
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

jaargang 39– 2011 nr. 4 driemaandelijkse uitgave issn 0770-0393 

België-Belgique 

PB 

9090 Melle1 

3/6013 

uitgegeven in samenwerking met het Gemeentelijk Museum Melle 

verant. uitgever: A. De Baets - Klinkerlaan 23 - 9090 Melle 

kantoor 1 - Gemeenteplein 13 - 9090 Melle 

 

 

 

De gewezen “waterhuisjes” te Gontrode (Watermolenstraat). 

P003959 



Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

 

ere-voorzitter: Paul Den Haese, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle – 09.252.17.65 

voorzitter:  Daniël Lemmens, Schauwegemstraat 9, 9090 Melle - 09 252 40 87 

ondervoorzitter: Ginette Desmet, J.Van Crombrugghestraat 30, 9000 Gent – 09.223.97.87 

   Oscar De Backer, Tuinstraat 71, 9090 Melle – 09.230.27.28 

secretaris:  Noël Vanrolleghem, Kapellendries 32, 9090 Gontrode – 09.330.45.70 

 

penningmeester: Jan Olsen, Brusselsesteenweg 353, 9090 Melle – 09.252.42.60 

 

conservator/ 

archivaris:  idem 

 

ere-conservator/ 

archivaris:  August De Baets, Klinkerlaan 23, 9090 Melle – 09.252.19.20 

 

bestuursleden: Luc De Ruyver, Apostelhuizen 8A, 9270 Laarne (Kalken) – 09.345.47.88 

   Bart Muylaert, Oude Brusselseweg, 41 9090 Melle – 09.231.57.23 

Koen Pauwels, Kloosterstraat, 46 9090 Melle – 09.252.21.58 

   Rolande Van Heden, Kwatrechtsesteenweg 93, 9230 Wetteren - 09 366 28 00 

   Françoise Verhoosele, Rollebaan 101, 9860 Oosterzele - 09 362 69 95 

   André Vervust, Hof ten Dries 14, 9090 Melle – 09.252.32.07 

 

Ruiladres 

 

Gemeentelijk Museum, Archief & Documentatiecentrum 

Brusselsesteenweg 393-395 

9090 Melle 

    

website : http://www.degonde.be 

e-mail : info@degonde.be 

 

 

 

Lid worden van de Heemkundige Vereniging De Gonde kan 

 

door storting van minimum 10 € (gewoon lid) 

door storting van minimum 15 € (steunend lid) 

 

op bankrekeningnummer : 448-3586321-38 

IBAN: BE24 4483 5863 2138 

BIC: KREDBEBB 

van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

p/a Brusselsesteenweg 393 

9090 Melle 

 

 

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. 



 
De Gonde 2011 nr. 4                                  1 

 
 

Woord vooraf, 
 

 

Wat vliegt een jaar toch snel voorbij! Met dit vierde en laatste nummer van ons tijdschrift 

voor jaargang 2011 willen we onze lezers oproepen zich snel naar hun bankfiliaal te 

reppen om het lidmaatschap aan onze heemkundige vereniging te hernieuwen, 

dit voor het komende jaar 2012. Dan mogen we reeds bogen op 40 jaar heemkundige 

uitgaven te Melle en daar mag eenieder die zich hiervoor in al die jaren op een of andere 

manier voor inspande best fier op zijn. Bovendien zijn we dankbaar voor de interesse die 

onze lezers stelden en stellen, niet alleen in onze publicaties, doch ook in de werking van 

onze vereniging. 

Mocht u zich geroepen voelen en financieel bij machte zijn om onze heemkundige 

vereniging een extra financieel steuntje in de rug te geven, dan blijft of wordt u 

steunend lid, dat kan reeds door storting van minimaal 15 EUR. 

Zaterdag 21 januari 2012 is de vereniging voor funerair erfgoed “’t Grafzerkje” 

te gast in Melle, onze vereniging gidst hen dan op onze gemeentelijke begraafplaats. 

Ook al zijn we een kleine gemeente, toch zijn er vele mooie grafmonumenten te 

bezichtigen en interessante weetjes te vertellen. 

Op zondag 22 april 2012 wordt ook te Melle Erfgoeddag georganiseerd. Het thema 

dan luidt „Helden‟. Deze activiteit is ingebed in de werking van de erfgoedcel “De 

Viersprong – het Land van Rode”, ook onze heemkundige vereniging werkt nauw met 

deze intergemeentelijke organisatie samen, behoudens Melle maken ook Merelbeke, 

Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem deel uit van het werkgebied. In onze gemeente 

willen we een aantal vrouwen, die een pioniersrol in bepaalde Melse geledingen 

vervulden of die van een speciale betekenis waren binnen onze plaatselijke 

gemeenschap, eens extra in de kijker plaatsen. Concreter nieuws hierover laten we 

u weten in het eerste nummer van onze volgende jaargang. 

Velen wachten ongeduldig op de verschijning van het boek over de geschiedenis 

van de bloemisterijen, ons bestuurslid Rolande Van Heden heeft in het bijeen brengen 

van gegevens en het uitschrijven van teksten behoorlijk wat tijd ingestopt. Nu zitten we 

in de fase van correcties aanbrengen, gepaste illustraties samenbrengen, straks wordt 

het tijd voor de lay-out, het zoeken van een drukker …. Zeker is dat we er een mooie 

publicatie van willen maken, die niemand zal ontgoochelen. We hopen u het eerste 

exemplaar te kunnen voorstellen in het najaar van 2012. Het schrijven en de uitgave 

van een boek is zo‟n beetje als plantjes laten groeien, gestadigheid en geduld zijn 

ook hier twee deugden die borg staan voor een mooi resultaat. 

Het digitale tijdperk biedt ook aan onze vereniging mooie kansen, zo werken we aan 

een DVD waarop al onze uitgaven in pdf-formaat zullen worden samengebracht, het 

zoeken op een term, naam of woord doorheen de vele jaargangen wordt dan een fluitje 

van een cent, bijna vierduizend pagina‟s interessante gegevens over de Melse 

geschiedenis worden zo samengebracht op één schijfje. Vanaf 2013 zal ook in de 

mogelijkheid worden voorzien om ons tijdschrift digitaal toegestuurd te krijgen, 

uiteraard tegen een verminderde lidmaatschapsbijdrage. We maken daar volgend jaar 

nog wel melding van. 

Recentelijk mochten we een nieuw bestuurslid verwelkomen, namelijk Koen Pauwels. 

Mocht ook u een actievere rol willen spelen binnen het plaatselijk erfgoedgebeuren, 

laat niet na ons te contacteren, op vele domeinen inzake geschiedkundig speurwerk en 

behandeling van concreet erfgoed zijn nog bergen bijzonder interessant werk te 

verzetten. Met uw engagement worden twee vliegen in één klap geslagen, u kunt 

uit uw bijdrage een grote vreugde putten en u bewijst onze gemeenschap een mooie 

dienst. 

Tot slot wens ik u en al wie u liefheeft op deze aardbol namens het gehele bestuur van 

onze heemkundige vereniging een gezond en gelukkig jaar 2012 en gezellige 

eindejaarsfeesten. 
 
Jan Olsen 
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Hierbij een artikel verschenen in “De Streekkrant” van 9 november 2011, het deelt ons mee dat 
het bronzen borstbeeld van Jan Frans Cooppal gestolen werd. De buste van deze in de 18de eeuw 
actieve industrieel te Wetteren werd gemaakt door de Melse beeldhouwer Jules Vits en werd met 
de nodige luister onthuld in 1930. 

 
We drukken hier tevens een foto af van het nog volledige monument alsook van een zijkant van de 
buste waarop duidelijk de handtekening van Jules Vits is te zien. Jammer genoeg hebben wij niet 
het plaasteren model van dit door snoodaards ontvreemd borstbeeld in de collectie van ons 
Gemeentelijk Museum, die nochtans meer dan 130 stuks herbergt van voornoemde kunstenaar.  
 

 

 
 

 

 

 

Verdwenen 



 
De Gonde 2011 nr. 4                                  3 

 
 

   
 

 
 
 

 
 
 

De huidige Watermolenstraat te Gontrode was vroeger 
de wijk Meulem en werd later de Molenstraat 
genoemd. Pas na de fusie in 1977 werd het de 
Watermolenstraat omdat er in Melle al een Molenweg 

bestond. Al in de 13de eeuw leidde deze straat naar het 
“Goed ten Abeele”1 waar een grote hoeve werd 
uitgebaat. Later werd er ook een watermolen 
aangetroffen aan de Gonde- of Molenbeek en in de 
19de eeuw kwam de hoeve met watermolen in handen 
van Jan Baptiste Verstraeten. Later aan zijn 

erfgenamen: Constant De Vos, Cyriel en Louis Van 

Cauwenberghe2. 
 
De Watermolenstraat anno 1979 
 

In de Watermolenstraat stonden tot voor kort twee 
kleine arbeiderswoningen. In de volksmond werden 
deze de „Waterhuisjes‟ genoemd. Waarschijnlijk omdat 
zij onder het straatpeil gebouwd werden waardoor er 

daar bij de geringste overstroming problemen rezen. 
Het verhaal deed de ronde dat de „Waterhuisjes‟ gebouwd werden met het overschot aan stenen 
van de kerk. We kunnen moeilijk achterhalen of deze gegevens kloppen maar de eigenaar was 
inderdaad wel Jan Baptiste Verstraeten die ook eigenaar was van de hoeve met de watermolen, hij 
bleek inderdaad de bouw van de Sint-Bavokerk in 1855 gefinancierd te hebben. 
De bescheiden huisjes in rode baksteen bestonden uit 

een voorgevel met een deur en aan beide kanten 
daarvan een venster. Boven de deur en de beide 
vensters was een kleine zoldervenster geplaatst, net 
onder het pannendak.  De huisjes werden aan elkaar 

gebouwd en naast elke woning stond een stal. De 
leefruimtes bestonden uit een woonkamer, een 
slaapkamer en achteraan een achterhuis met 

keukentje. De zolder kon ook nog fungeren als 
slaapkamer. 

De „Waterhuisjes‟ 

 
De bevolkingsregisters van Gontrode waren 
aanvankelijk niet echt overzichtelijk voor wat betreft 
de nummering van de huizen. Hoewel de Molenstraat 
aanvankelijk weinig huizen telde is het niet 

gemakkelijk de bewoners ervan in de 19de eeuw te 
volgen. De kleine huisjes wisselden nogal eens van 
huurder en het is vaak moeilijk om uit te maken of 
het niet de bewoners van de tweewoonst aan het bos 
of de woning aan de spoorweg – het zogenaamde “routehuis” – waren. 
De woning links kende alvast geruime tijd een echte Gontroodse bewoner, namelijk Camiel 

Françoys, hij werd geboren te Gontrode op 30 mei 1930 als zoon van Urbain Françoys en Emilie De 
Smet. Hij volgde een opleiding als schoenmaker, doch werkte het grootste deel van zijn leven als 
metselaar. Camiel was een zeer gedienstige buurman met een groot technisch inzicht en was 
steeds bereid de buren te helpen. Hij woonde tijdelijk te Wetteren maar vestigde zich op 10 maart 
1958 in de Molenstraat te Gontrode. Hij zou in het linkse “waterhuisje” blijven wonen tot aan zijn 
overlijden. Camiel renoveerde geregeld de woning en onderhield deze zorgvuldig! De 
huizennummering veranderde nogal eens en na de fusie met Melle en de uitvoering van een 

                                                 
1 De Baets A., Bijdragen tot de geschiedenis van Melle (1996), pp 134-138 
2 De Baets A., Bijdragen tot de geschiedenis van Melle (1996), pp 164 

De Waterhuisjes van Ro 
door Luc De Ruyver 
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verkaveling woonde Camiel in de Watermolenstraat 27. Hij overleed te Wetteren in de kliniek 
aldaar op 13 mei 19973. 

 

 

Doodsprentje Camiel François Camiel François (foto op porselein, zie zijn grafzerk 
op de begraafplaats te Gontrode) 

 

Na diens overlijden werd de woning wat aangepast aan de modernere leefnormen en verhuurd aan 
kunstschilder Bart Baele uit Kalken. Hij was de laatste bewoner voor de woning werd afgebroken. 
De woning rechts kende heel wat meer bewoners in de tweede helft van de 20e eeuw. Sinds 29 
december 1933 woonde Alfons Bracke (°Landskouter 26/09/1883) er, een werkman, dit met zijn 
echtgenote Maria Elodia De Dapper (° te Sint-Pieters Jette op 25/10/1891). Zij waren gehuwd te 
Ganshoren en verhuisden op 26 september 1958 naar Ekeren4.  
De woning stond toen enige tijd leeg tot René De Ruyver (°Laarne 31/05/1928) er kwam wonen op 

16 maart 1959. Hij huwde in 1959 met Ivonne De Smet (°Laarne 18/11/1931). René was schilder 
en werkte toen bij Jules Batsjoen te Gontrode. In 1959 bedroeg de huishuur 300 Belgische 
Franken. Een brood kostte toen 7,50 Frank. René werd “de schilder” genoemd. Zij zouden in 1962 
bouwen in de Molenstraat op een stuk grond van landbouwer André De Craecker. René overleed in 
zijn woonst in de Watermolenstraat 22 in 19825. 
 

  

Renaat (René) De Ruyver Ivonna (Yvonne) De Smet 

 

                                                 
3 Bidprentje Camiel Françoys, verzameling Luc De Ruyver 
4 Gontrode: Bevolkingsregister  telling 1930-1948 f°129, Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle 
5 Gesprek met Ivonne De Smet op 31/03/2011 
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Begin september 1962 kwamen Julien Lauwaerts (°Oosterzele 20/03/1938) en Irma Van de Vijver 
(°Velzeke 21/01/1935) er wonen. Julien werkte als fabrieksarbeider en Irma als bediende6. Zij 

verbleven er ook enkele jaren en vestigden zich in augustus 1964 op de Betsberg te Oosterzele 
waar Irma een bankfiliaal uitbaatte. 
Eind oktober 1964 kwamen Noël Laquière (°Roeselare 03/03/1927) en zijn moeder Martha Mosselis 

(°Roeselare 08/10/1891) zich vestigen te Gontrode in de Molenstraat. Zij kwamen van Templeuve 
waarnaar ze in oktober 1965 terugkeerden. 
Nog later kwamen Robert Van Altert (°Ledeberg 09/10/1911) en Margriet Van den Heede (°Gent 
24/07/1919) uit Gent er wonen. “Bob” was rubber- en metaalbewerker. Zij woonden er tot hun 
overlijden. Bob was op het einde van zijn leven bijna blind en overleed op 13 februari 1981. 
Margriet overleed op 20 september 19887. 
 

  

Doodsprentje Robert Van Altert Doodsprentje Margriet Van den Heede 

 

Na het overlijden van Margriet en Robert wisselde de woonst geregeld van huurders. Zo woonden 
er Ronny Bockstaele (afkomstig van Gijzenzele) en Tamara Leeman (uit de Watermolenstraat), 
later haar broer Hans Leeman en zijn partner. 
De laatste bewoner was Paul Hoebeke, dit tot zijn woonst werd getroffen door een brand. De 
rechterwoning werd totaal vernield, enkel de muren bleven overeind. Toen ook de linkerwoning 

werd verlaten door Bart Baele, die terugkeerde naar Kalken, werd besloten beide panden af te 
breken. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
6 Gontrode: Bevolkingsregister telling 1961-1970, Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle 
7 Bidprentjes Robert Van Altert en Margareta Van den Heede, verzameling Luc De Ruyver 
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Edmond Sacré, portret van een stad. 

De Gentenaar Edmond Sacré (1851 – 1921) was een veelzijdig en 
productief fotograaf. Hij is vooral bekend om zijn foto‟s van Gent 
rond de vorige eeuwwisseling, maar hij fotografeerde nog veel meer. 
In het STAM maakt u voor het eerst kennis met zijn ruimere oeuvre. 

Aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw 
onderging Gent een grondige transformatie. In de stadskern werden 

huizenblokken gesloopt om nieuwe pleinen te creëren en de 
historische monumenten vrij te maken. Er werden verbindingswegen 
aangelegd tussen het toenmalige zuidstation en het centrum. De 
hele stad zag eruit als één bouwwerf. Ook de stadsrand veranderde 
ingrijpend en verloor zijn landelijk karakter. 

In die tijd was de fotografie een nog relatief jong medium. Voor het 
eerst konden veranderingen in een stad uitvoerig gedocumenteerd 
worden. De foto‟s van Edmond Sacré tonen het stadscentrum en de 

monumenten in Gent voor, tijdens en na de grote sloop-, bouw- en 
restauratiewerken. 

Daarnaast bracht Sacré de meest uiteenlopende zaken in beeld: hij maakte portretten van 

Gentenaars, groepsfoto‟s van verenigingen en evenementen, fotografeerde fabrieken, de haven, 
landschappen … 

Waar: STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, B-9000 Gent 

Wanneer: van 18 november 2011 tot 22 april 2012. 

Website: http://www.stamgent.be/  

 
 

Reizen en trafiek in de Romantiek. De porseleinkaart als gids. 
 

 
Porseleinkaarten (ca 1825-1890) ontlenen hun naam 

aan hun witte glans en textuur. Het drukprocedé maakte 

gebruik van de lithografie of steendruk en van een heel 
specifieke ondergrond. Op fijn karton werd een dunne 
laag kaolien of porseleinaarde gemengd met loodwit 
aangebracht, waardoor de kaart zijn specifiek karakter 
kreeg. De afbeeldingen getuigen van een uitzonderlijk 
grafisch vakmanschap. Zij combineren taferelen en 
zichten met figuren en decoratieve elementen uit de 

Griekse en Romeinse oudheid. De porseleinkaart was 
decennialang het ideale publiciteitsmedium. Ons land 
was het onbetwiste centrum van de 
porseleinkaartproductie en had een internationaal 
cliënteel. Voor deze tentoonstelling werden honderden 

porseleinkaarten rond het thema "reizen en trafiek" samengebracht. De verfijnde tekeningen geven 

een uitstekend en gedetailleerd beeld van de veranderingen van de mobiliteit in de 19e eeuw.  
 
Een aparte plaats in de tentoonstelling krijgt het prachtige, met miniaturen versierde alfabet uit 

1846 van de internationaal gerenommeerde kalligraaf Jean Midolle die de versieringen en het 
kleurgebruik op de porseleinkaarten duidelijk beïnvloedde.  
 
Alle stukken uit deze tentoonstelling zijn afkomstig uit de schenking van Rosa De Vriendt-Mores 

aan het Liberaal Archief.  
 
Waar: De Blauwe Zaal, Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent. 
Wanneer: De tentoonstelling loopt van 20 november 2011 t/m 29 februari 2012. Toegang gratis. 
Openingsuren: Dagelijks van zondag t/m vrijdag van 13 tot 17u. (Gesloten op zaterdag, op 25 en 
26 december 2011 en op 1 en 2 januari 2012). 
 

 

http://www.stamgent.be/
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Met de vorige bijdrage in onze rubriek omtrent het 
funerair erfgoed te Melle beëindigden we onze rondgang 

op het resterend deel van het kerkhof gelegen rond de 
Sint-Martinuskerk te Melle. De bevolkingsaangroei en de 
komst in 1908 van het Psychiatrisch Centrum Caritas in 
onze gemeente noopten de gemeentelijke overheid een 
beslissing te nemen tot het aanleggen van een 
bijkomende begraafplaats in de onmiddellijke omgeving. 
In de beginperiode bleef men deze ook kerkhof noemen, 

ook al was het eigenlijk een overheidsinitiatief, in onze 
gemeente die zich voor het grootste deel toen tot de 
katholieke Kerk bekende was dit op dat moment geen 
probleem. We laten u via de verslaggeving van enkele 
opeenvolgende gemeenteraden de totstandkoming van 
deze gemeentelijke begraafplaats vorm zien krijgen. 
In september 1911, dus honderd jaar geleden, werd 

deze laatste rustplaats voor vele Mellenaars, in gebruik 
genomen, maar we starten ons overzicht van de 
ontwikkelingen die daartoe leidden een paar jaren 
vroeger.  
 
 

De gemeenteraad in zitting bijeen onder voorzitterschap 
van de toenmalige burgemeester Joseph De Coster (een 

telg uit een van de belangrijkste bloemistenfamilies te Melle) op 5 augustus 1909 besprak in punt 
12 van de agenda het ontwerp voor vermeerdering van het kerkhof. In de notulen dienaangaande 

lazen we het volgende: 
“De gemeenteraad, overwegende dat door het aangroeien der bevolking en het plaatsen van een 
gesticht voor krankzinnige vrouwen8 binnen de gemeente, de oppervlakte van het kerkhof niet 

meer in verhouding is met de begravingen en dat er noodzakelijkheid bestaat hetzelve te 
vermeerderen.  
 
Overwegende dat de eigendommen kadastraal 
bekend sectie C, nummers 23i, 23k, 28a, 29a, 
33a en een deel van 40d, groot volgens kadaster 
een hectare tien aren zeventig centiaren (1H 10a 

70c) nevens het bestaande kerkhof gelegen, door 
hunne hoedanigheid en ligging tot vermeerdering 
van het kerkhof zouden kunnen aangewend 
worden, met de bestemming de geschikt erkende 
deelen onmiddellijk tot begrafplaats te gebruiken, 
de woning n° 23K in lijkhuisjes te veranderen en 
de overschietende gronden te verpachten. 

Overwegende dat de gemeente er belang bij heeft 

de perceelen in hunne volle breedte te 
onteigenen, de te laag liggende gronden desnoods 
gemakkelijk kunnende aangevuld worden en voor 
de begravingen dienstig gemaakt, ook in 
aanmerking nemende dat de meerdere uitgaven daaruit te spruiten, gering zouden zijn aangezien, 

bij ontkennend geval, eene vergoeding zou verschuldigd zijn voor mindere waarde des overschots. 
Gezien het verslag van den heer Doktoor Vanderschueren, schrijven der Provinciale 
Gezondheidscommissie, gedagteekend 23 maart 1906, nopens de gunstige ligging en goeden aard 
van den grond (bovendeel der perceelen 29 en 33). 

                                                 
 

Funerair Erfgoed 
Bijdrage 7 
door Jan Olsen 
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De Raad daarover beramende besluit eenparig hooger aangeduide gronden en huis te onteigenen, 
waarvan de geschikt erkende deelen onmiddellijk tot kerkhof zouden benuttigd worden en de 

overige deelen verpacht. 
Het ontwerp zal aan een voorloopig onderzoek onderworpen worden ten einde de opmerkingen der 
belanghebbende eigenaars te kennen. 

Tegenwoordige beraadslaging zal met het proces-verbaal van onderzoek aan den heer 
Arrondissements-commissaris van Gent-Eecloo worden overgemaakt met eerbiedig verzoek ons het 
advies der bevoegde overheden te willen bezorgen ten einde een bepaald ontwerp te kunnen 
opmaken.”. 
 
In de gemeenteraadszitting van 10 januari 1910 bogen de gemeenteraadsleden zich nogmaals over 
„de vermeerdering van het kerkhof, in het bijzonder over de aanduiding van de in te lijven 

gronden‟, we citeren letterlijk uit het verslagboek wat genoteerd werd onder agendapunt 1: 
“De Gemeenteraad: 
Gezien zijne beraadslaging van 5 augustus 1909, betrekkelijk de vermeerdering van het Kerkhof 
alhier, 
Gezien de verslagen der Provinciale geneeskundige Commissie en van den provincialen 
Technischen dienst nopens de geschiktheid der gronden voor de ontworpene vermeerdering des 

Kerkhofs aan te schaffen. 

Gezien de plans en metingen opgemaakt door den heer Van Hoecke, gezworen landmeter; 
Overwegende dat er reden bestaat de te onteigenen gronden bepaaldelijk aan te duiden en het 
ontwerp te volledigen. 
Besluit eenparig de vermeerdering des kerkhofs in te richten op de percelen sectie C, n° 40d, 33a, 
29a, 28a en 23i. 
Het Collegie wordt gelast de voorafgaandelijke werkzaamheden tot de aankopen vereischt te doen 

verrichten en de noodige stukken in te zamelen, zullende de Raad , bij vollediging des bundels 
bepaaldelijk beslissen.”. 
 
In verband met agendapunt 6 van een volgende zitting van de Melse gemeenteraad, namelijk op 9 
mei 1910 werd in het verslagboek volgende genotuleerd: 
De Gemeenteraad: 
Gezien zijne beraadslagingen van 5 augustus 1909 en 10 janauari 1910, betrekkelijk de ontworpen 

vermeerdering van het gementekerkhof alhier; 
Gezien het proces-verbaal van schatting der aan te schaffen eigendommen; 
Gezien de eischen der belanghebbende eigenaars nopens de afstandsprijs hunner goederen; 
Gezien de ontwerpen van koopakte; 

Gezien de overige aangehechte stukken; 
Gezien artikel 76 van de gemeentewet. 

Besluit: 
1)Mits goedkeuring des Konings worden de hierna aangeduide eigendommen aangekocht om bij 
het gemeentekerkhof ingelijfd te worden: 
 -De perceelen sectie C, nummers 23h, 23i, 23k, behelzende een woonhuis dienende tot 
herberg, stalling en bakoven, gezamenlijk groot 31 aren 90 centiaren, eigendommen van de heer 
Schatteman-Vandevelde Arthur en kinderen, brouwer te Wetteren, mits achtduizend zeshonderd 
vijftig franken. 

 -Het perceel n° 29a, sectie C, groot 33 aren 10 centiaren, eigendom van de heer Impens-
Meirsschaert Jan, herbergier te Melle, mits vierduizend negenhonderd vijfenzestig franken. 
 -De perceelen sectie C, nummers 28a en 33a, gezamentlijk groot zevenenvijftig aren 
negentig centiaeren (57a90c) eigendom van de heer Bekaert-Halaert en kinderen, bijzondere te 
Melle, mits achtduizend zeshonderdvijftigentachtig franken. 
 -Een deel van perceel sectie C, nummer 40d, hebbende drie aren 54 centiaren 56 
oppervlakte, eigendom van mejuffer De Vos Clementine te Melle, mits tweeduizend 

zeshonderdzeven franken. 
Zijnde de totale onteigende oppervlakte een hectare zesentwintig aren vierenveertig centiaren 56 

en de totale koopsommen vierentwintigduizend negenhonderdzeven franken. 
2)Deze aankopen zullen geregeld worden met de opbrengst eener leening aan te gaan met de 
maatschappij van het gemeentekrediet. 
3)Het geschikt erkende deel zal onmiddellijk tot begrafplaats aangewend worden, het onderdeel zal 

naar gelegenheid en noodwendigheid aangehoogd worden overeenkomstig de voorschriften van het 
Hooger Bestuur. 
4)Afschriften der tegenwoordige beraadslaging zullen, met de aanhangsels, ten gevraagden einde 
aan den heer Arrondissements Commissaris van Gent-Eecloo worden overgemaakt. 
N.B. Aangezien de vermeerdering van het kerkhof grootendeels vereischt wordt voor de 
menigvuldige lijken van het gesticht voor krankzinnige vrouwen „Caritas‟, zijnde van algemeen nut, 
zullen de staatstoelagen aangevraagd worden. 
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Het verslag van de gemeenteraad van 4 september 1911 vermeldt in punt 7 van de agenda 
volgende: 

“Wijding van het Kerkhof – aanvraag aan Zijne Hoogwaardigheid den Bisschop. 
De Gemeenteraad: 
Overwegende dat de werken van het nieuw Kerkhof bijna voltrokken zijn. 

Overwegende dat binnenkort de begravingen er zullen kunnen plaats hebben. 
Overwegende dat de bevolking der gemeente behoort tot het Roomsch Katholiek geloof. 
Besluit eenparig te vragen aan Zijne Hoogwaardigheid den Bisschop van gent het nieuw Kerkhof te 
wijden.”. 
Afschrift dezer zal, ten gevraagden einde, aan den E.H. Pastoor overgemaakt worden. 
 
In het Liber Pastorale Memoralis van de Sint-Martinuskerk te Melle lazen we omtrent deze 

voormelde wijding volgende: 
“De 19 september 1911 heeft Mgr. Christiaens het nieuw Kerkhof plechtig gewijd. Waren 
tegenwoordig bij den groote plechtigheid de Zeer Eerw. Heer Deken van Ledeberg, veel priesters, 
het gemeentebestuur, het Kerkbestuur en eene groote menigte parochianen. 
De Eerw. Pater Bouckaert heeft bij deze plechtigheid eene treffende gelegenheidsaanspraak tot het 
volk gedaan op het Kerkhof. 

Het benedendeel van het Kerkhof langs de Schelde is niet gewijd Er is ook een Kleine ongewijde 

plaats in het bovendeel …”. 
Mgr. Christiaens (naar wij menen gaat het hier over Frans Christiaens, geboren in 1844 en 
overleden in 1931, hij was missionaris  in China tot 1899, vanaf 1889 was hij er bisschop, hij werd 
begraven te Wondelgem) verving dus bisschop Antoine Stillemans, de deken van Ledeberg was 
E.H. J.A. Cornand, ook pastoor te Ledeberg (deken van Gent extra muros –buiten de muren-, ultra 
Scaldim –over de Schelde-, sinds 1905, hij was geboeren te Eeklo in 1857). E.P. J. Bouckaert 

waarvan sprake preekte wel meermaals tijdens de missies die georganiseerd werden in de Sint-
Martinusparochie, hij was dus voor de Mellenaars zeker geen onbekende. E.H. Isidoor De La Croix 
was toen pastoor te Melle. 
 
In onze volgende bijdrage over ons funerair erfgoed (deel 8) starten wij aan de ingang van de 
gemeentelijke begraafplaats alwaar zich een Onze-Lieve-Vrouwekapelletje bevindt waarvan de 
geschiedenis teruggaat tot begin de 18de eeuw. 

 
wordt vervolgd … 
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GEZINSBOND GONTRODE VIERDE ZIJN 75-JARIG BESTAAN. 
 
De Gezinsbond behoort tot de een van de meest actieve en dynamische verenigingen van 
Gontrode. Het moet ons dan niet verwonderen dat ze hun 75-jarig bestaan feestelijk herdachten 
met een grootse viering. Bij die gelegenheid past het ook even stil te staan bij de geschiedenis van 

deze gezinsorganisatie. 
 

Gestadige groei: van 22 naar 109 leden. 
 

Op nationaal niveau startte de Gezinsbond in 1921 onder 
de naam “ Bond van de Talrijke Gezinnen, “ als sociale 

beweging voor het gezin. Hun eerste verwezenlijkingen 

waren het oprichten van een Woningfonds, een 
Studiefonds en de verminderingskaarten voor het spoor. 
Vijftien jaar later , in 1936, nam hoofdonderwijzer 
Prudent De Corte het initiatief om in Gontrode deze 
vereniging op te richten die toen van naam kreeg van 
“Bond der Kroostrijke Gezinnen“. Deze actieve leerkracht 

nam het secretariaat waar en zou dit gedurende 39 jaar 
doen. Hierin werd hij bijgestaan door zijn schoonzoon de 
heer André Bernaert die vanaf 1975 zijn taak volledig 
overnam tot zijn ontslag in 1981. Prudent was ook actief 
op gewestelijk plan en behoorde tot de pioniers van de 
streek die andere afdelingen hielp oprichten. Ere-
voorzitter werd  burgemeester de heer Jules De Sutter 

en voorzitter was de heer François van Doorslaer de ten 
Ryen, die in 1966 werd opgevolgd door de heer Albert De 
Schauvre ( bestuurslid sedert 1954 ). Dezelfde persoon 
zou vanaf 1981 schatbewaarder-penningmeester worden 

tot 1993. 
 
Voorpagina van “Maandblad van den Bond der Kroostrijke 
Gezinnen” (1932). 
 

 

  

Prudent De Corte (Scheldewindeke 1899 – Melle 1982) in 
1978, over hem verscheen in “Toerisme in Oost-

Vlaanderen” 27ste jg. (1978) nr. 5 een artikel onder de titel: 
„Prudent De Corte en de jeugd van Gontrode‟. 

Prudent De Corte als pas afgestudeerde student 
in 1918. 

Heemkundig Nieuws 
door Daniël Lemmens 
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Ondertussen werd in 1960 de unitaire Bond gesplitst in twee autonome verenigingen: De Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen en de Ligues des Familles Nombreuses. 

In 1981 kwam de heer Philippe Lampo aan het hoofd van de Gezinsbond, de nieuwe benaming die 
ingevoerd werd na de splitsing. Hij bleef voorzitter tot aan zijn overlijden in 1989. 
In 1986 vierde Gezinsbond Gontrode haar 50-jarig bestaan met een plechtige eucharistieviering 

gevolgd door een ontvangst met receptie op het gemeentehuis en met toespraken door de heer 
André Maton, burgemeester en de heer Aureel Van Den Brande , voorzitter van het gewest Gent. 
Bij die gelegenheid kreeg de heer Albert De Schauvre een zilveren ereteken als bestuurslid met 
meer dan dertig jaar dienst. In de namiddag had in het P.O.C. te Gontrode de feestviering plaats. 
Hierop werden erediploma‟s aan 20 jubileumgezinnen met jarenlang lidmaatschap overhandigd, 
gevolgd door een gezellig samenzijn. De kinderen werden vergast op een poppenkast met een 
optreden van “De Nar“ en “Pierke, de Zwarte Piet“. 

In 1989 werd mevr. Nicole De Baets-Haesaert voorzitter, nadat ze reeds verschillende jaren 
ondervoorzitter was geweest. Ze werd in 1993 opgevolgd door de heer Amateus Haegeman. 
Tijdens de jaarlijkse samenkomst van voorzitters en secretarissen van het gewest Gent werd het 
gouden ereteken verleend aan de heer Albert De Schauvre (minstens 40 jaar lid met inbegrip van 
voorzitter en secretaris-schatbewaarder) en het bronzen ereteken aan de heer Aimé Haegeman (15 
jaar bestuurslid) 

Het ledental groeide gestaag. Men startte met 22 betalende leden in 1936. In 1955 was dat 

opgeklommen tot 55 leden en in 1977 tot 69 leden. Het honderdtal werd overschreden  in 1990 en 
op dit ogenblijk telt de Gezinsbond van Gontrode 122 leden.  

 
Feestelijke Viering op 15 mei 2011. 

 
De talrijke aanwezigen werden verwelkomd door ondervoorzitter Filip De Craemer, die voorzitter 

Edgard De Craecker verving, die wegens gezondheidsproblemen niet kon aanwezig zijn. Een 
speciaal woordje van welkom richtte hij aan gewestvoorzitter Hendrik De Grieve, nationaal 
ondervoorzitter Aureel Van Den Brande, 
de schepenen Frederik De Buck, Dirk 
Gistelinck, Frank De Vis, de voorzitter van 
de gemeenteraad Freddy Van De Putte en 
de voorzitter van het OCMW Gilbert Van 

Maele, alsook aan oud-burgemeester 
André Maton. Hij dankte tevens de 
personen die in het nabije verleden de 
continuïteit in de werking van de Bond 

hebben verzekerd met name Nicole 
Haesaert, Dr. Paul Gerbosch, Julien De 

Temmerman, Eliane Willekens, Marc 
Naudts, Evelyne Jacobs, Liliane 
Verstraeten, Katrien Godefroi, Aimé 
Haegeman, Sophie Steyaert, Leen De 
Corte en Griet Van Mechelen. 

F

ilip De Craemer (feestviering 15.05.2011). 

 

Door de spreker werden de 
oudste leden die ongeveer 60 
jaar lid waren in de bloemetjes 
gezet: de families Taelman-Van 
Severen, De Temmerman-
Goessens, Haegeman-De Smet 

en mevr.Elisa Arnout-Verbeeck.  
 
Schepen Frank De Vis en de 
genodigden op de feestviering in de 
raadzaal van het gemeentehuis op 15 
mei 2011. 
 

Daarna werd het woord gevoerd 
door schepen Frank De Vis 
namens het gemeentebestuur. Hij 
loofde de inspanningen van 
zovele vrijwilligers die het 

mogelijk hebben gemaakt dat de 
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Gezinsbond Gontrode uitgegroeid is tot een zeer actieve, dynamische  organisatie en wenste 
tevens het bestuur proficiat met hun jubileum.  
 
 

 
 

Groepsfoto genomen n.a.v. de feestviering op 15 mei 2011  
in de raadzaal van het gemeentehuis te Melle. 

 
Aureel Van Den Brande sprak de feestrede 
uit. Hij ontwikkelde het thema dat de 
Gezinsbond een pluralistische en 
zefstandige vereniging is die ijvert voor 
maximale ontplooiingskansen voor alle 
gezinnen en hun leden. Hij vroeg ruime 

aandacht voor de maatschappelijke 
kwetsbare gezinnen en benadrukte de grote 
diversiteit van het huidig gezin.  
 

Aureel Van Den Brande (feestviering 
15.05.2011). 

 
 

 
 

 
 
Huidige bestuurssamenstelling. 

 
Erevoorzitter: Aimé Haegeman. 

Voorzitter: Edgard De Craecker. 
Ondervoorzitter: Filip De Craemer. 
Secretaris-penningmeester: Werner Steyaert. 
Bestuursleden: Monique Van Lancker, Jacqueline Ketels en Sabine Steyaert. 

 
Losse medewerkers: Carine Aelterman, Eveline Elaut, Saskia Nachtegaele, Marina 

Bollaert en Inge De Geest. 

 
Vroegere voorzitters: van Doorselaer de ten Ryen, Albert De Schauvre, Philippe Lampo, 

Nicole De Baets-Haesaert en Amadeus Haegeman. 
 
Vroegere secretaris-penningmeesters: Prudent De Corte, André Bernaert en Albert De 

Schauvre. 

 
Vroegere Bestuursleden: Roger Schepens, Marie-Louise De Poorter-Godefroi, Simonne 

Batjoens-Keymeulen, Antoine De Gouy, Dr. Paul Gerbosch, Julien Temmerman, Eliane Geenen-
Willekend, Eveline Taleman-Jacobs en Bernadette Lampo-Hoorens 
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Proosten: Z.E.Heren Kamiel Poppe, Ignace Stockman, Fernand De Jonghe en Jos Durieu. 
HEEMKUNDE VLAANDEREN  

 
hield op 19 november te Gent een studiedag over “Heemkunde Actueel“ waarop we 

vertegenwoordigd waren met een paar 

bestuursleden. Er werden twee lezingen 
gehouden met als onderwerp “Verjonging is 
een belangrijke uitdaging voor de cultureel-
erfgoedgemeenschap heemkunde” door Hilde 
Schoefs, conservator van het 
Openluchtmuseum te Bokrijk en “De 
wisselwerking tussen vrijwilligers, 

professionelen en academici, een 
meerwaarde?” door Walter Ysebaert van de 
Vrije Universiteit Brussel. 
 
Kaft van de nieuwe publicatie “Tijd-Schrift”. 

 
Hierna werden we ingedeeld in 3 werkgroepen 

waarbij de onderwerpen verder werden 
besproken en uitgediept: jonge vrijwilligers 
versus oude verwachtingen, heemkundige 
geschiedschrijving versus academische 
geschiedschrijving en nieuwe paden naar 
lokale erfgoed(samen)werking. 
Vervolgens greep een debat plaats met Eva 

Hambach (Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk), Ferdi Geerts (Erfgoed 
Lommel), Hilde Schoefs (Openluchtmuseum 
Bokrijk), Walter Ysebaert (VUB) en Richard 
Vermeulen ( Erfgoed Balen) met als moderator 
Iris Steen. 

Op deze bijeenkomst had tevens de feestelijke 
voorstelling plaats van het nieuw 

wetenschappelijk tijdschrift over heemkundige en lokaal erfgoedpraktijk met als titel “Tijd – 
Schrift”. Het eerste nummer werd aangeboden aan Jozef Dauwe, gedeputeerde voor cultuur van 

de provincie Oost-Vlaanderen. Hoofdredacteur Jan De Meester wees erop dat deze nieuwe start een 
hiaat in de Vlaamse geschiedschrijving kan opvullen en een belangrijke bijdrage kan leveren in het 
samenbrengen van amateurhistorici en professionele geschiedkundigen. Het blad zal 

viermaandelijks verschijnen telkens onder vorm van een themanummer. Het eerste gaat over 
“Dans en Vermaak”. In 2012 worden nummers gepland 
rond: helden, erfgoed en migratie, historische geografie.  
 
ERFGOEDCEL DE VIERSPRONG-LAND VAN RODE 
 
heeft een tijdje geleden het eerste nummer uitgegeven 

van “De krant van ‟t Rhodeland“ met erfgoednieuws uit 
onze regio. Dit blad wordt verspreid in alle bussen van de 
gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens 
Houtem en zal tweemaal per jaar verschijnen. Dit iniatief 
sluit goed aan bij het bevolkingsonderzoek dat vorig jaar 
werd uitgevoerd door Faro, het steunpunt voor cultureel 
erfgoed. Hierin werd gevraagd naar erfgoedinteresse en 

erfgoedparticipatie bij 5000 Vlamingen tussen 18 en 85 

jaar. Hieruit bleek dat 51%  geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van het lokale en nabije en in “volksculturele 
thema‟s” die verband houden met het leven van alle dag 
en de wijze waarop mensen vroeger dingen deden, 
maakten of produceerden. Ter gelegenheid van 

erfgoeddag 2012 zal in de onderscheiden gemeenten 
activiteiten plaats vinden in verband met het thema 
Helden. In Melle zal een tentoonstelling gehouden worden 
over vrouwen die een pioniersrol gespeeld hebben in onze 
gemeente. 
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Voorpagina van “De krant van ‟t Rhodeland”. 
ERFGOEDEDUCATIE: 

 
twee studenten leerkrachten basisonderwijs van de Arteveldehogeschool te Gent zullen in het 
kader van hun studie een handleiding i.v.m. klasbezoeken aan ons Gemeentelijk museum ten 
behoeve van leerkrachten basisonderwijs opmaken.  

 
 
GEMEENTELIJK MUSEUM, ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM 
 
Het bestuur van de Gemeentelijke raad voor Cultuurbeleid heeft zich op zijn vergadering van 25 
oktober gebogen over de plannen van het Gemeentebestuur om het Museum, Archief en 

Documentatiecentrum onder te brengen in het oud stationsgebouw. Na bespreking heeft de 
Algemene Vergadering van deze raad op 22 november besloten het volgende advies te richten aan 
het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad: 
“Het is geen goed idee het oud-gemeentehuis te verkopen. Er is geen valabel alternatief voor de 
huisvesting van het Museum, Archief en Documentatiecentrum. Bovendien heeft het oud-
gemeentehuis als gebouw een waarde als erfgoed, dat zeker niet onderdoet voor het 
stationsgebouw Melle. Het station Melle kan beter gebruikt worden voor functies waarbij een grote 

openheid naar het publiek belangrijk is. De Gemeentelijke Cultuurraad stelt met genoegen vast dat 
zowel de politieke fracties van de meerderheid als de oppositie inzien dat een zinvolle invulling van 
het station moet gezocht worden in het “promoten van samenwerking van lokale verenigingen”, in 
“herbestemming als publieke ontmoetingsruimte”, waarbij “treinreizigers niet vergeten worden.” 
Het bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde heeft in zijn bestuursvergadering van 23 
november hiervan akte genomen en onderschrijft volledig dit advies. 

 

 
Het oud-gemeentehuis en de 
gewezen onderwijzerswoonst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het stationsgebouw te Melle. 
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Begin november 2011. De zomer liet 

zich goedschiks noch kwaadschiks aan 

de kant schuiven door wind, regen en 

kleumende vochtigheid. Het was nog 

even wachten op de glimlach van het 

seizoen herfst. En dat op de vooravond 

van Allerzielen. Op het kerkhof waren 

sommigen al druk aan het soppen en 

schuren om het bewasemde mos van 

het arduin te schrobben. De jaarlijkse 

poetsbeurt van het huis der doden 

waarover straks een bloemenzee als 

een patchworkdeken zou worden 

gespreid. 

 

 

 

Zoals overal ter wereld is ook op het 

Melse kerkhof de spindunne draad 

tussen leven en dood in die dagen, de 

hele winter door zelfs, dichterbij dan 

ooit. Het zoemen van auto‟s is nooit 

veraf, op het caféterras zoeken 

verdwaalde fietsers en wandelaars 

verpozing in de gierige zon, zwijgend 

tot de kerkklok haar zeg heeft gehad. 

Op de markt schuifelen ademwolkjes 

blazende slenteraars tussen de 

koopwaar door, op een handworp van 

de eeuwige rustplaats verderop. Een 

oase langs het trage water achter de 

dijk en de roestbruine gordel, waarin 

alleen het nooit versagende kantelen 

van de driekantige bladeren van de 

populieren de enige beweging is. 

Want ondanks de bevreemd aanvoelende hoge temperatuur, begin november, houdt zelfs de 

natuur dan zijn jaarlijkse grote schoonmaak. Bij de ijlste windstoot sneeuwen de bladeren naar 

beneden in het bed van hun soortgenoten die dor en triest op hen wachten. 

 

Moedeloosheid en eindigheid, eigen aan de herfst, leggen hun ruwe handen op ieders schouders bij 

het langslopen tussen de grafzerken. Namen fluisteren ons toe, woelen herinneringen los als even 

zoveel gebeurtenissen, de zandloper van tijd en stilte. Langzaam, in krabbengang, gaat de natuur 

IN HET VOORBIJGAAN 

Rust aan de 
stroom 

 

door Norbert De Meyer   
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onverstoord verder met zijn wreed werk, maakt ze van de eens zo jubelende bomenpracht een 

zielloze takkenstructuur, doet kniehoog onkruid verschrompelen en schildert de oevers bleekgroen 

en vaal. Vermorzelt schoonheid zonder met de ogen te knipperen. Alsof alles voorbij is. Maar het 

komt weer, mét pracht en praal, zij het op kousenvoeten. 

Wanneer je deze woorden onder ogen krijgt, heeft de vriezeman wellicht het pleit gewonnen van 

de hoe dan ook op apegapen liggende herfst, het seizoen met de mooiste glimlach van het jaar. De 

zoete rust op het kerkhof-aan-de-

stroom zal gewoon doorgaan, 

wandelaars verschuilen zich in 

knussere oorden, de fietsen zijn 

geolied en opgeborgen. Nu waken de 

kletse bomen over de kale zerken, 

waarop de namen na de winter nog 

wat meer zullen verschaald en 

uitgesleten zijn. Snijdende wind zal het 

water en de blubberige oevers geselen 

en misschien ligt er straks een krijtwit 

deken over elk gebogen grassprietje. 

Ik schopte door het krokante 

bladerdeken, rot en riekend naar 

eindigheid, al zou het knisperige geluid 

nooit meer klinken als de jachtige 

stapjes van mijn kindervoetjes.  

 

Ik verbeeldde me hoe de man van de groendienst in het heiig herfstlicht vanuit een ooghoek naar 

de restanten van de kleurrijke bloemenzee keek, ongeïnteresseerd de schouders op haalde en 

verder sjokte. 

Ik slalomde tussen de geparkeerde auto‟s door. Het grind onder mijn zolen kraakte als 

aluminiumfolie. Van de brug kwamen twee schobbejakken in een rotvaart naar beneden gefietst. 

Uit een schoorsteen gulpte zwartgrijze rook, sloeg benedenwaarts alsof het een tik kreeg van een 

koetsier die zijn paard ment. En ik wist: regen ligt op de loer. De zon liep inderhaast weg. Wattige 

wolken palmden het zwerk in. Het Melse kerkhof-aan-de-stroom leek ineen te schrompelen. 

Ik genoot van het zicht op de dag en van al de dagen die nog komen moesten, zoals de verloren 

gevlogen werkbij op zoek naar die schaarse bloem en de onrustig fladderende lieveheersbeestjes 

die de kluts kwijt leken in het pastellicht van de koperen zon.  
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April 1917 
 
Vrijdag 20 april. Gisteren moesten wij alle koperen 

gebruiksvoorwerpen inleveren bij de Duitsers. 
Maar van zodra deze Verordnung bekend werd, 
reageerde onze gemeenschap eenstemmig: 
“Indien de Moffen ons koper willen, kunnen zij het 
zelf komen halen!”. 

Vanmorgen doemden hier en dan twee pinhelmen 

op. Ruim 300kg aan tin en koper werden 
geregistreerd. Niets werd daarbij over het hoofd 
gezien, tot de geblutste koffiekannen toe. De 
pannen en grote ketels worden van de zolder naar 
beneden gebracht. Soepterrines, soeplepels en 
schuimspanen worden op de kar geladen waaraan 
de hond wordt ingespannen. Het koper blinkt in de 

zon. De knecht Frans, de hovenier Raphaël, het 
manusje-doet-al Dominique omringen met enkele 
leerlingen de culinaire pyramide. Vanuit mijn 
venster bekijk ik het schouwspel en bedenk dat het 
een Jan Steen of David Teniers zou hebben 
bekoord. Dan lost de kar op in een overvloed van 
zonnestralen. Sic transit gloria! 

De kleine stoet trekt door het dorp, alleen gevolgd 
door broeder econoom. Aan het gemeentehuis 

schatten experts de prijs van het metaal. Alles 
schijnt voorbij te zijn. Maar dan blijkt dat broeder 
econoom maar 164 kg heeft doen opladen, daar 
waar de lijst ruim 300 kg vermeldde. Hij wordt 

bedreigd met een forse boete. Waarna een tweede 
lading van 150 kg de eerste nareist. 
 
 
Maandag 23 april. De bevoorrading van de leerlingen wordt een harde dobber. Er is nood aan 
aardappelen. Maar die zijn te duur. 100 à 125 frank de honderd kilo. Daarnaast is het 
broodrantsoen eveneens onvoldoende. Na beraadslaging komen wij tot het volgende besluit: 

1) Op woensdag- en zaterdagnamiddag zal er vrijaf zijn in plaats van op dinsdag en 
donderdag. 

2) De internen van Gent en uit de omgeving van Melle zullen iedere zaterdag de tram van 11 
uur, naar hun familie terugkeren, tot maandagmorgen te 7 en ½ uur. 

3) De leerlingen van Melle, Wetteren, Oosterzele en Heusden kunnen half-internen worden. 
Wij zullen zelfs het externaat aanvaarden voor de Mellenaars. 

Wij hopen zo te sparen op de mondvoorraad. Omzendbrieven met deze schikkingen worden aan de 

ouders bezorgd. 
 
Woensdag 25 april. Sinds een paar dagen is er een ongewone beroering die ons een nieuwe 
militaire beslagname in het college doet verwachten. Wij wisten dat het de bedoeling was met een 
afdeling voor pupillen te starten. De speelplaats der kleinen zal zes barakken tellen, die van de 
middelbare drie. Wat ons vooral stoort is dat men er vier plant in de Engelse tuin. De procedure is 
onaanvaardbaar: wij zijn niet op de hoogte van deze projecten gesteld. 

Broeder econoom trekt dan naar Gent. Hij ontmoet er luitenant Pulkowski, hoofd van de dienst 
onteigeningen. Deze is hier de schade komen registreren, heeft naar ons beklag geluisterd, en de 
bruuske beslissingen afgekeurd. Hij heeft beloofd een aantal zaken recht te zetten; de toekomst 
zal uitwijzen wat er met onze gebouwen gebeurt. 

Oorlogsjournaal 1914 -1918 
van het „Maison de Melle‟ (Deel 10) 

vertaling door Paul Van Caeneghem 
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Maandag 30 april. Terugkeer van de leerlingen. Allen tekenen present. Ze blijken blij terug te 
komen. Sommigen zijn vermagerd. Het dieet van het pensionaat blijkt hen beter te bevallen dan 
dat van thuis. Sommigen bekennen dat eerlijk. 
 

Mei 1917 
 
Relatieve rust. 
 

Juni 1917 
 
Zondag 3 juni. Na een rustige vorige week, nemen 700 bewapende soldaten bezit van het college. 

Zij komen van het front, moe en bestoft. Alle waterkranen worden belegerd en er ontstaat een 
grote waspartij, samen met de systematische bezetting van de lokalen. 
 
Maandag 4 juni. Rond middernacht word ik gewekt door kanongeschut. Boven het dorp ontploffen 
schrapnels, en ik hoor duidelijk het geronk van motoren. Franse of Engelse vliegtuigen komen 
eraan. Het geluid klinkt steeds harder en harder. De schijnwerpers werpen hun beweeglijke 

stralenbundels over de wolken, ze kruisen elkaar en tasten het luchtruim af. 
Het vliegtuig heeft over het college moeten zwerven, want de bommen doen brokstukken uit elkaar 
vliegen op de daken. De leerlingen op de slaapzaal worden bang. Zouden de geallieerden 
geïnformeerd zijn over de aanwezigheid van de Duitse soldaten? Drie keer verwijdert het lawaai 
zich om dan terug te keren. Tenslotte dooft het gerucht uit na een lang en bang uur en keert de 
kalmte terug. 
De voorzienigheid waakt over ons. Een paar bommen zijn op Merelbeke en de Vogelhoek gevallen, 

waar zich grote wapenopslagplaatsen bevonden. Een bom valt nauwelijks vijf meter naast een 
opslagplaats. Er zijn geen persoonlijke slachtoffers, maar het alarm was heftig. 

 
Zondag 17 juni. Onze 700 soldaten moeten het college verlaten, want binnenkort zullen enkele 
afdelingen rekruten hen komen vervangen. 
 
Maandag 18 juni. De laatste soldaten ontruimen het college en nemen als souvenir het mooiste 

konijn mee waarop broeder Athanius zo fier was. Dit raakt ons zo dat wij zelfs overwegen te 
protesteren bij de algemene commandant van het Vierde leger. 
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Dinsdag 19 juni. Nieuw incident dat onze broeder econoom bedroeft: zijn kippenhok heeft het 
bezoek van een of andere nachtelijke zwerver, die zes kippenheeft gestolen na hun eieren te 

hebben opgelokt. Pater Avium versterkt dan het gebouw met ijzeren staven. 
 
Vrijdag 22 juni. Vanavond komt het eerste regiment van de Teutoonse rekruten aan, de eerste van 
drie compagnieën die bij ons hun intrek zullen nemen. De overige twee komen volgende week en 
zullen het effectief opdrijven tot 900 à 1.000 manschappen. 
 
Zaterdag 25 juni. Er ontstaat een ernstige discussie over de hardnekkigheid waarmee een bepaald 

soort Melse jeugd onze groentetuin onveilig maakt. Onze tuinman ontbindt al zijn duivels, de 
commissaris wordt verwittigd en men brengt de kereltjes naar het  politiebureau. Waarna de orde 
terugkeert. 
 

 
 
(wordt vervolgd …) 
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De Waterhuisjes van Ro 2 

Funerair Erfgoed Bijdrage 7 5 
Heemkundig Nieuws 8 
In het voorbijgaan: Rust aan de stroom 13 
Oorlogsjournaal1914-1918 van het „Maison de Melle‟ (Deel 10) 15 
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- Norbert De Meyer 
- Luc De Ruyver 

- Xavier De Schryver (foto) 
- Daniël Lemmens 
- Jan Olsen 
-     Paul Van Caeneghem 
-     Françoise Verhoosele (opmaak) 

 

 

 

 

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer 

    druk GREG@L-COPY 
 



Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum 

 
   Maandag  08.30 tot 12.00 uur  13.30 tot 17.00 uur 

   Dinsdag  08.30 tot 12.00 uur  13.30 tot 17.00 uur 

   Woensdag  08.30 tot 12.00 uur  13.30 tot 17.00 uur 

   Zaterdag  09.00 tot 12.00 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. 

Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak 

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTA-

TIECENTRUM VOOR HET JAAR 2011-2012 

 

 

zaterdag 24 december (kerstavond) 

maandag 26 december (tweede kerstdag) 

zaterdag 31 december (oudejaarsavond) 

maandag 2 januari 2012 (tweede nieuwjaarsdag) 

maandag 9 april (Paasmaandag) 

maandag 30 april en dinsdag 1 mei (feest van de arbeid) 

zaterdag 26 mei t.e.m. maandag 28 mei (Pinksterweekend) 

geheel de maanden juli en augustus 

zaterdag 10 november (n.a.v. zondag 11 november) 

zaterdag 22 december 2012 t.e.m. woensdag 2 januari 2013 (kerst- en 

nieuwjaarsperiode) 

Brusselsesteenweg, 393-395—9090 Melle 

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


