juni). Tentoonstelling is meer een oproep om
info en documentatie binnen te krijgen voor grootschaliger tentoonstelling – ev. in samenspraak
met Melle/Viersprong.
Verder is er in Munte een tentoonstelling in de oude pastorij – politieke pamfletten –
fototentoonstelling van de bunkers in het Land van Rode.
Ook in Melsen wordt deelgenomen aan OMD– o.m. met een bunkerwandeling, de avond voor OMD
en olv Luc Van de Sijpe. In het Huys de Cocker kan men terecht voor een praatcafé en een
fototentoonstelling mbt beide wereldoorlogen.
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Zo begon het …,
Een stukje ontstaansgeschiedenis van
Heemkundige Vereniging De Gonde
door Ginette Desmet

Was het een gunstig voorteken? Of was er gewoon rekening gehouden met een goede
weersvoorspelling? Volgens de bewaard gebleven dagrapporten was het in ieder geval mooi weer
op maandag 16 augustus 1971, de dag die het startsein zou betekenen voor de latere stichting van
De Gonde.
Opgraving te Melle (1971) op zoek naar sporen
van de burcht Cortrosine, August de Baets (L) en
Oscar De Backer (R) bewonderen een opgedolven
ceramiekscherf.

Op initiatief van August De Baets, toen
eerste schepen van Melle en al jarenlang
bezig met archiefonderzoek naar het
verleden van Melle, was er toen om 8u.30
een bijeenkomst op het gemeentehuis met
een groepje geïnteresseerde liefhebbers.
Het was de bedoeling sporen terug te
vinden van het in 1579 door de Geuzen
verwoeste en omwalde kasteel Cortrosine. Later werd op dit terrein binnen de walgracht een grote
hoeve gebouwd die op haar beurt in 1904 verdween voor de aanleg van de spoorlijn Brussel-Gent1.
Het eerste groepje was klein maar meteen erg gemotiveerd. Het bestond uit August en Gustaaf De
Baets, Oscar De Backer, Paul Den Haese, Walter Gyselinck, Albert en Geert Opdebeeck, Clement
Tavernier en ondergetekende. Na die korte inleidende informatieronde werd direct naar het terrein
aan de bassins vertrokken.
Door Paul Den Haese -toen hoofd van de technische dienst van de gemeente Melle- werd aan de
zuidwestkant van de spoorlijn, aan de hand van het onteigeningsplan van de diensten van de
N.M.B.S., de hoek van de vroegere hoeve bepaald en een eerste sleuf uitgezet. Die bracht alleen
aan het licht dat zich hier nog aalputten van de vroegere boerderij bevonden. Op zaterdag 21
augustus werd daarom uitgeweken naar de noordoostkant van de spoorweg en hier werd meer
resultaat geboekt zodat geregeld op vrije dagen verder graafwerk werd verricht. De archeologische
kennis van de gravers was echter quasi onbestaande, zodat wijselijk werd besloten contact op te
nemen met een wetenschappelijk geschoolde archeoloog. Het was Frans Verhaeghe, toen assistent
van Prof. S. J. De Laet die een eerste keer op 15 september ter plaatse kwam en richtlijnen gaf
over situatieschetsen, bodemgelaagdheid, situeren van vondsten, uitzetten van vaste punten, het
doen van dieptemetingen enz.. Paul Den Haese -van opleiding ook landmeter- was voor het
tekenwerk dan ook de geschikte man die instond voor heel wat lokalisatietekeningen.
Zaterdag 18 september was opnieuw een heel mooie dag. Het toeval wou dat die dag Jules Van
Hecke, een werknemer van de N.M.B.S. in de nabijgelegen spoorwegbassins zat te vissen en
nieuwsgierig een kijkje kwam nemen. Hij bood spontaan zijn hulp aan voor het zware grondverzet
en bleef vanaf dan actief meedoen aan zowat alle graafcampagnes. Jules was een man van weinig
woorden maar een uitstekende werkkracht, als vroegere spoorlegger kon hij probleemloos aardig
wat grond verzetten. Hij werd zowat de ‘voorgraver’ die een nieuw terrein vrijmaakte, maar hij was
evengoed in staat tot prima fijner werk zoals een grondvlak mooi egaal horizontaal schaven of de
profielwanden van een sleuf loodrecht zetten. Het vormde voor hem geen enkel probleem2.
Aan het terrein aan de bassins werd zowel in 1971, 1972, 1973 en 1976 geregeld verder gewerkt.
Samenvattende verslagen van die campagnes verschenen in ons tijdschrift3.
1

De hoeve werd genoemd naar de laatste pachter, namelijk Joseph Van Oostende.
Jules Van Hecke overleed in 2008. Zie het ‘In memoriam Jules Van Hecke (1924-2008)’ door Jan Olsen in De
Gonde Jaargang 36- 2008 nr. 4. p. 2.
3
Over de vondsten zie tijdschrift De Gonde: 1975 nr. 4 p. 63-65; 1976 nr. 5 p. 81-83; 1992 nr. 2. p. 21-27 en
1992 nr. 3-4. p. 42- 45.
2
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Behalve wat funderingmuurtjes van de vroegere hoeve werden ook restanten van de burcht
“Cortrosine” aangesneden en werd er een doorsnede gemaakt van de vroegere walgracht. Het
grootste gedeelte van de restanten van de hoeve en het kasteel situeert zich echter onder de
‘nieuwe’ spoorlijn Brussel-Oostende. Enkele vondsten uit deze opgravingscampagnes staan
permanent tentoongesteld in de archeologiezaal van het Gemeentelijk Museum maar jammer
genoeg ging het gros van het vondstmateriaal verloren (o.a. enorm veel 18de/19de -eeuws
volksaardewerk zoals melkteilen, eetschotels, kookpotten, kannen, papkommetjes e.d. m.). Het
stond indertijd opgeslagen in de kelders van het GOC ‘Het Lijsternest’ in de Wautersdreef. Door
instroom van water in die kelders nam iemand simpelweg en onaangekondigd het initiatief om de
kelders te ruimen en alles af te voeren naar het stort. Een van de eigenschappen van ceramiek is
nochtans dat het niet stuk gaat door een verblijf in het water!
De 5de februari 1972 werd door een kerngroepje vergaderd om de statuten voor een heemkundige
vereniging op te stellen. Op voorstel van Oscar De Backer werd geopteerd voor de naam ‘De
Gonde’ verwijzend naar de Gondebeek waarmee de walgracht van Cortrosine in verbinding stond.
Tevens is de Gondebeek, na de Schelde de belangrijkste waterweg van Melle.
Op 8 maart daaropvolgend was de stichting van de Heemkundige Vereniging De Gonde een feit. De
prille vereniging startte toen met welgeteld 19 leden, inbegrepen de leden horende bij het bestuur:
voorzitter Paul Den Haese, secretaris Walter Gyselinck, conservator- archivaris August De Baets en
penningmeester Oscar De Backer4.
In diezelfde maand februari verwittigde Oscar De Backer –toen nog veldwachter en later
politiecommissaris van Melle- De Gonde dat leerlingen van de ‘Tuinbouwschool’ tijdens het diep
spitten op bakstenen, tegeltjes en skeletresten waren gestoten. August De Baets richtte een
verzoek tot de directeur om een nader onderzoek te mogen uitvoeren, aangezien het terrein een
belangrijke geschiedkundige achtergrond heeft. Achter de oude Scheldearm en doorsneden door de
ter plaatse rechtgetrokken Schelde situeerde zich vanaf 1246 tot de plundering en vernieling in
1579 -door de beeldenstormers- de vroegere cisterciënserinnenabdij van Nieuwenbos. In 1948
werd hier een sensationele vondst gedaan: tijdens graafwerken in de boomgaard van de school
werd een buitengewone gave en prachtige graftombe blootgelegd die door de Gentse stadsarchivaris H. Nowé werd geïdentificeerd als zijnde het 13de-eeuwse grafbeeld van Hugo II, kastelein
van Gent. Deze unieke vondst werd toen aan de stad Gent geschonken die ze in het toenmalige
Bijlokemuseum
liet
plaatsen
(heden
STAM). Er bestaan een paar foto’s van de
gisant tijdens zijn ontdekking maar er
werd toen geen enkele systematisch
onderzoek ter plaatse uitgevoerd. Er is
zelfs nergens sprake van eventueel
teruggevonden skeletresten.

De in 1948 opgegraven graftombe van ridder
Hugo II.

Februari was niet bepaald een gunstige
maand, het regende meestal veel of het
was erg koud en het grondwaterpeil stond vrij hoog. Wegens de beroepsactiviteiten van de leden
kon slechts in het weekend worden gegraven. In totaal werd toch een 40 m2 terrein doorzocht en
dit tot op nagenoeg 1,50 m onder het maaiveld. Verschillende menselijke bijzettingen, een paar
grafkelders en wat funderingsresten van de vroegere abdij werden gelokaliseerd. De opgravingen
in Nieuwenbos (Heusden) kenden nog een vervolg tijdens de zomer van 1974 en gedeeltelijk ook
van ’75, toen op een tijdelijk braakliggend terrein tussen de Bosseveerhoeve (een vroegere
abdijhoeve) en de aldaar rechtgetrokken Schelde een kleine opgraving gebeurde. Een laatste
interventie gebeurde in september ’75 toen een noodopgraving werd uitgevoerd wegens
grootschalige ontzavelingswerken op een nabijgelegen terrein dat een oud abdijbezit was5.
Een bescheiden eerste tijdschriftnummer van “De Gonde” verscheen op 150 exemplaren in
december 1972 en een eerste lokaal in het oud-gemeentehuis werd als tentoonstellingsruimte
ingericht dat op vrijdag 29 juni 1973 plechtig werd geopend.
De eerste pioniersjaren waren voorbij ….
4

Walter Gyselinck was het schoolhoofd van de lagere jongensschool van het College der Paters Jozefieten te
Melle. Hij overleed ten gevolge en van een verkeersongeval te Heusden (Limburg) op 7 januari 1979.
5
Die noodopgraving gebeurde in samenwerking met de toen nog jonge Dienst Archeologie en Historische
Monumenten van Gent met Joan Vandenhoute (+) en Patrick Raveschot (+).
Een speciaal nummer van ons tijdschrift, volledig gewijd aan de opgravingen te Nieuwenbos, verscheen in
1982.
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De duiventoren van de Bosseveerhoeve (Heusden)
half de jaren 1970.

In februari 1972, op een terrein horende bij de
Tuinbouwschool, werd een skelet in verwrongen
houding met sporen van een houten kist met
ijzerbeslag bloot gelegd.

Een globaal zicht op de Bosseveerhoeve
(Heusden) half de jaren 1970.

En wat nu …?
Veertig jaar later is het even de tijd om de
balans op te maken.
Hoewel het ontstaan van de Heemkundige
Vereniging De Gonde te danken is aan de
archeologische opgravingen aan de bassins,
is sedert 1993 als gevolg van het decreet houdende de bescherming van het archeologisch
patrimonium (de uitvoeringsbesluiten dateren van 26 april 1994) het voor amateurverenigingen
onmogelijk en onwettig geworden om nog archeologische opgravingen uit te voeren.
Het ene kleine museumzaaltje van toen is nu uitgegroeid tot een heus Museum en
Documentatiecentrum waar mede door de inbreng van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
nu ook een bloeiend genealogisch centrum is uitgebouwd.
Samengevat: dank zij het initiatief van August De Baets, de onbaatzuchtige inzet en het vele zware
werk van een eerste kerngroep van gravers, de volledige steun van de verschillende vroegere
gemeentebesturen, de samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, de algehele
inzet van het personeel en diverse vrijwillige medewerkers, bezit Melle nu een Museum, Archief en
Documentatiecentrum dat een uitstraling en bekendheid heeft tot ver buiten de eigen beperkte
gemeentegrenzen. De bezoekersaantallen spreken voor zich, wat de leeszaal betreft bijvoorbeeld
spreken we toch over een drieduizendtal op jaarbasis.
Het is nu aan het huidige en de volgende gemeentebesturen om initiatieven te nemen die kunnen
zorgen voor een verdere werking en uitstraling van het ‘visitekaartje’ van Melle.
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Funerair Erfgoed
Bijdrage 5
door Jan Olsen
Met deze vijfde bijdrage over ons funerair erfgoed zetten we onze wandeling verder langs de nog
resterende grafmonumenten op het kerkhof palend aan de Sint-Martinuskerk. Ook deze keer weten
we kennis te nemen van enkele zeer markante persoonlijkheden die een stempel hebben weten te
drukken op het gemeenschapsleven van onze gemeente.
We houden eerst even halt aan de laatste rustplaats van de familie Picha-Dierickx. Het
monument bestaat uit een zuil bekroond met een kruisbeeld en staande op een min of meer
kubusvormige blok waarop een plaat is bevestigd met daarop de vermelding van wie er begraven
ligt, met name het echtpaar Thomas-Picha en daaronder R.I.P. (Requiescant In Pace, vrij vertaald:
hij of zij ruste in vrede). Op de zuil is een stenen krans aangebracht (symbool voor het eeuwig
leven) met daarin nog één resterende foto op porselein, namelijk deze van Emma Dierickx (dochter
van Pieter Dierickx, burgemeester van Melle van 1865 tot 1885, zie ook De Gonde jaargang 39 2011- nr. 1 p. 6), de andere, deze van haar echtgenoot Thomas Picha is verdwenen. Een zuil
verwijst in de funeraire symboliek naar geestelijke kracht en standvastigheid.
Thomas Picha werd geboren te Gent op 19 juli 1866 als zoon van de fabrikant Thomas Picha
(1816-1896) en Eugénie Van De Velde (1822-1882). Hij huwde te Melle op 26 mei 1886 met
Emma Dierickx (° te Melle op 31 december 1861 als dochter van voornoemde Pieter, 1806-1893,
en Stephanie Liedts, 1838-1913).
Thomas Picha was zoals zijn vader een ondernemende persoonlijkheid, zijn firma ‘Thomas Picha en
Cie’ (cementfabrikanten) kocht in 1902 de gebouwen van de gewezen fabriek van Louis Le Grand
tegen Kwatrecht. Er werden er o.a. cementen vloertegels met ingekleurde motieven geproduceerd.
In de collecties van het Gemeentelijk Museum hebben we enkele van deze exemplaren steken, die
ons geschonken werden door een achterkleinzoon, met name Jean Vander Auwermeulen. Thomas
Picha was ook een man met frisse ideeën, zo liet hij in de kelders van zijn bedrijf grotten bouwen
met stalagmieten en stalactieten erbij. Het werd op zondag een ware toeristische trekpleister,
Thomas Picha gidste de bezoekers door gangen en zalen, trappen op en af en liet ze dan opeens de
hoogte inkijken en heel hoog zag men daglicht, zo diep zaten ze liet de gids hen verstaan, doch in
werkelijkheid stonden ze onder een in onbruik geraakte fabrieksschoorsteen en keken ze daar de
hoogte in, ze zaten helemaal niet zo diep onder de grond maar waren wel in de loop van de
wandeling door de nepgrotten gedesoriënteerd geraakt. De hele zaak stond bekend als ‘de grotten
van Kwatrecht’, er werden zelfs zichtkaarten hieromtrent
uitgegeven.
Een andere realisatie van hem was het bouwen van een
volledig uit beton opgetrokken woonhuis (inclusief het dak),
het bestaat nog en bevindt zich langs de Brusselsesteenweg
tegen het kruispunt met het Gemeenteplein. In de voorgevel
is een medaillon met zijn portret aangebracht, een werkstuk
van de Gentse beeldhouwer Domien Van den Bossche. Een
achterkleindochter van hem is daarin nog steeds woonachtig.
Medaillon met portret van Thomas Picha.

Hij was ook een tijdje politiek actief in Melle, dit als
gemeenteraadslid
van
1900
tot
1905
onder
het
burgemeesterschap van Gustaaf Botelberge en Joseph Halart.
Thomas Picha overleed te Melle op 25 september 1905, zijn
echtgenote eveneens te Melle, doch meer dan dertig jaren
later, namelijk op 28 oktober 1936.
Na de dood van Thomas Picha werden de fabrieksgebouwen te Melle verkocht aan de textielfirma
De Backer-De Rudder.
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De porseleinen foto van Emma Dierickx.

De betonnen woning van Thomas Picha.

Het grafmonument van de familie Picha-Dierickx.
De grotten van Kwatrecht.

Grafmonument van de familie Botelberge-Vertriest.
Woning van de familie Botelberge.

Gustaaf Botelberge met zijn echtgenote, zijn kinderen
en zijn kleinkinderen in de tuin.

Portret van Gustaaf Botelberge.
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Naast de laatste rustplaats van het koppel Picha-Dierickx bevindt zich het grafmonument, type
sarcofaag, van de familie Botelberge-Vertriest.

De bloemisterij van Leopold Botelberge en Célina De Coster.

Het oud-gemeentehuis langs de
Brusselsesteenweg.

De blauwfabriek na de verwoestende gevechten op 7
september 1914 tegen de oprukkende Duitse legertroepen.

Gustaaf Botelberge, tijdens zijn leven bekend als nijveraar, werd geboren te Gent op 8 mei 1843
en huwde er op 3 april 1869 met Valentina Vertriest (° te Gent op 12 november 1846). Gustaaf
Botelberge was actief in een bedrijf tegen Kwatrecht dat linnen verfde en indertijd bekend stond als
de zogenaamde blauwfabriek, ook nog “l’Ultramarine” genaamd. Arthur Verhaegen (bijgenaamd ‘de
rode baron’, medestichter van het anti-socialistisch dagblad ‘Het Volk’ en notoir volgeling van de
neogotiek) en Louis van de Poele (beiden telgen uit bekende 19de eeuwse Gentse burgerfamilies)
zaten eveneens met een deel van hun kapitaal in dit initiatief. In 1895 lieten ze de qua stijl
eclectische (en nog bestaande en ons bekend met de naam “Thérèse Ange” of “Marie Henriëtte”)
villa langs de Brusselsesteenweg bouwen (heden het nr. 248). Gustaaf Botelberge maakte vanaf
1879 deel uit van de Melse gemeenteraad en werd in 1882 burgemeester, deze functie behield hij
tot zijn overlijden in 1903. Het is onder zijn burgemeesterschap dat in 1886 het gemeentehuis
langs de steenweg werd gebouwd, vandaag spreken wij van het oud-gemeentehuis (vorig jaar nog
beschermd als monument), dit gebouw biedt sinds begin de jaren 1970 onderdak aan het
Gemeentelijk Museum. Via de katholieke strekking werd hij in het kanton Oosterzele in 1894
verkozen tot provincieraadslid, een mandaat dat hij behield tot zijn dood. Een zoon van hem, met
name Leopold, werd op vaders initiatief bloemist en huwde met Célina De Coster, dochter van de
bloemist Joseph De Coster en Octavie Vercauteren. De bloemisterij Botelberge-De Coster was
gevestigd langs de Brusselsesteenweg op de wijk Zwaanhoek.
Gustaaf Botelberge overleed te Gent (in een residentie die hij bezat in de Sint-Pietersnieuwstraat)
op 22 december 1903, na diens dood verhuisde zijn weduwe naar Gent. Daar overleed zij in haar
woning op de Charles de Kerchovelaan op 19 oktober 1920.
Het volgende grafmonument, bekroond met een eenvoudig stenen kruisbeeld met Christusfiguur,
behoort toe aan de familie Vercauteren-Van Olmen. De bloemist Emiel Vercauteren zag het
levenslicht te Heusden op 12 juli 1855. Hij huwde op 5 november 1883 te Norderwijk (een
gemeente in de provincie Antwerpen) met Mathilde Van Olmen (° te Norderwijk op 22 december
1855). Zijn oudere zuster Octavie Vercauteren (° te Heusden op 21 oktober 1849) was in 1870 te
Heusden gehuwd met de Mellenaar Joseph De Coster (burgemeester te Melle van 1905 tot 1912),
deze beide laatsten waren de ouders van Celina De Coster met wie Leopold Botelberge (zie
hierboven) huwde. Via zijn nichtje was Emiel dus verwant met de familie Botelberge. Het gezin
Vercauteren-Van Olmen baatte op de wijk Zwaanhoek eveneens langs de Brusselsesteenweg een
bloemisterij uit, we mogen hen overigens tot de eerste generaties bloemisten rekenen die Melle de
roem gaven die tot ver buiten ’s lands grenzen reikten. Een zoon van hen, Joseph Aloïs
Vercauteren, eveneens bloemist, was van 1921 tot 1926 gemeenteraadslid te Melle.
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Emiel Vercauteren overleed te Melle op 28 maart 1903, zijn echtgenote, Mathilde Van Olmen
verhuisde op hoge leeftijd, namelijk in november 1939 naar Gent, haar overlijdensdatum is ons
niet bekend.

De bloemisterij van Emiel Vercauteren.

Het grafmonument van de familie Vercauteren-Van
Olmen.

(wordt vervolgd)

Europese Nacht van de Vleermuis
Dit jaar gaat onze Europese Nacht van de Vleermuis door in Gavere. Deze jaarlijkse activiteit heeft
als doel die mysterieuze en veelal onbegrepen zoogdiertjes in een goed nachtlicht te stellen.
Dat gebeurt aan de hand van een boeiende presentatie over het reilen en zeilen van deze
symphatieke fladderaars. Daarna nemen ervaren vleermuisgidsen je mee op een nachtelijke tocht
langs een oude Scheldearm en doorheen een kasteelpark waar we vleermuizen zullen kunnen zien
en vooral ook horen via de 'batdetector'.
Onderweg passeren we verder nog een 'spannende verhalen'-plek, krijgen we allerlei geluiden van
nachtdieren te horen en nemen we een kijkje in een ijskelder. Ook zullen we tijdens deze tocht
uitgebreid kunnen kennismaken met die andere interessante nachtelijke fladderaartjes, nl. de
nachtvlinders.
Het bat-café is continu open en voor de liefhebbers zijn er overheerlijke stukken taart verkrijgbaar.
Voor de kleinsten is er ook gratis kindergrime voorzien.
Deze gratis activiteit gaat door op zaterdag 27
augustus
vanaf
19.00u
in
Gemeentelijk
Ontmoetingscentrum De Racing, Markt 20, 9890
Gavere. Inschrijven is niet nodig.
Er zijn parkeermogelijkheden op het marktplein
zelf of op de parking aan de Sportdreef .
Voor buggy's en andersvaliden is een speciaal
traject voorzien.
David Galens
david.galens@skynet.be
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IN HET VOORBIJGAAN
Regenboogman:
omdat oorlog
zinloos is
door Norbert De Meyer

‘Marmor, Stein und Eisen bricht’. Dat liedje uit 1965 maakte zanger Drafi Deutscher op slag
wereldberoemd. Ik neuriede het als grap bij het zien van de fonkelnieuwe Merelbekebrug en
bijhorend ijzer en beton (en hoopte, in tegenstelling tot Deutscher, dat ze lang stand mag houden
die brug). Sober, strak en modern zijn de sleutelwoorden van dit ergens te lande door slimme
koppen getekende bouwwerk en door noeste wroeters in het zweet des aanschijn uitgevoerd. In
dat verband loofde Luc Martens, zonemanager Gent Infrabel, tijdens de officiële inhuldiging ervan
op die zomerse vrijdag 29 april, toen de zon scheen met pump and circumstance, de afdeling
Kunstwerken, zijnde de ingenieurs die op papier de brug vorm gaven. Hij had het voorts over de
maatschappelijke meerwaarden van de nieuwe brug, als daar zijn veiligheid, stiptheid van het
treinverkeer en een beter onthaal en bereikbaarheid van Merelbeke-station. Tijden veranderen
niet, mensen des te meer. Iedereen mobiel en dus was de oeroude brug te vermolmd, te smal en
te onveilig. We hebben er lang naar uitgekeken, de lasten en de grollen en de strapatsen van de
Natuur er met plezier of chagrijn bijgenomen.
Er is veel water door de Gondebeek gevloeid, maar nu ligt de chique brug te blinken als een
smaragd. Een stukje dorpsgevoel ben ik er wél mee kwijtgespeeld, een relatieve gewaarwording,
maar toch. We leken steeds weer onder de oksel van de Stroppenstad door te glippen, maar
werden in snelheid genomen, bij de kraag gegrepen en terechtgewezen. Hier gij, en braaf zijn,
waarschuwden de drie torens. Denk om je veiligheid. Supersnelle dubbeldekkertreinen gieren
onder ons slaapvertrek. Een verlichte slang in het angstige duister.
Binnen pakweg vijftig jaar diept men in een smetteloos kantoor of futuristisch huis foto’s op van de
voorbije brug, waarop oudjes als komma’s over hun fiets de helling nemen. Toen de rust nog in je
oren suisde en hectoliters stilte de lucht deden trillen. Geschiedenis, dat wat geschied is. De next
generation zal over deze fletse foto’s kwebbelen en weemoedig monkellachen, waarop men het
zootje vlugvlug zal opbergen voor weer een volgende generatie. Zo werkt het labyrint van de tijd,
beeldspraak, interpretatie. Volgens de filosoof Hegel heeft de geschiedenis wel een bedoeling, maar
je mag die niet op één lijn stellen met de tijd, al blijft voor mij geschiedenis een zichtbare vorm
van tijd.
Op de uitzinnige groei van het vers aangeplante plantsoen tussen het nagelnieuwe beton is het nog
even wachten, want bomen hebben nooit haast.
Burgemeester De Maeseneer loofde de goede samenwerking tussen de verschillende partners bij
de uitvoering van de brug en zei dat het geen sinecure was om aan
ieders wensen en verlangens te voldoen. Het was op de tanden bijten,
ging hij verder, vooral voor de plaatselijke handelaars en het SintFranciscusinstituut die tijdens de aanleg met de meeste ongemakken
werden opgezadeld. Een brug, hoe spiksplinternieuw ook, is een log
gebruiksvoorwerp. Het bijhorende aangelegde plein zal worden
aangewend voor evenementen van alle slag, zonder de
verkeersveiligheid uit het oog te verliezen. Dit plein heeft een sociale
functie als openbare ruimte, dit plein leeft en beweegt, besloot de
burgervader onder handgeklap, terwijl zijn toehoorders al stiekem
naar de tapkast loensten.
Maar eerst was er nog het kunstwerk. Dat zou het orgelpunt worden
na het opbreken van de laatste werfketen. Geen stoere buste van een
koning of zijn vazal, van een woordengoochelaar of een mecenas. Die
horen thuis in kille herenhuizen met hemelhoge plafonds. Op een
doordeweekse dag vielen mijn ogen zowat uit hun kassen toen ik
vanuit een bovenraam in het Gildenhuis de ‘Man met de Regenboog’
zag. Door de geluidsmuur brekend, rende ik spoorslags de trappen af,
richting rotonde.
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Wat sta jij daar zo eenzaam hoog te dansen op die smalle sokkel, riep ik hem toe, maar hij gaf
geen sjoege. Dat de Man met de Regenboog daar zo stond te pronken, daar had zijn bedenker, zijn
schepper, Mellenaar, beeldhouwer, kunstenaar Guy Timmerman voor gezorgd. Melle-Vogelhoek, en
vooral de omgeving van het station, kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar op zijn kop met
een bommenregen. Om die zwaarwichtige en zwaarmoedige periode toch in een ietwat luchtiger
verpakking te steken, ging Guy Timmerman te rade bij moeder Natuur, waarvan de regenboog er
deel van is. De kunstenaar had het tijdens zijn toespraak bij diezelfde officiële brugopening over de
verbondenheid met wat we niet kunnen aanraken, wat hem inspireerde tot het maken van dit
beeld. Voorts wil de Regenboogman een positieve boodschap uitdragen, zijnde het licht laten
schijnen op de mensen zodat we elkaars goede werken kunnen zien, een licht dat er is voor ieder
van ons en een gevoel van verbondenheid
creëert. De mooiste woorden hield de
kunstenaar voor het laatst toen hij zei dat de
Regenboogman de gedachte wil uitdragen ven
een vredelievend gebaar, want de waanzin van
de oorlog leidt nergens toe. Een gedachte van
hoop dus, waardoor de zon op die vredige
voormiddag nog meer haar best leek te doen.
Maar ook de Regenboogman straalt van
genoegen, van welke richting je de rotonde
ook nadert. Kijk eens hoe hij daar staat te
stoefen op zijn slanke sokkel, als een
krachtpatser een regenboog torsend alsof het
een fluitje van een cent is. Toch verbeeld ik
me dat hij ’s nachts ongemerkt, in het uur van
de wolf, even om zich heen loert, de kleurrijke regenboog voor zijn voeten legt, de armen strekt,
ermee wappert en draait om de spieren soepel te maken, de kleurenboog weer oppakt en opnieuw
stokstijf in de houding gaat staan. Ach, verbeelding, waarom niet. De Regenboogman is toch ook
het product van de imaginaire wereld van de kunstenaar. Zoals de pertinent vrouwelijke trekjes die
in de figuur verscholen zitten. Een man in vrouwenoutfit brengt elkeen in verwarring.
‘Een regenboog is de gekleurde cirkelboog die een
waarnemer vanuit zijn gezichtspunt in de lucht ziet staan
als de (laagstaande) zon tegen een nevel van
waterdruppeltjes aanschijnt.’ Ik haalde de mosterd voor
deze wetenschappelijke verklaring bij Wikipedia. Een
regenboog voert me terug naar mijn acnéjaren, vader die
met een zinken ton op een kruiwagen de beerput leeg
schept en daarna het stinkende goedje royaal over zijn
moestuin strooit, of met vrienden zwervend over het pas
gemaaide land in volle nazomer, de verdoken sigaret en het
jokken over de naar ons smachtende meisjes. Dan was er
die plotse plensbui, het dondergerommel en de onzichtbare
bliksems, het hooi dat je neus kriebelt, en kliedernat
worden want schuilen onder de bomen mocht niet bij
onweer en dan… ja, dan was ie daar, de regenboog.
Zomaar uit het niets. Het slotakkoord na een hemelse natte
symfonie. Zwaar romantisch geschilderd op het doek van
de grijze hemel, met fellere kleuren naarmate hij een bocht
maakt naar de horizon toe.
Ergens ver weg in de 19de eeuw beweerde Práxedes Mateo
Sagasta (een Spanjaard, dat hoor je zo aan de klinkende
klinkers): ‘Ik weet niet waar we heen gaan, maar één ding
weet ik wel – dat we, waar we ook heen gaan, de weg
zullen kwijtraken.’ Die Zuiderling zou zich vandaag wel
twee keer bedenken voor hij die straffe uitspraak doet als hij onze Regenboogman zou zien, want
uitgelaten en huppelend zal hij ons de weg wijzen waar we wél heen moeten. Waar en wanneer het
moment daartoe is gekomen.
De Regenboogman, nog zo jong en toch al klassiek. Precies daarin schuilt het tijdloze.
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Heemkundig Nieuws
door Jan Olsen
In Memoriam Godeliva ‘Marieken’ Claus
Op 18 april 2011 ontviel ons, vrij onverwachts, Godelieve Claus, echtgenote van Edgard de Geyter.
Op zaterdagmorgen 23 april namen we van haar afscheid in de Sint-Martinuskerk te Erpe. Vele
jaren was Godelieve actief in de VVF-afdeling Aalst waarin haar man verantwoordelijk was voor de
bronnenverwerking. Wij hebben haar leren kennen in het VVF-documentatiecentrum dat toen, in de
jaren 1990, gelegen was aan de Oude Gentbaan te Aalst. Godelieve was er altijd bereid mensen te
helpen. Later weten we haar en haar man werkzaam in hun vereniging ’t Sijpt, die ook instond
voor hulp aan genealogen.
Het koppel De Geyter-Claus heeft
duidelijk haar sporen nagelaten. In de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief
en Documentatiecentrum te Melle
bevinden zich in de collecties van de
Heemkundige Vereniging De Gonde en
deze van het Oost-Vlaams VVF-centrum
voor Familiekunde meerdere boekdelen
die zij samenstelden of aan dewelke ze
hun
gewaardeerde
medewerking
verleenden, we denken hierbij o.a. aan
de familiegeschiedenis De Geyter, de
klapper op de dopen, huwelijken en
overlijdens
(1644-1796)
van
de
parochieregisters van Serskamp, een
bewerking op de akten van de
burgerlijke stand (1798-1900) van
Oordegem,
de
klapper
op
de
parochieregisters
van
de
SintFledericusparochie te Vlierzele enz. ….
Bovendien leverde Godelieve een reusachtige bijdrage bij het alfabetisch klasseren van enerzijds
krantennecrologieën en doodsprentjes die deel uitmaken van de collecties in het
documentatiecentrum te Melle.
De Heemkundige Vereniging De Gonde (waarvan ze vele jaren een trouw en achter de schermen
een zeer actief lid was) en de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) afdeling regio Gent /
Melle zullen haar steeds blijven herinneren voor haar onstuitbare inzet ten behoeve van onze
werking en de vorsers die in ons documentatiecentrum gegevens zoeken voor hun studies .
Wij houden er tevens aan nogmaals onze oprechte en
diepmenselijke gevoelens van medeleven te betuigen aan
de familie, inzonderheid aan haar echtgenoot, Edgard, haar
beide zonen Hugo en Tonny alsmede aan hun echtgenotes
en kinderen.
In Memoriam Roger Notte
Ons trouw medelid, Roger Notte overleed te Gent (A.Z.
Maria Middelares) op 12 maart 2011. Uit de vele keren dat
we met hem een gesprek mochten voeren weten we dat de
geschiedenis van zijn gemeente, waarin hij op 11 mei 1924
geboren werd, hem bijzonder boeide. Ontegensprekelijk lag
een zeer grote verdienste van hem in zijn engagement bij
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, waarvan hij behalve
een zeer actief bestuurslid ook meer dan vijfenzestig jaar
een effectief speler was, wie doet hem zoiets na? In ‘De
Gonde’ jaargang 32 (2004) nr. 1 hebben we Roger dan ook
figuurlijk eens in de bloemetjes gezet. Met zijn weduwe,
Irène Van Laere, zijn familie en vrienden delen wij het
verdriet om zijn heengaan. In onze herinnering blijft hij ook
bij ons voortleven.
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150 jaar geleden
Op 27 augustus 1861 zal het honderdvijftig jaar geleden
zijn dat de beroemde beeldhouwer Aloïs De Beule te
Zele werd geboren. Het was bij hem dat de Melse
beeldhouwer Jules Vits (1868-1935) na zijn studies aan de
Gentse kunstacademie nog een tijdje in de leer ging om
het beeldhouwersvak volledig onder de knie te krijgen. Bij
het ruime publiek in onze gemeente is hij natuurlijk vooral
bekend om van het feit dat een monumentale Christus aan
het kruis op de eerste zondag van mei 1934 een plaats
kreeg op het domein van het College van de Paters
Jozefieten, pal aan de straatkant (vandaag het begin van
de Collegebaan, tot vóór de jaren 1950 nog deel
uitmakend van de Brusselsesteenweg). Naar aanleiding
van de plechtige onthulling van dit monument, in die toen
erg gevaarlijke bocht, werd door een leerling van het
college een “Ode aan ’t kruis” gedeclameerd, een stuk
poëzie, speciaal voor deze gelegenheid in het Nederlands
geschreven door de doorgaans in het Frans schrijvende
priester-dichter Camille Melloy (Camille De Paepe). Zie ook
de bijdrage verschenen in “de Gonde”, jaargang 19 (1991)
nr. 3-4 p. 106 e.v..
Camille Melloy en Aloïs De Beule waren beiden van
eenvoudige komaf, hun vaders oefenden allebei het beroep
van schoenmaker uit. Aloïs De Beule en Jules Vits hadden
beiden gemeen dat ze hun kunstenaarsloopbaan hadden ingezet met het op jonge leeftijd snijden
van figuurtjes in hout.
Voorbije activiteiten
Op zondag 17 april laatstleden namen we met enkele leden van onze vereniging deel aan de
47ste heemdag in Oost-Vlaanderen.
Dit jaar waren we te gast in Aalst,
alwaar de Heemkundige Kring De
Faluintjes
(met
werkingsgebied:
Baardegem, Herdersem, Meldert en
Moorsel) de organisatie op zich had
genomen. Het werd een prachtige en
bijzonder boeiende dag waarin het
thema van de hop centraal stond, een
paar boeiende referaten door Kristof
Papin en Guido Vandermarliere alsook

de voorstelling van het hopproject van
de Erfgoedcel Aalst door Sofie Van
Steenbrugge vormden de ruggengraat in
de voormiddag. ’s Middags konden we
genieten van heerlijke hopscheuten en ’s
namiddags stond een bezoek aan een
hopveld en een gewezen brouwerij
(gerenoveerd tot hotel-restaurant) op
het programma. Deze dag werd gepast
afgesloten met de uitreiking van de
gegeerde Reinaertprijs aan Luc Van
Driessche (jarenlang bestuurslid van Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw en recentelijk de voorzitter
van onze zusterkring uit Wieze), ook van onzetwege hiervoor een dikke proficiat!
Onze algemene vergadering, georganiseerd in de BIB op donderdagavond 28 april 2011,
waarbij Xavier Perneel ons ongemeen wist te boeien met zijn, vaak ludiek aangebracht, verhaal
over de geschiedenis van de Gentse feesten, lag qua opkomst van onze leden een beetje onder
de verwachtingen, de afwezigen hadden deze keer zeker ongelijk. Behalve deze voordracht gaf
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onze voorzitter een bondig relaas van
onze voorbije werking en kondigde de
komende activiteiten aan. Een receptie
met streekbieren, ons geschonken door
Brouwerij Huyghe, en een gezellige
babbel sloten deze activiteit af.
Nogmaals een grote pluim en een
woord van dank voor de voortreffelijke
gastvrijheid van de bibliothecaris Rita
en haar medewerkers!

Enkele leden van onze heemkundige
vereniging grepen op zaterdag 21
mei laatstleden de aangeboden kans om een bezoek te brengen aan het Museum Nicolas te
Lessines, dat volledig gewijd is aan het artistiek schilderwerk van de te Melle geboren kunstenares
Nicole Baeyens, bovendien is zij sinds
vele jaren een trouw lid aan onze
vereniging. Kunstcriticus Hugo Brutin
was er onze gids en wist ons met de
duiding van de kunstwerken bijzonder
te boeien. Achteraf werden we zeer
gastvrij onthaald in de tuin van het

woonhuis van de kunstenares Nicolas voor
een drink. Het prachtige weder kregen er als
toemaatje bij. Over Nicolas publiceerden we
een bijdrage in De Gonde, jaargang 38
(2010) nr. 4 p. 9 e.v..

Op zaterdagnamiddag 28 mei 2011 organiseerde onze vereniging een door ons bestuurslid Jan
Olsen gegidste wandeling langs het nog resterend stukje kerkhof aan de Sint-Martinuskerk te Melle
en de aan de overzijde van de straat gelegen gemeentelijke begraafplaats. Deze activiteit kaderde
in de “Europese Week van de
Begraafplaatsen” en werd ook in een
nationale
brochure
uitgebreid
aangekondigd. Aandacht werd besteed
o.a. aan de nog aanwezige symbolen,
de bouwstijlen van de grafmonumenten
en uiteraard aan de er begraven
liggende personen die elk op hun
manier deel uitmaakten van het leven
in onze gemeente en aldus ook hun
plaats hebben in onze plaatselijke
geschiedenis. De bijdragen over ons
funerair erfgoed in onze gemeente
die met regelmaat verschijnen in ons
heemkundig tijdschrift sluiten hier
nauw bij aan.
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Wensen voor een huwelijkspaar
uit Gontrode in 1906
door Jan Olsen
Via ons lid Liliane Verstraeten ontvingen wij een mooi documentje van wel honderdenvijf jaar oud
waarin leden van de Gontroodse veloclub (sic) “Rijden is plezant” hun beste wensen uiten
naar aanleiding van het huwelijk van hun medelid Jozef Verstichelen met Odile Meert op 17
maart 1906 (we vermoeden dat het paar op vrijdag de 16de burgerlijk huwden en de dag erna
kerkelijk en aansluitend aldus een feest organiseerden waarop deze wensbrief werd voorgelezen).
We drukken hier de originele tekst (zij het verkleind) alsmede een getypte versie af. Hiermee laten
we u meegenieten van een stukje proza uit de tijd van toen.
Wie waren die mensen eigenlijk? Wel Jozef (Joseph) Verstichel(en) werd te Gontrode geboren op 5
september 1876 als zoon van Jan Baptiste en Philomena Van Royen. Jan Baptiste overleed te
Gontrode op 1 juni 1892, zijn echtgenote eveneens te Gontrode en dit op 14 november 1888 (dus
3,5 jaar vroeger). Na de dood van zijn ouders en vóór zijn huwelijk heeft Jozef Verstichel(en) een
tijdje op de wijk Mullem gewoond bij zijn oom, de landbouwer Edmond Verstichel(en), ° te
Gontrode op 11 april 1842.
Op 16 maart 1906 huwt hij te Landskouter met Marie Odile Meert, bloemwerkster en dochter van
Franciscus en Marie Josephine Bekaert. Zij was geboren te Landskouter op 6 april 1871. Na hun
trouw ging het koppel langs de Geraardsbergsesteenweg wonen en weten we hem in de
bevolkingsboeken van Gontrode ingeschreven staan als spoorwegwerkman. Het gezin werd
gezegend met twee zonen: Herman (° te Gontrode op 1 juli 1906) en Gilbert (° te Gontrode op 30
april 1911).
Jozef Verstichel(en) overleed te Gontrode op 10 september 1944. Zijn weduwe Odile Meert stierf
eveneens te Gontrode, dit zes jaren later, namelijk op 29 oktober 1950.
Hertegalmen opgedragen door de leden van den Veloclub, “Rijden is plezant”, te Gontrode, aan
hun geacht Medelid, Jozef Verstichel en zijn duurbare levensgezellin, Odile Meert, bij hunne eerste
reis in ’t huwelijksbootje, op Zaterdag 17 maart 1906.
Geliefde Echtelingen,
Met lichten stap, lachende wezen en jubelend gemoed zijt gij heden in ’t huwelijksbootje getreden.
Wij allen, uwe toegenegene vrienden, juichen uit ganschen herte:
Goede reis op zee! Goede reis op zee!
Goede reis op de huwelijkszee!
’t is schoon bij helder weer in eenen hof te wandelen waar twee sierlijke rozen, op éénen stengel
prijkende, naar elkander minzaam toezien en al buigende de eene de andere zachtjes streelen; - ’t
is aangenaam te rusten in ’t lommer van eenen appelboom, in wiens kruin twee vroolijke vinken
sedert verschillige dagen een kunstig nestje maken en door blij gezang te kennen geven, dat zij
eene gezegende toekomst verhopen; - doch veel roerender en treffender is het op den toestand na
te denken van twee minnende wezens zooals Gij, Vriend Jozef, beste Odile, die na lange en
getrouwe liefde, eindelijk hand in hand de plechtige belofte hebt gedaan,
+gedurende gansch uw leven in een zelfde bootje te varen en standvastig malkanders geluk te
betrachten.
Ook begrijpen wij de vreugde welke U beiden bezielt; ’t is immers zoo aangenaam op ’t blinkende
water te mogen varen, wanneer de zonne minzaam lonkt en de ruischende golfjes liefderijk
roepen:
Bekoorlijk paar, wiegelt en schommelt naar uw verlangen.
Wij zullen U vereeren met onze helderste zangen!
Maar, zegt men, de zee bevat zooveel gevaren! Menigeen die vol lust en moed vertrok zag zijn
bootje langs onbekende wegen verdolen of tegen de harde rotsen verbrijzelen en breken!
’t Is waar! Doch als men, zooals Gij, op helder verstand, vurigen iever en onverbreekbare liefde
mag wennen, dan hoeft men niets te vreezen. Voor dezulken wordt onze wensch verhoord:
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Doorklievet Gij
moedig de
dansende
baren,
Bevrijd van alle
onheil en
gevaren.
Gods zegen ga
met U overal
mee,
Om U te
schenken een
ongestoorden
vreê!
Goede vriend,
uwe makkers
uit den Veloclub
geven U dit
geschenk als
bewijs van
oprechte en
duurzame
genegenheid;
meteenen
roepen zij U ten
slotte vol
hertelijkheid
toe:
Jozef en Odile,
aanhoort dit
laatste woord:
Uw schip vaart
weg met
tweeën slechts
aan boord;
Komt Gij eens
weer, O!
minzaam paar,
Omringd van
eene blijde
Kinderschaar!
Goede reis op
zee! Goede reis
op zee!
Goede reis op
de
huwelijkszee!
Gontrode, 17
Maart 1906.
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Oorlogsjournaal 1914 -1918
van het ‘Maison de Melle’ (Deel 8)
vertaling door Paul Van Caeneghem

December 1916
Zaterdag 2 december. Deze morgen vertrekt knecht François te 4u30 naar Wetteren-ten-Ede om er
vlees te halen. Tijdens zijn terugtocht wordt hij aangehouden door een schildwacht. Ondanks de
tussenkomst van broeder econoom bij Feldwebel Schulze worden knecht, proviand en econoom
begeleid door de royaal besnorde schildwacht, naar Gent gevoerd.
Grote beroering is het gevolg. Want hoe de eetlust van het hongerige collegevolkje verzadigen
zonder vlees, vis, noch eieren of kaas? Broeder econoom komt huiswaarts rond 13 uur. Hij heeft
bemiddeld bij majoor Hump. Die
beloofde te doen wat hij kon, maar is
sinds kort gedetacheerd naar een
andere compagnie. Uiteindelijk kan
broeder
econoom
rond
zes
uur
terugkeren met de fameuse vleesmand.
Wij komen ervan af met een boete van
50 mark.
Ingang van het College van de Paters
Jozefieten te Melle zoals het eruit zag tijdens
Wereldoorlog I.

Woensdag 6 december. Wij denken dat
de ‘vleesaffaire’ opgezet spel was door
Feldwebel Schulze. Deze is een
toekomstige protestantse dominee, en een zeer fanatiek heerschap. Wellicht wou hij zich wreken
om de moeilijkheden die hem te beurt vielen in verband met de destijds door hem ‘geleende’
tafelserviezen. Het Sint-Niklaasfeest is uiterst rustig verlopen bij de leerlingen. Ondanks het
ontbreken van speculoos bij het ontbijt was er toch hun traditionele vuistslag op tafel.
Vrijdag 8 december. Feest van de Onbevlekte Ontvangenis. ’s Avonds is er een filmvoorstelling.
Vreugde onder de studenten: het is een uitzonderlijke ontspanning voor hen. De film werd
ondersteund door de muziek van een platendraaier.
Vrijdag 22 december. Vooravond van de vakantie. De laatste paspoorten werden vandaag
uitgedeeld. Kregen er geen: de Van Delfts, Marc en Gisbert van Muizen, Hubert van de Sande van
Oostende, Léon Brugghe en Victor van Meyel van Warcoing. Beide laatsten moeten morgen
terugkeren naar Gent. ’s Avonds, te 5u30, worden de trimestriële uitslagen geproclameerd in het
amfitheater. Op een tafel worden enkele fysica-instrumenten tentoongesteld. Enkele leerlingen
dragen voor. Gisbert van Delft: “De twee soorten drinkglazen”, Gaston De Valck: “De bedelzak”,
Nestor Mornie: “De melkmeid en de melkpot”, Palmer Desmet: “Lodewijk XVII”, Léon van
Spaendonck: “Aan Gent” en Marc van Delft: “De koets en de mug”.
Hierbij de algemene resultaten. Op 61 leerlingen die aan de proefwerken deelnamen hebben 55
hun trimestriële kaart verdiend, zes haalden de vereiste zes op tien niet.
Wat de 55 leerlingen betreft die hun erekaart behaalden, was de verdeling als volgt: drie
behaalden de grootste onderscheiding, nl.: de heer van Meyel (2de commerciële afdeling), W.
Dierickx en Felix Steeman (wetenschappelijke afdeling) met meer dan negen op tien van de
punten. Dan waren er nog zestien grote onderscheidingen, zeventien onderscheidingen en
negentien met voldoening.
Zaterdag 23 december. Victor van Meyel en Léon Brugghe kwamen in het bezit van hun paspoort.
Zij zullen de trein van 14 uur nemen, drie uur wachten te Doornik, om daarna nog drie uur te voet
te moeten stappen om te middernacht thuis te geraken. Een uiterst snelle reis dus.
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Zondag 24 en maandag 25 december. Kerstnacht wordt een eenzame bedoening in mineur, zonder
kerstkribbe, feesttapijten of aangepaste verlichting. Beneden bezatten de Duitsers zich in de
kantine.

Vierde oorlogsjaar: 1917
Januari 1917
Zaterdag 6 januari. Gisterenavond hebben de soldaten van de eerste compagnie hun vertrek
voorbereid. Ze hebben hier geen het minste souvenir van hun verblijf nagelaten. Alleen een
onbeschrijfelijke hoop afval, waarbij de Augiasstallen die Hercules moest opruimen klein bier
blijken te zijn.
Maandag 8 januari. Alle leerlingen waren voltallig bij de terugkeer, aangevuld met drie
nieuwkomers.
Dinsdag 22 januari. Wij zitten al drie dagen zonder kolen.
Dit bij een temperatuur van -10 graden. Wij behelpen ons
met hout dat er gelukkig in overvloed is. Te Gent blijkt er
nochtans een grote kolenvoorraad beschikbaar te zijn,
maar de Duitsers remmen het vervoer ervan af. Vandaag
komen er 3.000 kilogram toe, maar dan wel voor de troep.
Door de goede zorgen van de burgemeester krijgen wij
500 kilo aardappelen om onze bijna totaal geslonken
voorraad aan te vullen.
Detail van de buste van Léon van Pottelsberghe de la Potterie,
burgemeester van Melle van 1912 tot 1921. Het plaasteren model
ervan bevindt zich in de collectie van het Gemeentelijk Museum
ondergebracht in de afdeling rond het leven en werk van de Melse
beeldhouwer Jules Vits (1868-1935).

Zondag 28 januari. Het wordt Siberisch koud: deze nacht
zonk de thermometer tot-18 graden. De heer Vandevelde
kon ons vandaag zijn voorraad levensmiddelen niet
bezorgen, daar zij door een patrouille in beslag werden
genomen. ’s Avonds kon broeder econoom de voorraad
recupereren.

Duitse soldaten, sneeuw aan het vegen aan
de ingang van het college te Melle.

(wordt vervolgd …)
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ZOMERTENTOONSTELLING 2011
“Schatten van op onze zolder”
tentoonstelling van:
oude voorwerpen uit de reserves van het Gemeentelijk Museum
organisatie: Gemeentelijk Museum i.s.m. de Heemkundige Vereniging de Gonde
waar: Gemeentelijk Museum, Brusselsesteenweg 395 te 9090 Melle
wanneer: za. 2 juli, zo. 3 juli en ma. 4 juli telkens van 10 tot 18 uur
info: 09.252.26.47 en museum.melle@skynet.be

OPENDEURDAGEN GEMEENTELIJK ARCHIEF
EN DOCUMENTATIECENTRUM
thema: “Kennismaking met oude geschriften”
organisatie: Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum i.s.m. de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde (VVF), afdelingen Melle en regio Gent
waar: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle
wanneer: za. 2 juli, zo. 3 juli en ma. 4 juli 2011 telkens van 10 tot 18 uur
info: 09.252.26.47 en museum.melle@skynet.be

….VERKOOP VAN TWEEDEHANDSE BOEKEN GENEALOGIE EN GESCHIEDENIS….
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INHOUDSTAFEL

Een Huis een Havenlicht
Open Monumentendag in Vlaanderen
Zo begon het …
Funerair Erfgoed Bijdrage 5
Europese nacht van de vleermuis
In het voorbijgaan: Regenboogman: omdat oorlog zinloos is
Heemkundig Nieuws
Wensen voor een huwelijkspaar uit Gontrode in 1906
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het ‘Maison de Melle’ (Deel 8)

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer
-

Norbert De Meyer
Ginette Desmet
Xavier De Schryver (foto)
Daniël Lemmens
Jan Olsen
Raoul Schepens (foto)
Paul Van Caeneghem
Françoise Verhoosele (opmaak)

druk GREG@L-COPY
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2
5
6
9
12
13
15
19
21

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
(enkel 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 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/

