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Woord vooraf,
Een echt mooie zomer was het niet, alhoewel, de temperaturen waren niet echt laag, er
viel wel behoorlijk wat regen, als we naar de bloementuinen keken kregen we een beetje
een Engelandgevoel, daar regent het iets vaker dan hier en wat me daar steeds is
opgevallen: de bloemen staan er vaak heel kleurig bij en het groen lijkt er o zo fris. De
weersomstandigheden boden dan weer kansen om wat meer dan anders in boeken te
snuisteren en de tijdschriften ter hand te nemen die al lang op raadpleging wachtten.
Aan elke medaille zijn er dus twee kanten, dat leest u verder op ook over die munt die
meer dan duizend jaar geleden geslagen werd te Melle in Frankrijk toen Karel de
Kale er koning was.
Onze tentoonstelling “Een huis, een havenlicht…” (de kunstcollectie van Anton van
Wilderode te gast in Melle) mogen we met reden een succes noemen, een
negenhonderdtal geïnteresseerden mochten we er verwelkomen. Een verslag hierover
vindt je in dit tidschriftnummer van onze heemkundige vereniging.
Verder bieden we je het vervolg van de vertaling van het Journal de guerre 19141918 van het Maison de Melle, een bijdrage over ons funerair erfgoed, iets over een
broodstempel en natuurlijk weerom een prachtig stukje literatuur van onze
medewerker Norbert De Meyer, deze keer heeft hij zijn fiets uit de stal genomen en is hij
op verkenning getrokken langs de Schelde, die vaak bezongen stroom die mee de
grenzen van onze gemeente bepaalt.
Behoudens de uitgave van ons tijdschrift werken we gestadig verder aan de
geschiedenis van de bloemisterijen van Melle (wellicht wordt het boek daaromtrent
volgend jaar uitgegeven, we houden u op de hoogte), ook zijn we actief in de werkgroep
die de herdenking in 2014 van Wereldoorlog I in onze gemeente voorbereidt en maken
we deel uit van de reflectiegroep van de Erfgoedcel Viersprong/Land van Rode.
Mocht u overigens geïnteresseerd zijn in de werking van dit initiatief, dat als werkgebied
Melle, Merelbeke, Oosterezele en Sint-Lievens-Houtem omvat, dan kunt u zich
inschrijven op de Nieuwsbrief, een eenvoudig mailtje sturen naar info@4sprong.be is
voldoende. Ook kan je de webstek terzake bezoeken: www.erfgoedcelviersprong.be.
Jan Olsen
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Broodstempel
door Jan Olsen

In het tijdschrift „Ons Heem‟ (Tijdschrift over lokaal erfgoed in Vlaanderen) jg. 62 (2009) nr. 3 p.
31 e.v.1 van onze landelijke koepelorganisatie Heemkunde Vlaanderen vzw verscheen een
interessant artikel van de hand van Henri Vannoppen over broodstempels. Deze stempels werden
gebruikt om de firmanaam, de broodsoort of het gewicht van het brood aan te geven op het brood.
Het gebruik van de broodstempel is eeuwen oud en over de gehele wereld verspreid. Het was en is
vaak vandaag o.a. nog bijzonder nuttig daar waar men nog broden bakt in gemeenschappelijke
ovens. Er bestaan wetgeving en gemeentelijke verordeningen over het gebruik ervan, afgeschaft
zijn deze eigenlijk nooit geworden.
In het standaardwerk over huismerken “Die Haus- und Hofmarken” (Berlijn / 1870, heruitgave in
1890) vermeldde de Duitse rechtshistoricus C. G. Homeyer eveneens het bestaan ervan (zie p. 281
en 436)
Ons medelid, Raoul Schepens, die tot eind 2006, als laatste van vijf, waarvan vier generaties de
bakkerij Schepens runde langs de Brusselsesteenweg in onze gemeente2, bezit nog zo‟n
broodstempel (zie bijgaande foto‟s). Het stukje alaam meet op zijn breedste 10 cm en op zijn
hoogste eveneens 10 cm. Het is vervaardigd uit een houten plankje met houten steel en met
nagels werden letters in spiegelbeeld gevormd, zijnde de initialen S en J die staan voor Schepens
Jean (wijlen de vader van Raoul).
Op de bijgaande foto‟s ziet u deze broodstempel vanuit verschillende hoeken bekeken alsook een
afdruk in plasticine.

1

U kunt dit tijdschrift inkijken in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle.
Voor wat achtergrondgegevens over de familie Schepens verwijzen we naar ‘De Gonde’ jg. 39 (2011) nr. 1
onder Funerair Erfgoed (bijdrage 4), p. 2 en volgende.
2
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Funerair Erfgoed
Bijdrage 6
door Jan Olsen
Met deze bijdrage eindigen we onze rondgang op het nog resterend deel van het kerkhof rond de
Sint-Martinuskerk. Doch vooraf eerst iets korts over een videofilm geïnspireerd op de
gemeentelijke begraafplaats te Melle:
Met de kortfilm (12 min.) “Onvergetelijk”, gemaakt als afstudeerproject voor de kunstacademie
van Wetteren, slaagde de Mellenaar Johan Van Den Daele erin een prachtige schets te maken
van onze gemeentelijke begraafplaats. Sfeer voert hierin de hoofdtoon. Johan liet zich voor zijn
onderwerp inspireren door een funeraire wandeling op Open Monumentendag (zondag 13
september 2009) te Melle. Onze heemkundige vereniging stond toen in voor de praktische
organisatie ervan.
Op dinsdagavond 28 juni laatstleden mocht een schare genodigden in het polyvalente zaaltje van
de Bib genieten van dit mooie visuele werkstuk. De maker laat in zijn film enkele bezoekers aan de
begraafplaats even aan het woord, zijn aandacht gaat ook naar enkele belangrijke figuren die er
ooit hun laatste rustplaats kregen, zoals de Fransschrijvende priester-dichter en schrijver Camille
Melloy (Camille De Paepe), de beeldhouwer Jules Vits en de kleinkunstkunstenaar Wim De Craene.
Het grafmonument van de familie De Cock-Mortier bevat
diverse porseleinen foto‟s van leden die er begraven
liggen. Zeker weten we dat Casimir De Cock en zijn
echtgenote Maria Leonide Mortier er hun laatste
rustplaats vonden.

Casimir De Cock werd te Melle geboren op
26 juli 1841 als zoon van Joseph de Cock
en Rosalie De Raedt, hij was slachter van
beroep en hield ook winkel in de
Kloosterstraat waar heden de familie
Pauwels-Moeraert
woonachtig
is.
Hij
huwde te Melle op 1 juli 1863 met Marie
Leonide (Leonie) Mortier, zij zag het
levenslicht eveneens te Melle, dit op 23
juni 1834 als dochter van Pieter Mortier en
Regina Hessens, hun andere dochter (dus
de zuster van Maria Leonide) Eugenia
Mortier
kennen we als de tweede
echtgenote van Joannes Knockaert die in
de 19de eeuw de herberg “In den Vogel”
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(gelegen in de huidige Merelbekestraat op de plaats waar de zaak Finora zich heden bevindt)
uitbaatte en aanleiding gaf om deze Melse wijk de naam Vogelhoek te geven (zie ook een artikel in
De Gonde, jg. 20 -1992- nr. 1 p. 11 e.v., „De herberg In den Vogel‟ door Jan Olsen).
Casimir De Cock overleed te Melle op 27 juli 1916, zijn vrouw was hem voorgegaan op 3 april
1900, eveneens te Melle.
De grafzerk links ernaast herinnert ons aan de familie Gerard,
Theodore Gerard, die helemaal boven aan op de zerk is
vermeld, was een zeer verdienstelijk genrekunstschilder die
tijdens zijn actief leven hoofdzakelijk in het Brusselse heeft
gewerkt. Schilderijen van hem zijn in diverse binnen- en
buitenlandse musea te bewonderen, in het Museum voor Schone
Kunsten te Gent weten we van de aanwezigheid van het uit
1880 daterend schitterend werk “Op de gezondheid van de
pastoor”.

Theodore Gerard werd te Gent geboren op 9 december 1829 als zoon van Eugenius Amatus
Gerard (schilder van beroep) en Maria Francisca Becker. Hij volgde les aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten te Gent. Op 3 september 1851 huwde hij te Gent met de naaister Joanna
Vanden Bulcke (° te Gentbrugge op 7 februari 1829 als dochter van de timmerman Carolus
Vanden Bulcke en Judoca Pourceau). Wie over deze familie en in het bijzonder over de
kunstschilder Theodore Gerard alsook over zijn kinderen meer wil weten kan terecht bij een
uitgebreide bijdrage van Jan Olsen in De Gonde, jg. 30 (2002) nr. 2 p. 3 en volgende „Theodore
Gerard, een 19de eeuwse genreschilder, overleed 100 jaar geleden te Melle‟.
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Een gedeelte van het gezin Gerard-Vanden Bulcke kwam eind de 19de
eeuw te Melle wonen. Theodore Gerard overleed te Melle op 29
oktober 1902, zijn echtgenote was hem er voorgegaan in 1894.
Enkele kinderen waren hun ouders vanuit het Brusselse naar Melle
gevolgd, zoals Charles Gerard (ook een verdienstelijk tekenaar en
kunstschilder, hij gaf overigens jaren les aan het College van de
paters Jozefieten te Melle en liet een woning optrekken langs de
Brusselsesteenweg, het huidige nummer 359), Charles werd te SintJoost-ten-Node geboren op 6 augustus 1857, hij bleef ongehuwd en
zorgde voor zijn zieke jongere zuster Valérie Gerard (° te
Schaarbeek op 30 juni 1870 en overleden te Gent in 1950 –en te
Melle begraven). Charles overleed te Melle op 13 maart 1932.
Joséphine Gerard was de tweede echtgenote van de bloemist Jules
(Julien) De Vos (° Kruishoutem 28 juni 1857 en + Melle 4 januari
1926, zijn bloemisterij lag langs de Brusselsesteenweg schuin
tegenover de woning van Charles Gerard), Joséphine was geboren te
Schaarbeek op 6 oktober 1860 en overleed kinderloos te Melle op 16
februari 1940, ze hield een wijnhandel open in de Kloosterstraat en mocht onder haar klanten een
zekere Arsène Goedertier rekenen, de vermeende dief van het paneel „de rechtvaardige rechters‟
van het wereldberoemde schilderij het Lam Gods uit de Gentse Sint-Baafskathedraal. Joséphine
Gerard was een goeie vriendin van de echtgenote van de beeldhouwer Jules Vits, hij maakte
overigens een buste van haar die zich bevindt in de collectie van het Gemeentelijk Museum te
Melle.

Een andere dochter die mee naar Melle was verhuisd was Emelie (Jeanne) Gerard, zij was ook te
Schaarbeek geboren, dit op 11 december 1864, zij huwde dokter August Verbraeken (°
Zwijndrecht 13 mei 1832 en + Melle 18 augustus 1898, hij was een eerste maal gehuwd geweest
met Emelie van Turenhout, een schoonzuster van de koninklijke calligraaf Charles de Jaegher). Het
gezin Verbraeken-Gerard had één dochter, namelijk Germaine (° Melle 3 april 1890). Emelie
Gerard overleed te Evergem in 1935.
De opstaande steen met grafplaat waarin de namen van de begravenen is gegraveerd bevat een
lauwerkrans als teken van eeuwig leven en overwinning op de dood. Het geheel is bekroond met
een eenvoudig kruisbeeld.
Het allerlaatste nog bestaande grafmonument op het kerkhof aan de Sint-Martinuskerk is
deze van de familie De Mulder. De concessie voor deze grafplaats dateert uit 1891. Charles
Louis De Mulder werd geboren te Vlierzele op 19 augustus 1820 en overleed te Melle aan
maagkanker op 22 juni 1893, hij was te Melle op 22 oktober 1856 gehuwd met Amelia Kotman (°
te Gontrode op 7 april 1817 en + te Melle op 24 oktober 1881). Charles Louis De Mulder kennen
we nog als initiatiefnemer in 1888 van de bouw het gewezen Sint-Antoniuskapelleke gelegen
langs de Brusselsesteenweg, op een stukje terrein naast de woning van notaris de Brabandere (zie
De Gonde jg. 22 -1994- nr. 1, p. 24 e.v., „Het gewezen Sint-Antoniuskapelleke te Melle‟, door Jan
Olsen).
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Een zoon van hem, Denis De Mulder (gehuwd met
Elodie vande Velde), hield een hotel-restaurant open
op de hoek van de Brusselsesteenweg en de
Kerkstraat (waar heden de apotheek van Van
Heesvelde zich bevindt). Een zoon van deze laatste en
dus kleinzoon van voormelde Charles Louis, namelijk
Robert De Mulder ( ° te Melle in 1892) sneuvelde als
oorlogsvrijwilliger en deel uitmakende van het 22 ste
linieregiment (een afsplitsing van het 2de) te SintMargriete-Houtem (nabij
Tienen) op 18 augustus
1914 bij een zwaar
treffen met de Duitse invaller bij het begin van Wereldoorlog I. Als
gewezen leerling aan het College van de Paters Jozefieten te Melle
staat hij dan ook vermeld op de gedenkplaat van oorlogsslachtoffers
in de inkomhal van dit college.
In dit grafmonument zijn onderaan klimopranken aangebracht als
teken van eeuwig leven, bovenaan is een palmtak gegraveerd als
symbool voor de overwinning op de dood. Het grafmonument werd
vervaardigd door de firma Jan Mahu (1857-1917) die toen aan de
Palinghuizen te Gent haar atelier had, dit in de onmiddellijke
omgeving van de bekende Westerbegraafplaats. Diezelfde firma had
ook de zerk voor de familie De Cock (zie hoger) gemaakt.

In een volgende bijdrage starten we aan de inkom van de gemeentelijke begraafplaats die dateert
van in 1911, precies 110 jaar geleden.
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OPENING TENTOONSTELLING „EEN HUIS,
EEN HAVENLICHT‟
KUNSTCOLLECTIE ANTON VAN
WILDERODE TE GAST IN MELLE*
TRANSEPT PC CARITAS
Op vrijdagavond 19 augustus laatstleden werd de tentoonstelling “Een huis, een havenlicht” met de
gepaste luister geopend, dit met een programma dat meer dan 150 personen kon begeesteren.
Onderstaand geven we u hiervan een sfeerbeeld mee en publiceren we tevens de toespraak van
Hildegard Coupé die ze hield naar aanleiding van de academische zitting in de kapel van het
Psychiatrisch Centrum Caritas. In een volgende uitgave van ons tijdschrift bezorgen wij u een
bewerking van de toespraak van Paul Kongs.
Als mede-initiatiefnemer is onze heemkundige vereniging zeer tevreden over de publieke
belangstelling voor deze tentoonstelling. We mochten rekenen op een negenhonderd bezoekers.
We zijn heel dankbaar voor de medewerking die velen aan dit project verleenden.
Sfeerbeelden van de openingsavond:
H. Mis gecelebreerd door E.H. Alfons Callebaut in de kapel van P.C. Caritas,
opgeluisterd door het Sint-Martinuskoor met liederen en bindteksten van Anton van
Wilderode.

Academische zitting in de kapel, ingeleid door Daniël Lemmens (voorzitter van de
Heemkundige Vereniging De Gonde) gevolgd door toespraken van Dirk De Maeseneer,
burgemeester te Melle, Jozef Dauwe (gedeputeerde voor cultuur van
de Provincie Oost-Vlaanderen), Paul Kongs en Hildegard Coupé (namens de familie
Coupé).
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De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Gerard Vekeman
alsmede door Rik Couvreur (harp) en dochter Katrijn
(dwarsfluit).

Opening van de tentoonstelling met aansluitend een receptie.

*Deze tentoonstelling was een initiatief van de Heemkundige Vereniging De Gonde, het Psychiatrisch Centrum
Caritas en het Gemeentelijk Museum Melle in samenwerking met het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen,
het Gemeentebestuur van Melle, het Huis van Anton van Wilderode en de familie Coupé.
In de kapel en in de tentoonstellingsruimte Transept werd enige versiering aangebracht door middel van Anton
van Wilderoderozen die ons geleverd werden door de rozenkwekerij Van Sante uit Wetteren.

Hiervolgt dan de rede uitgesproken door Hildegard Coupé (nicht van Anton van Wilderode):
Dames en heren,
Op 15 januari 1944 schreef de toen 25-jarige Cyriel Coupé – die even voordien als Anton van
Wilderode zijn eerste bundel had gepubliceerd – in zijn agenda:
Men zou moeten kunnen schrijven, in de lange lichtjeswaaiende
namiddagen van dezen helderen winter, zittend voor een raam van een eenzaam huis, waar men
alleen woont. Dat raam zou moeten uitzien over deze vlakte, waar de lichtjes deinende kim
afgesloten wordt door de dijken. Leeg is de polder daarvoor, maar een leegte die zoo groot is dat
men er van droomen kan.
Dit schrijversideaal kon Anton van Wilderode in 1976 verwezenlijken met de bouw van zijn huis op
ouderlijke grond. Het raam in de woonkamer waar zijn werktafel stond en nog staat, kijkt uit over
ongeschonden open velden, weiden en bossen.
Uit de bundel Najaar van Hellas (1947) lees ik de strofe uit ‘Ecloge van het geluk’ 2 waaraan deze
tentoonstelling haar titel ontleent:
Soms op verlangens vloed teruggedreven
en in de windhoos van de droom getild
kende ik de vreugden van het eenzaam leven
en wist dat ik dit altijd heb gewild:
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een huis, een havenlicht. En 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.
Een huis, een eigen plek. Een veilige haven. Boeken! Vrienden!
Allemaal ontzettend belangrijk voor Van Wilderode.
Onder de titel HUIZEN EN MENSEN schreef hij in ‘Moerbeke-Waas toen en thans’ (1982) p. 169
Huizen zijn (bijna) als mensen.
Ze zijn op een kleine plek begonnen. Ze ontstaan. Een stuk aarde werd afgebakend; muren en
daken omschrijven en omvatten de ruimte en verinnigen haar tot kamers om in te wonen en te
bewegen.
Dat huis wordt in de loop van de volgende jaren geleidelijk een individu. Het verkrijgt van zijn
bewoners een eigen uitzicht (haast een gezicht), een aparte sfeer, een ondefinieerbare geur: van
meubels en decoratie, van foto’s en door het leven zelf aangevoerde herinneringen; de lichtinval;
de reuken van vuur en rook, van tapijten en hout, van spijzen en van de trage – zich in hoeken en
kanten ophopende – tijd. Het huis draagt op zijn bezitters iets over van zichzelf en zij geven op
hun beurt aan het gebouw veel van hun eigen karakter. Soms worden huizen aldus als het ware
met mensen vereenzelvigd; een enkele keer zelfs naar hen genoemd.
HUIZEN EN MENSEN (2)

id. p. 170

Natuurlijk zijn mensen véél belangrijker dan huizen! Maar stenen duren langer en een woning
overleeft haar bewoners. Zij wordt een teken, een herinnering…De jaren vallen weg, de deuren van
toen staan open en door het venster kijken wij in bekende kamers.
Profetische woorden?
Ik heb het er voor over als heel naïef bestempeld te worden, maar ik wil het nog altijd heel graag –
en op momenten zelfs tegen beter weten in – geloven.
Het Anton van Wilderodehuis in Moerbeke is de plek waar de kunstwerken thuishoren die nu de
mooie ruimte van Transept vullen.
Wij zijn de Heemkundige Vereniging De Gonde, het Gemeentelijk Museum Melle en het
Psychiatrisch Centrum Caritas in de personen van Daniël Lemmens, Jan Olsen en Johan Demets
zeer erkentelijk voor het initiatief dat zij met deze tentoonstelling namen. Als de berg niet tot
Mohammed komt, zal Mohammed immers tot de berg gaan…
Van Wilderodes gedicht
HET HUIS
In de woning van Albert van Dyck
OO (VD p. 338)
zou zijn eigen woning kunnen beschrijven en tot hemzelf gericht kunnen zijn:
Gij leeft buiten de tijd
nog binnen deze wanden:
uw wereld stil en wijd
verlegt zich uit de randen
van ieder schilderij
naar overluchtse landen.
In deze kamer zijt
gij dagelijks ophanden.
Wie het Van Wilderodehuis binnenkomt – ik zeg misschien beter „betreedt‟? – wordt gegrepen door
de authenticiteit ervan. Alles ademt er de sfeer waarin Anton van Wilderode leefde en werkte. De
kunstwerken aan de muren en op de vensterbanken verwijzen naar zijn vrienden kunstenaars.
128 vernissageteksten worden in zijn archief bewaard: stuk voor stuk goed gedocumenteerde,
maar vooral persoonlijke getuigenissen waar hij ernstig aan werkte. Indien Van Wilderode dacht
het werk van de in te leiden kunstenaar onvoldoende te kennen, bracht hij steevast en vaak nog in
extremis een bezoek aan het atelier en soms zelfs aan de ruimte waar men de tentoonstelling al
aan het opzetten was… Hij schreef en tikte zijn teksten zorgvuldig uit en – gelukkig voor de latere
archivaris – dateerde hij ze zelfs meestal.
En toch… over het „inleiden‟ van exposities zei hij eens: (Terugkeer. Openingsrede tentoonstelling
Gustave Van Loon. Galerij De Vuyst, Lokeren. 18 september 1971)
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Nu mag ik eerlijkheidshalve niet zeggen dat ik gráág tentoonstellingen inleid, o.m. omdat ik het
een nogal overbodige bezigheid vind. Als het werk goed is, spreekt het immers voor zichzelf, en als
het niet goed is, kan een tekst daaraan niets verhelpen, want terwijl de inleider zijn zegje doet,
spreekt elk doek achter zijn rug hem onbeschaamd tegen.
Dit keer beschouw ik het echter als een eer en een voorrecht het te mogen doen: niet inleiden dan,
maar ‘getuigen’ (met misschien ook een beetje de hoop dat anderen er iets aan kunnen hebben).
Einde citaat.
De kunstenaars die ikzelf via Anton van Wilderode of via zijn vernissageteksten en dagboeken
leerde kennen waren en zijn stuk voor stuk zéér bescheiden mensen die de openbaarheid niet echt
zochten of zoeken, maar gewoon bezig waren en zijn met hun werk, met kunst dus.
Van Wilderode ergerde zich nogal aan de kunstcritici die het in de media voor het zeggen hadden
en vroeg zich af:
Hoe komt het dat wij dagelijks met zoveel humbug, boerenbedrog en aanstellerij op het gebied van
de kunst worden geconfronteerd en dat deze kunstenaars - hij had het toen over Gustaaf Van
Loon, Henri de Cocker, Romain de Saegher, Maurits Tilley – dat deze kunstenaars zedig verzwegen
(of zeg maar doodgezwegen) worden door hen die het voor het zeggen hebben in onze
nieuwsmedia en musea. Het doet pijn te zien hoeveel schoonheid, aloud vakmanschap en artistieke
genade juist door bovengenoemde officiële eenzijdigheid voor ons verloren kunnen gaan.
(einde citaat)
Schoonheid kan een dichter inspireren. Zo schreef Anton van Wilderode een aantal gedichten die
hij aan vrienden kunstenaars opdroeg.
Ik lees hier – en daarmee wil ik graag besluiten – een tweetal van die gedichten:
WAASLANDSE ZONDAG
Bij de pastels van Ward de Dobbelaer

OO (VD p. 337)

Onder een schild van wolken neergezonken
verdraagt het huis de dag met al zijn daken,
de teilen fel geledigd op de dorpels
door honden die met witte tanden slapen.
De schuur staat ingetogen achter hagen
van bukshout en gebukte pruimenbomen;
tegen de heiningdraden in de weide draven
wanhopig droef de paarden van de zonen.
DE ONTMOETING
Bij het werk van Romain de Saegher
2

OO (VD p. 335)

Gij wandelt door het onweerstaanbaar licht
waarin het water van de Schelde wemelt;
onder de wolken van uw eigen hemel
wordt andermaal calvarie opgericht:
de bomen die gij overal hoort waaien
staan vol met kruisen in hun zwart gebint.
En als de dag over de stroom ontsnapt
en neerzinkt in een ledig nest van lissen
gaat gij uw woning binnen zonder haast.
Waarom zoudt gij bedroefd zijn of verbaasd
als gij voor u ziet, en dwars door de kamer,
de grote tafel van het Avondmaal?
En als gij voor de onbeschermde ramen
de lichte rook bemerkt die morgen is
en eeuwig leven en verrijzenis?
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IN HET VOORBIJGAAN
Fietsen is gezond,
eet meer fiets
door Norbert De Meyer

Op een van mijn fietszwerftochtjes door Vlaanderen – ik weet niet meer waar en wanneer – reed ik
langs een huis met een smeedijzeren gedrocht naast de voordeur waar in sierlijke letters te lezen
stond: ‘De rust is elders’. Ik stond meteen op de remmen. De eigenaars, of wie er ook mochten
wonen, kwamen er dus eerlijk voor uit dat er af en toe tussen die vier muren een stevig robbertje
werd gediscussieerd. En dat buitenstaanders dat mochten weten ook. Kwestie dat de buren of
toevallige voorbijgangers niet stante pede de politie moesten optrommelen als er aldaar met
potten en pannen werd gesmeten.
In tegenstelling tot dat huis, is de rust wél te
vinden langs de waterlijn van Schelde en Ringvaart
die door Melle kabbelen. Om het vakantiegevoel
van de voorbije holderdebolder zomer nog even te
laten sudderen, sleurde ik onlangs mijn fiets van
stal en trapte ermee richting Heusdenbrug. Op een
doordeweeks
vehikel
welteverstaan,
geen
broeikasfiets waarmee
een
handvol
acteurs,
muzikanten, schrijvers en stand-up comedians
afgelopen augustus van Blankenberge naar
Antwerpen trapten. Ze konden met hun beroemde
fiets het al even beroemde dorp Melle natuurlijk
niet links laten liggen, in een loffelijke poging ons
bewust te maken van de desastreuze gevolgen van
de opwarming van onze planeet. Ik ben al lang
overtuigd dat het daarmee de verkeerde kant uit gaat.
Maar terug naar Heusdenbrug. Meteen nadat ik het zoevende verkeer achter me liet, werd ik
ondergedompeld in een Tuin van Eden waar groen, water en beestjes-van-alle-slag heer en
meester zijn. Op het zich door deze groene wereld meanderende
baantje is het een komen en gaan van wandelaars, fietsers zoals
ik, maar ook erg professioneel uitgedoste exemplaren die je van
de sokken blazen als je even niet uitkijkt, joggers of
zelfkastijders, baasjes en bazinnetjes met hondjes waarvan
deze laatste hier zonder gêne hun gevoeg kunnen doen. Maar
allemaal zien ze er relaxt uit en dat is te danken aan dit ronduit
schitterend brokje natuur waarmee Melle en zijn buren
gezegend is.
‟s Morgens had de lucht nog de gore zilverkleur van
afgesleten metaal, maar na de middag lachte de zon.
Op een weggesmeten waterplas tussen stokoude
bomen stond een reiger onbeweeglijk te mijmeren. Af
en toe dompelde hij in een flits zijn snavel in het
brakke water, in de hoop zijn prooi te slim af te zijn.
Even later wiekte de grijze vogel loom boven mijn
hoofd naar verre einders, mijn dromen meenemend
op zijn vlucht.
In tegenstelling tot het lage waterpeil op die zomerse
namiddag stond het onkruid kniehoog, met
daartussenin horden distels, netels en andere mij
onbekende gewassen die wel een geleerde Latijnse
naam
zullen
hebben.
Maar
ook
bloemen,
ongecultiveerde, die zich hier in hun sas voelen. Zoals de Engelse bloemen die John Keats zo
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beschreef: ‘De bloemen rekenen hier net zo
vanzelfsprekend tweemaal daags op de regen als de
mosselen op het getij.’ Op de regen kunnen ze hier
alvast rekenen, mosselen zijn er vooralsnog niet te
vinden langs de Melse Scheldeoever, maar wat niet
is, kan nog komen. Daarboven is het een zoemen
van bijen, van vlinders die dansen in het heiig licht
dat over het water dobbert. Een band zwarte
blubber langs de oevers met in het midden een
lijntje water ter breedte van een flinke beek. Later,
wanneer in Merelbeke de schotbalken worden
opgetrokken, zal diezelfde beek een uit de kluiten
gewassen stroom zijn. Nu waggelen horden ganzen
en eenden door de groenbeslagen modder alsof ze
op de catwalk lopen.
Als je met de trein reist, word je soms geconfronteerd
met de lelijke achterwerken van een stad, aanbouwsels
van
allerlei
slag,
scheefgezakt,
ingestort,
met
afgebladderde ramen en roestige omheiningen. Niets van
dat alles langs de Melse Scheldeboorden: van een
liefelijke schoonheid zijn de glooiingen van de
Tuinbouwschool, waardoor mijn groene vingers begonnen
te tintelen, nieuwsgierig als ik ben om te weten hoe een
en ander in de Natuur eraan toe gaat. Nu blijft er alleen
het genieten
over, zonder
veel
te
weten.
Verderop het lievevrouwblauwe doorkijkglas van
Eandis dat sjiek en plechtstatig als een baken oprijst
tussen het gemillimeterde gras. De confrontatie met
het verderop gelegen rustoord Kanunnik Triest kan
niet groter zijn: achter de bakstenen gevel met
donkere ramen heersen stilte en rust. Daar worden de
winst en het verlies van het leven opgemeten. Een
koperen herfstzon belicht de laatste jaren van mooie
en minder mooie levens, van een diepe troost en
dankbaarheid om wat geweest is en wat nog komen
kan.
Ik peddel langs een bankje waarop een jongen en een meisje elkaar dure eden zweren en voel
mijn hart een slag overslaan. Een paar honderd meter verder zitten mijlenver uit elkaar op een
bank een grijzende man en een kwabbige vrouw, hun fiets als rommel neergesmeten in het gulle
groen, allebei starend naar de overkant, waar het gras altijd groener is. Er hing een loden stilte
tussen hen in. Ze snoven de geur van weemoed en melancholie in deze edenische wereld. Ik
hoorde hen zuchten.
Het enige storende element tijdens mijn fietstocht
langs de Scheldeboorden is de brugoverspanning van
de R4. Boven mijn arme hoofd daveren de auto‟s alsof
de mensen op de vlucht zijn voor de sowieso verloren
strijd tegen de tijd. ‘À la recherche du temps
perdu’, verwoordde Marcel Proust het. Vluchten kan
niet meer, en toch proberen we het telkens opnieuw,
en opnieuw. Tedjuk, tedjuk… bonst het als een auto
over de uitzettingsstroken tussen het asfalt rijdt.
Wegwezen. Vóór mij doemt de sierlijke Mellebrug op
en de wat gedrongen toren van de Sint-Martinuskerk,
ingeduffeld met een betonnen kraagje. Rechts ontwaar
ik een glimp van de bakstenen koepel van de
watertoren met de vele antennesprietjes.
Ik rij nog een eindje door tot waar de lucht zwanger is van vers gemaaid gras en de geur van mest
die me naar mijn jeugd katapulteert. Het beeld van vader duikt op, de aalput leegscheppend in een
gegalvaniseerde ton op een kruiwagen waarover een patattenzak lag gedrapeerd om niet te
morsen, zoals slabbetjes voor peuters. Toen was het hoogzomer, de geraniums geurden op de
vensterbank, uit de tuin stegen rookpluimen op van smeulend aardappelloof, ik werd dronken van
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de doordringende reuk van de jasmijn en de mensen knikten gedag alsof ze familie van elkaar
waren. ‘Wat leefden ze eenvoudig toen in simp’le
huizen tussen groen’, wist ook Toon Hermans.
Terwijl een volmaakte zonsondergang een citroengele
tint wierp op de groene vlekken en over het grijze
water reed ik terug huiswaarts, nog even omkijkend
naar Mellebrug en de oevers waarover Anton van
Wilderode dichtte: ‘Oevers liggen als lichamen moe /
en vol grasbuilen langs de rivier. / De brug haalt hen
naar elkander toe / met een sterk deinende spier.’
Ik kon weer even tegen de boze buitenwereld en de
korte zomer die het leven is. Bovendien is fietsen
keigezond voor lichaam én voor geest, dus eet meer
fiets… en ontdek (milieuvriendelijk én zuinig) de
heerlijkste plekjes van Melle!

OPROEP
Bij deze doen wij een warme oproep aan onze leden om ons de nog bestaande boomkapelletjes in
onze gemeente Melle/Gontrode te melden (Heemkundige Vereniging De Gonde, p/a
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle, 09.252.26.47 of info@degonde.be). Het zijn religieus
erfgoedkundige kleinnoden die er vaak nogal verwaarloosd bijhangen, maar in het verleden toch
hun waarde hadden en ons vandaag iets vertellen over een stukje religieus beleven uit het
verleden.
Als illustratie drukken we hier een foto af van het boomkapelletje uit een dreef horende bij het
domein van het kasteel de Bueren in de Kalverhagestraat.
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Melle / Frankrijk

m.m.v. Michel Messerman
Op woensdag 10 augustus bracht Yves Debien, burgemeester van de gemeente Melle in Frankrijk,
een bezoek aan onze gemeente. Door hem en onze burgemeester, Dirk De Maeseneer, werd een
intentieverklaring ondertekend om o.a., als zustergemeenten, in de toekomst uitwisselingen te
organiseren tussen verenigingen, scholen … (zie het Melse gemeentelijk informatieblad Melina van
september 2011).
Naar aanleiding van dit bezoek meldde ons medelid Michel Messeman ons dat in de periode van
Karel de Kale* (823-877) een munt werd geslagen in de gemeente Melle (Frankrijk), zie de hierbij
afgedrukte foto van beide zijden. Het betreft een denier daterend van circa 850. Het muntstukje
heeft een diameter van 21 mm en een gewicht van 1,6 gr en is gemaakt uit AG (zilver).
Op de voorzijde staat „Carolus Rex‟ (= koning Karel), op de keerzijde staat „Metullo‟ (=Melle)
alsook het monogram van de Karolingers (zie bijgaande foto‟s).

De gemeente Melle in Frankrijk ligt in het departement Deux-Sèvres, regio Poitou-Charentes en
heeft een vierduizendtal inwoners.
Ook in de middeleeuwen was deze gemeente nog een centrum van muntslag, mede dankzij de
zilvermijnen in de onmiddellijke omgeving. Deze mijnen kan je overigens vandaag nog bezoeken,
ze zijn de oudste in hun soort in Europa die nog opengesteld zijn voor het publiek. Deze kleine
Franse gemeente mag bovendien fier zijn op haar drie romaanse kerkgebouwen en ligt op een van
de pelgrimroutes naar Sint-Jacob-van-Compostella. De kerk Saint-Hilaire is er tot op vandaag een
belangrijke stopplaats voor de bedevaarders en werd door de UNESCO in 1998 op de lijst van ons
werelderfgoed geplaatst.
*Karel de Kale was geboren in Frankfurt am Main als jongste zoon van Keizer Lodewijk de Vrome en zijn
tweede vrouw Judith van Beieren. Na een behoorlijk hard conflict werd naar aanleiding van het verdrag van
Verdun in 843 Karel de Kale bevestigd als koning van West-Francië.
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Oorlogsjournaal 1914 -1918
van het „Maison de Melle‟ (Deel 9)
vertaling door Paul Van Caeneghem

Februari 1917
Maandag 5 februari. Alle Belgen van 35 tot 45 jaar moeten zich
aanbieden voor controle. Deze namiddag zijn wij daarop
ingegaan.
Woensdag 7 februari. Gisteravond verzwakte de gasverlichting
zo dat wij met moeite nog konden lezen. Vanavond hebben wij
de bekjes van de Olso-gaslampen wat vergroot, zodat wij
tenminste ons eigen eten niet in de mond van onze gebuur
deden belanden! Tot overmaat van ramp liet ook de
verwarming het nagenoeg afweten. Dank zij een resem
heksentoeren wist broeder Ambrosius het euvel te herstellen.
Maandag 12 februari. Mijnheer Van Damme krijgt de verwarming opnieuw aan de praat.
Woensdag 23 februari. We zitten zonder aardappelen! Het eeuwig liedje!
Maart 1917
Maandag 5 maart. We krijgen 125 kilogram aardappelen! Door die te vermengen met groenten en
erwten kunnen wij het uitzingen tot 9 maart.
Woensdag 14 maart. Broeder econoom krijgt van Gent de toelating 300 kg aardappelen te gaan
halen te Gontrode. Zo houden wij het uit tot de 24ste van de maand.
Vrijdag 30 maart. De proclamatie deze avond kende een sober verloop. Op 63 leerlingen die aan de
proefwerken deelnamen hebben 50 hun trimestriële kaart verdiend. Dertien haalden de 6/10 van
de punten niet.
Willy Dierickx uit de 1ste Wetenschappelijke, Antoon Verkest en Louis Dons uit de zesde Latijnse
haalden de grootste onderscheiding. Daarnaast noteerden wij twaalf grote onderscheidingen,
twintig onderscheidingen en vijftien voldoendes.
Zaterdag 31 maart. Vertrek van de leerlingen. Zes onder hen die geen paspoort verkregen blijven
hier achter: Van Meyel, Brugghe, Carbonez, Van De Sande en de twee Van Delfts. De koude wordt
intenser, mede ten gevolge van het tekort aan brandstof. In het dorp en te Gent moeten scholen
sluiten. Dank zij de enorme hoeveelheid hout die broeder econoom wist op te stapelen hebben wij
toch niet te erg moeten lijden.
Maar de problemen met de verlichting, het tekort aan meel en aardappelen, maken de terugkeer
van de leerlingen na Pasen twijfelachtig.
Vanaf 1 maart hebben wij het voedingspatroon moeten wijzigen. Aan vlees was er geen gebrek,
maar ‟s avonds behielpen wij ons met rijst. Na beraadslaging op zondag de 25 ste besloten wij het
college open te houden voor wie terugwilde, terwijl wij de ouders ervan verwittigden dat er zich
geen verbetering in de situatie aftekende.
April 1917
Zaterdag 7 april. Opnieuw controle. Wij moeten ons opstellen in rijen van vijfentwintig. Alles
gebeurt dan uiterst langzaam. Te kwart voor vier mogen de geneesheren van het dorp naar huis,
daarna mogen de geestelijken opstappen.
Dan vernemen wij de reden van deze controle: de oproep tot vrijwillige arbeid die overal was
rondgehangen werd nagenoeg niet beantwoord. De Duitsers hadden 160 vrijwilligers nodig. Indien
die er niet dinsdag aanstaande zijn, wordt het hele contingent met dwang samengesteld.
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Paaszondag 8 april. Te elf uur ‟s nachts rukt een verschrikkelijk lawaai ons uit de slaap. De aarde
beeft, de meubels rammelen, ruiten breken. Een geallieerd vliegtuig heeft bommen geworpen.
Hoeveel? Drie, Vier? De schok is enorm. Er klinkt luid geschreeuw van de soldaten die naast het
speelplein van de middelbare scholieren verblijven.
Vanuit de verte klinkt kanonnengebulder.
‟s Morgens hebben wij dan de getroffen plekken bezocht. Zevenendertig ruiten van het nieuwe
gebouw zijn gebroken, twaalf in het scheikundelokaal. Een bom viel nauwelijks twee meter naast
het huis van de bruggenwachter en richtte grote schade aan.
Aan de overzijde van de brug werd het dak van de leerlooierij Beekaert (bedoeld wordt
Becquaert¨*, n.v.d.r.) zwaar geraakt. Een andere bom viel op de hoek van het magazijn van de
heer De Keyser**.
In het gebuurte vlogen heel wat ruiten aan scherven, werden deuren en meubels weggeblazen. De
voorgevel van de villa „Van de Wynkele‟*** werd bovenaan opengereten. De ruiten van de serres
van mevrouw Devos**** versplinterden in stukken. Een derde bom viel dichtbij de tuin van de
heer Fierlefijn*****.
Er zijn gelukkig geen gekwetsten noch doden te betreuren.
(wordt vervolgd …)
*Over de familie Becquaert-Libens hadden we het
uitgebreid in „De Gonde‟ jg. 38 (2010) nr.4 p. 16 in de
rubriek Funerair Erfgoed (deel 3).
** Het magazijn van de firma De Keyser was toen gelegen
aan de Brusselsesteenweg met het nr. 186, heden de plek
waar nog niet zo lang geleden naast het filiaal vande bank
BNP Paribas-Fortis huizen werden afgebroken om ruimte te
bieden aan de uitbreiding van de brouwerij Huyghe.
Edmond De Keyser overleed in 1916, zijn zoon Odilon volgde hem als zaakvoerder van de handel in
ijzerwaren op (in het Gemeentelijk Museum bevindt zich een putdeksel met de firmanaam De
Keyser erop).

***Edmond Van de Wynkele was met zijn gezin in Melle komen wonen in 1910. Met zijn vrouw
Bertha Vandionant had hij twee kinderen, namelijk Dianna Henriette en Robert Georges. Zij
woonden in de villa langs de Brusselsesteenweg die Gustaaf Botelberge (1843-1903) eind de 19de
eeuw had laten bouwen (zie „De Gonde‟ jg. 39 -2011- nr. 2 p. 11 onder de rubriek Funerair Erfgoed
–deel 5).
****Hier gaat het over de bloemisterij van Jules De Vos (1857-1926) (buurman van E. Van de
Wynkele), hij was na het overlijden van zijn eerste vrouw een tweede maal gehuwd met Josephine
Gerard (1860-1940), dochter van de 19de eeuwse genrekunstschilder Theodore Gerard (18291902), zie ook „De Gonde‟ jg. 30 (2002) nr. 2 p. 3 en volgende.
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***** Bedoeld wordt het gezin Fierlefijn, vader Herman was beroepshalve opzichter van inlandse
levensmiddelen, hij kwam met zijn gezin in 1913 te Melle, langs de Brusselsesteenweg wonen.

7 oktober 2011

WAAR ZIJN DE RECHTVAARDIGE
RECHTERS?
Een analyse van de meest beruchte kunstroof uit de 20ste
eeuw.
Een verrassende uiteenzetting over het verdwenen paneel
van het Lam Gods door erehoofdcommissaris van de politie
van de stad Gent en licentiaat criminologie Karel Mortier,
met de laatste bevindingen over de nog steeds
onopgehelderde diefstal in de Sint-Baafskathedraal te Gent
in de nacht van 10 op 11 april 1934.

Op vrijdag 7 oktober 2011 om 19.30 uur in
het Huys De Cocker, Gaversesteenweg, 716
9820 Melsen (Merelbeke).
NIET TE MISSEN!
BEPERKT AANTAL PLAATSEN.
GELIEVE TE RESERVEREN.

(Info: 0479/35.98.29 of www.huysdecocker.be)
Een organisatie van het Huys De Cocker
met medewerking van Werkgroep Erfgoed Melsen.
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Oproep naar oude volksverhalen!

Wij, verhalenverzamelaars komende uit
Gontrode, zijn op zoek naar oude
volksverhalen van bij ons uit het Land
van Rode. We bedoelen die vertellingen
waarbij de kat op schoot komt zitten en
waarbij iedereen geboeid blijft luisteren.

Dit verhaal is gebaseerd op een vertelling
van Julien De Temmerman en Godelieve
Goessens.
Zij
werden
vroeger
gewaarschuwd voor deze figuur, een
verhaal om hen te waarschuwen voor
personen met verkeerde bedoelingen. Zo
was er ook een figuur 'Parapluke'
genaamd, dat is een soortgelijk verhaal.
Het verschil met De Kattenschreeuwer is
dat Parapluke echt bestaan heeft en De
Kattenschreewer vermoedelijk een fictief
figuur is.
Kent u of kent iemand uit de streek die
oude verhalen kent of die goed kan
vertellen ?
Of herinneren uw grootouders, ouders of
tantes en nonkels nog oude anekdotes,
sappige verhalen, streeklegendes of
kindervertellingen van bij ons ?
Dan kan u steeds bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat uw verhalen niet vergeten zullen worden
en willen ze graag opnemen in ons boek over streekverhalen Land van Rode. Dit zal later samen
met interviews, eigen tekeningen, foto‟s en oude prenten worden voorgesteld aan het publiek.
Contacteer ons:
RonRon
E-mail: RonRon.verhaal@gmail.com
Gsm of sms: 0473/881925
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VOORDRACHT op vrijdag, 25 oktober 2011:
Armenzorg op het platteland,
door Stijn De Rouck
Vier armentafels uit Oosterzele: Balegem,
Gijzenzele, Landskouter en Oosterzele
Aanvang: 19:30u
Erfgoedhuis Moortsele
Sint-Antoniusplein, 10
Toegang: gratis
Een activiteit van het Heemkundig
Genootschap Land van Rode

33° Herfst in Munte zondag 9 oktober 2011
10.30 u: Sint-Hubertusviering in de Sint-Bonifatiuskerk,
opgeluisterd door de Jachthoornblazers „Rallye Westrode‟,
met broodwijding.
Daarna wordt u „nen druppel‟ aangeboden door De Muntenaar.
11.00 u: Paardenwijding
Iedere deelnemer ontvangt een Sint-Hubertusvaantje.
11.30 u: Vertrek wandeling te paard (info: 0476 355 051)
12.30 u: Zaal OC Ruspoel Munte: kaas en wijn (10 euro)
Vooraf inschrijven
15.00 u: Herfstwandeling door Munte
Opgeluisterd door de Jachthoornblazers „Rallye Westrode
Deelnameprijs: 1 euro
Iedere deelnemer ontvangt een Sint-Hubertusvaantje.
Met steun van de gemeente Merelbeke
Meer informatie:
De Muntenaar
p.a. Jos Ottermans, Torrekensstraat 48, 9820 Munte - Merelbeke
Tel.: 093627043, GSM: 0475856356, e-mail: jobeka@skynet.be
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INHOUDSTAFEL
Broodstempel
Funerair Erfgoed Bijdrage 6
Opening tentoonstelling „Een huis, een havenlicht‟
In het voorbijgaan: Fietsen is gezond, eet meer fiets
Melle / Frankrijk
Oorlogsjournaal1914-1918 van het „Maison de Melle‟ (Deel 9)
Oproep naar oude volksverhalen
Activiteiten in Moortsele en Munte

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer
-

Norbert De Meyer
Xavier De Schryver (foto)
Michel Messeman
Jan Olsen
Paul Van Caeneghem
Françoise Verhoosele (opmaak)

druk GREG@L-COPY
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2
3
7
11
14
15
18
19

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
en tijdens de maanden juli en augustus.

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET JAAR 2011

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/

