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Woord vooraf 

Met een gevoel van trots kunnen we u vanuit de Heemkundige Vereniging De Gonde de 
publicatie van twee prachtige nieuwe boeken melden, namelijk “De geschiedenis van de 
bloemisterijen te Melle” (auteur: Rolande Van Heden) en “Herinneringen aan Melle-
Dries” (auteur: André Vervust), concrete gegevens om zich deze schriftuur aan te schaffen 
vindt u verderop in voorliggend nummer.  

Op Open Monumentendag (zondag 8 september) waren we te gast in het KTA-de 
Tuinbouwschool te Melle alwaar onder de gewaardeerde aanwezigheid van nog actieve en 
families van gewezen bloemisten het eerstgenoemde boek werd voorgesteld. Het mooie weder 
en het ruim en enthousiast opgekomen publiek waren de kers op de taart voor het vele werk 
dat vooraf ging aan voornoemde publicatie. 

Naar aanleiding van de uitgave van ‘De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle’ werd door 
twee leden van ons bestuur, zijnde Dirk Bracke en Paul Sels een fietszoektocht binnen de 
geografische omschrijving van Melle-Vogelhoek ontwikkeld. De folder met antwoordformulier 
zal normaliter vanaf het begin van de maand oktober te verkrijgen zijn in het Gemeentelijk 
Museum, Archief en Documentatiecentrum, de BIB en het gemeentehuis (cultuurdienst). 

In samenwerking met andere actoren binnen het erfgoedkundig werkveld te Melle, denken 
we maar aan de Werkgroep Funerair Erfgoed en de Werkgroep Genealogie Melle vzw, wordt 
momenteel hard gewerkt aan de opbouw van een nieuwe webstek, we hopen dat deze over 
een paar maanden operationeel zal zijn. We houden u hiervan zeker op de hoogte. 

Volgend jaar zal ook onze 
heemkundige vereniging 
haar bijdrage leveren bij de 
herdenking van het begin 
van Wereldoorlog I, 
uiteraard zal onze aandacht 
gaan naar de impact van 
deze gebeurtenis op het 
leven van de mensen in 
onze eigen gemeente. De 
rest, het grotere verhaal zal 
in andere media meer dan 
voldoende aan bod komen. 

Voorliggend nummer biedt 
u o.a. een kijk op de musici 
die een belangrijke rol 
hebben gespeeld gedurende 

een bepaalde periode van het bestaan van het college te Melle. Linda De Geest  ging deze 
zomer samen met schepen Lieselot Bleyenberg naar Melle in Frankrijk, zij schreef naar 
aanleiding daarvan een eerste stukje, namelijk over de zilvermijnen en het slaan van munten 
aldaar. Vervolgens krijgt u een vervolgstuk op de vertaling van Camille Melloy’s “L’Offrande 
filiale” en een bijdrage over ons Mels funerair erfgoed. Een aantal aankondigingen en 
mededelingen ronden dit alles af en kunnen u zeker inspireren om aan een of meer 
activiteiten zelf deel te nemen. 

Jan Olsen 
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Boeken te koop 
 

“De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle” 

Op Open Monumentendag, zondag 8 september, werd onder zeer 
ruime publieke belangstelling in de Tuinbouwschool het prachtige 
en zeer leesbare boek “De geschiedenis van de bloemisterijen te 
Melle” voorgesteld. Schepen Frank De Vis zette de auteur, Rolande 
Van Heden, letterlijk in de bloemetjes. Het boekwerk zelf is het 
resultaat van ettelijke interviews bij gewezen alsook bij nog 
actieve bloemisten en voorafgaandelijk zeer grondig studiewerk. 
Ook de vele nevenbedrijven zoals de pottenbakkerijen en de 
vervoermaatschappijen komen erin aan bod. Schepen Frank De Vis 
reikte ook een achttal erfgoedpaneeltjes uit aan evenveel 
eigenaars van nog bestaande waardevolle bloemistenwoningen. 
Met dit initiatief wil het gemeentebestuur bevestigen dat zij het 
belangrijk vindt dat een stuk bouwkundig erfgoed ook in de 
toekomst kan blijven getuigen van een voor onze gemeente ooit 

zeer belangrijke bedrijvigheid, die bovendien de basis vormde voor de welvaart van vele Mellenaars. 

 

Aansluitend gaf Hendrik De Vis, landschapsarchitect en docent aan de School of Arts, een zeer boeiende 
lezing over de ontwikkeling van de tuin- en sierteelt in onze streek waarin hij tevens het belang 
onderstreepte  van de internationale uitstraling die deze economische sector had gedurende vele 
decennia. Dat er ook toekomstgericht wordt nagedacht en innoverende initiatieven worden genomen 
getuigen o.a. de vele studiemogelijkheden aan het KTA-de Tuinbouwschool te Melle.  

Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek werd ook een  fietszoektocht bedacht, deze is circa 12 
km lang en doorkruist een groot stuk van het gebied tussen het kruispunt Melle-Leeuw en de Ringvaart. 
Uiteraard staat hier de wereld van de plaatselijke bloemisterijen en hun verleden centraal. Auteurs 
daarvan zijn Dirk Bracke en Paul Sels. Deelname is gratis. De ingevulde formulieren dienen te worden 
bezorgd bij het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum (Brusselsesteenweg 393-395 te 
9090 Melle). 

Het boek dat uitgegeven werd door de Heemkundige Vereniging De Gonde is meer dan driehonderd 
pagina’s dik en is te koop voor € 25,00 in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum, 
de BIB en bij de Infodienst op het gemeentehuis, op diezelfde locaties zijn ook de deelnemings-
formulieren voor de fietszoektocht te verkrijgen. 

Inlichtingen over het boek en de fietszoektocht zijn te verkrijgen via mail (museum.melle@skynet.be) of 
telefonisch (09/252 26 47). 
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L’Offrande filiale 
De kinderlijke offerande 

door Camille Melloy (vertaling door Paul Van Caeneghem) 
 
(vervolg met deel 3) 

V 

Haar vreugden zonder rimpeling - haar sereniteit - wilde mijn moeder delen 
met haar kinderen, zoals zij hen, na een bezoek aan de stad, met taartjes of 
appelsienen bedacht. 

Haar zorgen verborg zij. Tranen waren een zwakheid, de moeder moet thuis 
het goede voorbeeld geven. 

De rust van mijn moeder is een van de mooie menselijke herinneringen die ik 
heb meegedragen. 

Na haar dood heb ik echter vernomen dat zij 
veel geleden heeft; met haar tedere ziel heeft 
zij haar leven lang voor ons geleefd; en wij 

hebben het niet bemerkt. Twee keer heb ik mijn moeder zien wenen. De 
eerste maal was ik zes. Het gebeurde op een zondag, rond de avond. Wij 
wisten dat grootvader, die nog altijd op zijn grote hoeve, te Oordegem, 
woonde, zwaar ziek was. Moeder was hem met de oudsten al gaan 
bezoeken; weerhouden thuis had zij nu vader uitgezonden om nieuws, en 
zij wachtte zijn terugkomst af. Te jong om de angst te voelen wegen, 
speelde ik met veel gedruis tussen de stoelen, toen vader binnenkwam. 
Zijn grote gestalte verscheen aarzelend in de omlijsting van de deur. En 
toen hoorde ik hem zeggen, met ernstige, omzichtige stem: “Je vader is in 
de hemel.”. Het spelen staakte, viel roerloos stil. Mijn moeder begon te 
wenen, eerst stilletjes, dan harder, met haar gezicht in haar handen, als 
een zeer ongelukkig klein meisje. Ik zag hoe ze machteloos zwak op haar stoel neerzakte. De kinderen 
zaten braaf, met hangende benen op de stoelen langs de muren. Ontsteld vluchtte ik naar het venster, 
en toen ik mijn moeder zag wenen, weende ik ook lang, zonder te begrijpen, in de avond die langzaam 
de kamer vulde, terwijl niemand er aan dacht de troost van een lamp aan te steken. De tweede keer dat 
mijn moeder weende, was om mij. Het vertellen scheurt mijn hart, ik doe het om een vergiffenis te 
verdienen die zij mij al lang verleend heeft. Ik was een knaap met plotse woedebuien, frank tegenover 
allen. Het misdrijf van die dag herinner ik mij niet meer, maar tegenover mijn moeder gedroeg ik mij 
boosaardig en wreed. Toen zag ik haar met lange uithalen wenen, het voorhoofd tegen haar handen. Het 
is het grootste ongeluk, de wreedste wroeging uit mijn leven geweest. Zo draagt ons verleden verwijten 
met zich mee, die door de jaren niet gemilderd worden.  

VI 

Een vakantiedag. En het dagelijks decor. Het mooie weer vult het propere koertje. De tuin, met zijn 
rechte stroken en fris gerakelde paden, schijnt tevreden te zijn met zichzelf. Met zijn scheve hoed en te 
lange mouwen lijkt de vogelverschrikker op Jan-jenever, de oude mollenjager. De schommel hangt er 
stijf bij, met een zonnestraal die over de zitting rust zoals een beetje ingeslapen stilte. De hamer van 
mijn vader gaat op en neer in zijn atelier, met kleine regelmatige slagen en met tussendoor holtes zoals 
witte ruimten in een tekst. Vanuit een open venster in de verdieping, ontrolt het lied van een van mijn 
zusters confetti met lentekleur. Dit is mijn geliefkoosd  uur. Mijn verbeelding verbreedt het nauwe decor 
tot de afmetingen van een wereld. Ik ben omgeven door een menigte. Ik ben de aanvoerder van een 
leger, de burgemeester van een dorp, de dirigent van een koor. Moeder moet zich afvragen waarmee 
haar kleine jongen bezig is, die zo druk doende speelt zonder speelgoed. Hij stapt, hij loopt, hij zwaait 
met de armen, hij schreeuwt niet. Want hij houdt van het geheim. Als iemand het koertje betreedt, 
houdt zijn voorstelling op, men voelt dat hij afgeremd is. Opnieuw alleen herneemt hij zijn pantomime. 
Die dag had ik nochtans een speeltuig, een vreemd speeltuig: twee latten in kruisvorm aan elkaar 
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genageld, met de uiteinden samengebonden door een ijzerdraad. Een kruisboog? Onbevoegden hadden 
het kunnen denken. Het was een trombone. Een van mijn broers, drie jaar ouder dan ik –blauwe ogen, 
lichtblonde haren, een kind zacht als een meisje- voegde zich bij me. Hij wilde allicht deelnemen aan 
mijn spel dat hij niet begreep. Hij kwam als een hond in een kegelspel. Pau! Ziedaar de illusie gebroken, 
mijn droom neergeveld. 

Een plotse woede overmeestert mij, mijn zenuwen krimpen samen. Met mijn houten instrument sla ik 
hem hard op het hoofd. Het gebeurt voor ik heb nagedacht. Mijn broer begint te wenen, maar zonder 
kreten, met een voortdurend gekreun. Op dat ogenblik ben ik een crimineel die begrijpt, te laat. 

Kleine Kaïn! Een overweldigend medelijden overspoelt mij samen met de wroeging. Ik heb mijn houten 
trombone, besmeurd met bloed, laten vallen; ik sta rechtover mijn slachtoffer, gegrepen door wanhoop. 
Ik grijp zijn hoofd met mijn hand; vanonder zijn haar loopt het bloed uit de wonde in warme stoten, zoals 
een bron vanonder het gras. Met ogen verwijd door de angst kijk ik neer op mijn misdaad. De straf zal 
hard zijn, mijn vader zal mij slaan maar daar denk ik nauwelijks aan. Mijn broer gaat wenend naar 
binnen; hij zal mij niet beschuldigen, ik weet het. Hij heeft niet terug geslagen, hij slaat nooit terug, hij 
laat zich slaan, en soms irriteert en vernedert mij dat. 

Mijn moeder vangt de kleine gekwetste op zonder lawaai, om de verschrikkelijke rechtspraak van de 
vader niet op te wekken; terwijl zij hem tot bedaren brengt met strelingen en zacht gefluister, wast ze 
zijn wonde met fris water. Zij berispt mij niet: misschien heeft zij mijn wanhoop vermoed; haar 
medelijden omhult de schuldige samen met het slachtoffer. Ik ben binnengestapt, stil, bleek, achter mijn 
broer, en van ver kijk ik angstig naar de wonde. Heel mijn hart snakt naar de straf die het zal bevrijden. 
Ah, laat men spreken, laat men slaan. 

De kleine gekwetste gaat braaf, al wenend op een stoel zitten. Ik durf hem niet bekijken. Moeder, 
triestig, herneemt haar breiwerk, naast haar oudste dochter bij het venster. Dan ga ik, wanhopig, en niet 
meer langer in staat mijn misdrijf te dragen, neerzitten op de grond, in de stille schaduw van mijn 
moeder, en wacht er vernietigd op de straf die misschien komen zal, gevreesd door mijn vlees, maar 
gehoopt door mijn wroeging. 

(wordt vervolgd …) 

 

 

Boeken te koop 
 

 “Herinneringen aan Melle-Dries” 

Tussen het jaar 1993 (twintig jaar geleden!) en 2004 verschenen in het 
driemaandelijks heemkundig tijdschrift De Gonde bijdragen van André Vervust, 
de auteur van voorliggend boek, over "den Dries". Deze wijk is iedereen bekend 
als de meest volkse van Melle. 

In zijn stijl schilderde André het kleurrijke leven van de omgeving waarin hijzelf 
werd geboren, opgroeide en tot op vandaag is blijven wonen. Met veel liefde en 
betrokkenheid beschreef hij het wel en wee van zijn wijk en haar bewoners. 
Velen keken indertijd reikhalzend uit naar zijn volgende bijdrage.  

Dit boek is voor de prijs van € 20,00 te verkrijgen bij de auteur:  
André Vervust, Hof ten Dries 14 te 9090 Melle, tel. 09/252 32 07. 
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Het college te Melle heeft een rijk muzikaal verleden 
door Daniël Lemmens 

 
Het college van de paters Jozefieten heeft een vooraanstaande rol gespeeld in de ontwikkeling van de 
sport in ons land. Reeds in 1863 opende men hier het eerste openluchtschoolzwembad in België. Een 
eeuw later bouwde men als een van de eersten een zwembad met beweegbare bodem. Het college stond 
ook aan de wieg van de voetbalsport in ons land want op hun terreinen rolde de eerste bal. Ook toen 
minder bekende sporten zoals rugby, cricket en tennis werden hier vlug geïntroduceerd. Maar wat 
weinigen weten is dat het college ook op muzikaal gebied naam heeft gemaakt. 

Van bij  het ontstaan van het college in 1837 werd er veel aandacht besteed aan de muzikale opleiding 
van de leerlingen. Jonge, talentrijke musici werden aangetrokken. Ze konden zich bekwamen in hun vak 
en ondertussen reeds geld verdienen. Sommigen werden vast aangeworven, anderen kwamen er 
privaatles geven. 

Onder die leerkrachten vinden we namen terug die faam verwierven in de muziekwereld van ons land. 
Een drietal onder hen behaalden zelfs de prestigieuze Prijs van Rome: August Gevaert, Jan Van Eeden 
en Isidoor De Vos. Die Romeprijs was een nationale wedstrijd in schilderkunst, beeldhouwkunst, 
bouwkunst of muziek, waarbij de bekroonde van staatswege een som geld ontving om zijn opleiding aan 
te vullen in het buitenland. In 1840 publiceerde de regering een koninklijk besluit waardoor een speciale 
wedstrijd voor muziek werd georganiseerd. Het lag van de Renaissance af, in de cultuurgewoonte, Italië 
te beschouwen als het ideale land voor de kunstopleiding. Het middelpunt van het verblijf was dus 
aanvankelijk Rome vandaar de benaming Prijs van Rome. Zij die meededen moesten eerst een proef 
afleggen om te bewijzen dat ze technisch onderlegde vaklui waren. Wie in de schiftingsproef slaagde, 
werd gedurende enkele dagen opgesloten, kreeg een tekst om daarop muziek te componeren: een 
cantate. 

Die eer viel het eerst te beurt aan August Gevaert, de 
componist van het gekende lied Naar wijd en zijd  en de 
Arteveldecantate. Hij werd geboren in het landelijke Huise in 
1828 en was reeds van jongs af actief als kerkzanger. Zijn 
muzikaal talent werd opgemerkt door een aantal notabelen 
van het dorp w.o. dokter 
Ruysschaert. Die vonden dat zo 
een talent niet verloren mocht 
gaan en stuurden hem naar het 
Gents conservatorium. Daar 
ontpopte hij zich tot een ijverige 
student en behaalde al vlug eerste 
prijzen voor harmonie, compositie 
en klavier. Toen hij 17 jaar was 
kwam hij naar het college van 
Melle als pianoleraar. Hier begon 
zijn creatief werk. Op tekst van de 
toenmalige overste M. Albert liet 
hij zijn eerste compositie 

uitvoeren. In 1847, ter gelegenheid van het feest van de nieuwe overste E.P. 
Théophile, componeerde Frans August een cantate om hem te huldigen. In datzelfde jaar schreef hij ook 
het muziekstuk Le lion de Flandre op tekst van M. Albert. Het werd twee keer in Melle uitgevoerd met 
groot orkest met als titel Breydel en de Coninck. Bij het bezoek van de koning en koningin aan de 
Nijverheidstentoonstelling te Gent op 24 juli werd dezelfde cantate uitgevoerd door het conservatorium 
van Gent. Ook in 1847 componeerde hij nog de Vlaamse cantate België op tekst van Prudens Van Duyse 
waarmee Frans August de eerste prijs behaalde van de Société des Beaux Arts de Gand. In die periode 
gaf hij ook blijk van een echte koophandelsgeest. In plaats van dure prijzen te betalen voor zijn uitgaven 
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spoorde hij zijn moeder aan een failliete steendrukkerij uit Dendermonde te kopen. Zo werd hij 
medestichter van de alom gekende muziekuitgeverij Gevaert op de Brabantdam te Gent, die men 
uitbouwde tot een familiebedrijf. Bovendien werd zijn broer Vitus de stichter van het bedrijf dat in Gent 
de piano’s Gevaert verkocht. 

De faam van Frans August Gevaert begon met het behalen van de begeerde Romeprijs. Ondersteund en 
aangemoedigd door pater-overste E.P. Théophile had hij zich ingeschreven. Met de cantate King Lear 
geïnspireerd door William Shakespeare werd hij laureaat met eenparigheid van stemmen. Deze 
gebeurtenis werd hier in Melle uitbundig gevierd. Aan het station werd de feesteling met zijn familie 
afgehaald en met het muziekkorps van het college voorop, stapte de stoet door de bevlagde straten van 
onze gemeente. In de feestzaal van het college had een ontvangst plaats met een overvloedig banket. 
Aan de gevierde werd een zilveren dirigeerstok overhandigd waarin de heuglijke datum 12 juli 1847 was 
gegraveerd. In de namiddag werd de feesteling nog ontvangen op het kasteel van graaf de Bueren. In 
Gent bracht de Sociëteit van de Melomannen hulde aan de laureaat alsook het stadsbestuur dat hem een 
subsidie van 500 fr. toekende. Voor zijn leerlingen componeerde hij nog zijn laatste stuk in Melle, Le 
Départ, waarna hij zijn gewonnen studiereis aanvatte doorheen Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië. Hij 
bleef het contact met het college behouden. Voor hun koor componeerde hij het stuk Lyderic premier 
forestier de Flandre en van de opera Hughes de Somerghem stuurde hij het manuscript op. Toen 
koning Leopold I in 1856 de 25ste verjaardag van zijn troonsbestijging herdacht schreef Gevaert de 
prachtige cantate “Le règne de Leopld I, roi des Belges” met als opdracht: “Cantate à grand 
orchestre, composée pour les élèves de l’Institution de Melle”. 

In 1867 werd Gevaert directeur van de Opera van Parijs maar ten gevolge van de Frans-Duitse Oorlog 
keerde hij naar België terug en werd in 1871 benoemd tot directeur van het conservatorium te Brussel 
als opvolger van F. Fétis. Hier legde hij zich vooral toe op de beoefening van de muziekwetenschap en 
publiceerde gezaghebbende werken zoals ‘Histoire et théorie de la musique de l’ antiquité (1875-1881)’, 
‘Les origines du chant liturgique de l’ Eglise latine(1890)’ en ‘La mélopée antique (1895-1896)’. 
Daarnaast schreef hij werken over muziektheorie en bracht hij talrijke herdrukken van oude muziek voor 
praktisch gebruik. Onder zijn bestuur steeg het peil van het conservatorium aanmerkelijk. Hij streefde in 
zijn opleiding naar persoonlijkheid en originaliteit en zocht aansluiting bij de grote tradities van het eigen 
verleden. Hij wist ook zijn publiek te vormen met het werk van Bach, Händel, Gluck, Beethoven en 
Wagner. Zijn vele reizen, zijn vlotte talenkennis en zijn ontzagwekkende eruditie maakten hem 
uitstekend geschikt om, aan het eenzijdig op Frankrijk georiënteerde Brusselse publiek, de andere grote 
Europese stromingen te openbaren. Tot de hoogtepunten van zijn compositorisch oeuvre behoort de 
cantate Jacob van Artevelde (1863). Die werd gecomponeerd op tekst van N. Destanberg ter 
gelegenheid van de onthulling van het standbeeld op de Vrijdagmarkt in aanwezigheid van Leopold I en 
werd uitgevoerd door een koor van 1200 personen. In 1995 werd dit werk opnieuw uitgevoerd op het 
Sint-Baafsplein. Toen was het 650 jaar geleden dat Jacob van Artevelde vermoord werd. 

De muziek van Frans August Gevaert verraadt een superieure techniek maar directheid en frisheid zal 
men er tevergeefs in zoeken. Zijn grote verdienste lag vooral in zijn wetenschappelijk en didactisch werk. 
Zijn geschriften zijn voor de volgende generaties van groot nut geweest en zijn invloed op het Belgisch 
muziekleven, dat hij 35 jaar beheerst heeft, was enorm. 

Een ander muziekleraar van het college die de Romeprijs behaalde was Jan 
Van den Eeden. Hij was geboren te Gent in 1842, als zoon van een 
eenvoudige schoenmaker, die aan de wieg stond van het Gents 
Kunstgenootschap. Als tienjarige viel hij op door zijn vroegrijp pianospel dat 
hij ontwikkelde op het conservatorium. Hier stapelde hij de prijzen in 
notenleer, kamermuziek en zang op. In 1860 kreeg hij de prix d’excellence 
voor zijn eindexamen piano en speciale felicitaties van jurylid August Gevaert. 
Jan van Eeden trad op in de salons en was actief in het orkest van de Gentse 
opera, waar zijn oud-leraar in harmonie en operacomposities Karel Miry 
assistent-dirigent was. Hij was een graag geziene figuur in de culturele 
kringen en was goed bevriend met Emile Verhaeren en Georges Rodenbach. 
In 1864 volgde hij nog lessen in compositie, fuga en contrapunt bij de 
befaamde musicus F. Fétis aan het conservatorium van Brussel. 
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Jan van den Eeden werd actief in het muziekonderwijs en begon les te geven aan het Doornikse 
Seminaire de Bonne-Espérance en vanaf 1869 aan het college van de paters Jozefieten te Melle. In 
datzelfde jaar ontving hij de Romeprijs met de cantate  Fausts laatste nacht op tekst van Emmanuel 
Hiels Nederlandse vertaling van Lagyes’ gedicht en uitgevoerd door het koor van de Melomannen. 
Voordien had hij reeds een paar keer meegedaan maar nu stak hij deze belangrijkste Belgische 
muziekprijs op zak. Bij zijn thuiskomst te Gent werd de 26-jarige componist op een heus volksfeest 
onthaald. Samen met zijn vader Louis, Hendrik Conscience en Emmanuel Hiel, bracht een versierde koets 
hem, onder klokgelui van het belfort, naar het stadhuis, waar hij met alle lof werd overladen. Maar ook in 
Melle werd hij enthousiast onthaald. Met kanongebulder verwelkomde men hem in de versierde feestzaal 
van het college waar een academische zitting plaats vond en het woord gevoerd werd door pater overste 
Désiré. Bij die gelegenheid werd hem, zoals dit ook gebeurde met August Gevaert, een prachtige 
dirigeerstok overhandigd. In dat jaar componeerde hij voor het college de cantate voor groot orkest A 
Melle, ou la Fête de la Reconnaissance, dat opgevoerd werd op het feest van pater overste en bij de 
Plechtige Prijsuitdeling. 

Met de reisbeurs die bij de Romeprijs hoorde, reisde hij vier jaar rond in het buitenland. Hij leerde 
Wagner kennen in Berlijn, liet zijn werken uitvoeren in Parijs en oogstte als pianist veel succes in Italië 
(1873). Na zijn terugkeer nam hij zijn leraarsfunctie weer op, raakte actief betrokken in het plaatselijk 
muziekleven o.a. bij de Société royale des Chœurs en bij de Melomannen. Voor hen schreef hij talrijke 
koorwerken. In 1878 werd hij benoemd tot directeur van de muziekacademie van Mons, die hij leidde tot 
zijn overlijden in 1917. 

Jan van Eeden stond aanvankelijk sterk onder de invloed van Peter Benoit. Zijn muziek werd beschreven 
als eclectisch. Hij hanteerde een techniek waarbij traditie en vernieuwing in een aangenaam klinkend 
compromis werden geïntegreerd. Als componist beoefende hij meerdere genres. Hij schreef opera’s, 
oratoria, koorwerken, liederen, religieuze muziek en instrumentale werken. Tenslotte stelde hij ook een 
bundel notenleerlessen samen. 

Isidoor De Vos is de derde muziekleraar van het 
college die de prijs van Rome in de wacht sleepte. Hij 
werd geboren te Gent in 1850. Zijn vader was een 
schoenmaker die ook een tabakswinkeltje hield. Als 
koorknaap in Sint-Amandsberg liet Isidoor zich 
opmerken door zijn opmerkelijke stem. Vanaf 1862 
studeerde hij aan het conservatorium en behaalde 
eerste prijzen voor notenleer en harmonie en zelfs de 
prijs in uitmuntendheid voor piano. Intussen gaf hij 
sinds 1878 privélessen aan welgestelde 
Franssprekende families en verwierf hierdoor een 
goede faam als muziekleraar. Een tijdje later werd hij 
ook leraar aan het Gentse conservatorium. Daarnaast gaf hij ook les aan het 
Jozefietencollege te Melle. Voor deze instelling schreef hij meerdere werken: 

Ave Verum, Ave Maria (met orkestbegeleiding), Salve Regina en Agnus 
Dei. In 1872 werd Isidoor ook aangesteld tot directeur van het Gentse 
symfonische gezelschap La Fraternité. 

Tijdens zijn leraarschap aan het college (1870-1874) componeerde hij heel 
wat muziekstukken voor de leerlingen. Tot op heden zijn er op het instituut 3 
gescheiden afdelingen met eigen studiezaal, refter , bib en speelzaal. Ook 
hebben ze hun eigen patroon en feest. Voor elke afdeling schreef Isidoor een 
lied: Notre Dame de la Maison de Melle (groten), Notre Saint patron 
(middelbaren) en Saint Louis de Gonzague (kleinen). Hij bracht ook hulde 
aan de Schelde met zijn cantate voor groot orkest Melle sur l’ Escaut, ou le 
plus heureux des rivages. In 1874 werden er grootse feesten gehouden 
omdat pater Théophile 25 jaar overste was van het college. Voor die 
gelegenheid componeerde Isidoor meerdere muziekstukken: Exécutions des 
grandes scènes allégoriques, Une marche à grand orchestre en Mes 
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couplets au jubilaire. 

Isidoor De Vos nam, ondanks zijn zwakke gezondheid, tweemaal 
deel aan de wedstrijd voor de Romeprijs. In 1873 behaalde hij 
voor de cantate Torquato Tasso’s dood een eervolle 
vermelding en in 1875 de eerste prijs met de cantate De 
Meermin op tekst van Jules 
Sabbe. Het was zijn triomflied 
maar ook zijn zwanenzang. Hij 
werd zwaar ziek en stierf, 
nauwelijks 25 jaar. De doodskist 

werd gedragen door leerlingen van het conservatorium terwijl de hoeken 
van het baarkleed werden vastgehouden door de gekende musici Leo Van 
Gheluwe, Florimond Van Duyse, Edward Blaes en Jan Van de Eeden. Hij 
werd begraven op het Campo Santo te Sint-Amandsberg. Zijn grafzuil 
met borstbeeld is van de hand van zijn vriend Raphael De Samuel. In 
2011 werd zijn grafmonument nog volledig gerestaureerd nadat het door 
een grondverzakking beschadigd werd. De dag na zijn begrafenis had de 
première plaats van zijn levenswerk De Meermin in de Grote 
Schouwburg van Gent. 

Zijn broer Franz De Vos, geboren te Oostakker in 1856, voelde zich ook 
aangetrokken tot de muziek. Hij deed schitterende studies aan het 
conservatorium te Gent, waar Franz alle eerste prijzen wegkaapte en volgde 
zijn broer op als leraar piano. Van 1872 tot 1880 was hij ook pianoleraar aan 
het college van Melle. Zijn dochter Anna huwde 
met Emiel Hullebroeck die later ook les gaf aan 
het instituut der paters Jozefieten. Als 
toondichter schreef hij, naast negen romances 
voor viool en piano, een concert-ouverture en 
liederen op tekst van Karel Ledeganck. Zelf was 
hij een groot klaviervirtuoos en gaf als dusdanig 
concerten in Rotterdam, Keulen, Glasgow en 
Edingburg waar hij vooral concerto’s van 
Schuman en Chopin vertolkte. Zijn laatste werk 

Adieu à la composition voltooide hij een week voor zijn overlijden. Op 5 
november 1919 had een huldeconcert plaats in de Minardschouwburg van 
Gent. Hij rust op het Campo Santo onder een monumentaal grafmonument 
in de vorm van een piano gebeeldhouwd door Henri van den Bossche. 

Naast eersterangs musici had het college ook nauwe banden met andere 
bekende musici zoals Karel Miry, die vaak stukken componeerde voor het 
college en er zelfs concerten dirigeerde. In het muziekarchief vonden we niet 
minder dan 12 muziekstukken van zijn hand. Opvallend zijn 
de stukken La maison de Melle en Les echos de Melle 
waarin de nationale liederen van de leerlingen verwerkt 
werden. Zoals men weet verbleven op dat moment heel wat 
buitenlandse studenten op het college. Ook bij allerhande 
gelegenheden werd op hem beroep gedaan. Wanneer in 
1874 pater Théophile 25 jaar overste was en dit op grootse 
wijze werd gevierd met turndemonstraties, vuurwerk, 
inhuldiging van een nieuw orgel… componeerde hij Le bon 
berger waarin de inzet en waardigheid van de overste 

belicht werden en Mes souvenirs de Melle, dat een lofzang is op de opvoeding die 
oud-leerlingen hier hadden genoten. Het feestelijke Toast dat gezongen werd door de 700 genodigden 
schreef hij eveneens. 
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Karel Miry was een gekend figuur in de Gentse 
muziekwereld. Na briljante studies aan het conservatorium 
vervolmaakte hij zich te Brussel en Parijs. Hij leidde ook 
verscheidene Gentse toneel- en muziekverenigingen zoals 
Broedermin, Taelyver en de Melomannen. In 1871 werd hij 
onderdirecteur van het conservatorium te Gent, waar hij 
reeds lange tijd leraar was. Vele jaren was Karel inspecteur 
van het muziekonderwijs en kwam beroepshalve veel in 
contact met scholen. Voor hen publiceerde hij verschillende 
didactische werkjes , liederen, dansjes en toneeltjes. Als 
componist van kindermuziek verrichtte hij baanbrekend 
werk. 

Als musicus wordt Karel Miry niet aanzien als een groot 
kunstenaar. Men verweet hem zijn veelschrijverij die 
noodzakelijkerwijze tot slordigheid en oppervlakkigheid 
leidde. Zijn grote verdienste ligt in zijn taaie arbeid voor 

een Vlaamse volkszangkunst alhoewel hij ook veel componeerde op Franse teksten. Zijn bekendste werk, 
zijn hoogtepunt waarmee hij in de geschiedenis beroemd zal blijven, is de compositie van de Vlaamse 
Leeuw. Met dit lied, dat paste in de opkomende nationalistische beweging doorheen Europa en aansloot 
bij de groeiende Vlaamse bewustwording, steeg hij boven zijn eigen artistiek peil uit.  

In de muzikale sfeer van het college in die periode, werden leerlingen, leerkrachten en bevriende musici 
nauw betrokken bij velerlei feestelijkheden waarbij er veel werd gemusiceerd zoals bij des séances 
littéraires et musicales, des soirées dramatiques et musicales, les distributions des prix et les fêtes du 
père R.P.Supérieur. Bij het begin van de twintigste eeuw werden merkwaardige historische 
muziekconcerten gehouden door de muziekleerkrachten, die veel weerklank vonden. Op dat moment 
verbleven de leerlingen soms maanden op school. Men zorgde er ook voor dat ze voldoende ontspanning 
kregen door het beoefenen van sport en muziek. Er werden toen ook heel veel privaatlessen gegeven in 
verschillende muzikale disciplines. Tijdens die jaarlijkse historische concerten, gegeven door de leraars 
van het huis, kwam telkens een bepaald thema aan bod: bv. Ecole Française 1500-1800, Ecole Italienne 
1500-1800, Les maîtres Belges, Mozart, Tinel… Telkens werd dit deskundig ingeleid door een leerkracht 
en kregen de aanwezigen een kunstig programmablad ontworpen door drukkerij De Scheemaecker uit 
Sint-Amandsberg. Deze concerten vormden een soort cursus in muziekgeschiedenis dat verrijkend was 
voor de studenten. 

De organisator en dirigent van die concerten was Paul Wante en de voornaamste uitvoerders Emiel 
Hullebroeck, Jean Torck, Victor De Vogelaere, Jules De Groote en Octave Ervinck. 

Paul Wante (1867-1930 ) was organist aan de Sint-Jan-de-Doperskerk te Gent. In 1886 werd hij 
belast met een cursus piano voor jongelingen aan het conservatorium, functie die hij verliet om in 1888 
leraar te worden aan het huis van Melle. Daarnaast gaf Paul ook les in muzikale opvoeding aan het Sint-
Joris- en het Sint-Amandusinstituut. Als pedagoog schreef hij Vademecum van de Pianist en De muzikale 
taal (Le langage musical). Deze werken droeg hij op aan zijn muziekklassen 
na 30 jaar leraarschap. Paul componeerde ook een aantal werken voor viool, 
orkest en lyrisch drama. 

Jean Torck (1860-1939) was leraar viool aan het conservatorium te Gent 
maar verliet die functie om eerste viool te gaan spelen in het orkest van het 
Kursaal van Oostende waar hij speelde onder de directie van Gounod en 
Massenet. In 1890 werd hij muziekleraar te Melle en dat zou hij 40 jaar lang 
uitoefenen. Hij stond bekend als een joviale man, die zeer vlot was in de 
omgang met zijn leerlingen maar als orkestmeester inzet en discipline eiste.  

Jean	  Torck	  
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Toen Jean met pensioen ging werd hij feestelijk gehuldigd door zijn oud-leerlingen. 

Octave Ervinck (1887-1952) volgde briljante studies aan het 
conservatorium te Gent en werd in 1898 muziekleraar aan het college. 
Hij dirigeerde ook de plaatselijke muziekmaatschappij van Melle 
waarvoor hij talrijke marchen schreef. Zijn compositorisch werkje Pie 
is een echt pareltje van eenvoud. 

Jules De Groote (1882-1952) volgde als veertienjarige knaap zijn 
overleden vader op als koster-
organist van de Sint-Gertrudiskerk 
te Wetteren. Hij studeerde aan het 
Lemmensinstituut te Mechelen, 
onder leiding van Edgard Tinel, en 
verwierf in 1904 het hoogste 
diploma. Hij dweepte met Peter 
Benoit. Jules werd muziekleraar en 
later directeur van de 

muziekschool van Wetteren. Hier componeerde hij de 
Reuzencantate die door het Sint-Gregoriuskoor en de harmonie de 
Eendracht een paar keer in Wetteren werd uitgevoerd. Sedert 1905 
was hij ook leraar aan het college van Melle. Zijn composities 
bestonden uit liederen, cantates, missen en oratoria. 

Octave	  Ervinck	  
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Victor De Vogelaere (1871-1917 ) volgde les aan het 
conservatorium te Gent en behaalde er verschillende eerste 
prijzen waarna hij er in 1886 leraar notenleer werd. In 1899 werd 
hij directeur benoemd aan de muziekschool te Waregem waar hij 
tevens dirigent was van het 
fanfaregenootschap Sint-Cecilia. In 
1906 werd hij organist en 
muziekleraar aan het college te 
Melle. Voor de leerlingen van het 
college schreef hij verschillende 
werkjes die bij tal van 

gelegenheden uitgevoerd werden: Hymne à la jeunesse en Marche des 
footballistes. Zijn werk La foire de Seville, operette in twee delen liet 
hij uitvoeren door zijn student Robert De Mulder, die ook zijn Ave Maria 
zong. Deze getalenteerde zanger trad vaak op in opvoeringen van de 
muziekleerkrachten. Deze knappe student uit Melle, maakte in 1914 deel 
uit - als vrijwilliger - van de universitaire compagnie en sneuvelde op 18 
augustus te Sint-Margriete-Houtem. Een andere keer bracht het orkest 
van het college de operette Le Chat Botté op tekst van pater overste 
Adolphe De Smet. Victors werk voor groot mannenkoor en twee piano’s Breydel en De Coninck werd 
meermaals opgevoerd te Melle, Gent en Oudenaarde. In een zangwedstrijd voor tenor te Kortrijk 
behaalde hij de eerste prijs met zijn Christus. 

Emiel Hullebroeck (1878-1965) was wel de meest opvallende figuur 
van deze getalenteerde muziekleerkrachten en speelde in het Vlaams 
muziekleven van de eerste helft van de twintigste eeuw een belangrijke 
rol. Hij was verwant met de bekende pianist en oud-leraar van het college 
Frans De Vos, die hem waarschijnlijk geïntroduceerd heeft in Melle. Op 
het conservatorium te Gent, waar hij de eerste prijs voor orgel behaalde, 
kreeg hij les van Mellenaar De Vogelaere, waarmee hij goed bevriend was. 
Voor hij naar Melle kwam in 1906, had Emiel reeds opgang gemaakt als 
koorleider van het Gentse “A Capella“ waarmee hij belangrijke prijzen in 
de wacht sleepte. Tijdens het historisch concert van 1908 zong 
Hullebroeck het Verbo caro panem verum van Roland de Lassus, leidde 
het koor met een fragment uit de Rubenscantate van Peter Benoit en zong 
tot slot de Vlaamse Leeuw (un autre air De Vlaamsche Leeuw, pour 
cloture a été chanté par Monsieur Hullebroeck et le refrain a été répété 
par la salle tout entière, volgens blad La Liberté). Sommigen zullen 

misschien bij het lezen van deze laatste zinnen de wenkbrauwen fronsen. Men moet echter bedenken dat 
de Vlaamse Leeuw in die periode een gewoon strijdlied was, dat geregeld opgenomen werd in de 
Annuaires van het college. De moeilijkheden tijdens de beide oorlogen hebben er voor gezorgd dat het 
zingen van de Vlaamse Leeuw door een deel van de bevolking anders beoordeeld werd. Hullebroeck was 
een durver en ging de moeilijkheden niet uit de weg. Op het feest van pater Overste in 1907 waarop een 
plejade belangrijke personen uit de politiek, de magistratuur en de nijverheid aanwezig waren, liet hij 
een vierstemmig koor samengesteld uit leerlingen van 14 verschillende landen “Nieuw Vaderland” van 
Grieg uitvoeren. Het monument aan de ingang van het college, opgericht in 1912, toen het college 75 
jaar bestond, nu pas gerenoveerd, werd feestelijk ingehuldigd. Voor die gelegenheid componeerde 
Hullebroeck de Cantate jubilaire, die in die periode verschillende keren werd uitgevoerd. 

Op het college dirigeerde, zong en componeerde hij niet alleen maar bij gelegenheid gaf hij ook een 
voordracht over een bekende musicus zoals Peter Benoit et son Ecole of publiceerde hij een bijdrage 
zoals L’Ecole musicale Flamande ( Annuaire 1914). De periode dat Emiel Hullebroeck werkzaam was te 
Melle viel samen met een enorme werkkracht .In gans het Vlaamse land en in het buitenland trad hij op 
en oogstte met zijn A Capellakoor vele triomfen. Het was ook de periode dat hij heel wat liederen 
componeerde en begon uit te geven: Wiegelied, De wiegende mijnwerker, Marleentje, Op 
Kerstdag … die we ook terugvonden op de programma’s van de feestelijkheden op het college. Hij werd 
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later staatsinspecteur voor muziek, oprichter van het Genootschap van Vlaamse Componisten, De 
muziekwaranda en de Beiaard (tijdschriften)… 

De eerste wereldoorlog bracht heel wat veranderingen te weeg. Vele buitenlandse studenten keerden niet 
meer terug. Privaatlessen voor muziek verminderden zodat minder leraars nodig waren en grootse 
feestelijkheden kwamen minder aan bod. Muziekleraars die in die naoorlogse periode op het voorplan 
kwamen waren Jozef De Maeght en Oscar François. 

Jozef De Maeght (1895-1951) zette zijn eerste stappen in de 
wereld van de muziek bij zijn vader Camiel, leerling van Edgard Tinel 
en koster-organist. Hij studeerde aan het Lemmensinstituut te 
Mechelen waar hij vooral gestimuleerd werd door zijn leraar in 
harmonie Arthur Meulemans. In 1921 werd Jozef kapelmeester van 
de Sint-Baafskathedraal te Gent, functie die hij uitoefende tot aan 
zijn dood. Daarnaast fungeerde hij ook als leraar piano aan het 
college van de paters Jozefieten te Melle en aan het Sint-
Lievenscollege te Gent. Jozef De Maeght componeerde vooral vocaal 
en instrumentaal werk. Op tekst 
van Camille Melloy schreef hij de 
liederen Elegie du soir en 
Serenade. Voor diens broer Theo 
Stael (pater Theodoor) 
componeerde hij het Mariaspel, 
dat op grootse wijze werd 
opgevoerd op de Oudenberg te 
Geraardsbergen voor duizenden 

aanwezigen. Naar analogie met de historische muziekconcerten van 
het college van Melle organiseerde hij een concertreeks rond het werk 
van Vlaamse componisten vanuit het Sint-Lievenscollege. Jozef was 
ook goed bevriend met Oscar François die toen ook muziekleraar was 
op het college. We vonden verschillende opdrachten terug bij de 
werkjes: Driekoningenlied, Vlaggendans, Weerspiegelingen, 
Eed en Precones Christi. Het borstbeeld op zijn graf op Campo 
Santo werd uitgevoerd door de Gentse beeldhouwer Jan Anteunis, een leerling van Geo Verbanck. 

Oscar François (1899-1965) werd geboren te Oordegem waar zijn ouders de gekende herberg “Het 
Kruisken” uitbaatten en een kruidenierswinkel openhielden. Hij studeerde aan de colleges van Zottegem 
en Aalst en volgde lessen muziek (piano, harmonium en orgel) bij organist Iverghiau. Hij bekwaamde 
zich als klarinettist bij de plaatselijke muziekmaatschappij. In 1920 werd hij tot leraar muziek benoemd 
en aangesteld als organist aan het college. Hier kon Oscar zich volledig ontplooien en wijden aan zijn 
geliefkoosd vak. Op tekst van Camille Melloy componeerde hij de H. Hartcantate dat ter gelegenheid van 
de inhuldiging van het beeld in 1938 uitgevoerd werd op het Dorpsplein te Melle. Voor het college heeft 
hij heel wat gecomponeerd. Voor de communiekanten van het huis van Melle schreef hij in 1924 het 
Plechtige Communielied. 	  
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De mis Missa in horem sancti Joseph voor snaar- en koperinstrumenten, werd voor het eerst  
uitgevoerd in 1957 ter gelegenheid van het feest van pater Overste.  

Het koor, onder leiding van pater Georges en bijgestaan door pater Leonard, had zo een succes dat 
Bernard Roose, voorzitter van de oud-leerlingenbond en zelf dirigent, hen uitnodigde voor de 
artiestenmis in Antwerpen.  

In 1962, bij de feestelijke  viering van 125 jaar college, stelde hij het volledige muzikale programma 
samen en componeerde Oscar François de Ouverture en Muzikale cocktail van Mellistenliederen. Dit 
laatste werk was een bewerking van de bekendste liederen van de oud-leraars  van het college. Toen 
Oscar met pensioen ging, maakte hij een volledige inventaris van de leraarsbibliotheek op en zorgde 
ervoor dat het muziekarchief op fiches gesteld werd zodat dit gemakkelijk kon geraadpleegd worden. 
Naast het werk op het college was Oscar ook dirigent van muziekmaatschappijen te Merelbeke, Bottelare 
en Melle. Toen hij stierf in 1965 werd hij ten grave gedragen, begeleid door de muzikanten van 
genoemde verenigingen. 

Met deze bijdrage heb ik aangetoond dat er in het verleden op het college zeer veel aandacht besteed 
werd aan de muzikale opvoeding van de leerlingen en dat ze hiervoor talentrijke musici aantrokken. 
Verscheidene onder hen verwierven faam in de muziekwereld van ons land. 

 

Tentoonstelling 
 

Anton van Wilderode 
dichter & verder 

 
Sint-Niklaas, Bib, 28/09 tot 21/11/2013 

 
Het tweelingskind Anton van Wilderode, pseudoniem van Cyriel Paul Coupé, 
werd op 28 juni 1918, als zoon van Edmond Coupé en Maria-Louisa Van 
Severen, geboren in Moerbeke-Waas. De tweeling heeft overduidelijk de 
artistieke begaafdheden van hun vader geërfd: Filemon wordt schilder, Cyriel 
schrijver. Als priester-dichter groeit Anton van Wilderode, na Guido Gezelle, uit 
tot één van de meest geliefde dichters van Vlaanderen  en geldt hij ook 
vandaag nog als een leermeester voor tal van leerlingen en gerenommeerde 
dichter-schrijvers: Paul Snoek, Tom Lanoye, Dirk Van Bastelaere, Erik Spinoy,… 
Vijftien jaar na zijn overlijden hangt de openbare bibliotheek, in samenwerking 
met enkele stedelijke diensten en particuliere organisaties, een veelzijdig 
portret op van deze Wase dichter bij uitstek. Aan de hand van een 
tentoonstelling gestoffeerd met nog nooit eerder vertoond materiaal, een 
lezingenreeks, een stadswandeling enz., werpt het project “Anton van 
Wilderode – dichter & verder” een poëtische blik op de dichter en zijn Wase 

voedingsbodem en tast het de horizonten af van zijn literaire loopbaan. 
 
Informatie: Bib Sint-Niklaas, H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas 
http://bib.sint-‐niklaas.be   bibliotheek@sint-‐niklaas.be 
03/778 34 13 (Patrick Van Belleghem) of 03/778 30 47 (Rik Van Daele, vanaf 25/07/13) 
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De geschiedenis van Melle … in Frankrijk 
door Linda De Geest 

 
Op 26 mei 2012 ondertekenden Yves Debien en Dirk De Maeseneer, burgemeesters van respectievelijk 
Melle (Frankrijk) en Melle (België), een plechtige verbintenis waarin de vriendschappelijke relaties 
werden bekrachtigd die beide gemeenten op dat ogenblik al enkele jaren onderhielden. Vanaf dat 
ogenblik was de officiële vriendschapsband of jumelage tussen de beide gemeenten een feit.  

Een dorp in een ander land, maar met exact dezelfde naam: geef toe dat het tot de verbeelding spreekt. 
Niet enkel in Frankrijk is er nog een ‘Melle’, maar ook in Duitsland en Italië. Er is zelfs een ‘New Melle’ in 
de Verenigde Staten. 

In dit artikel zullen we het echter uitsluitend hebben over Melle in Frankrijk. De stad maakt deel uit van 
het arrondissement Niort en is gelegen in het departement Deux-Sèvres, regio Poitou-Charentes. Melle 
dankt zijn ontstaan en zijn bloei voornamelijk aan twee zaken: de aanwezigheid van zilvermijnen en zijn 
ligging op de bedevaartsweg naar Compostella. 

De Zilvermijnen 

Rijkdommen van Melse bodem: lood en zilver 

De streek van het Pays Mellois moet al heel vroeg bewoond zijn geweest. Zo vind je bij Bougon in de 
Deux-Sèvres naast een aantal hunebedden, ook grafheuvels die bijna 7.000 jaar oud zijn.  

De waardevolle mineralen in de bodem werden ook al vroeg ontdekt en ontgonnen, zeker al sedert de 
Gallo-Romaanse tijd, wellicht zelfs vroeger. 

In de Melse ondergrond is immers galeniet of loodglans aanwezig, ook soms galena genoemd - het 
Latijnse woord voor looderts waarmee alle mineralen die lood bevatten, worden aangeduid.  Wellicht 
werd dit lood-zilvermengsel (met 1 à 3 % zilver) eerst ontgonnen omwille van het lood, dat werd 
gebruikt om belastingen te betalen aan de Franse koningen. Onder Dagobert I (koning der Franken van 
629 tot 639) werd er 8.000 pond lood naar Parijs gestuurd, waar het gebruikt werd voor het dak van de 
Saint-Denisbasiliek. 

Later werd het zilver de voornaamste 
reden van de ontginning van de 
mijnen en werd het lood hiervan een 
‘bijproduct’. Vast staat dat de 
zilvermijnen te Melle intensief 
ontgonnen werden van begin de 
zevende tot het einde van de tiende 
eeuw, ten tijde van de Karolingische 
keizers. Melle was toen een 
belangrijke zilverproducent én 
koninklijke muntenslager, die 
minstens even belangrijk was als die 
van Parijs, Orléans, Reims of Sens. 

Het munthuis was één van de tien 
munthuizen die hun activiteiten 
mochten voortzetten onder Karel de 
Kale. Er werden twee types munten 

geslagen: obolen en denarii. Dit waren zeer lichte munten en ze werden overal in het uitgestrekte 
Roomse Rijk als betaalmiddel gebruikt. 

Het is logisch dat de muntslagerijen in Melle werden gevestigd. De transportmogelijkheden waren in de 
middeleeuwen immers zeer beperkt en traag, de wegen waren in erbarmelijke staat en bovendien 
gevaarlijk. Het lag dan ook voor de hand dat de munten werden geslagen in de onmiddellijke nabijheid 
van de mijnen. 
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Dit had tot gevolg dat veel werklieden en welstellende handelaars zich in Melle kwamen vestigen. Zo 
groeide Melle al vroeg uit tot één der belangrijkste en rijkste steden in de regio. 

Hoe werden de mijnen geëxploiteerd in de vroege middeleeuwen? 

In de valei van de rivier la Béronne waren er natuurlijke uithollingen waarin galeniet werd aangetroffen. 
Deze holen werden verder uitgegraven tot diep onder de 
heuvels. Er werden ook vertikale luchtkokers gegraven die 
uitgaven op de velden en weiden boven de heuvels. Deze 
dienden niet enkel voor de aanvoer van lucht voor de 
mijnwerkers, maar ze werkten ook als schouw als in de 
mijngangen vuur werd gestookt: er werden stapels hout in 
brand gestoken binnenin de mijn en toen het vuur was 
gedoofd, werd er koud water over de wanden gegoten. 
Door deze techniek toe te passen, kon telkens een paar 
centimeter erts worden weggekapt van de wand. De 
mijnwerkers moesten op de knieën of op de buik 
voortkruipen doorheen de uiterst smalle gangen, waar 
weinig zuurstof aanwezig was, ze moesten in weinig 
comfortabele houdingen het erts loskappen. Een echte 
slavenarbeid, soms ook in de letterlijke zin van het woord!  

Dit was niet enkel een zeer arbeidsintensieve manier van werken, er waren ook massa’s hout nodig die 
van steeds verder dienden te worden aangevoerd. Wellicht is dit ook één van de redenen waarom de 
mijnen niet langer werden geëxploiteerd vanaf de tiende eeuw.  

Er is nu nog altijd galeniet in de bodem aanwezig. In 1826 heeft men zelfs geprobeerd de ontginning van 
de zilvermijnen in Melle een nieuwe elan te geven, maar het gehalte aan zilver van de ertsen was te laag 
voor lucratieve ontginning. Volgens een onderzoek dat in 1922 in de mijnen van Melle werd uitgevoerd, is 
er pas voldoende zilvergehalte in het erts aanwezig op het niveau van het graniet, dat hier op een diepte 
van ongeveer twintig meter wordt gevonden. 

De scheiding van zilver en lood  

Toen de stukken galeniet uit de mijn waren gehaald, moesten deze worden bewerkt om zilver en lood 
van elkaar te scheiden. Nadat het gesteente was gewassen, liet men het smelten in speciale ovens, 
daarna werd het lood aan het gesmolten gesteente onttrokken door oxydatie en een procédé dat in het 
Frans ‘coupellation’ wordt genoemd. Wat overbleef was een kleine hoeveelheid puur zilver. 

 



 

De Gonde 2013 nr. 3            - 16 - 

	  

Sedert de zomer van 2007 wordt dit gedeelte van het proces op experimentele basis terug op de mijnsite 
uitgevoerd. Hiervoor werd een oven gebouwd, en het publiek kan zien hoe de smid en en de keramisten 
dit werk verrichten, zo getrouw mogelijk aan de methodes die meer dan een millenium geleden ook 
werden gehanteerd. Zo wordt het hele technische proces getoond: van galeniet tot het zilver, waaruit 
munten werden vervaardigd. 

De herontdekking van de zilvermijnen 

In de tiende eeuw was er een einde gekomen aan de ontginning van de zilvermijnen te Melle en nadien 
raakte het bestaan van de mijnen in de vergeethoek. Toen men in de negentiende eeuw begon te delven 
naar steengruis om de wegen te bestraten, ontdekte men louter per toeval enkele oude toegangen tot de 
mijnen. De meeste mijngangen waren eeuwen tevoren terug opgevuld met stenen en steengruis dat was 
overgebleven na het loskappen van galeniet. Nu kon men deze stenen gebruiken voor de aanleg van 
wegen en tegelijk werden de mijngangen vrijgemaakt en nader onderzocht. 

De zilvermijnen anno de 21ste eeuw 

Tegenwoordig kan je een klein deel van de oude zilvermijnen bezoeken; de mijnen in Melle zijn de oudste 
in Europa die open zijn voor het publiek. 

 

Sinds 1996 hebben de mijnen een samenwerkingscontract met het CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique) en sinds kort is er een ‘Plateforme d'archéologie expérimentale’ (platform 
experimenteel archeologisch onderzoek) in het leven geroepen. Sedert 2007 kan het publiek tijdens de 
zomermaanden ter plaatse de experimenten volgen van onderzoekers van allerlei pluimage (métallurgie, 
chemie, natuurkunde en deskundigen op het gebied van restauratie).  

Onder het stadje Melle is ongeveer twintig kilometer van het immense netwerk van gangen en galerijen 
toegankelijk, waarvan slechts een klein gedeelte voor het publiek is opengesteld. Dit gedeelte wordt 
prachtig verlicht en van geluid voorzien door de kunstenaar Knud Viktor. 

In het museum zie je hoe vroeger de munten werden geslagen, de mijn zelf kan worden bezocht onder 
begeleiding van een gids. 

In de volgende editie van De Gonde verschijnt het vervolg op dit eerste deel van ‘De 
Geschiedenis van Melle ... in Frankrijk’. 

Voor meer informatie over Frankrijk: Atout France- Dienst voor toerisme Frankrijk 
www.rendezvousenfrance.com - Info.be@atout-france.fr - Tel : 02 505 38 28 
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Funerair erfgoed - bijdrage 10 
door Jan Olsen 

 
Dicht tegen de ingang van de gemeentelijke begraafplaats, op het eerste perk achter het fameus 
monumentje met een in arduin gebeeldhouwd uiltje, bevinden zich twee eenvoudige en identieke 
grafmonumenten bestaande uit een stenen kruis met daarop aangebracht een uit hout gesneden hoofd, 
dat wellicht dat van Jezus Christus verbeeldt. 

Op de kruisen is ook een plakketje met de Belgische driekleur aangebracht, een teken dat doorgaans 
verwijst naar het feit dat de begravene een oud-strijder was, zowel uit Wereldoorlog I als uit 
Wereldoorlog II en lid was van de NSB ‘de Nationale StrijdersBond’. 

Wie ligt daar nu begraven? 

Op de kruisen zijn volgende bronzen plakketjes aangebracht met daarop respectievelijk volgende 
teksten: “De Landsheere Jules 17.02.1914 – 9.10.1943” en “De Landsheere Marie 12.06.1915 – 
9.10.1943”. Straks is het 70 jaar geleden dat ze er werden begraven.  

 
De grafmonumenten van broer en zus De Landsheere op de gemeentelijke begraafplaats van Melle 

 

Het gaat hier dus over volgende personen: 

De Landsheere Jules Oscar, geboren te Westrem op 17 februari 1914, schrijnwerker van beroep, 
kwam vanuit de gemeente waar hij het levenslicht zag te Melle wonen in mei 1942. Hij was de zoon van 
Gilbert De Landsheere en Maria Hilda Smekens. 

De Landsheere Marie Alice, geboren te Westrem op 12 juni 1915, huishoudster, dochter van 
voornoemde Gilbert en Maria Smekens (en dus de broer van hoger vermelde Jules De Landsheere). Zij 
huwde te Westrem op 27 mei 1939 met Philemon Godefroi (° te Wetteren op 26 april 1910 als zoon van 
Edmond en Marie Idema Huyghe, hij overleed te Gent op 22 september 1971). Hij was  vanuit Gijzenzele 
te Melle komen wonen in april 1918. Marie Alice was naar Melle komen wonen kort na haar huwelijk. 
Philemon hertrouwde in 1948 met Anna De Witte, die tijdens de oorlog ook weduwe was geworden. 

Beide genoemden overleden op 9 oktober 1943 te Oost-Eeklo, dus midden Wereldoorlog II  en toch op 
een eindje af van hun woonplaats (de Eikerwegel te Melle). Wat was er gebeurd? Voor een antwoord op 
deze vraag konden we o.a. ten rade gaan in het heemkundig tijdschrift “De twee Ambachten” (auteur: 
Jacky Claeys) van onze zustervereniging uit Assenede (jaargang 14 nr. 1, april 2006). 

Op 9 oktober 1943 kwamen 22 mensen om het leven bij een bominslag op de tram in de Stroomstraat te 
Oosteeklo, kort nadien overleden nog eens 8 mensen aan de opgelopen verwondingen. 



 

De Gonde 2013 nr. 3            - 18 - 

	  

Een getuige van toen, Marcel Stevens, kon in voornoemd artikel zijn verhaal doen alsof het nog maar 
gisteren was dat hij het gebeuren meemaakte, we citeren hier volgende letterlijk uit het artikel: “Het was 
zaterdagnamiddag, het was zonnig en de kinderen waren op weg van school naar huis. Ik was de koeien 
aan het melken in onze weide in de Stroomstraat toen er een aantal vliegtuigen zeer laag overvlogen. De 
tram, die vanuit Bassevelde kwam gereden remde bij het zien van die vliegtuigen af in de buurt van 
Maurice De Decker. Plots zag ik de vliegtuigen een paar bommen lossen, vanop afstand leken ze op een 
voederbiet. Een van de bommen trof de middelste wagon van de tram. Er volgde een enorme stofwolk. Ik 
kroop uit de gracht en liep zonder nog aan de melk en onze koeien te denken naar huis. Ik was totaal 
van de kaart.”. Een andere getuige, die vermeld is in het artikel was Albert Van Kerkhove. Hij wist te 
vertellen dat er op die bewuste tram veel Gentenaars zaten die zich bij de landbouwers in Bassevelde en 
Oosteeklo kwamen bevoorraden van boter, aardappelen en graan. 

De bominslag moet zo verschrikkelijk zijn geweest dat men pas vier dagen na het hele gebeuren er in 
slaagde de identiteit van de slachtoffers vast te leggen, vaak enkel geholpen door wat restte aan 
kledingstukken en andere bagage. 

Het vliegtuig waaruit de bommen vielen was een Brits toestel, een Mosquito, een type dat pas in 1942 in 
gebruik was genomen. De vliegenier, Walter Wallington, een ervaren man, had zich samen met zijn 
kompaan nipt uit zijn toestel kunnen redden en was met zijn 
parachute in de velden beland. Omwonenden hebben hem geholpen 
en via een georganiseerde vluchtroute kwam hij terug bij hem thuis 
in Groot-Brittannië.  

Mogelijks lag een menselijke of een technische fout aan de basis 
van het gebeuren. Het is in die dramatische context dat we ook 
deze slachtoffers van die verschrikkelijke periode van de Tweede 
Wereldoorlog, waaronder onze twee Mellenaars, dienen te situeren. 

Kort na de oorlog werd in opdracht van het Oosteeklose 
gemeentebestuur door Cyriel Van de Keere een kapelletje gebouwd 
ter nagedachtenis van de slachtoffers. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boeiende lezing 
 

“Interculturaliteit en de socioculturele realiteit van vandaag” 
 

door Prof. Dr. Rik Pinxten van de Universiteit Gent (vakgroep cultuurwetenschappen) 
op donderdag 17 oktober 2013 om 20 uur in het Jeugdcentrum Molenhoek, 

Hundelgemsesteenweg 445  te Merelbeke (toegang: gratis) 
 
Samenleven in diversiteit? Hoe doen we dat? De socioculturele realiteit van vandaag is er een van 
verschillende sociale groepen, verschillende godsdiensten en mensen met verschillende culturele 
achtergronden. Kortom onze samenleving is heel divers geworden. Dit is niet enkel het geval in de 
steden. Ook op het platteland of in minder verstedelijkte gebieden wordt onze wereld elke dag meer 
gekleurd door die interculturaliteit. Verschillende normen op het vlak van beleefdheid, kledij, feestdagen 
en voedsel zorgen ervoor dat samenleven in diversiteit een uitdaging vormt. In de media en politiek 
woeden verhitte discussies over principes als ‘neutraliteit’, ‘gelijke kansen’, ‘integratie’, ‘emancipatie’ en 
‘identiteit’.  
Hoe komt het dat veel mensen zich bedreigd of benadeeld voelen door deze superdiversiteit? Wat maakt 
dat we het “anders zijn” als een probleem zien? Welke geschiedenissen en ervaringen spelen mee? En 

Foto van het kapelleke in de Stroomstraat te Oosteeklo, 
deze is overgenomen uit “De twee Ambachten” (jg. 14 nr. 
1, p. 78, foto: Noël De Muynck). 
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hoe komt het dat we eerder nood hebben aan kleine revoluties om te kunnen komen tot een solidair 
kosmopolitische manier van samenleven?  
 
Gelieve uw komst te bevestigen via info@4sprong.be of via 09 363 88 54. Plaatsen zijn beperkt. Snel 
inschrijven is de boodschap!  
 
De lezing is een initiatief van de Erfgoedcel Viersprong / 
Land van Rode i.s.m. de dienst Internationaal van de 
gemeente Merelbeke. 
 

 
 

Feestelijke opening tentoonstelling Tracé Travak 
150 jaar pendelgeschiedenis in het Land van Rode 

 

Vraagt u zich ook wel eens af waarom u voor die toffe job de trein moet nemen? Of waarom u alweer in 
de file staat? Op deze en vele andere vragen rond mobiliteit wil Tracé Travak een antwoord geven. De 
tentoonstelling toont op interactieve wijze de historische wortels van de pendelaar in het Land van Rode. 
Op zondag 22 september werd ze feestelijk geopend. Tot 25 oktober kan je ze in het gemeentehuis van 
Merelbeke bezoeken.  

 
Reizende tentoonstelling 

In 2013 en 2014 gaat Tracé Travak op reis doorheen het Land van Rode. De tentoonstelling  verhuist na 
Merelbeke  naar het GC De Kluize in Oosterzele waar ze tot 28 november te zien zal zijn. Nadien reist ze 
naar de hoofdbibliotheek van Melle waar je ze tot 3 januari zal kunnen bezoeken. Vervolgens zal ze tot 5 
februari in het CC De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem te zien zijn. 

Ook voor kinderen 

Tracé Travak is er niet enkel voor volwassenen. In de tentoonstelling kunnen kinderen van 11 tot 13 jaar 
op zoek gaan naar Brrroem het busje. Brrroem duikt hier en daar op en geeft de kinderen opdrachtjes. 
Aan de hand van een werkkaart kunnen ze aan de slag en op ontdekkingstocht gaan  doorheen de 
geschiedenis van de mobiliteit en het dagelijks leven. 
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29.11.2013: Opening Tracé Travak en panelgesprek “Mobiliteit in 
de toekomst” 

Op 29 november verhuist de tentoonstelling Tracé Travak naar de 
bibliotheek van Melle en dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Samen 
met de gemeente Melle, de Heemkundige Vereniging De Gonde, Netwerk 
Duurzame Mobiliteit en Fietsersbond Melle organiseert Tracé Travak een 
panelgesprek over de toekomst van onze mobiliteit. VAB, TreinTramBus, 
Steunpunt Straten en mobiliteitsexperten gaan er in discussie met elkaar 
en het publiek. Nadien wordt de tentoonstelling geopend door Schepen van 
Cultuur Frank De Vis. Aansluitend is er een receptie en een bezoek met 
gids aan de tentoonstelling. 

Meer info? 

Surf naar www.tracetravak.be of neem contact op met Lien Ceuppens via lien.ceuppens@4sprong.be of 
09 363 88 53. 
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Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum 
 

Maandag 08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
Dinsdag 08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
Woensdag 08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
Zaterdag 09.00 tot 12.00 uur     (enkel op de 2de en 4de van de  

                                                 maand open) 
Gesloten op donder-, vrij-, zon- en feestdagen 

En tijdens de maanden juli en augustus 
Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak 

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN 
DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET JAAR 2013 

 
- 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      

8 http://www.degonde.be 
 
 


