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75 jaar geleden, namelijk op 26 juni 1938, werd het Heilig Hartmonument op het Dorpsplein
te Melle in aanwezigheid van duizenden leden van de H. Hartbonden door de toenmalige
bisschop van Gent, Mgr. Honoré Coppieters, plechtig en met veel luister onthuld.
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Woord vooraf,
In het voorjaar was het in onze heemkundige bijenkorf een drukte van jewelste, de laatste
loodjes dienden te worden gelegd voor de opmaak van het boek “De geschiedenis van de
bloemisterijen te Melle”, deze wordt in samenwerking met het Melse gemeentebestuur
officieel gepresenteerd op Open Monumentendag (zondag 8 september 2013). Vanaf maandag
9 september eerstkomend kan een exemplaar van deze mooie en boeiende uitgave ook de
uwe zijn. U kunt vooraf intekenen op het boek en bespaart zo 5,00 EUR (zie verder in dit
nummer). Annex deze publicatie zal ook een uitgewerkte themafietstocht ter beschikking
zijn van liefhebbers op zoek naar relicten van en/of herinneringen aan bloemisterijen in de
publieke ruimte van onze gemeente.
Onze vereniging organiseerde de voorbije maanden diverse activiteiten, waarop
steeds een ruim publiek haar interesse hiervoor toonde. Er was ons bezoek aan het College
van de Paters Jozefieten te Melle, met hieraan gekoppeld onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering en een receptie in Brouwerij Huyghe; er was de funeraire wandeling in het
kader van de Europese Week van de Begraafplaatsen en we fungeerden als gids voor een
activiteit georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de K.V.L.V. (thema: funerair erfgoed
te Melle) en voor een vriendengroep (thema: Wereldoorlog I te Melle). Tevens bereidden we
de uitgave voor van het boek “Herinneringen aan Melle-Dries” (auteur: André Vervust,
gewezen bestuurslid van onze heemkundige vereniging). Binnenkort zal deze ook te koop zijn
in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum.
In voorliggend nummer van ons heemkundig tijdschrift bieden we u weerom een diversiteit
aan artikels aan.
Verder wensen we u een schitterende zomerperiode, waarin rust, ontspanning, … uw deel
mogen zijn.
Jan Olsen
!
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GEVRAAGD !
Mevrouw Marie-Rose De Prez is op zoek naar fotomateriaal
in verband met de omgeving Heusdenbaan / De Schelde te
Melle. Mocht u in het bezit zijn van dergelijke zichten, dan
kunt u deze mevrouw contacteren op via e-mail:
marierosedeprez38@gmail.com .

!
!
In het kader van de voorbije Europese Week van de Begraafplaatsen organiseerde onze
heemkundige vereniging een wandelling op o.a. onze gemeentelijke begraafplaats (zie ook het verslag
hierover elders in dit nummer), ons medelid Freddy De Moor stuurde ons een passend gedicht van zijn
hand, waarvan wij u graag willen laten meegenieten.

Makkers
U miste ik,
makkers van weleer,
mijn klasgenoten,
oude kameraden,
toen ik voor de laatste keer
gewandeld heb over de oude kerkhofpaden
en voelde hoe ik nog alles kende
midden in de mooie doodse stilte
waarin het lachen van de bende
nu gesmoord werd door de kilte.

Boven het gras dat grijs beton
was van de klamme ochtenddauw
brak krachteloos een koele winterzon
wazig door in rood en nevelblauw
en voor ik er vandaan ging
bleef ik voor een vergroende grafsteen staan
waarrond een gietijzeren ketting
stil, doelloos hing te vergaan.

!
!
!
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Heemkundig nieuws
Op zondag 21 april kon het publiek ook te Melle activiteiten die in het kader van Erfgoeddag werden
georganiseerd meemaken, zo was er de boeiende lezing van ons bestuurslid Marit Vandenbruaene over
“Het skelet van Melle”, die zowel in de voormiddag als in de namiddag telkens een dertigtal mensen wist
aan te trekken. Tevens was een bescheiden tentoonstelling opgebouwd rond hetzelfde thema.
Zaterdagnamiddag, 27 april was het verzamelen geblazen op het College van de Paters Jozefieten, daar
gidsten Daniël Lemmens en Jan Olsen een vijftigtal leden en sympathisanten binnen en buiten de
gebouwen van deze ooit internationaal bekende onderwijsinstelling die dit jaar haar 135-jarig bestaan
viert. Ook het 19de-eeuws etnografisch museum en de gerestaureerde kapel werden bezocht. Annex deze
rondleiding werd in het brouwerijmuseum van Huyghe onze algemene jaarvergadering gehouden en
kregen de aanwezigen een drankje aangeboden.

De Europese Week van de Begraafplaatsen lieten we ook dit jaar niet aan ons voorbijgaan zonder
een gepaste activiteit te organiseren, we opteerden voor een gegidste wandeling op zaterdagnamiddag
25 mei op wat nog resteert van het oude kerkhof langs de Sint-Martinuskerk en de uit 1911 daterende
gemeentelijke begraafplaats met aandacht voor grafmonumenten van bovenlokaal belang. Ook aan de
rouwborden in het kerkgebouw werd ruim de aandacht besteed.
Op zondag 26 mei namen enkel leden van onze heemkundige vereniging deel aan de Oost-Vlaamse
heemdag georganiseerd door onze zustervereniging van Berlare, het werd een fijne dag die goed was
georganiseerd en het thema van de dorpsfanfares behandelde.

De Gonde 2013 nr. 2

!

-3-

Verder fungeerden we als gids voor een funeraire
wandeling te Melle voor de plaatselijke K.V.L.V.afdeling
op
vrijdagavond
7
juni
en
op
zaterdagvoormiddag 15 juni begeleidden we een
wandeling rond Wereldoorlog I te Melle.
Tevens namen we deel aan verschillende
bijeenkomsten die werden ingericht door de
Erfgoedcel Viersprong/Land van Rode, waaraan
onze vereniging graag en met veel enthousiasme
van bij de oprichting ervan aan medewerkt.

RETROSPECTIEVE TENTOONSTELLING LEO SPANOGHE (1874-1955)
In zaal “’t Sestich” (Kerkstraat 111 te Dendermonde) kunt u de tentoonstelling met werk van de
kunstschilder Leo Spanoghe (horende bij de ‘Dendermondse school’) gaan bezichtigen vanaf 27 juli tot 18
augustus eerstkomend, dit op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis en er
hoort bij deze expositie een brochure (te bekomen aan de prijs van 5,00 EUR).
Leo Spanoghe kwam in oktober 1938 te Melle (in de Kloosterstraat, de woning tegen de kerk, reeds vele
decennia afgebroken, maar nog zichtbaar op een oude zichtkaart, is met een rode pijl aangeduid) wonen.
Hij verhuisde met zijn gezin in maart 1950 naar Gent. Mettertijd zullen we hier in ons tijdschrift wel eens
een artikel over deze markante kunstenaar publiceren.

GEZOCHT !
Wie kan ons zeggen wat de functie
van nevenstaand voorwerp was?
We kunnen u geen prijs beloven
maar wel onze dankbaarheid!
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Oud Schrift voor
beginnelingen 2013-2014
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of begrijpen,
“van niets tot iets”, dus. De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal om
de moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen ontleden. De cursus zal doorgaan in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle
(09.252.26.47), en wordt verzorgd door Xavier De Schryver,
Inschrijvingen worden verwacht vóór woensdag 28 augustus 2013.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 20,00 EUR. Om verwarring te
voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te
storten via volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van, Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2013-‘14”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als
officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de
moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor de cursussen
beginnelingen en gevorderden samen.
Data en programma:
Elke vierde zaterdag van de maand van september 2013 tot en met maart 2014, (NIET in december)
telkens van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Zaterdag 28 september 2013: Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke stand” met
aandacht voor de republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het Oud Regiem) en
kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Zaterdag 26 oktober 2013: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 23 november 2013: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters”, met extra
aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 25 januari 2014: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met aandacht
voor het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Zaterdag 22 februari 2014: Les 5 = het oud-Nederlands uit de 18de-eeuw. Wij ontleden een “staat van
goed” en de “aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en
verkortingen”.
Zaterdag 22 maart 2014: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, of “een
ontvoogding”, een “huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706),
verkoop en aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in verband
met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw vragen te
beantwoorden.
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Oud schrift voor
gevorderden 2013-2014
Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2013 tot en met maart
2014, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te
9090 Melle (09.252.26.47).
Deze cursus is bedoeld als aanvulling en vervollediging van de cursus voor beginners. Gezien
de moeilijkheidsgraad, is het aangeraden eerst de cursus voor beginners te volgen. Er zal vooral
aandacht besteed worden aan het zgn. “gotisch” schrift. De lessen worden verzorgd door Gontran
Ervynck.
Inschrijvingen worden verwacht vóór woensdag 28 augustus 2013.
Cursusgeld voor de nodige documentatie: 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen, wordt U vriendelijk
gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via volgend
bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met
vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2013-2014”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel
inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad
van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor de cursussen beginnelingen en
gevorderden samen.

Data en programma:
Zaterdag 14 september 2013

parochieregisters en analoge archivalia

Zaterdag 12 oktober 2013

staten van goed, weeserekeningen

Zaterdag 9 november 2013

wettelijke passeringen, notariskontrakten

Zaterdag 11 januari 2014

clachten, saisissementen, openbare verkopingen

Zaterdag 8 februari 2014

enquesten, processtukken

Zaterdag 8 maart 2014

ommestellingen, land- en renteboeken

Er zal vooraf een korte omschrijving van het onderwerp gegeven worden. Dan worden de
documenten rondgedeeld om de teksten te lezen en daarna ontvangt u de omgezette tekst.

!
!
!
!
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Het skelet van Melle
door Jan Olsen m.m.v. Marit Vandenbruaene

Naar aanleiding van de voorbije Erfgoeddag
(zondag 21 april 2013) organiseerden wij in het
Gemeentelijk Museum te Melle een tentoonstelling
rond het geraamte dat in de winter van 1972 werd
opgegraven op een terrein van de tuinbouwschool.
In 1948 was in de onmiddellijke omgeving reeds de
gisant opgegraven die toegeschreven wordt aan
ridder Hugo II, die begin de 13de eeuw fungeerde
als burggraaf van Gent. Dit stenen grafmonument
is vandaag nog steeds een blikvanger in het STAM
te Gent (voorheen het Bijlokemuseum). Of er een
verband bestaat tussen wat we ondertussen ‘het
skelet van Melle’ zijn gaan noemen en ridder Hugo II weten we niet, we zijn wel van plan deze piste
verder uit te zoeken. Op Erfgoeddag zelf gaf Marit Vandenbruaene een bijzonder interessante lezing over
o.a. wat een skelet ons kan geven aan informatie. In deze bijdrage gaan we even in op het beschreven
thema.

Geschiedkundige schets
Van het Cisterciënserinnenklooster “HEILIGE MARIA TEN BOSCH”
De geschiedenis van dit klooster voor vrouwelijke religieuzen is nauw verbonden met deze van de Bijloke
te Gent. Ermentrudis Utenhove stichtte begin de 13de eeuw naast de Gentse Sint-Michielskerk een
gasthuis waarin armen, zieken en reizigers een veilige schuilplaats zouden vinden en toegewijd werd aan
de Heilige Maria. In de begintijd waren er zowel mannelijke als vrouwelijke religieuzen actief. Mettertijd
en door reden van diverse omstandigheden werd deze stichting elders ondergebracht, namelijk in de
omgeving van de Sint-Martinuskerk op Akkergem (het huidige Ekkergem), het stuk grond, gelegen in een
bocht van de Leie dat aldaar Biloke werd genoemd (biloke zou betekenen: een beperkt of afgesloten
grondgebied), vandaar dat we vandaag nog steeds spreken over de Bijloke.
Het was ook de wens van voornoemde begoede dame om een klooster enkel voor vrouwelijke religieuzen
op te richten, uiteindelijk werd het gesticht in het jaar 1215 te Lokeren. Deze gemeenschap verbleef daar
slechts een 30-tal jaren, de ligging van het klooster bleek immers niet bepaald ideaal, de bodem was er
onvruchtbaar en drinkbaar water voor handen hebben was een probleem. Er moest uitgekeken worden
naar een gunstiger vestigingsplaats.
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Uiteindelijk viel hun oog op Heusden, ze kochten gronden aan in de omgeving van de Schelde. In 1246
verzaakte Hugo III, kastelein van Gent aan zijn leenrecht over bepaalde stukken grond aldaar.
Voorwaarde was wel dat het lichaam van zijn overleden vader (Hugo II) dat te Lokeren begraven was,
mee zou verhuizen naar Heusden.
In 1247 vestigden de zusters zich te Heusden. Het klooster, dat ook wel eens Nonnenbos(ch) werd
genoemd, is sindsdien bekend onder de naam Nieuwenbos(sche), als men het heeft over de periode te
Lokeren spreekt men over de Oudenbos(sche). Meer dan driehonderd jaren zouden ze een vrij rustig
leven leiden langs de Scheldeboord. Doch in de tweede helft van de 16de eeuw, naar aanleiding van de
godsdienst-troebelen, werd hun klooster, zoals trouwens heel wat andere gebouwen in de ruime
omgeving (dus ook te Melle, denken we maar aan de burcht Cortrosine, de verblijfplaats van de heren
van Melle), volledig vernield en zochten de zusters een onderkomen in Gent.

Wie was nu die Hugo II ?
Hugo II stamde uit een aanzienlijk geslacht van kasteleins of burggraven van Gent en voerden het bevel
over de strijdmacht en de vazallen uit hun gebied. Hij was ook het hoofd van de rechtsmacht aldaar.
Beatrijs, de moeder van Hugo II was de erfdochter van het adellijk geslacht van Heusden. Een broer van
hem noemde men Geraard de Duivel (zie het Geraard Duivelsteen te Gent waar het Rijksarchief is
gevestigd). In de laatste jaren van zijn leven schonk Hugo II grond en opbrengsten van andere gronden
(tienden) aan het klooster Nonnenbos, toen nog te Lokeren gevestigd, alwaar een nauw familielid,
namelijk Aleydis, deel van uitmaakte en er trouwens in 1235 abdis werd. Hugo II overleed in 1232. Hij
werd eerst te Lokeren begraven, doch naar aanleiding van de verhuis van het klooster naar Heusden
werd op vraag van zijn zoon het lichaam er herbegraven.

Een sensationele vondst…
In 1948 vond men, naar aanleiding van graafwerken in een boomgaard, op de terreinen van de
tuinbouwschool te Melle de gisant van, quasi zeker, Hugo II.
Een gisant komt van het Franse gésir = hulpeloos of (half)dood liggen, verwant aan gîte = schuil- of
rustplaats, het is een beeldhouwwerk, een onderdeel van een grafmonument, waarbij de overledene
liggend is afgebeeld. Het vervaardigen van gisanten kwam vanaf de gotiek meer en meer in gebruik.

De gewezen begraafplaats van het klooster Nonnenbos te Heusden was naar aanleiding van de
rechttrekking aldaar van de Schelde in 1882 op het grondgebied van onze gemeente komen te liggen.
Werd deze graftombe mettertijd gewoon verwaarloosd? Kwam ze onder het uitgebaggerd slib te liggen of
hebben de zusters het grafmonument verstopt toen in de tweede helft van de 16de eeuw de dreiging van
de calvinisten met de bijhorende beeldenstorm reëel werd.
De graftombe is minutieus uitgehouwen in harde Doornikse steen en getuigt van een evenwichtige
compositie. Het bestaat uit twee stenen platen in trapeziumvorm. De onderste plaat is voorzien van zes
cilindervormige holle voetstukjes, waarin steunpalen van een baldakijn konden worden geplaatst. De
verbinding met de bovenplaat, waarop het liggende beeld rust, gebeurt door vier steunende sokkels die
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elk met het bovenlijf van een hond versierd zijn. Het beeld stelt een ridder voor die in de rechterhand
een getrokken zwaard houdt. Een groot schild, versierd met een lelierad, bedekt zijn linkerzijde en
verbergt gedeeltelijk de schede van het zwaard. Boven de maliënkolder draagt de ridder een wapenrok
dat tot aan de knieën reikt. Het hoofd rust op een door engelen ondersteund kussen en is beschermd
door een gewelfde troonhemel met drie arcaden. De voeten, voorzien van sporen, rusten op een
jachthond.
Opvallend is het militaire karakter van het geheel. Wij staan hier ver af van de ingetogen spiritualiteit die
voor andere riddergraftomben uit die tijd zo kenmerkend was. Hugo II is niet voorgesteld met ter
aanbidding samengevoegde handen, maar met schild en getrokken zwaard als een slagvaardige krijger,
dit staat hier symbool voor waakzaamheid. Alleen de twee engelen die het hoofdkussen ondersteunen
zijn een herinnering aan het diepe geloof van die eeuw. Anderzijds stelt de baldakijn geen gebedshuis
voor, wel een versterkte burcht, wat dan nog eens het militaire uitzicht van het grafmonument
onderstreept. Ook de honden, die dreigend hun meester schijnen te beschermen, roepen een werelds
aspect van het ridderleven op, namelijk: de geneugten van de jacht.

Het archeologisch onderzoek ter plekke door de Heemkundige Vereniging De Gonde
De vondst van skeletten
In het onderzoek naar de verdwenen abdij van Nieuwenbos dat door de Heemkundige vereniging De
Gonde uit Melle werd verricht vallen drie verschillende archeologische campagnes te onderscheiden die
elkaar op onverwachte en verrassende wijze aanvullen.
Een eerste onderzoek vond plaats tijdens de maand februari
1972 (41 jaren geleden), toen een kleine noodopgraving kon
worden uitgevoerd in de boomgaard van de tuinbouwschool
te Melle. Tijdens spitwerk stootten leerlingen er op
kloostermoppen (een soort bakstenen in groot formaat) en
skeletresten. In overleg met de schooldirectie werd een
periode voorzien om archeologische opgravingen te
verrichten. Een gebied van 50 m2 werd tot op 1,50 m diepte
onder het maaiveld onderzocht. Er werden drie, gedeeltelijk
vernielde grafkelders, aangetroffen en sporen van een
vierde. Tevens werden een twintigtal skeletten gelokaliseerd,
zij waren allen met het gezicht en de voeten naar het oosten
georiënteerd. Voor zover de grafplaatsen niet te ernstig
waren verstoord kon worden vastgesteld dat het allen om
kistbegravingen ging. Een drietal kisten hadden ijzeren
hoekbeslagen waarvan er één opviel door het verdere
aangewende ijzerbeslag. De skeletten lagen doorgaans met
de armen gekruist over het bekken, de benen gestrekt naast
elkaar.
Tijdens de zomermaanden van 1974 en 1975 kon een
tweede
systematischer
opgezet
onderzoek
worden
uitgevoerd op een tijdelijk braakliggend terrein gelegen
tussen de Bosseveerhoeve en de aldaar rechtgetrokken
Schelde.
In september 1975 werd een noodopgraving in samenwerking met de Archeologische Dienst van Stad
Gent op een terrein, dat ooit deel uitmaakte van de abdijgoederen en een hectare groot was, waar
grootscheepse ontzavelingswerken zouden worden uitgevoerd. Er werd o.a. een zilveren penning uit de
Xde-XIde eeuw gevonden, deze kan aan Boudewijn IV van Vlaanderen worden toegeschreven. Tevens werd
een, vermoedelijk, Franse koperen penning uit de eerste helft van de XIIIde eeuw gevonden. Ook een
aantal scherven van laat-middeleeuwse ceramiek werd er boven gehaald.
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In verband met het geraamte dat zich sinds bijna vier decennia in de kelder van het Gemeentelijk
Museum te Melle bevindt, deed Marit Vandenbruaene een grondig onderzoek, een stukje verlag hiervan
vindt u hieronder.

Wat kan je zien op een skelet?
Welke studie?
De studie van mensenbeenderen noemt men de fysische antropologie.
In feite is dit een samensmelting van archeologie, biologie en geneeskunde. Enerzijds is er het onderzoek
waarbij menselijke beenderen en tanden met het blote oog en met eenvoudige meet-instrumenten worden
geanalyseerd en anderzijds bestaan er meer gedetailleerde (en duurdere) methoden waarbij radio-grafische,
genetische, microscopische en chemische analyses worden gedaan.
Skeletonderzoek geeft antwoord op volgende vragen:
-

Was het een man of een vrouw, een jongen of een meisje?
Hoe oud was hij of zij bij overlijden?
Wat was de lichaamslengte van de persoon, klein of groot ?
Hoe zag hij of zij eruit, tenger, normaal of robuust?
Tot welke etnische afkomst behoorde de persoon?
Was hij of zij rechts- of linkshandig?
Zijn er typische kenmerken of skeletvarianten aanwezig?
Zijn er letsels van ziekten, verwondingen of sporen van geweld
te zien?
Welke activiteiten heeft hij of zij veel gedaan, sportief of
beroepsgebonden?
Welk dieet of voedingsgewoonte overheerste bij de persoon?
Aan wat is hij of zij uiteindelijk gestorven, door ziekte of ouderdom?
Wie was de persoon eigenlijk?
Hoe lang ligt het skelet er al begraven, zijn er verstoringen of beschadigingen bij het graf opgemerkt?

Waarom?
De archeologie tracht via botstudie de levensloop en
levensverwachting van de mens in het verleden beter te
begrijpen. Daarbij gaat de interesse niet zozeer naar de
biologische kenmerken van één skelet, maar wel naar de
combinatie van waarnemingen op vele skeletresten –op een
populatie dus– uit een bepaalde periode.
Studie van menselijke beenderen zal aantonen hoe oud
men gemiddeld werd, hoe hoog de kindersterfte was,
hoeveel mannen en vrouwen er samenleefden in een
bevolkingsgroep, wat de algemene gezondheidstoestand
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was, welke ziekten of epidemieën men kende, hoe groot de mensen in die tijd werden, enz.
Niet onbelangrijk is dat vele van deze bio-antropologische methoden en technieken worden ontwikkeld en
toegepast in het gerechtelijk of forensisch onderzoek; waar dan specifiek getracht wordt de identiteit en
doodsoorzaak van een slachtoffer te achterhalen, bv. in vliegtuigcrashes, natuurrampen of bij het vinden van
een onbekend lijk.
De schedel
Een robuuste schedel met duidelijk geprononceerde wenkbrauwbogen, zwaardere jukbeenderen en hoekige
kinformatie is typisch mannelijk.
De schedelmetingen geven een korte brede schedel (brachycrania) weer typisch voor onze West-Europese contreien.
Het gave gebit vertoont een abces rechts in de bovenkaak en post mortem verlies van alle onderste snijtanden.

De bovenste ledematen
De weinig degeneratieve slijtages aan de wervelkolom en sternale ribuiteinden verwijzen naar een skeletleeftijd
tussen 34-40 jaar.
Slechts een weinig botrandwoekering (osteofytose) is merkbaar aan de onderste hals- (C5-C6) en ruggenwervels
(T11-T12).
Vele kleine hand- en polsbeentjes ontbreken en zijn mogelijks tijdens de berging verloren gegaan. Enkele breuken zijn
na de begraving ontstaan.

Het bekken
Een smal langgerekt bekken verwijst naar het niet kunnen baren van kinderen en dus naar het mannelijk geslacht.
De slijtages aan de schaamvoeg van het heupbeen en gewrichtsvlakken verwijzen naar degeneratie eigen aan een
skeletleeftijd van 34–39 jaar.
Het heiligbeen is beschadigd en de kleine botjes van het staartbeen zijn post-mortem verloren gegaan.

De onderste ledematen
De lengte van het dijbeen verwijst hier omgerekend naar een grootte van 1m68; een niet kleine gestalte voor die tijd,
welk verwijst naar een betere gezondheid en dus hogere sociale klasse.
De dijbeenderen bezitten duidelijke aanhechtingsplaatsen voor de sterk geprononceerde dijbeenspieren.
Beide knieschijven vertonen geen sporen van overgewicht of chronische overbelasting.

C14-datering
De radiokoolstofmethode steunt op twee pijlers:
1) Enerzijds is er het radioactieve verval dat met een constante snelheid verloopt.
Een gegeven hoeveelheid radioactieve koolstof 14C verdwijnt voor de helft door het radioactieve verval
na 5.730 jaar. Dat betekent dat na 5.730 jaar nog de helft overblijft, na 11.460 jaar nog een vierde enz.
Er blijft dus altijd C14 over!
Het is een scheikundige formule gebaseerd op ingewikkelde berekeningen vertrekkend vanaf een levend
organisme (plant, dier, mens) stopt met zuurstof opnemen of sterft, dan veranderen de C12 moleculen in
radioactieve C14-moleculen.
2) Anderzijds is het zo dat 14C ook in de atmosfeer aangemaakt wordt en door fotosynthese in de
koolstofcyclus terecht komt.
Eenvoudig gesteld bestaat de radiokool-stofdateringsmethode uit het meten van de hoeveelheid 14C die
nog aanwezig is na het afsterven van een levend organisme, rekening houdend met de halfwaardetijd en
met kallibratie via gekende waarden om de ouderdom van een organisme te achterhalen.
Het skelet van Melle werd door mensen van het laboratorium van het KIK (Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium) gedateerd tussen de laatste decennia van de 13de eeuw en het einde van de 14de
eeuw. Het skelet is dus tussen de 600 en 700 jaar oud!
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BOEK

“De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle”
Auteur: Rolande Van Heden
Graag kondigen wij u de verschijning aan van het schitterend en boeiend boek “De geschiedenis van de
bloemisterijen te Melle”. Het betreft hier een uitgave van de Heemkundige Vereniging De Gonde.
Voor de auteur, Rolande Van Heden, is het geen proefstuk, andere prestigieuze werken van haar hand
verschenen reeds de voorbije jaren. Denken we maar aan “Van Quaet-Attrecht tot Kwatrecht” en
“Massemen, van de Vurst tot de Kortenbos”.
Met het boek “De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle” wordt een hommage gebracht aan de
talrijke bloemistenfamilies die met hun arbeid Melle economische rijkdom brachten en een goede faam
die ’s lands grenzen ver overschreed.
U kunt vóór 20 augustus op dit boekwerk intekenen door overschrijving van € 20,00 op de bankrekening
van de Heemkundige Vereniging De Gonde: IBAN: BE24 4483 5863 2138 - BIC: KREDBEBB.
Vanaf 9 september 2013 kunt u uw besteld boekwerk komen ophalen in het Gemeentelijk Museum,
Archief en Documentatiecentrum (Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle), dit op maandag, dinsdag
en woensdag tussen 8.30 en 12 uur alsook tussen 13.30 en 17 uur of op de 2de en de 4de zaterdag van
de maand tussen 9 en 12 uur. Als u het boek thuis bezorgd wenst te krijgen dient u € 5,00 extra te
betalen.
Na 20 augustus 2013 kost het boek € 25,00 (exclusief mogelijke verzendingskosten).
Het boek zal vanaf 9 september ook te verkrijgen zijn in de BIB (Kruisstraat 2A te 9090 Melle) en in het
gemeentehuis (de cultuurdienst, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle).
Info: museum.melle@skynet.be (09/252.26.47)
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De drie Paepkens:
Camille, Joseph en Leopold De Paepe.
door Daniël Lemmens
“Ik ben één van de drie Paepkens. Dat zijn drie felle, zeggen de
mensen. De jongste alleen (dat ben ik) is maar een simpele
soldaat, de anderen hebben het verre gebracht.” Zo schreef
Camille Melloy (= Camille De Paepe) in een brief van 22 juni 1937
aan jeugdauteur Yvonne Waegemans. Hierin verwees hij naar het
feit dat zijn oudste broer, Joseph De Paepe (pater Theofiel)
algemeen overste werd van de congregatie van de Jozefieten en
zijn andere broer Leopold (pater Theodoor) overste van het SintJozefsinstituut te Geraardsbergen. Zijn ietwat sarcastische
opmerking over zichzelf is wat overtrokken want zelf is hij als
dichter wel het meest bekend geworden. Hoe het ook zij, de drie
Paepkens hebben een belangrijke rol gespeeld in de congregatie
van de paters Jozefieten en het college van Melle.
Hun vader Germanus De Paepe (1851-1938), schoenmaker van
beroep, vestigde zich eind 1877, een jaar na zijn eerste huwelijk,
te Melle. Eerst langs de
Brusselse steenweg, daarna
in de buurt van het station en
later,
na
zijn
tweede
huwelijk, in de Kloosterstraat. Kort na de dood van zijn vrouw
Sidonie Bogaert te Melle (1927) verhuisde hij naar Meerbeke, waar
één van zijn dochters Melanie-Rachel verbleef als religieuze in het
klooster van de zusters van Maria Jozef, een orde die evenals de
paters Jozefieten, gesticht werd door kanunnik Constant Van
Crombrugghe. De halfbroer van de drie paters, Benoit De Paepe, richtte in de Tuinstraat te Melle de
schoenfabriek “Mella” op en later een filiale onder de naam “Unica” in Izegem.
De meest gekende van de 3 paters Jozefieten was ongetwijfeld de jongste Camille De Paepe, die onder
de naam Camille Melloy, opgang maakte in de literaire wereld. Hij
werd geboren te Melle in 1891 in de Kloosterstraat, doorliep het
lager onderwijs in de plaatselijke gemeenteschool en volgde de
oude humaniora bij de Jozefieten in het Sint-Jozefsinstituut te
Geraardsbergen. Daar trad hij in het noviciaat en kreeg er de
kloosternaam Theoduul, omwille van een zekere symmetrie met
zijn oudere broers, die respectievelijk Theofiel en Theodoor
noemden. Na zijn middelbare
studies ging hij studeren aan
de Leuvense universiteit waar
hij promoveerde tot doctor in
de filologie. Even daarna werd
hij leraar Frans aan het Heilig
Drievuldigheidscollege
te
Leuven. Tussen 1914 en 1918
maakte hij als brancardier de
gruwelen van de eerste oorlog
mee. In die periode schreef hij
zijn eerste verzen, zowel in
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het Nederlands als in het Frans. Op dertigjarige leeftijd werd hij priester gewijd (1921) en bleef lesgeven
te Leuven in de poësis, waar hij grote invloed uitoefende op de later bekende professor Charles de Trooz
en Felicien Marceau, de gevierde Parijse toneelschrijver. In 1928 verhuisde pater Theoduul naar Melle als
lesgever. Die periode was literair zijn vruchtbaarste. Vanaf 1939 werd hij aangesteld als directeuraalmoezenier van de Rozenbergabdij te Waasmunster. Hij stierf op Allerheiligendag 1941 in de
stadskliniek van Sint-Niklaas en werd begraven in Melle, naast de Schelde, zoals hij het gevraagd had.
Als literator behaalde Melloy heel wat prijzen. Voor zijn dichtbundel “Le parfum des buis” kreeg hij de
Claire Virenqueprijs. De Franse Academie voor Taal- en Letterkunde bekroonde zijn dichtbundel “Retour
parmis les hommes” met de prijs Prix Artigue en de Edgar Poeprijs viel hem te beurt voor “Enfants de la
terre”. Via die grote Franse prijzen raakte Melloy uiteindelijk ook bekend in zijn eigen kleine land. Zo
kwam zijn faam vanuit Parijs overgewaaid naar Vlaanderen, zijn vaderland en inspiratiebron. Zijn keuze
voor de Franse taal had meerdere oorzaken. Vooral het feit dat Melloy als collegestudent in het Frans les
kreeg terwijl het Nederlands toen in die tijd minderwaardig voor het onderwijs en letterkunde bestempeld
werd en het feit dat de eerste aanmoedigingen voor zijn Franstalige gedichten golden, hebben hierbij een
rol gespeeld. Maar achter die Franse taal gaat in Melloy’s werk een echte Vlaamse persoonlijkheid schuil.
Zijn verdiensten voor Vlaanderen zijn niet te onderschatten. Zo schreef hij talrijke essays over Guido
Gezelle, Stijn Streuvels, Karel Van De Woestijne, Felix Timmermans in Franse, Zwitserse en Duitstalige
tijdschriften. Van Streuvels en Timmermans vertaalde hij verschillende boeken. Hierdoor ontstond een
innige vriendschap.
Met Streuvels en Anton Coolen maakte hij een kruisvaart
op de Middellandse Zee met bezoeken aan het Heilig Land
en Syrië. Bij Timmermans ging hij af en toe op bezoek.
Met beide grootmeesters van de Vlaamse literatuur
wisselde hij een uitvoerige correspondentie. Toen Camille
Melloy 50 jaar overleden was, organiseerde onze
gemeente in 1991, onder impuls van de Heemkundige
Vereniging De Gonde, een grootse herdenking met een
huldebetoon aan zijn graf, alsook een academische zitting,
waarbij de dochter van Stijn Streuvels, Dina Lateur
(Prutske), aanwezig was en zorgde voor de uitgave van
een uitvoerige brochure over zijn leven en werk. Een paar jaar later, in 1997, belichtten we de
vriendschappelijke relatie tussen Melloy en Timmermans op een bijzondere wijze. Ter gelegenheid van
het Timmermansjaar (1997) brachten we onder de titel “Kroniek van een vriendschap”, een diamontage
en een tentoonstelling, waarop de zoon van Felix Timmermans, Gommaar, aanwezig was en zijn zuster
Clara het woord voerde, tevens vond een feestavond met een toespraak door Gaston Durnez plaats.

Pater Theodoor De Paepe werd geboren te Aalst (vandaar zijn schrijversnaam Theo Stael) in 1887, hij
trad in het klooster der paters Jozefieten en werd priester gewijd in 1916. Een tijdlang
(1920-26)
was
hij
novicenmeester
in
Geraardsbergen
en
schreef
enkele
propagandabrochuurtjes voor de congregatie: “Kanunnik C.W. Van Crombrugghe”, “Een
werk, een weg, een levensbeeld” en “De Heilige Roeping”. Twaalf jaar was hij daar ook
overste (1931-40 en 1949-52). Hij was nauw betrokken bij de oprichting van de KSA
waardoor jongeren een aangepast vormend en ontspannend tijdverdrijf vonden waarin
edelmoedigheid en verantwoordelijkheidszin werden aangebracht. Pater Theodoor nam het
initiatief om in 1934 op de speelplaats een gedenkplaat aan te brengen voor de gebroeders Van
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Raemdonck uit Temse. Deze twee helden uit de eerste wereldoorlog, gesneuveld te Steenstrate in 1917,
waren oud-leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut. Op de plaat liet hij beitelen: “Dit weze voor immer een
dankbare tolk. Ze minden elkander, ze minden hun volk”.

Onder zijn leiding en vastberadenheid werd het middelbaar onderwijs aangepast aan de eisen van een
nieuwe tijd. Hij zorgde ervoor dat in 1937 de diploma’s gehomologeerd werden voor het invoeren van
Nederlandstalig onderwijs te Geraardsbergen. Pater Theodoor was ook de
stichter en hoofdopsteller van het missietijdschrift “De Bode van de
H.Jozef”, waarin allerlei informatie over en door missionarissen verzameld
werd. Hierin publiceerde hij ook stemmingsgedichten, anekdotische
stukjes en novellen van hemzelf. Een vaste rubriek over de Mariapoëzie
was ook van zijn hand. Het moet ons dan ook niet verwonderen dat hij de
auteur werd van het legendarische massaspel over Maria dat in 1950 in de
hovingen van het klooster op de Oudenberg werd opgevoerd. Het was een
uitbeelding van een reuzenstrijd tussen Maria en Satan, tussen het Goed
en het Kwaad, op het stramien van de geschiedenis van de stad
Geraardsbergen en de Oudenberg. Het was een cocktail van spel, zang,
muziek, dans en natuurtheater met prachtige kostumen en typering. Als
leraar aan het college te Melle leidde hij de Franse Studiekring maar was
vooral actief als bestuurder van de Vlaamschen studiekring “Taal en
Kennis”. Tijdens deze samenkomsten, buiten de lesuren, konden de
leerlingen zich bekwamen in spreekvaardigheid en expressie. Hierin kwam
hijzelf ook aan het woord met lezingen en voordrachten over kunstenaars
en literatoren. Zijn eigen werkjes zoals “Roll-Film” en het historisch spel
“Capitana Alcazar”, dat een boeiende periode uit de Spaanse burgeroorlog, behandelde, kwamen ook aan
bod. Naast grappige verhalen was hij ook auteur van ascetische werken zoals “Christus in de parochie”
en “De geestelijke opgang”.
Pater Theodoor had een rijkgevulde loopbaan met vele verdiensten. Hij was een welbespraakt redenaar,
een enthousiast leraar, een gewaardeerd schrijver, een geestelijke leider, een voorbeeldig kloosterling en
een overtuigde Vlaming.
De oudste van de drie Paepkens pater Theofiel, Joseph
De Paepe (1885-1966), was degene die de hoogste
functies bekleedde in de congregatie: novicenmeester,
overste van het Heilig Drievuldigheidscollege te Leuven
en het Sint-Jozefsinstituut te Geraardsbergen, algemeen
econoom, vicaris generaal en algemeen overste van de
Jozefieten.
In 1934 nam pater Theofiel het initiatief om het stoffelijk
overschot van hun stichter Constant Van Crombrugghe,
die begraven lag in de familiekelder te Gentbrugge, over te brengen naar
Geraardsbergen waar de congregatie ontstond. Daar ligt de stichter nu in een
prachtig praalgraf. Tijdens de feestelijkheden te Geraardsbergen werd het
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woord gevoerd door de algemeen overste pater Theofiel en pater Theodoor
als overste van het Sint-Jozefsinstituut, in aanwezigheid van de bisschop. Op
de vooravond van Pasen 1936 wijdde pater Theofiel, als algemeen overste,
plechtig het vergulde, bronzen beeld van O.-L.-Vrouw, ontworpen door de
Melse kunstenaar Jules Vits. Het prijkt bovenop de kapel van de Oudenberg,
die het pronkstuk is van de fameuze Muur van Geraardsbergen.
Het college van Melle vierde in 1937 met veel luister haar honderdjarig
bestaan. Op het gemeentehuis werden de personaliteiten toegesproken door
de toenmalige burgemeester Jozef Van De Vyvere waarna pater Theofiel het
woord nam. Hij besprak de betekenis van het embleem van het college, de
bijenkorf, het zinnebeeld van orde, zorg, werkzaamheid en vooruitzicht en
vergeleek dit met de gemeente Melle, ook een voorbeeld van orde en
werkzaamheid, steunpilaren van welstand en voorspoed.
In 1948 werd pater Theofiel aangesteld als overste-rector van het
klooster op de Oudenberg te Geraardsbergen. Dit klooster was
een transit voor toekomstige missionarissen en een residentie
voor oud-missionarissen. Het bood ook logement voor Afrikaanse
Jozefieten die in ons land kwamen studeren. Van daaruit werd ook
de kapel op de Oudenberg bediend, door paters, want dat was een
echt bedevaartsoord met vele bezoekers. Op O.-L.-HeerHemelvaart was de kapel vaak te klein voor de duizenden
bedevaarders.
In datzelfde jaar vond de plechtige overhandiging plaats van het Camille-Melloyfonds door pater Theofiel,
namens de familie De Paepe, aan de “Bibliotheca Wasiana” te Sint-Niklaas. Voornoemde instelling
verzamelt sinds jaar en dag alle documenten en geschriften van personen die in het Waasland gewoond
of erover gepubliceerd hebben. Camille Melloy bracht er zoals reeds vermeld zijn laatste levensjaren door
als geestelijk leider van de Rozenbergabdij te Waasmunster. Op voornoemde plechtigheid werd ook het
woord gevoerd door de toenmalige voorzitter professor Prosper Thuysbaert, dr. Albert Van Driessche en
professor Charles de Trooz. Na de dood van Camille Melloy heeft Pater Theofiel zijn broer nog een tijd
vervangen in Waasmunster en alles geregeld i.v.m. zijn publicaties.
In 1950 lag pater Theofiel aan de basis van het groots opgezet Mariaspel. Naar het voorbeeld van Halle,
het H. Bloedspel in Brugge, Wetthra in Wetteren en het Mariaspel in Eeklo, wou men in Geraardsbergen
een spektakel opzetten in de hovingen van het klooster op de Oudenberg. En of men daarin slaagde. Er
waren niet minder dan 500 deelnemers bij betrokken en er waren 10 000 aanwezigen op de 4
voorstellingen.
De drie broers, de drie Paepkens, hebben een belangrijke rol gespeeld in de congregatie van de paters
Jozefieten. Zoals blijkt uit voornoemde tekst wisten ze van aanpakken en ze hebben in hun functies heel
wat belangrijke iniatieven genomen. Ze zijn ook steeds nauw verbonden gebleven met de gemeente
Melle. Dat is ook de reden waarom wij daar de nodige aandacht wilden aan besteden.

L’Offrande filiale
De kinderlijke offerande
door Camille Melloy (vertaling door Paul Van Caeneghem)
(vervolg met deel 2)
III
Ik ben een jongetje van zes dat het leven opdrinkt zoals zijn kom melk,
genietend zonder te beseffen.
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Ziehier de zomerse namiddagen die eraan komen. Mijn broers zijn afwezig.
De tuin staat donkergroen afgetekend tegen het zonnige hemelsblauw.
Onder de kerselaar, waarvan men sinds lang de honderd oorringetjes heeft
geroofd, glanst het gras vol frisse schaduw. Het pad knarst onder mijn
stappen. Achterin de tuin tref je de schommel en een hazelhouten tonnetje.
Maar die lokken mij niet vandaag. Er is die grote stilte die mij betovert, een
spiegel waarin de geluiden komen reflecteren: het fluiten van een trein en
het station, het trommelgeroffel van een kruiwagen op de straatstenen. En
vooral de stem van mijn vader die op valse toonhoogte het lied nabootst dat
mijn moeder zo knap zingt. Hij zingt vals, dat is waar; maar het ritme van
zijn hamer op het leer ondersteunt zo mooi het lied! De stilte is nu bijna een
mooie militaire route waarop
een ijzeren stap weergalmt.
Dichtbij het binnenplaatsje heb je rozen en lathyrus,
tegen de muur zonnebloemen lijk grote kleverige taarten.
Als zij zwart worden, zal ik met mijn vingers de granen
van hun bijencellen doen springen, dat smaakt goed.
Wat een vreemd ding is het geluk. Wat is het? De
volwassene die het ervaart is bang het te verliezen. Maar
een kind, nee. In het huis is er mijn moeder: zij is het
geluk. Zij bewaart het voor mij. Ik weet haar in de
keuken zijn, achter de ruiten waartegen geraniums grote
rode kussen aandrukken.
IV
In de hemel, waar onze zuiverste aardse genoegens heropbloeien, herinneren
de moeders zich de hele jeugd van hun kleine jongens. Laat ons samen,
moeder, met ons hoofd gebogen naar hetzelfde beeld, mijn kinderjaren
aanschouwen die vorm kregen in je lichtgevende aanwezigheid. Je herinnert
je de vreugde die mijn vreugde je schonk, toen ik thuis eens een appel
meebracht die ik met twee handen vasthouden moest … Ik had die gekregen
van een van de “drie weduwen” die samen een wit huis in de grote straat
bewoonden. Het waren drie zussen, klein,
beleefd, met frisse koontjes en heldere ogen
onder
hun
zwart
mutsje.
De
laatste
overlevende
was,
met
jou,
de
enige
burgervrouw die tot op het einde trouw bleef aan de grote mantel van bij
ons waarmee men naar de kerk trok. Mijn vader had mij met een
boodschap naar deze rentenierende goede klanten van hem gestuurd. Zij
die kwam opendoen vroeg mij een ogenblik te wachten. Ik zag op het
einde van de gang een groene papegaai die gewichtig deed in zijn kooi, en
wiens stem ik bepaald lelijk vond. De vrouw kwam terug en gaf mij een
appel, een rode, en zelf werd ik ook rood van plezier. Het is de enige
vrucht die ik ooit kon bewaren tot zij rijp werd. Ik stelde haar tentoon in
het salon, op het grijze marmer van de mahoniehouten kast. En zij
ademde een gesuikerd parfum uit, gelijk aan mijn naïef geluk.
En je had ook de bakker. Rond drie uur kwam hij voorbij met zijn karretje dat heerlijk rook naar het tere
brood. Als ik thuis was riep je mij opdat ik het brood vast zou houden terwijl je de man betaalde. Hij
haalde uit zijn grote zakken twee grijze beurzen: de ene waarin hij je centen stak en de andere waarin
hij graaide naar een handvol lekkernijen voor mij. Jij nam het brood aan en ik ontving in mijn handen,
gevouwen als een schelp, de ruisende piepkleine snoepjes. Dan stak ik al lachend die overvloed naar je
toe. Je nam een snoepje om mij te plezieren; en wij hielden zoveel van elkaar; en ook de bakker scheen
blij te zijn toen hij de leidsels heropnam en “Oh! Grijze…” riep …
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Hoorde jij op het einde van de straat het geneuzel van een doedelzak, dan riep je mij, die alleen speelde
op het kleine gazon onder de kerselaar. “Kom vlug! De Italianen zijn daar!” Ik sprong naar de deur, maar
sleurde je mee, want mijn plezier vermengde zich met een geheimzinnige vrees. Wat wij kinderen de
“Titalianen” noemden, waren twee donkere mannen met brede hoeden en met gouden ringen in de oren,
zoals die van de schippers die ik op de Schelde had gezien. Rond hun benen kronkelden zich windels, wat

mij aan bandieten op gravures deed denken. De oudste duwde met zijn linker ellenboog op de gespannen
blaas van zijn doedelzak, die hij met zijn pijpen van glanzend buks op een eigenaardig dier met drie
poten deed denken. Hij haalde uit dit instrument een ernstige eentonige klank ter begeleiding van de wijs
die zijn kameraad met neergeslagen ogen op zijn hobo speelde. Ik herinner mij dit melancholisch lied. Ik
heb gelijkaardige melodieën in de bergen gehoord; zij vertelden van een herderlijke avond,
geparfumeerd met houtvuur en dromende vrede. Deze mannen waren ongelukkig en zacht; hun zwarte
blik glimlachte naar de kinderen waarbij zij de bevende vreugde vermoedden. Je zei dat zij van een ver
land kwamen, mooier dan het onze, waar de appelsienen bloeien. Je gaf mij een aalmoes voor hen, ik gaf
die aan de oudste, zonder je hand los te laten, en vlug trok ik mijn vingers terug … Nog lang hoorde ik
het liedje reizen in de straat. Weggedeemsterd zou het ’s avonds in mij herleven, zachter, vol
herinneringen waarvan ik het genot smaakte zonder het waarom ervan te raden.

!

Het Heilig Hartmonument op het Dorpsplein werd 75 jaar
geleden met heel veel luister plechtig onthuld

Op 26 juni 1938 werd in aanwezigheid van de toenmalige bisschop van Gent, Mgr. Honoré-Jozef
Coppieters (° te Overmere in 1874 en + te Gent in 1947) het door de gebroeders Marcel en Gaston Vits
(zonen van de Melse kunstenaar Jules Vits) gebeeldhouwd Heilig Hartbeeld op het Dorpsplein met heel
veel luister onthuld. Als slot van zijn speech naar aanleiding van deze plechtigheid liet voornoemde
bisschop de duizenden aanwezigen het volgende horen: “Leve Melle! Leve de Bond van het Heilig Hart!”.
Eerst was er een plechtige hoogmis gecelebreerd geworden waarin paters Jozefieten Mgr. Eduard Van
Goethem (1873-1949, een tijd bisschop in Kongo geweest en lid van de Congregatie van de
Missionarissen van het H. Hart) bijstonden. In de namiddag vond een grootse optocht plaats met leden
van wel 42 H. Hartbonden, 12 muziekkorpsen, diverse gekostumeerde groepen en leden van
jeugdbewegingen. Vanop een verhoog, opgetimmerd in de hovingen van het kasteel van de familie de
Potter d’Indoye werd deze stoet door geestelijke en burgerlijke overheden in ogenschouw genomen.
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’s Avonds, om 20 uur werd een door de musicus Oscar François (1899-1965, o.a. leraar aan het College
van de Paters Jozefieten te Melle) speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde H. Hartcantante door
250 uitvoerders ten hore gebracht van een zeer talrijk opgekomen publiek. De tekst werd geschreven
door de Melse priester-dichter Camille Melloy (alias Camille De Paepe, zie ook elders in dit nummer).
Meer info dienaangaande vindt u in “De Gonde”, jg. 18 (1990) nr. 2 p. 47 e.v. alsook in jg. 19 (1991) nr.
2 p. 32 e.v..

!
!
!
!
!
!
!

Oscar François (midden)

Optocht in de tuinen van het kasteel van de
familie de Potter d’Indoye!

!
!
!
!
!
!
!
!
Camille Melloy

!

Bij de onthulling van het H. Hartmonument
(Dorpsplein Melle)

!
!

!

!

!

!
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Details van het H. Hartmonument!

!

!
!
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Inhoudstafel!
!
!
Woord vooraf
Europese week van de begraafplaatsen - Makkers
Heemkundig nieuws
Oud schrift voor beginnelingen 2013-2014
Oud schrift voor gevorderden 2013-2014
Het skelet van Melle
Boek ‘De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle’
De drie Paepkens: Camille, Joseph en Leopold De Paepe
L’Offrande filiale (Camille Melloy) - deel 2
Het H. Hartmonument op het Dorpsplein werd
75 jaar geleden met heel veel luister plechtig onthuld
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Werkten!mee!aan!de!realisatie!van!dit!nummer!
!
Dirk Bracke (tekstcorrector)
Freddy De Moor
Xavier De Schryver (foto’s)
Daniël Lemmens
Jan Olsen
Paul Van Caeneghem
Bart Muylaert (opmaak)
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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 2013
-

geheel de maanden juli en augustus
zaterdag, 9 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

