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Woord vooraf,
Onze hartelijke dank aan al die leden die reeds bij een eerste oproep hun lidmaatschap voor het
jaar 2013 hebben hernieuwd, wie het uit vergetelheid nog niet deed vindt hierbij een
overschrijvingsformulier en kan dit alsnog snel regelen.
Op de bescheiden viering van 40 jaar heemkundige werking te Melle in de raadzaal van het
gemeentehuis en in de aanwezigheid van burgemeester en schepenen alsmede van heel wat
genodigden werden drie pioniers van onze vereniging ook letterlijk in de bloemetjes gezet, we
vermelden hen hier graag: onze ereconservator/archivaris August De Baets, onze ondervoorzitters
Ginette Desmet en Oscar De Backer. Zonder hun jarenlange inzet zag het erfgoedkundig
landschap van onze gemeente Melle er ontegensprekelijk niet zo mooi uit.
Voor het voorjaar zijn er verschillende erfgoedkundige activiteiten in onze gemeente gepland. Er is
onze algemene ledenvergadering (die overigens ook open staat voor niet-leden) met op het
hoofdmenu een bezoek aan het College van de Paters Jozefieten te Melle (o.a. het 19de eeuwse
etnografisch museum), dat dit jaar haar 175-jarig bestaan viert. Aanvullend hierop zullen de
aanwezigen uitgenodigd worden op een receptie in het museum van brouwerij Huyghe. Op zondag
21 april is het Erfgoeddag, in het Gemeentelijk Museum gaat de aandacht dan speciaal naar het
skelet dat zich reeds decennia in de kelder bevindt en tallozen in de loop der jaren heeft weten te
fascineren. Ons bestuurslidlid Marit Vandenbruaene zal op die dag met kennis van zaken één en
ander rond dit mysterieus museaal object toelichten. De 25 ste mei (een zaterdag) is het dan weer
verzamelen geblazen voor een funeraire wandeling in het kader van de Europese Week van de
begraafplaatsen. Dit jaar neemt onze gids u o.a. mee in de Sint-Martinuskerk waar wat
toelichting zal worden gegeven over de nog aanwezige rouwborden of obiits. Verderop in dit
nummer vindt u over deze vermelde activiteiten meer uitleg.
Het reeds lang verwachte boek “De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle”, van de
hand van ons bestuurslid Rolande Van Heden, zal op de Open Monumentendag (zondag 8
september) aan het publiek voorgesteld worden.
Onlangs werd ons bestuur uitgebreid met enkele enthousiaste nieuwkomers, we zijn daar zeer
gelukkig mee, maar we blijven aandacht hebben voor verjonging en vervrouwelijking. De vele
wachtende projecten vergen actieve handen, mocht u ze ook uit de mouwen willen steken,
contacteer dan één van onze bestuursleden!
Tot slot wens ik u na de voorbije natte herfst en koude winter een zonnige lente met veel
deugddoend en vreugde gevend groen en kleur van opnieuw tot leven komende planten en
bloemen.
Jan Olsen
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Heemkundig Nieuws

door Daniël Lemmens en Jan Olsen

Naar aanleiding van de presentatie van het prachtige fotoboek “Melle vroeger en nu”, uitgegeven
door het gemeentebestuur van Melle op 12 december van vorig jaar werd ook het 40-jarig
bestaan van onze heemkundige vereniging op een bescheiden wijze gevierd. In de raadzaal
van het gemeentehuis werden in aanwezigheid van het gemeentebestuur en een talrijk opgekomen
publiek drie pioniers van onze erfgoedwerking, namelijk August De Baets (onze
ereconservator/archivaris) en Ginette Desmet en Oscar De Backer (beiden nog steeds actief als
ondervoorzitter van onze vereniging) ook letterlijk in de bloemetjes gezet.

Eind januari, namelijk op de dertigste, waren
alle vrijwillige medewerkers verbonden aan
de Heemkundige Vereniging De Gonde en
de Werkgroep Genealogie Melle vzw
uitgenodigd op een receptie in de leeszaal van
het
Gemeentelijk
Archief
en
Documentatiecentrum, het werd een heel
gezellige avond in het gezelschap van de leden
van het Melse College van Burgemeester en
Schepenen.
Op 1 februari 2013 overleed pater Maur, geboren Etienne van Doorslaer de ten Ryen. Hij
zag het levenslicht te Saint-Remy-les-Chevreuses in Frankrijk op 1 oktober 1925 en groeide op te
Gontrode op de Kapellendries. Hij werd in 1951benediktijnermonnik in de Sint-Andriesabdij van
Zevenkerken, werd priester gewijd in 1958 en was in de kunstwereld een zeer bekend figuur.
Boven de deur van het kapelletje op ‘den Dries’ te Gontrode (het huidige dateert van 1920 in
opvolging van het door de Duitse bezetter gesloopt exemplaar dat mocht bogen op een
geschiedenis die terug kon gaan tot het jaar 1800) is een werk van hem aangebracht. Het betreft
een keramiek die gemaakt werd in de abdij van Valyermo in het Amerikaanse California alwaar hij
jaarlijks enkele maanden doorbracht. Pater Maur had trouwens ooit nog met succes gestudeerd
aan het Hoger Sint-Lucasinstituut ter Gent en kreeg er les van o.a. Modest Van Hecke (18961955), een neef van de Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935). Pater Maur bleef ook toen hij
pater was geworden artistiek heel actief. Hij was in de periode van zijn kunststudies o.a. een
vriend van zijn generatie- en dorpsgenoot Raf De Pelsmacker (1927-1963), over wie hij trouwens
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getuigde in ons tijdschrift ( De Gonde, jg. 35 -2007- nr. 2), naar aanleiding van een tentoonstelling
over het leven en werk van die veelzijdige Gontroodse kunstenaar in het Gemeentelijk Museum. In
het kader van de viering van 150 jaar nieuwe Sint-Bavokerk te Gontrode werden er overigens
enkele werken van pater Maur tentoongesteld. De uitvaartdienst van pater Maur vond plaats op 7
februari laatsleden in de Abdij van Zevenkerken.

“’t Gondekroniekske”, het lokale parochieblaadje van de Sint-Bavoparochie te Gontrode vierde
op 15 februari haar gouden jubileum, het werd in december 1962 in het leven geroepen door E.
H. Ignace Stockman, pastoor te Gontrode van 1961 tot 1968. Oorspronkelijk droeg het tijdschrift
de titel “Thabor”, later “Gontrode Sint-Bavo” en vanaf 1988 draagt het zijn huidige naam. Op de
viering noemde burgemeester Dirk De Maeseneer het “een facebook avant la lettre”, want je kan
er allerhande nieuwtjes over de onmiddellijke leefomgeving in terugvinden. Om met een
veertiendaagse frequentie het tijdschrift op zo’n 400 exemplaren samen te stellen en te
verspreiden wordt gesteund op het gestadige engagement van heel wat vrijwilligers. Zij verdienen
dan ook een reuzenpluim op hun hoed!
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Ons bestuurslid, Michel De Roek, de coördinator van onze werkgroep funerair erfgoed, heeft een
volledig nieuw digitaal plan getekend van onze gemeentelijke begraafplaats. Hier past dan
ook een dikke proficiat voor dit minutieus opgemaakt en praktisch bekeken zeer nuttig
werkinstrument.
Femma-Gontrode (het vroegere KAV) vierde ook haar 50-jarig bestaan (gouden jubileum)
Gontrode bezit een dynamische Femma-KAV-vereniging die reeds 50 jaar actief is op de gemeente
en dit uitbundig vierde tijdens het weekend van Lichtmis (2 en 3 februari).

Het begon op zaterdagavond met een misviering in de Sint-Bavokerk opgeluisterd door het
parochiaal koor Roza. Hierna volgde de officiële opening waarop het woord gevoerd werd door
voorzitster Lieve De Mulder. Ze lichtte de werking van Femma toe, dankte haar voorgangers en
huidige bestuursleden en bedacht ze met een
bloemetje. Namens het gemeentebestuur nam
schepen Lieselot Bleyenberg het woord. Ze
feliciteerde de jubilerende vereniging met haar
jarenlange inzet voor de emancipatie van de vrouw
en de organisatie van zovele zinvolle activiteiten
voor haar leden. Hierop volgde een fijne receptie in
een mooi neogotisch kader. ’s Avonds had in het
GOC-Gontrode een optreden plaats van Veerle
Manschaert, die op een grappige, herkenbare en
expressieve manier het had over de liefde in al haar
aspecten,
vanuit
haar
eigen
vrouwen
moederbeleving. Deze dag werd afgesloten met een
gezellig “danscafé”.
Op nationaal vlak bestaat Femma-KAV 100 jaar. Ze werd in 1912 opgericht door Maria Baers en
ontstond uit het Algemeen Secretariaat van de Christelijke Vrouwenwerken van België. Ze maakte
een hele evolutie door. In de beginperiode waren hun doelstellingen op de eerste plaats: vorming,
belangenverdediging en dienstbetoon. Deze drievoudige actiepunten bleven ze door de jaren heen
trouw , telkens inspelend op het tijdsgebeuren. In 1980 werd dat duidelijk verwoord in hun
speciale uitgave van het boek ”Van emancipatie gesproken” met als thema “We werken
vandaag verder aan wat vrouwen gisteren begonnen opdat het morgen nog beter zou zijn.”.
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Daar waar de vereniging binnen de Kerk werd opgericht, heeft ze zich op het einde van de 20ste
eeuw ervan gedistantieerd en heeft haar eigen opvattingen uitgebouwd omtrent religieuze,
maatschappelijke en morele thema’s. Vooral met de soms in hun ogen “vrouwonvriendelijke”
standpunten van de Kerk hadden een aantal leden binnen de beweging moeite. Vorig jaar
veranderde KAV van naam, het werd Femma, dit na een uitgebreid herbronningsproces. Met die
nieuwe naam zet de vrouwenbeweging de deur open voor alle vrouwen ongeacht hun geloof, job of
herkomst. Ze wil in de toekomst meer aandacht hebben voor jonge vrouwen, alleenstaande
vrouwen, kortgeschoolde en allochtone vrouwen. In hun missie staat het volgende: Femma schept
ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Zo bouwen ze aan een wereld
waarin elke vrouw zich volledig kan ontplooien, geïnspireerd door rechtvaardigheid en solidariteit.
In Gontrode werd de KAV (Kristelijke Arbeidersvrouwengilde) opgericht onder impuls van pastoor
Ignace Stockman in 1962. Er bestond wel een Boerinnenbond maar men was van oordeel, gezien
de boerenstand op de parochie bleef dalen en anderzijds meer vrouwen buitenshuis gingen werken,
best kon overgeschakeld worden naar het KAV. Op 6 december vond de eerste bestuursvergadering plaats met als voorzitster Maria Van Elsuwé-Malyster, schatbewaarster Bertha
Withoeck-De Poorter, bestuursleden Imelda De Craecker-Van der Velpen, Clara De Sutter, Elza De
Schauvre-Bernaert, Marie-Louise De Poorter-Godefroi, Yvonne Van Steendam-Verstichel, Maria Van
De Wiele-De Mulder en Maria Cours-Dick. De verantwoordelijke voor de jonge gezinnen was Lucie
Taelman-Van Severen. Van in het begin telde men 110 leden. De eerste algemene vergadering met
Kerstfeest ging door in een klas van de meisjesschool met als spreekster Mieke Van Landschoot.
Toen de beweging in 1967 vijf jaar bestond werd een officiële Programmatiedag gehouden met een
voorstelling van hun activiteiten. Hierop waren ook de geestelijke en burgerlijke overheden alsook
de voorzitters van de lokale organisaties uitgenodigd. Voorzitster Lucie Taelman voerde het woord
en wist op die dag de belofte van een eerste gemeentelijke subsidie los te krijgen.

Een opmerkelijk initiatief was ongetwijfeld de organisatie van de bedevaarten naar LourdesFrankrijk. Dit startte in 1968 en werd na 13 bedevaarten stop gezet in 1989. Lucie Taelman-Van
Severen was medeverantwoordelijke voor de reisbegeleiding terwijl Albert Withoeck, Roger De
Poorter en Raf Galle de groepsleiders waren.
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Op zondag 29 april 1973 vierde KAV-Gontrode haar tienjarig bestaan. Hierbij werd de hele
parochiegemeenschap betrokken. De viering werd ingezet met een jubelmis opgedragen door
proost E.H. Fernand De Jonghe en opgeluisterd door het versterkt zangkoor o.l.v. de heer
Naessens. In het Parochiaal Centrum had een luisterrijke ontvangst plaats, waar het woord werd
gevoerd door voorzitster Lucie Taelman en de heer André Van Slycken, als voorzitter van de
parochieraad.
Tien jaar later herdacht men het 20-jarig bestaan. Nationale secretaresse Mia Van Landschoot hield
de feestrede in het POC terwijl de heer Roels voor de ontspanning zorgde met zijn voordracht over
“Het Gents dialect”. Uiteraard ging dit gepaard met een lekkere feestmaaltijd. In die periode was
het ledental gestegen tot 150. Men had dan ook een vaste stek gevonden voor hun bijeenkomsten.
Nadat men gestart was in villa ”Les Sorbiers“, het latere gemeentehuis, de pastorie, het klooster,
was het nieuw opgerichte Parochiaal Ontmoetingscentrum (POC), de ideale plaats voor de
organisatie van allerlei activiteiten.
Een hoogtepunt in de geschiedenis van KAV was de herdenking van hun 25-jarig bestaan. De alom
gekende verbondsproost kanunnik De Swaef zorgde voor de jubelmis. In de hem eigen stijl
vertolkte hij de dank voor zoveel inzet gedurende de voorbije periode en besprak uitvoerig de
principes en de doelstellingen van de organisatie.
In 1997 nam men op feestelijke wijze afscheid van
twee zeer verdienstelijke bestuursleden: Lucie
Taelman-Van Severen en Ivonne Van SteendamVerstichel. 35 jaar hadden ze zich enthousiast
ingezet voor KAV. Tijdens een gezellig feestje
mochten ze een welverdiend geschenk ontvangen.
Op dit ogenblik is Femma-Gontrode een van de
meest actieve verenigingen van de SintBavoparochie. Zoals in het verleden blijven ze
activiteiten
organiseren,
die
we
kunnen
samenvatten onder de noemers vorming,
ontspanning en praktijk. Denken we maar aan
de voordrachten over actuele onderwerpen, de halve en volledige daguitstappen, bezoeken aan
schouwburgen, fabrieken en tentoonstellingen, bedevaarten in eigen land, de naai-, kook- en
danslessen, de wandel- en fietstochten…
De voorzitsters gedurende deze 50 jaar
waren: Maria Van Elsuwé-Malyster, Lucie
Taelman-Van
Severen,
Valentine
BuyseBogaert, Bernice Van de Wiele-Van Der Beken,
Georgette Lahorte-Van Durme, Maria De
Brabander-Bijl, Tine Van Bijl-Van de Moortele
en Lieve Saerens-De Mulder.
De proosten waren: E.H. Ignace Stockman,
E.H .André Van de Moortele, E.H. Fernand De
Jonghe, E.H. Jozef Durieu en E.H. Herman Van
Hoyweghen.
Het huidig bestuur bestaat uit: Braeckenier
Annie, Bekaert Nele, Cackaert Ann, De Sutter
Fernande (schatbewaarster), D’Haese Rita,
Eeckhout Denise, Vandenberghe Linda, Bekaert
Joke, Bijl Maria (medevoorzitster), De Mulder
Lieve (voorzitster), De Sutter Monique, Dhondt
Henriette, Van Der Beken Bernice en Withoek
Marie-Christine.
Van onder het stof
Onder deze titel heeft er een unieke
tentoonstelling
van
oude
wetenschappelijke instrumenten plaats in
het College van de paters Jozefieten te
Melle, een eerste keer kon het publiek deze
bezichtigen gedurende het weekend van 9 en
10 maart.
De Gonde 2013 nr. 1

6

Dat het college op hun zolders enorme rijkdommen bezat uit vervlogen tijden, was een publiek
geheim, althans binnen de schoolmuren. De viering van hun 175-jarig bestaan is een uitstekende
gelegenheid om effectief een kijkje te gaan nemen. Bedolven onder het stof stond de zolder vol
met wetenschappelijke instrumenten uit de 19de eeuw: elektriciteit, hydrostatica, geluid,
warmteleer, mechanica en optica. Dit paste volkomen in hun onderwijsproject van toen dat sterk
gericht was op handelaars en industriëlen met ook een belangrijke plaats voor wetenschappen. De
oprichting van hun musea dateert dan ook uit dezelfde periode.
Deze tentoonstelling alsook het etnografisch museum zal ook op 5 en 12 mei aanstaande van
14 tot 18 uur toegankelijk worden gesteld. Ook u kunt er een kijkje gaan nemen.

40 JAAR HEEMKUNDIGE VERENIGING DE GONDE
Naar aanleiding van de presentatie van een gloednieuw fotoboek over Melle vroeger, een
uitgave gerealiseerd door het gemeentebestuur, wordt ook, zij het op een bescheiden
wijze, het 40-jarig bestaan van onze heemkundige vereniging gevierd.
Deze activiteit vindt plaats op woensdag 12 december 2012 om 20 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis (Gemeenteplein 1 te 9090 Melle).
Op deze avond wordt ook de DVD voorgesteld waarop alle nummers (inclusief de
speciale uitgaven) van ons tijdschrift DE GONDE van 1972 tot en met 2011 digitaal zijn
vastgelegd. Ook u kunt zich dan zo’n exemplaar aanschaffen.
Tevens zal er ook hulde worden gebracht aan een drietal nog levende pioniers van onze
heemkundige vereniging.
Wij hopen ook u op deze activiteit te mogen begroeten.

TE KOOP: fotoboek “Melle vroeger en nu”
Dit prachtig fotoboek met tal van oude zichten uit Melle aangevuld met recente foto’s, genomen
door leden van de Fotoclub Iris en vanuit dezelfde gezichtshoek van de fotograaf uit de tijd van
toen, is opgefleurd met passende onderschriften en de vertaling van de volledige brochure “Melle
avant le déluge”, daterend uit 1930 en geschreven door de Fransschrijvende priester-dichter
Camille Melloy (° te Melle in 1891 en + te Sint-Niklaas in 1941).
U kunt zich deze uitgave aanschaffen tegen 20 EUR in het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum (Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle, 09.252.26.47).
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Erfgoeddag 2013 – Stop de tijd!
Zondag 21 april
Gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum
Het skelet van Melle - Lezing
In 1972 deden leden van de pas opgerichte Heemkundige Vereniging De Gonde een opzienbarende
ontdekking tijdens archeologische opgravingen op de terreinen van de tuinbouwschool. Op de
plaats waar tot in de 16e eeuw een nonnenklooster gevestigd was, vonden zij een intact geraamte.
De beenderen, sinds jaar en dag tentoongesteld in het gemeentelijk museum, geven veertig jaar
na de ontdekking eindelijk hun geheimen prijs. Onderzoeker Marit Vandenbruaene gaat in een
lezing in op de biologisch-antropologische onderzoeksmethoden die hiervoor werden gebruikt. Zo
komen we meer te weten over het vroegere kloosterleven, dat botje per botje aan het publiek
wordt voorgesteld.
Lezing om 10.30 en 14.30 uur
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 393-395, 9090 Melle
Het skelet van Melle - Tentoonstelling
De tentoonstelling belicht de archeologische opgravingen uit 1972 waarbij het skelet werd
gevonden en mettertijd werd tentoongesteld in de kelder van het Gemeentelijk Museum. Je
verneemt er ook meer over de C14-dateringsmethode, een methode waarmee de ouderdom van
organisch materiaal kan worden bepaald aan de hand van chemische processen.
Doorlopend open van 10 tot 18 uur
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 393-395, 9090 Melle
Info: 09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be
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Een prachtige grijsaard te Melle …
door Gontran Ervynck

De fel gesmaakte uitgave van het recent uitgegeven
fotoboek “Melle vroeger en nu” heeft heel wat
herinneringen aan het oude dorp opgeroepen en
bewaard voor het nageslacht. Als toemaatje werd
daarin ook (in vertaling) de tekst opgenomen van een
boekje waarin onze bekende dorpsgenoot de
Franstalige priester-dichter Camille Melloy1 zijn eigen
herinneringen oproept aan het Melle van vóór de
eerste wereldoorlog2.
De kaft van het gloednieuwe fotoboek over Melle vroeger en
nu.

In oude tijden trof men in iedere gemeenschap enkele typische personages aan die het lokale
gebeuren kleur gaven en in de herinneringen bleven voortleven. Dit zal de schrijver aangezet
hebben om in genoemd werkje een aantal (bijna vergeten ?) dorpsfiguren ten tonele te voeren.
Precieze informatie over deze personen is dikwijls verloren gegaan, maar bij het lezen van een
tekst gaat soms een belletje rinkelen, iets wat men thans een AHA ! ervaring noemt. Zo beschrijft
Camille Melloy o.a. “een prachtige grijsaard”:
In die tijd leefde ook een prachtige grijsaard die kapper3 was. Zijn kaalheid leek
perfect op een bal uit het kegelspel; als compensatie groeide zijn haar met grote
overvloed onder zijn gezicht; zijn baard groeide als een zilveren stroom tot aan zijn
gordel. Tijdens de week vlocht hij hem en rolde hem op, maar 's zondags spreidde
hij hem genoeglijk uit op zijn kiel van zwaar linnen die alle mannen toen droegen.
Die joviale en sluwe deugniet van tachtig4 jaar was betrokken bij de helft van alle
grappen. Maar alleen al een kwart ervan vertellen zou mij te ver voeren.
Sommige familietradities leiden een taai leven. Bovenstaand citaat
herinnerde mij aan de verhalen van mijn grootvader en
grootnonkels. De lezer kan zichzelf overtuigen, deze grijsaard is
Eduard Ervinck, het volstaat nr. 20 (Jrg.14-3, 1985) van De Gonde
open te slaan. In een artikel over bidprentjes door de bekende
verzamelaar Frans Van Bost vindt men op blz. 498 een afdruk,
recto/portret en verso/tekst, van zijn doodsbeeldeken. Dit levert
een eerste aanwijzing op en voor wie nog niet overtuigd zou zijn,
het vervolg van dit verhaal doet de rest.
Eduard Ervinck werd geboren te Melle op 23 Mei 1822 als oudste
zoon van Franciscus en van Coleta De Smet die afkomstig was van
Bottelare, in een gezin waar acht kinderen zullen geboren worden.
Vier ervan stierven zeer jong, een dochter stierf op 21-jarige
leeftijd, zodat slechts Eduard, Jan-Baptist, later pastoor te
Wannegem, en Karel-Louis overgrootvader van schrijver dezes,
volop de volwassen leeftijd bereikten.
Foto van Eduard Ervynck, deze siert ook zijn doodsprentje.

1

De Gonde jrg. 19 nr. 3-4 (1991) heeft een volledig nummer (137 blzn.) gewijd aan deze schrijver.

2

Melle avant le déluge, uitgegeven door het College (Maison de Melle) in 1930. Zie achteraan het fotoboek,
deze tekst vindt men ook in De Gonde, jrg.34 nr.3 (2006) blzn. 19-25, vertaling door Pol Van Caeneghem.
3
Dit is een vergissing, het moet bakker zijn. In de originele Franse tekst staat wel degelijk “boulanger”. Bij het
overtypen van het handschrift waarin de vertaling werd geschreven is een fout geslopen. Met dank aan Daniël
Lemmens voor het beschikbaar stellen van de Franse tekst.
4
Dit is een overschatting, zie verder.
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Eduard trouwde te Melle op 15 mei 1847 met Rosalie Vastemans geboren te Melle op 6 december
1825 als dochter van de touwslager Victor Vastemans en van Regina Rouwies (of Roeweers).
Hij was bakker van beroep en woonde aan het Kerkplein. De legger van de Popp-kaart van Melle
(ca. 1850) geeft precieze inlichtingen, hij komt erin voor onder het artikel nr. 517 en bewoont het
huis sectie C perceelnr.53 c. Dit komt o.i. ongeveer overeen met de locatie van de tuin van de nu
afgebroken pastorij5. Op latere leeftijd ging hij wonen aan de Appelhoek.

Luchtfoto met zicht op de omgeving van de SintMartinuskerk, rechts ervan staan een paar woningen,
in een ervan hield Eduard Ervynck zijn bakkerszaak
open.

De Brusselsesteenweg tegen de Appelhoek, kijkend
richting Gent, aan de rechterkant van de foto de
woning en de bakkerswinkel van Eduard Ervynck (foto
daterend van begin de jaren 1900).

Rosalie Vastemans overleed te Melle op 15 juni 1879, Eduard overleed er op 13 oktober 1883, het
huwelijk was kinderloos gebleven.
De brief van nicht Vastemans
Wij komen meer te weten uit een brief van een familielid Vastemans aan mijn vader Henri Ervynck.
De schrijfster van deze brief hebben we niet nader kunnen identificeren. Haar handtekening is zeer
onduidelijk en kan met veel goede wil gelezen worden als Alice(?). Zij woonde te Sint-Amandsberg
en moet een achternicht van Eduard geweest zijn die beloofd had enkele interessante
bijzonderheden over hem te vertellen zoals blijkt uit volgende tekst.
Maandag, 21 Mei 1984
Henri,
Ziehier de beloofde brief over Onkel Vyncke zoals onze pa hem noemde, een zeer mooie man die
meer dan eens opgemerkt werd als koning Leopold II. Hij had daar zijn plezier mee. De Zondag
ging hij soms naar Gent Zuid en dan in de Vlaanderenstraat een pint gaan drinken.
Weet U dat nonkel Vincke alle jaren gevraagd werd om Neptunus te verbeelden op de boot voor de
zeewijding ? Dat kunt u misschien wel vinden op photo in Oostende in het Museum, 't zou me niet
verwonderen. Op de boot stond hij met mijter en een mooie mantel en een soort raak met tanden.
We hebben lang die photo gehad maar ja, verhuizen en de eene en de andere wat doen, ge kent
dat.
Nonkel Vincke woonde indertijd als bakker in het huis nevens dokter Bogaert recht over dokter
Verstraeten. Hij werd gaarne gezien want 't was een sloeber eerste klas. Onze pa heeft ons daar
veel over verteld als we kinderen waren.
Nonkel Vincke was uiterst proper als hij uitging en zegde mijn papa \'t is geen wonder dat ze hem
aanzagen als Leopold II".
Zie niet naar mijn krabbel, ik heb artrose gehad en mijn handen beven soms nog wat.
Beste groeten, Alice(?)
De Grappen van Nonkel Eduard
In de brief van Alice(?) wordt Eduard een “sloeber" genoemd. De familietraditie heeft de
herinnering aan enkele van zijn grappen en invallen bewaard die niet mogen verloren gaan voor
het nageslacht.

5

Deze gegevens werden overgenomen in Ons dorp rond 1840, De Gonde nr. 8 (1978).
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-

Hij droeg een lange mooie baard zoals koning Leopold II maar die was hinderlijk om te
werken. In zijn bakkerij rolde hij zijn baard op en stak hem in zijn ondervest.
Hij had een overdekte boot gemaakt waarmee hij ging vissen op de Schelde nabij het
Kerkplein. Binnen stond een kachel te
branden en hij zat gezellig warm naast
de kachel te vissen met zijn hengel
door het venster in het water.
De Schelde te Melle met links op de
achtergrond de Sint-Martinuskerk.

-

-

Eens verklaarde hij te willen gaan
vliegen. Hij bond een aantal vogels
aan een lijn, ze zouden hem
meegetrokken hebben in de lucht. Hij
sprong uit het venster van zijn
slaapkamer en kwam terecht in de
mesthoop op de koer.
Zijn zondagse jas had knopen die overtrokken goudstukjes waren. Hij ging naar Brussel,
beweerde geen geld te hebben en te zullen betalen met knopen van zijn jas. Toen sneed hij
een knoop af en voldeed daarmee de rekening.
Na de uitvinding van de telegraaf werd uiteindelijk zo een toestel geplaatst in het
spoorwegstation te Melle. Eduard vertelde de goedgelovige Mellenaren dat men met die
moderne uitvinding niet alleen berichten kon versturen maar ook pakjes kon laten komen
en zou een paar schoenen bestellen te
Gent. Nabij het station stond een
telegraafpaal waarvan de top verborgen
was in het dichte gebladerte van een
grote boom en waarin een van zijn
vrienden zich op voorhand verborgen
hield. Na veel gepraat en sensatie gaf
Eduard een afgesproken teken en de
vriend liet het paar schoenen langs de
paal naar beneden vallen. Of de
Mellenaren overtuigd waren van de
mogelijkheden van de telegraaf is niet
meer te achterhalen.
Het station te Melle.

-

Midden de 19de eeuw stonden zitbanken op het kerkplein te Melle. Gedurende een
zaterdagnacht had Eduard alle banken naar het huis van één van zijn goede vrienden, de
huisschilder Engelbert Voets, gesleept en ze opgestapeld voor diens voordeur. Toen
Engelbert op zondagmorgen naar de mis wou gaan, stelde hij vast opgesloten te zitten in
zijn eigen huis. Maar de volgende zondag nam hij wraak, hij scheen ook enig artistiek
talent te hebben en toen de parochianen naar de mis gingen stond naast de kerkdeur een
groot schilderij dat Eduard voorstelde, gehurkt in WC-houding met zijn broek op de knieën.
Het voorval verwekte groot jolijt onder de bevolking maar de pastoor was erg
geschandaliseerd en de kinderen van Eduards broer Karel-Louis zouden niet meer naar de
patronage mogen gaan.

Het is duidelijk dat Nonkel Eduard bij zijn dorpsgenoten herinneringen achter gelaten heeft die in
de familie bewaard gebleven zijn tot na de jaren '40-45. Daarvan getuigt ook het citaat uit het
werk van Camille Melloy. De schrijver kan Eduard niet persoonlijk gekend hebben maar haalt
herinneringen aan die via anderen mondeling doorgegeven werden.
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In ons tijdschrift besteden we vaak aandacht aan het literaire, het poëtische. Vandaar dat we onze
lezers ook in dit nummer de gelegenheid willen geven te genieten van een prachtig gedicht dat
geschreven werd door Mellenaar Chris Schoonejans, hij is tevens de man van de redactie en de
opmaak van het interessante en mooi uitgegeven familietijdschrift “Scone Jhan”, dat ook ter inzage
ligt in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.
Beeldt u in dat u de trein vanuit ons dierbaar Melle naar Antwerpen neemt …
Antwerpen Centraal
De cadans van de wielen vertraagt,
en door het raam, veel scherper nu
de silhouetten van een grootstad.
Schuddend en kreunend glijdt de trein
als een slang naar de donkere holte
van het overkapte perron.
Een veilige grot,
waar alle treinen hijgend halthouden,
de voltooiing van hun rit,
Het hoogtepunt is nabij,
de deuren openen zich automatisch
en lozen drommen mensen op het grijze graniet.
Als een met goud opgedirkte oude dame
toont het station mij nu pas haar gelaat,
dit is slechts een eerste indruk.
Via een majestueuze marmeren trap
daal ik in het hart van deze kathedraal;
uit de luidsprekers klinkt een stem als van een moëddzin.
Hoog boven mij de koepel,
vol van hemels licht
die alles omarmt in haar heiligdom.
Delvaux ontvouwt het doek,
en verstilt koel het dagelijks gedoe,
roze kleuren tegen steen en staal.
Dan sta ik buiten,
het zonlicht verblindt mijn gedachten,
langzaam ontvouwen zich de geuren van de stad.
Ik word opgenomen in een perpetuum mobile,
achter mij verdwijnt in het grijs van de stad,
Antwerpen Centraal.

(Foto overgenomen uit het boek “Antwerpen Centraal /
Wereldstation”, uitgegeven door Lannoo/Tielt, 2010, p. 95.)
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De koperen schat in het
houten kistje
door Paul Neirinck

Toen ik het licht verroeste deurtje ontdekte, wist ik het onmiddellijk en met de naïeve zekerheid
van een romantische kinderziel: hier zat een schat aan gouden dukaten verborgen. Wellicht in een
jute zak, toegeknoopt met een natuurechte vlaskoord. Gouden dukaten worden doorgaans ook wel
eens opgeborgen in houten kistjes, met koperbeslag. Maar in dit geval stelde ik me tevreden met
een gewone jute-zak.

Reeds bij het eerste bezoek aan het huis dat ik later zou kopen had ik het opgemerkt. Achter een
rij opeengestapelde oude glazen bokalen was mij een stuk unalit met bloemenmotief opgevallen.
Op die plaats wekt zulke versiering nieuwsgierigheid. Bij een volgende bezoek had ik geluk. De
bokalen waren opgeruimd zodat ik achter de plaat met bloemen kon kijken, en de kleine maar
stevige deur van de brandkast ontdekte, met drie ringetjes om het slot te bedienen. Daar achter
zaten mijn gouden dukaten, daar kon geen zwijm van twijfel over bestaan.
De huizen op de Brusselsesteenweg hebben een lange geschiedenis. Met hun grote inrijpoort
roepen ze de herinnering op aan de tijd dat karren en koetsen nog gewone vervoermiddelen
waren. Ze moeten gebouwd zijn ergens tussen 1875 en 1900. Sommige kamers hebben nog een
mooie Picha-vloer, in gekleurde betontegels. Ze dragen de sporen van twee oorlogen. Niets belet
dat vroegere bewoners, onder de dreiging van een of andere calamiteit, hun rijkdommen veilig
hebben opgeborgen in een donkere hoek van de kelder en ze daarna geheel vergeten zijn, om god
weet welke verschrikkelijke redenen. Gewoon in een jute zak, achter een plaat in unalit met
bloemen.
Ik moet toegeven dat later, toen ik het huis effectief gekocht had, enige twijfel is opgekomen in
mij. De sleutel zat op het open deurtje en de verborgen kluis was leeg. Geen jute zak. Geen
gouden dukaten. Weinige dingen waren nog overgebleven van de vroegere bewoners. Enkele
houten platen. Een koperen duikershelm, zeer wel bekend voor de Kuifje-lezers, die als
tuinkunstwerk dienst deed. En een grafmonument in graniet, dat bovenkwam toen we de bekisting
voor een terras uitgroeven. En een houten bureaumeubeltje, even lelijk als onpraktisch. Op dit
laatste kon ik mijn ontgoocheling over de gemiste schat afwerken. Met enkele flinke slagen van
een zware hamer probeerde ik het tot brandhout te herleiden.
Gedwongen door dit
onweerstaanbaar geweld gaf het meubel zijn geheim prijs. Iets viel op de grond met dof gerinkel
en een hard slag: een houten kistje, weliswaar zonder koperbeslag. En dan zegevierde dan toch
nog enigszins de naïeve zekerheid van mijn romantische kinderziel: het bakje zat vol met
weliswaar geen gouden dukaten, maar dan toch koperen munten van vooral 2 cent.
De oudste dateren van de jaren 40 van de 19de eeuw, de periode van Leopold I. De jongste
dateren van 1919, het laatste jaar dat dit type munten werd aangemaakt. Ze tonen allemaal op de
keerzijde een zittende leeuw bij de grondwetstafel, met onderaan de naam van de graveur,
Braemt. Rondom staat de tekst “L ‘Union fait la force”. Pas in 1902 verschijnen er koperen centen
met “Eendracht maakt macht” in het Nederlands. Vlaamse muntjes van 1 c bestonden reeds sinds
1867. De voorzijde blijft dezelfde onder Leopold I en II, weliswaar met een aanpassing van de
naam van de koning. Onder Albert I komt er een voorzijde met volledig hertekend monogram.
Oorspronkelijk bestonden er ook koperen munten van 10 en 5 centiemen, maar die verloren reeds
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in 1860 hun betaalkracht, wegens te zwaar en
te onhandig. Ze werden vervangen door
kopernikkel muntjes. Na de eerste oorlog
werden er enkel in 1919 nog koperen 2 cent in
omloop gebracht. De koperen munten van 1 en
2 cent werden pas ontmunt in 1953.

De “koperen schat in het houten kistje” bestaat
dus hoofdzakelijk uit koperen muntjes van 2
cent, geslagen tussen 1835 en 1919. Later zijn
er enkele vreemde muntjes, uit 1929 en 1930,
in het kistje terecht gekomen.
In 1930 was het houten kistje nog niet in de
vergetelheid geraakt. Welke bestemming had
het? Had de inhoud ervan een reële waarde? In
1930 kostte een brood iets meer dan 2 frank,
een ei iets minder dan 1 frank, een kilo
aardappelen 75 centiemen en een gazet 35
centiemen. Het maandloon van een arbeider en
een bediende begon ergens rond de 1.500
frank, en het pensioen lag rond de 1.000 frank. Een Chevrolet kostte 25.000 frank. Maak van de
franken euro’s, en het worden bedragen die niet erg lijken op wat we vandaag kennen. Rond 1930
moet mijn koperen schat zo ongeveer evenveel waard geweest zijn als de glazen bokaal waarin ik
mijn koperen eurocenten oppot. Misschien werd het gebruikt als kaartgeld? Ik neem aan dat het
snel een curiosum zonder waarde werd en uit de aandacht verdween, ergens in een hoek van een
lade van een niet gebruikt meubel. Het is dan wel geen zak met gouden dukaten, maar ik koester
het toch als een echte schat. Als een brug naar het verleden, naar de mensen die het stuk grond
bezaten dat ik nu in bruikleen van de geschiedenis heb, en dat aan mijn zorg is toevertrouwd.
Inventaris van de munten:
2 Cent : 1835 ? (2) – 1842 (1) – 1845 (1) – 1846 (1) – 1850 (1) – 1856 (2) – 1857 (1) – 1859 (2)
– 1861 (5) – 1862 (1) – 1863 (5) – 1864 (5) – 1867 (1) – 1868 (1) – 1869 (3) – 1870 (32) – 1871
(7) – 1872 (3) – 1873 (13) – 1874 (5) – 1875 (125) - 1876 (21) – 1879 (4) – 1883 (1) – 1885
(3) – 1886 (2) – 1887 (1) – 1890 (1) – 1902 (14) – 1905 (34) – 1909 (18) – 1910 (1) – 1911 (22)
– 1912 (28) – 1914 (2) – 1919 (22) – jaartal onleesbaar (125).
1 Cent : 30 (verschillende jaartallen)
2 Ore (1889) + Italiaanse munt 1929 + 10 Centimes Luxemburg (2 x 1930) + 3 Cent Nederland.
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L’Offrande filiale (Camille Melloy)

Inleiding

Vertaling

Inleiding
Door Daniël Lemmens
Eén van de opdrachten van een heemkundige
vereniging is het verleden kenbaar maken en
de leden op de hoogte brengen van de lokale
geschiedenis. We trachten dat o.m. via ons
tijdschrift De Gonde te doen. Daarom hebben
we reeds een paar publicaties, waarin het leven
in onze gemeente in vroeger tijden aan bod
kwam, uit het Frans vertaald. Dit was onder
meer het geval met het boek “Journal de
Guerre”,
die de wederwaardigheden in en
rond het college tijdens de eerste wereldoorlog
behandelden. Vorig jaar verscheen ook de
vertaling van “Melle avant le déluge” van de
bekendste Melse auteur, namelijk Camille
Melloy.
Deze
brochure
werd
volledig
overgenomen in het fotoboek “Melle, vroeger en nu“ uitgegeven door het gemeentebestuur.
Vandaag starten we met de vertaling van het boek van Melloy
“L’Offrande filiale“. Hierin krijgen we het ontroerend en
prachtig geschreven relaas van de schrijver over zijn
jeugdjaren in Melle en schetst hij een innig portret van zijn
moeder. We mogen dit autobiografisch werk beschouwen als
een diepgevoelde hulde aan deze door en door eenvoudige
vrouw, die de dichter het leven schonk en zich uitermate
verheugde in zijn priesterschap. Maar bovendien geeft het ons
een beeld van Melle voor de eerste wereldoorlog met zijn
dagelijkse gewoonten, zijn volksgebruiken, zijn figuren en
dorpscafés.
In een interview met Herman Bossier in de Standaard van juli
1934 verklaarde Melloy: “In 1927 had ik het ongeluk mijn
moeder te verliezen. Twee jaar heb ik mijn gevoelens
opgekropt. Dan heb ik me aan het schrijven gezet. Al mijn
herinneringen aan mijn moeder, van mijn prilste jeugd af tot
de laatste dagen van haar leven zijn aan mijn geestesoog
voorbij
getrokken.
Het is een
simpel verhaal geworden, van een verbazende
eenvoud.”. Hij schreef het werk in 10 dagen
maar heeft er 6 maanden aan gewerkt om het
aan te vullen, te detailleren, te polijsten. Het
bestaat uit een lyrische proloog, epiloog en uit
drie delen. In het eerste evoceert hij zijn
kindertijd in de schaduw van zijn moeder, in het
tweede de jeugd van zijn moeder doorheen haar
verhalen en het derde haar laatste jaren en
dood. Het boek verscheen 3 jaar na haar
overlijden als een herdenking aan zijn aanbeden
moeder (1930).
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Joris Eeckhout, de gevierde criticus uit die periode, getuigt in Literaire Profielen VII (1937): “Dit
boek is zo eenvoudig, zo spontaan en gevoelig geschreven , dat men kan zeggen dat het
Vlaanderen van Memlinck er in herleeft met zijn “santé et sainteté”. Hij spoort Melloy aan:
“Herschrijf dit boek (ik zeg niet: vertaal het in de taal waarin gij het een eerste maal in uw
onderbewustzijn opgetekend hebt)”.
Felix Timmermans, die goed bevriend was met Melloy, schrijft in een brief (1933) aan Camille: “En
laat mij nu eens mijn hartelijke bewondering voor uw Offrande filiale uitdrukken. Ik was aan zee,
daar in la vie bête, ik heb uw schoon boek gelezen, neen gebeden! Dat is van zulke zuivere,
kristalheldere liefde! Grootsch van allure, een goudspikkeling als een sterrennacht, en zoo vol rust
en zielevrede, vol liturgische kleuren, en religieuze landschappen. En dan vooral die kleine
vondsten, die het accent van blijheid en devotie versieren en verhogen. Wat kunt gij de Zondagen
beschrijven, laten meevoelen en beleven. In langen tijd las ik geen boek, dat zoo religieus, zoo
diep in mijn ziel is gegaan als dit. Ik kan er een psalm op maken.”.
In haar eindverhandeling tot het behalen van de graad van licentiaat in de Romaanse filologie te
Leuven (1989) schrijft Monique Scheerlinck dat Melloy twee belangrijke prozawerken heeft
nagelaten waarvan het eerste “L’Offrande filiale” mag beschouwd worden als zijn meesterwerk. Dat
was ook Melloy’s ambitie. Zij haalt een brief aan van 29/01/1929, waarin hij verklaart: “J’ai fini le
manuscript de l’Offrande filiale: “Je le lime maintenant. (…) Une fois lancé, j’ai écrit avec une
ardeur et une facilité incroyable. (…) Je voudrais que ce soit mon chef d’oevre.”.
Er is heel wat te doen geweest in verband met de taalkeuze van Melloy. In onze brochure over
Melloy, uitgegeven in 1991 ter gelegenheid van de herdenking van zijn geboorte, toen 100 jaar
geleden, heeft Jan Olsen hieraan een artikel gewijd “Camille Melloy, een Fransschrijvende Vlaming,
een poging tot verklaring.”. In dat verband wil ik een opmerkenswaardige tekst aanhalen uit
L’Offrande filiale: “…Je lui (bedoeld wordt hier zijn moeder) procurais des livres flamands
savoureux et édifiants à la fois, dont elle lisait chaque dimanche un chapitre. Je lui offrais aussi les
miens, en rougissant. Une fois elle m’a dit: C’est dommage qu’ils soient écrits en français je
voudrais tant les comprendre!”. Mon coeur en a longtemps pleuré. A cause d’elle, pour elle, jeusse
voulu être un écrivain flamand!...”.
Het boek wordt vertaald door Paul Van Caeneghem, oud-leraar Frans. Hij is zowat onze
“huisvertaler” geworden, want ook de vorige vertalingen waren van zijn hand. We hopen hiermee
onze Melse auteur Camille Melloy beter te leren kennen en een scherper beeld te krijgen over een
stukje Melle van toen.
Vertaling door Paul Van Caenegherm
De kinderlijke offerande
I
Uit mijn prilste jeugd resten mij maar weinig beelden,
maar ze zijn precies en gekleurd, levendige illustraties bij
een gewiste tekst. Het eerste ervan moet terug klimmen
tot mijn derde levensjaar.
Ik herstelde van een ernstige ziekte, waarover ik later
dikwijls hoorde vertellen in de familie en die mij bijna het
leven kostte. Ik zie mij in een grote kamer, recht op een
wit bed, in mijn hemd, - en mijn moeder staat blij voor
mij. Alles is heel helder en kalm. Het moet een zomerse
namiddag zijn tijdens schooltijd, wanneer het dorp, leeg
van kinderen, vredevol zijn zon opdrinkt. Mijn moeder
staat met haar rug naar het venster; zij glimlacht mij toe;
mijn armen reiken naar de hare, naar het blauwe licht, en ik omhels tegelijk mijn moeder en de dag, en het is
alsof ik beide voor het eerst zie.
II
Tegenover haat en nijd , stelt men een stoïcisme dat
hooghartig wil zijn, maar dat op de duur hindert en kwelt als een harnas. Ach! Indien men
eenvoudigweg en sprakeloos, en op voorhand begrepen, zijn hoofd kon neerleggen op de knieën
van zijn moeder, terwijl men heel zachtjes weent …
Toen ik klein was leed ik dikwijls hoofdpijn, en toen onderging ik als het ware een verlangen uit
mijn lichaam te ontsnappen om elders rust te vinden. Mijn moeder nam mij op de arm, en terwijl
zij langzaam woorden fluisterde die de smaak hadden van een kus, wandelde zij met mij van de
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ene kant van de kamer naar de andere. De vertrouwde beelden –bloemen van het behang,
beeldjes op de schouw- leken mij in tegenstelling tot mijn lijden, in hun vreedzame droom van een
vreemd geluk te genieten. Mijn vermoeide hoofd nestelde zich op haar schouder of tegen haar
keel. Zachtjesaan nam een lauw gevoel van veiligheid bezit van mij. Woorden of een oud
wiegelied gleden met de koelte van strelende vingers over mijn koortsig voorhoofd. Het werd een
ongehinderd wegglijden in de vrede …
Met woordenloze voorzorg spreidt de slaap zijn subtiele netten over mijn ziel, als een vlinder met
vleugels die door de zomer verzwaard zijn, en de ziel geeft zich gewonnen met de grote zachtheid
van de overgave. Moeder zingt ongetwijfeld het wiegelied verder dat ook haar moeder heel lang
gelden zong.
In de kamer heerst nu een ingetogen tederheid. De voorwerpen zeggen “stil …”, met het nauw
hoorbare geluid van een glijdende straal of van opwarrelend stof. Het blanke bed ontvangt, als
watten in een schrijn, het kleine bleke lichaam. En in mijn slaap benaderen mij twee aangezichten:
onder zijn helderblonde krullen dat van mijn onzichtbare engel, en onder haar zwarte band dat van
mijn moeder …
Dertig jaar later herbeleef ik nog de vredige deugd van deze uren en, in de armen en op de borst
van mijn moeder, deze geborgenheid als in een plooi van een hemelse hangmat, gewiegd in een
azurenlicht vol geborduurde bloemejn, in een zomer zoals er bestaan in de diepten van de
koninkrijken van de droom.
(wordt vervolgd)

HEEMKUNDIGE VERENIGING DE GONDE
ALGEMENE LEDENVERGADERING MET BEZOEK AAN:

Het College van de Paters Jozefieten te Melle (1837-2012).
N.a.v. het 175-jarig bestaan organiseert de Heemkundige Vereniging De Gonde op zaterdag 27
april 2013 om 14.00 uur (stipt!) een geleid bezoek aan deze gerenommeerde
onderwijsinstelling, aandacht zal gaan naar o.a. het 19de eeuws etnografisch museum en de
kapel.
Achteraf wordt de deelnemers een drankje aangeboden in het museum van Brouwerij
Huyghe.
afspraak: aan de ingang van het college
deelname: gratis / ook niet leden welkom!
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Gazette van Gent: EEN MERKWAARDIG ARTIKEL.
In Gazette van Gent van 14 april 1814 verscheen een artikel met als titel:
“Prospectus van het Pensionnat van Melle, eene mijle van Gend op de weg van Brussel.”
Het gaat over de periode, juist voor de overname door de Jozefieten in 1837. Er is hier sprake van
directeur Dechamps, die eerst in Wichelen een kostschool leidde. Hij bestuurde het pensionaat van
Melle van 1806 tot 1822. Zelf woonde hij in de gebouwen van het huidige college en hier werden
zijn zonen Adolf en August geboren. De eerste
werd minister van Buitenlandse Zaken en de
andere aartsbisschop van Mechelen. In Melle
werd ook een straat naar hen genoemd,
namelijk “de Gebroeders Dechampsstraat”. Van
directeur Dechamps bevinden zich in het archief
van het college nog zijn legendarische
toespraken over opvoedkundige onderwerpen.
Zijn opvolger de heer Dominique Van
Wymelbeke was de schoonbroer van de stichter
van de congregatie van de Jozefieten kanunnik
Constant Van Crombrugghe en zo kwam de
school in hun handen.
In dit artikel wordt de aandacht gevestigd op de
mooie, landelijke omgeving van de school, in
een rustig en gezond kader. Men krijgt er de
opsomming
van
een
zeer
gevarieerd
leerprogramma met veel interesse voor talen
en vakken verwijzend naar de zakenwereld.
Men besteedt er veel zorg aan ontspanning,
voeding, orde, tucht en netheid. Uiteraard mag
de
nadruk
op
godsdienstbeleving
niet
ontbreken. We stellen ook vast dat er sprake is
van buitenschoolse lessen in muziek, tekenen
en dansen, die door de ouders afzonderlijk
moeten betaald worden.
De taal waarin het document geschreven werd,
met woorden en uitdrukkingen die zeer oubollig
en
archaïsch
overkomen,
doet
soms
lachwekkend aan. Dit moet echter gezien
worden in de context van die tijd. Het is een
waardevol stukje geschiedenis van het college.
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Europese Week van de Begraafplaatsen
Op zaterdag 25 mei 2013 organiseert onze heemkundige vereniging een gegidste wandeling op
wat nog resteert van het kerkhof rond de Sint-Martinuskerk te Melle en op de gemeentelijke
begraafplaats, dit in het kader van de jaarlijks georganiseerde Europese Week van de
begraafplaatsen.
Aandacht zal gaan naar grafmonumenten van bovenlokaal belang alsook naar de rouwborden
(obiits) die zich nog in het voornoemd kerkgebouw bevinden.
Praktisch:
start: om 14.30 uur (stipt!) aan de hoofdingang van de Sint-Martinuskerk, Dorpsplein te
Melle.
gids: Jan Olsen.
deelname: gratis.
duurtijd: circa 2 uren.
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INHOUDSTAFEL
Woord vooraf
Heemkundig Nieuws 2
Erfgoeddag 2013 – Stop de tijd!
Een prachtige grijsaard te Melle …
De koperen schat in het houten kistje
L’Offrande filiale (Camille Melloy)
Gazette van Gent: EEN MERKWAARDIG ARTIKEL.
Europese Week van de Begraafplaatsen

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer
-

Dirk Bracke (tekstcorrector)
Linda De Geest (foto’s)
Xavier De Schryver (foto)
Gontran Ervynck
Daniël Lemmens
Paul Neirinck
Jan Olsen
Chris Schoonejans
Paul Van Caeneghem
Françoise Verhoosele (opmaak)

druk GREG@L-COPY
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1
2
8
9
13
15
18
19

Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum
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.

Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET JAAR 2012


maandag 1 april (Paasmaandag)



woensdag 1 mei (feest van de arbeid)



zaterdag 11 mei (n.a.v. Hemelvaartsdag op 9 mei)



maandag 20 mei (tweede Pinksterdag)



geheel de maanden juli en augustus



zaterdag 9 november t.e.m. maandag 11 november (n.a.v. Wapenstilstand)



dinsdag 24 december 2013 t.e.m. zondag 5 januari 2014 (kerst- en nieuwjaarsperiode)

Brusselsesteenweg, 393-395—9090 Melle

 + 32 (0)9 252 26 47  museum.melle@skynet.be http://www.degonde.be/

