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Woord vooraf 

Moet het nog gezegd worden? Een jaar vliegt (te) snel voorbij, meteen het moment dus om 
een oproep te doen om het lidmaatschap aan onze vereniging te hernieuwen voor het jaar 
2014. Wij willen ook u in onze heemkundige kring houden, schrijft dus snel een bedragje over 
op onze bankrekening. Ook wij hebben wat nodig om de vele activiteiten en de uitgave van 
ons tijdschrift te financieren. 

Dat er meer werk te doen valt dan er handen beschikbaar zijn is een oud zeer, en niet alleen 
bij ons, dat het zeer wel wat getemperd kan worden is ook waar, daar zorgen de vrijwilligers 
voor. Mensen die zich inzetten voor het ‘algemeen belang’, in onze sector is dit om de wortels 
van ons bestaan zichtbaarder te maken. Mocht u zich ook verdienstelijk willen maken dan 
neemt u contact met ons op. Het zal u niet spijten, genoegdoening zal uw loon zijn. 

Onlangs verloor onze vereniging zo iemand die zich verschillende decennia hard heeft ingezet 
voor de speurtocht in het verleden van onze omgeving en bij uitbreiding voor het ruime 
culturele leven in onze gemeente. Onze ere-voorzitter, Paul Den Haese, overleed op 14 
november laatstleden. Verderop in voorliggend nummer gaan we dieper in op het heengaan en 
de betekenis van Paul Den Haese voor onze heemkundige kring. We beschouwen het ook als 
een verdiend eerbetoon aan hem. 

Ook voor vele diensten en verenigingen vliegt de tijd snel vooruit, we merken dit vaak op 
momenten van vieringen, vieringen n.a.v. jubilea: de brandweer ‘70 jaar’, de GROS ’10 jaar’, 
… In onze rubriek ‘heemkundig nieuws’ berichten we u hierover. 

De jumelage met Melle/Frankrijk laten wij eveneens niet links liggen, Linda De Geest ging er 
deze zomer naar toe en sprokkelde er nogal wat informatie, ook historische, bijeen en dat 
interesseert onze leden natuurlijk uitermate erg veel. 

Verder vindt u nog wat aankondigingen en een paar kleinere bijdragen die uw geest mee 
kunnen voeden.  

Dat het jaar straks zijn einde kent willen we niet laten 
voorbij gaan zonder u prettige eindejaarsfeesten te wensen 
en een prettig en vreugdevol jaar 2014 in het vooruitzicht 
te stellen, dit ook voor al uw geliefden. 

 

Jan Olsen   
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In Memoriam Paul Den Haese 
 Ere-voorzitter van de 

Heemkundige Vereniging De Gonde 
door Jan Olsen 

 
 
Op zaterdag 23 november laatstleden werd ook door een 
delegatie van onze heemkundige vereniging afscheid 
genomen van onze ere-voorzitter die op 14 november 
2013 overleed in het Woon- en Zorgcentrum Kanunnik 
Triest te Melle. 
Paul Den Haese werd geboren te Balegem op 24 juni 1932 
als zoon van Laurent (1902-1979) en Alma Van 
Grembergen (1902-1972). Paul volgde zijn lager onderwijs 
in de gemeenteschool van Balegem, alwaar zijn oom Michel 

Den Haese het zesde leerjaar onder zijn hoede had. Onder impuls van de toemalige 
onderpastoor te Balegem, E.H. Jozef Vermassen, volgde hij zijn middelbaar onderwijs, richting 
Grieks-Latijnse, als intern in het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo. Te Gent behaalde Paul zijn 
diploma technisch ingenieur burgerlijke bouwkunde in 1956, hij werd eveneens meetkundig 
schatter van onroerende goederen en tevens landmeter expert voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent. Na zijn militaire dienst werkte Paul eerst bij het gemeentebestuur te 
Schaarbeek en startte gelijktijdig als leraar avondleergangen aan de technische school te 
Geraardsbergen. 
Vóór hij te Melle werd benoemd als hoofd van de technische dienst was hij nog even werkzaam 
in een studiebureau voor centrale verwarming. Vanaf 1963 weten we hem met zijn gezin 
wonen op Melle-Vogelhoek, later langs de Geraardsbergsesteenweg in een nieuw gebouwde 
ruime woning. Zijn gezin telde mettertijd zes kinderen. 
 
In de zomer van 1971 startte hij met August 
De Baets, toenmalig eerste schepen te Melle, 
politiecommissaris Oscar De Backer en enige 
andere geïnteresseerden archeologische 
opgravingen op de site waar tot in de 16de 
eeuw nog het kasteel Cortrosine stond, de 
thuisbasis van de Heren van Melle. Kort 
daarop kon deze ploeg speuren naar restanten 
van het gewezen klooster Nonnenbos. 
Verschillende andere opgravingscampagnes 
volgden zich snel op. Deze vele 
geschiedkundig belangrijke activiteiten gaven 

al snel de aanleiding tot de oprichting in 
januari 1972 van onze heemkundige 
vereniging. Paul Den Haese werd er de 
eerste en zeer dynamische voorzitter van en 
bleef dit tot in het jaar 2008. Toen gaf hij de 
fakkel door aan Daniël Lemmens, die deze 
funktie tot op vandaag nog steeds vervuld. 
Vanuit zijn engagement als voorzitter van de 
Heemkundige Vereniging De Gonde lag hij 
mee aan de basis van de oprichting van het 
Gemeentelijk Museum, Archief en 
Documentatiecentrum. Trouwens, tot op 
vandaag is onze vereniging nog steeds een 

enthousiaste partner in deze gemeentelijke dienst. 
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Bij de vele initiatieven die onze vereniging ontwikkelde was hij steeds een zeer betrokken 
persoon, ook iemand die er vaak meteen de schouders wist onder te zetten. We denken hierbij 
ook aan het archeologisch experiment uit 1987, toen een hele ploeg van geschiedkundig 
geïnteresseerden en keramiekers een staande romeinse aardewerkoven reconstrueerde en liet 
functioneren. Toen in 1988 archeoloog Johan Rommelaere en ondergetekende het idee 
opperden om van het experiment een blijvend project te maken, was hij de eerste om 
daadwerkelijk zijn medewerking te verlenen. Het Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld 
kreeg vorm en een thuis op een gemeentelijk terrein. Het werd een centrum voor keramiek en 
beeldhouwkunst. Talloze cursussen werden er 
georganiseerd. Vele stenen monumenten werden er 
gecreëerd en vonden een vaste stek in steden en 
gemeenten in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. 
Paul zelf was ook altijd een kunstenaar geweest (hij 
was overigens jaren een actief lid van Kunstgroep M), 
hij kon bijzonder goed schilderen en tekenen, etsen 
kon hij ook, de pers die hij daarvoor bezigde had hij 
zelf geconstrueerd, hier was zijn technische aanleg 
zeer goed van pas gekomen. 
Nog een verwezenlijking die hij op zijn palmares 
terecht mocht noteren was de restauratie van de 18de-
eeuwse schandpaal van Melle. Sinds juli 1987 prijkt 
deze op een graspleintje vóór het gemeentehuis. 
Behoudens zijn artikels in ons heemkundig tijdschrift 
‘De Gonde’ wist hij de familiegeschiedenis van zowel 
zichzelf als deze van zijn echtgenote in meerdere 
boekdelen uit te schrijven. Dat daar vele jaren 
studiewerk aan vooraf ging hoeft hier geen verdere 
uitleg. Hij was bovendien een van de eersten die wij 
wisten gebruik te maken van een genealogisch 
computerprogramma om de resultaten van zijn 
opzoekingswerk in archieven te noteren en te 
ordenen. 
In 1991 mocht hij uit de de handen van Alain 
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Callebaut, de toenmalige schepen van cultuur te Melle, meer dan terecht de erkenningstrofee 
voor culturele verdiensten ontvangen. 
Als voorzitter nam hij in het voorjaar van 1992 het voortouw om met onze heemkundige 
vereniging als gastheer te fungeren voor de heemdag waaraan jaarlijks de aangeslotenen van 
het toenmalig Verbond van de Kringen voor Heemkunde  in Oost-Vlaanderen vzw (vandaag 
Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw) konden en tot op vandaag kunnen deelnemen en genieten 
van een boeiend uitgewerkt lokaal programma. Ook te Melle was deze dag een schot in de 
roos. Jaren was hij overigens ook onze vertegenwoordiger in deze heemkundige 
koepelorganisatie. 
Stuwende kracht was Paul ook voor het ambitieus artistiek evenement dat in 1994 uitging van 
het Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld, met name de beeldententoonstelling in 
openlucht “Skulptuur 4-Luik” waaraan tal van gerenommeerde Vlaamse kunstenaars 
deelnamen en wijlen de kunstcriticus Jan D’Haese mee zijn schouders had ondergezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door Paul zijn toedoen werd in juni 1995 het unieke literaire monument, de Poëzierotonde, 
met o.a. een gedicht van Anton van Wilderode opgericht.  
In 1998 werd op initiatief van toenmalig schepen van cultuur (en tot op vandaag nog steeds 
de ondervoorzitter van onze vereniging), Oscar De Backer, een nieuwe leeszaal ten behoeve 
van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum gebouwd. Achter de schermen heeft 
Paul daar zeker zijn diensten voor bewezen. 
Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw organiseerde in het jaar 2005 een huldiging van alle 
bestuurders van aangesloten heemkundige verenigingen die 25 en meer jaren hun functie 
uitoefenden. Terecht was ook Paul Den Haese daarbij. 
Omwille van gezondheidsredenen nam Paul in 2008 ontslag als voorzitter van onze vereniging. 
Met zijn hart bleef hij ook nadien onze vereniging zeer genegen. 
Met zijn overlijden verliest onze heemkundige vereniging niet alleen een van haar pioniers en 
gewezen steunpilaren, we verliezen ook iemand waarvoor we allen een bijzonder respect 
hadden, voor zijn inzet, voor zijn daadkracht, voor de manier ook waarop hij zich enigszins 
bescheiden als voorzitter met een niet-aflatende doorzettingsvermogen achter de vele 
initiatieven heeft geschaard die onze vereniging in de tientallen jaren van haar bestaan heeft 
ontwikkeld en gerealiseerd. 
De vele goede herinneringen zullen onze hoofden blijven bevolken.  
Bij deze betuigen wij als bestuur van onze heemkundige vereniging zijn kinderen, 
kleinkinderen en familie nogmaals onze oprechte en diepmenselijke gevoelens van medeleven.   
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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 EUR in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum, 
de BIB en bij de Infodienst op het gemeentehuis, op diezelfde locaties zijn ook de 
deelnemingsformulieren aan 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). 

 “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 EUR te verkrijgen bij de auteur:  
André Vervust, Hof ten Dries 14 te 9090 Melle, tel. 09 252 32 07. 
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Heemkundig nieuws 
door Daniël Lemmens 

 
70 jaar Brandweer en Ambulancedienst te Melle (1943-2013)  
 
Feestelijke herdenking 
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni was de brandweer in feest want ze bestonden 70 jaar en kon dit 
zomaar niet laten voorbijgaan. Men startte met een motorrit met een parcours langs de verschillende 
korpsen van de brandweerzone Centrum waartoe Melle behoort .Het was een aangename tocht doorheen 
de dorpen van ons gewest. Diezelfde namiddag konden de kinderen zich echt uitleven. In de omgeving 
van studio M haalden ze hun hartje op  met mime en animatie verzorgd door een clown. Ze konden zelfs 
een ritje maken in een echte brandweerwagen. De  jeugdbrandweer van Zelzate vergastte hen op  allerlei 
demonstraties. ’s Avonds was het de beurt aan de volwassenen om zich te vermaken. Het optreden van 
de groep Subject en Slippery People afgewisseld met DJ Prise viel echt in de smaak. Op zondag gingen 
de opendeurdag en de demonstraties verder. ’s Middags kon men genieten van een heerlijke barbecue 
terwijl men in de namiddag de optocht met oldtimer brandweerwagens kon bewonderen. 
Op dit ogenblik is Brandweer Melle een autonoom korps dat met de brandweerdiensten Gent, Zelzate, 
Lochristi, Merelbeke, Gavere, Deinze en Assenede behoort tot de zone Centrum van de provincie Oost-
Vlaanderen. Het korps bestaat uit 48 personeelsleden voor de brandweerdienst en 31 ambulanciers. Het 
brandweerkorps is opgesplitst in 3 secties met een sectie-overste aan het hoofd, die de draaischijf is van 
de dienst en die de staf rapporteert op de kadervergaderingen. Maandelijks is er een algemene oefening 
en ook het ziekenwagenpersoneel wordt ook maandelijks bijgeschoold in de kazerne. 
Ter gelegenheid van die feestelijke herdenking werd een informatief boekje uitgegeven met prachtige 
illustraties waaruit we rijkelijk konden putten voor deze bijdrage. 
 
Een stukje geschiedenis 
In de gemeentelijke archieven vermeldt men de oprichting  van een vrijwillige brandweer in het jaar 
1829. Het eerste materiaal bestond uit zes haken. De emmers en de ladders moesten door de 
vrijwilligers meegebracht worden van huis. In geval van brand rekende men in die tijd op de 
hulpvaardigheid van de naaste geburen. 
Hoelang dit eerste korps heeft bestaan is nergens terug te vinden. 
Op 15 april 1939 wordt door middel van een bericht aan de bevolking bekend gemaakt dat het 
gemeentebestuur een overeenkomst heeft gesloten met de brandweerdiensten van Gent en Wetteren om 
hulp te verlenen in geval van brand of ramp. De inwoners moesten zich in dat geval  wenden tot een 
bevoegde lijst met adressen van personen die over een telefoon beschikten. 

Op 5 maart 1943, tijdens de Duitse bezetting, 
wordt er door de oorlogsburgemeester, Georges 
Cosyns, een vrijwillige brandweer opgericht, 
bestaande uit acht personen. Na de bevrijding 
wordt die definitief erkend door de nieuwe 
burgemeester en uitgebreid tot 19 
manschappen. 
De eerste brandweermannen moesten bij hun 
aanwerving een zelfstandig beroep uitoefenen, 
zo niet moesten ze van hun werkgever de 
toestemming krijgen om hun werk te mogen 
verlaten in geval van onheil. Ze werden 
verwittigd door een klaroenblazer die door de 
straten reed. 
Tot eind de jaren 1960 bediende het korps een 

groot gebied: Melle, Gontrode, Oosterzele, 
Landskouter, Gijzenzele en Moortsele. In het begin werd er uitgerukt met een oude Ford met laadbak, 
eigendom van een van de korpsleden, en een draagbare pomp. Dit materiaal kreeg een onderkomen in 

De eerste brandweerwagen van Melle, merk Austin 
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de garage van schilder De Moor, een brandweerman uit de Pontstraat. Later zal deze vrachtwagen 
vervangen worden door een Austin met DKW-pomp van het Engelse leger. In 1953 verhuisde het 
materiaal, dat ondertussen het gezelschap had gekregen van een splinternieuwe Ford Big Job V8 met 
voorbouwpomp, naar een ijzeren loods op het einde van de Pontstraat aan de Schelde. Midden het jaar 
1969 verhuisde het wagenpark naar een arsenaal in de Wezenstraat waar in 1982 ook de technische 
dienst van de gemeente werd ondergebracht. Dit gebouw  werd in 1992 uitgebreid maar bleek toch te 
klein voor een volwaardige brandweerdienst zodat men aan het voetbalplein een nieuwe kazerne 
bouwde. Naast de wagenstelplaats omvat de huidige kazerne ook een dagverblijf voor de ambulanciers, 
de burelen voor de dienstchef, de officieren en de beroepskorporaal. Daarnaast is er nog een radiokamer, 
een werkplaats en vergaderlokaal. 

De belangrijkste functie in een brandweerkorps was en is ongetwijfeld de bevelhebber die de algemene 
leiding van de brandweer uitoefent. De eerste bevelhebber was Emiel Van Anderlecht die het korps leidde 
vanaf de oprichting tot zijn opruststelling in 1966. Het bevel werd toen overgedragen aan  zijn zoon 
Marc, die deze taak op zich nam tot 1967. Omdat Marc Van Anderlecht verhuisde om beroepsredenen 
volgde Gaston Baeten hem op, die het bevel voerde tot 1979. In dat jaar besliste het gemeentebestuur 
die taak toe te vertrouwen aan Jozef Van Den Berghe. Wanneer hij in 1982 met pensioen ging nam 
Armand Fauconnier het bevel in handen. Commandant Fauconnier verliet vroegtijdig de brandweerdienst 
in 2000 en werd opgevolgd door Daniël Van Hecke, die eervol ontslag kreeg bij het bereiken van de 
leeftijdsgrens in 2008. Anno 2013 wordt het bevel waargenomen door Lt. Eric Ysabie. 
Naast de brandweerdienst werd in 1971 ook een ziekenwagendienst opgericht onder impuls van Lt.-
geneesheer Van Den Berghe Daniël. Aanvankelijk vond men personeel bij de vrijwilligers van de 
brandweerdienst en de plaatselijke Rode Kruisafdeling. Het volstond toen een cursus E.H.B.O. te volgen. 
De alarmering gebeurde op dezelfde wijze als voor de brandweer via het telefoonnummer 52/13/13. De 
telefooncentrale was gevestigd in café Sint Cecilia bij Yvonne Festraets, alias tante. Op dit ogenblik is er 
sprake van een adequate ziekenwagendienst met professioneel opgeleid personeel en materiaal. Zo 
werden recentelijk 15 nieuwe personen in dienst genomen waaronder een aantal spoedverpleegkundigen 
en kan men beschikken over een nieuwe ziekenwagen Mercedes Sprinter uitgerust met modern materiaal 
voor dringende medische hulpverlening. 
 
Een paar opmerkelijke interventies  
Treinramp 7 juli 1970. Een dode, 5 zwaargewonden en 40 lichtgewonden was de balans van de 
treinramp in de nacht van 7 op 8 juli omstreeks middernacht ter hoogte van de Geerbosstraat in de wijk 
Kalverhage. De internationale trein Keulen – Oostende ontspoorde met alle gevolgen van dien. De 
oorzaak was te zoeken in de snelheid waarmee de trein van spoor moest veranderen ter hoogte van 
seinhuis 11 op de directe lijn Brussel – Oostende. De hulpverlening kwam vrij snel op gang maar werd 
bemoeilijkt door de duisternis en de smalle weg. De Rijkswacht was als eerste ter plaatse gevolgd door 
de brandweer van Melle, Gent en Wetteren, het plaatselijke Rode Kruis  en 13 ziekenwagens uit de 
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onmiddellijke omgeving. Een begin van brand 
moest geblust worden in de 
restauratiewagen, waar ook het dodelijk 
slachtoffer gevonden werd. De samenwerking 
tussen de verschillende disciplines verliep 
vlot en de plaats van het onheil werd door de 
brandweer van Melle als laatste verlaten om 
4u30. 
Instorting van de Scheldebrug 18 maart 
1992. Op woensdag 18 maart om 12u20 
stortte de brug in. Op dat moment reed een 
vrachtwagen geladen met 28 000 L 
brandstof, grotendeels bestaande uit 
benzine, net op de brug, die instortte met 

een hevige ontploffing tot gevolg. De bestuurder zat gekneld in zijn cabine en overleed ter plaatse. Bij 
aankomst heeft de brandweer Melle onmiddellijk de versterking gevraagd van de brandweer van Gent, 
het Rode Kruis en de Civiele Bescherming. Het ongeval had de proportie van een ramp aangenomen 
omdat men aanvankelijk niet wist hoeveel slachtoffers te betreuren vielen. De schoolkinderen hadden 
ook net op dat moment de 
gebouwen verlaten… zodat fase 3 
van het rampenplan werd 
afgekondigd. Buiten de bestuurder 
waren geen slachtoffers te 
betreuren zodat men zich kon 
toeleggen om de omschrijving van 
de brandhaard en het indijken van 
de milieuvervuiling. De scheepvaart 
zou nog verschillende weken 
stilliggen want de ingestorte delen 
van de brug verhinderde  de 
doorvaart. De verbinding met de 
andere oever werd verzekerd door 
een veerdienst. Later bouwde de 
genie van het Belgische leger een 
baileybrug over de Schelde. 
Dijkbreuk van de Schelde 27 december 1999. Als gevolg van de hevige regenval die het water deed 
stijgen op de oude Scheldearm deed zich een dijkbreuk voor  ter hoogte van de verkaveling op de oude 
oefenterreinen van A.A. Gent. Onmiddellijk werden de beschikbare ploegen gestuurd om het redden van 
enkele dieren en het vrijwaren van de inboedel van enkele huizen. Ter bescherming van de woonwijk aan 
de Oefenpleinstraat werden massaal  zandzakjes en zand aangevoerd. De woningen werden beveiligd en 
waar nodig werden kelders leeggepompt. De gouverneur kondigde ook fase 3 van het rampenplan af 
voor gans de provincie. 
Brand RVT Kanunnik Triest 6 augustus 2009. In de geschiedenis van de brandweer Melle is dit 
zwaarste interventie die ze ooit uitvoerde, zowel fysisch als psychisch. Rond 20u kreeg de brandweer een 
algemene oproep van een uitslaande brand in het rust- en verzorgingstehuis kanunnik Triest, een 600m 
gelegen van de kazerne. Aangekomen op de plaats van het onheil werd een grote rookontwikkeling 
waargenomen op de tweede verdieping. Onmiddellijk gingen de bevelvoerder en vier brandweermannen  
met perslucht het gebouw binnen terwijl het verplegend personeel met behulp van de buurtbewoners 
begonnen met de evacuatie van de andere compartimenten. De vuurhaard werd snel gevonden en 
geblust. Een tweede brandweerwagen  met bijkomende persluchtploeg werd ingeschakeld om reddingen 
uit te voeren. De omstandigheden waren zeer slecht door de enorme rookontwikkeling. Wanneer de 
evacuatie van de getroffen verdieping beëindigd is, werd de balans van de ramp pas duidelijk. Acht 
slachtoffers waren ter plaatse gestorven. Tijdens het transport naar de ziekenhuizen viel er nog een 
negende slachtoffer te betreuren. Voor de geëvacueerde bewoners moest nog een onderkomen gezocht 
worden, dat rond 2u was opgelost. 
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Vriendenkring van de Brandweer 
Naast de professionele werking van de brandweer bestaat er nog een 
Vriendenkring. Die probeert de belangen en de noden van de manschappen  
te behartigen. Zo helpen ze financieel bij de aankoop van nieuw persoonlijk 
materiaal zoals t-shirts, petten, pulls…Hiervoor organiseren zij  een 
jaarlijkse kalenderverkoop, opendeurdag, eetfestijnen en Melle On Fire. De 
huidige voorzitter is Gino Goetmaeckers en de secretaris Jan Van 
Cauwenberghe met bestuursleden Evelyne De Clercq, Kurt Temmerman, 
Chiaro Ardenay en Eric Ysabie. 
 
Toekomstperpectieven 
De bovengemeentelijke samenwerking is een noodzaak geworden en zal in 
de toekomst nog meer aandacht krijgen. Zo werd door het 
gemeentebestuur en de stad Gent besloten om gezamenlijk een nieuwe 
brandweerkazerne te bouwen ter hoogte van de  afrit R4, naast de aldaar 
geplande nieuwe interventiepost van de politiezone Rhode en Schelde. 

Deze brandweerkazerne zal gedeeld worden met het korps Gent-Oost dat nu gestationeerd is in een oud 
pand  te Gentbrugge. Hierdoor zal  een unicum ontstaan in ons land waarbij een beroeps- en 
vrijwilligerskorps onder één dak gaan samenwerken. Op die manier zal die samensmelting bijdragen tot 
een meer adequate hulpverlening in een goedgeorganiseerde zone. 
 

Melle viert 10 jaar GROS 

Op zondag 20 oktober werd op het 
gemeentehuis te Melle feest gevierd met een 
academische zitting naar aanleiding van het 
tienjarig bestaan van GROS. Samen met 
werkgroep Eén Wereld werd tegelijk de campagne ‘woedesoep’ georganiseerd en kregen de aanwezigen , 
bij het binnenkomen, zo’n kommetje aangeboden. Door dit symbolisch gebaar wil men op termijn de 
honger en miserie uit de wereld helpen. De aanwezigheid van Bogdan Vanden Berghe, nationaal directeur 
van 11.11.11, beklemtoonde tevens het belang van dit jubileum. In zijn gelegenheidstoespraak gaf hij 
zijn visie over de ontwikkelingssamenwerking vandaag en morgen. 

Voorzitter Rita Brion verwelkomde de aanwezigen en wees op het feit dat in 2013 nog 870 miljoen 
mensen dagelijks honger lijden en dat het Noorden zijn gesubsidieerde voedseloverschotten gaat 
dumpen in de derde wereld en op die manier de lokale landbouw vernietigt. We moeten onze  mentaliteit 
en levensstijl veranderen om de armoede in het Zuiden tegen te gaan. 

Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Lieselot Bleyenberg kwam dan aan het woord. Ze feliciteerde 
GROS voor hun inzet, hun persoonlijk engagement, hun inspanningen, die de waardering en de 
aanmoediging verdient van de ganse Melse bevolking. Ze schetste vervolgens het ontstaan en de 
geschiedenis van GROS in onze gemeente. De muzikale omlijsting was in handen van Nomad Swing met 
Koen De Cauter. 

Ontstaan en geschiedenis van GROS Melle, tekst door Rita Moeraert. 

In 2001 werd door gemeenteraadslid Rita Moeraert een  voorstel tot oprichting van een lokale Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking ingediend. Maar, deze vraag werd negatief beantwoord, de tijd was er 
blijkbaar nog niet rijp voor. 
In oktober 2003 en dus 2 jaar verder,  werd een nieuw voorstel wel positief onthaald. De gemeenteraad 
ging akkoord dat GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) werd opgericht. Een jaar 
later werden ook de  statuten en de beginselverklaring vastgelegd. GROS Melle mocht een volwaardig 
beleid uitwerken en uitvoeren inzake ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent concreet het permanent 
bewust maken  en  interesse wekken van de Melse bevolking – inclusief het lokale bestuur-  voor Noord-
Zuid thema’s. Dit gebeurde door het organiseren van informatieavonden zoals een avond over 
kinderrechten met Sabine de Béthune en Jef Vermassen, overzichtstentoonstellingen met projecten uit 
Guatemala en Venezuela, de jaarlijkse cocktailstand tijdens de Melse kermis en ja, zelfs een spetterende 
modeshow  met een optreden van de Vuile Mong! 
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Enkele mensen die  hun sociaal engagement niet enkel wilden beperken tot de gemeentegrenzen werden 
de eerste bestuursleden. Mensen die met een groot hart vonden dat ze zelf iets konden en moesten 
betekenen voor hun medemens uit de derde wereld. Onder de opeenvolgende voorzitters Jos Deraedt, 
Frieda Van Den Berghe en huidig voorzitster Rita Brion, steeds bijgestaan door een geëngageerd 
dagelijks bestuur - werd de GROS de voorbije tien jaar steeds verder uitgebouwd, onder de bevoegdheid 
van de schepen voor ontwikkelingssamenwerking  Evelyn De Clercq, Christine De Pus en nu Lieselot 
Bleyenberg. 
 
Niet alleen het aantal leden van de GROS evolueerde, ook de subsidies groeiden. In het eerste jaar kon 
GROS Melle met beperkte middelen – de te verdelen som bedroeg toen 3720 EUR - vijf initiatieven 
steunen.  Kleine projecten, waarbij iemand van Melle nauw betrokken  was, kregen financieel een steun. 
In 2006 werd het bedrag verdubbeld naar 5.400 € en intussen werden de subsidies opgetrokken tot 1 € 
per inwoner waardoor het totaal te verdelen budget 11.000 € bedraagt.  
Gespreid over tien jaar werden in totaal 101 subsidiebedragen uitgereikt voor projecten in meer dan 15 
landen.  
 

Wie GROS zegt, maakt meteen – of toch zeker in Melle – de associatie met 
Fairtrade. In mei 2012 werden we Fairtradegemeente dankzij de grote inzet van 
de Fairtradewerkgroep met als stuwende krachten Frieda Vandenberghe, Rita De 
Vetter en Rita Moeraert.  
Maar met deze titel stopt het niet. Voor de toekomst hopen we dat elke Melse 

vereniging tijdens een activiteit 1 Fairtrade product aanbiedt, dan dragen alle Mellenaren niet alleen in 
woorden maar ook in daden de titel uit.  
Daarnaast willen we samen met alle organisaties in Melle die rond gelijkaardige projecten werken  1 maal 
per jaar een groot Wereldfeest organiseren. 
 
Een tienjarig bestaan, de titel van Fairtradegemeente, … we hebben dus alle reden om te vieren. Maar, 
helaas is het werk nog niet af.  
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We ondernemen acties om mensen in het Zuiden, die niet dezelfde kansen hebben als wij, vooruit te 
helpen naar een betere toekomst. Dat is waar wij het allemaal voor moeten blijven doen.  
 

Plechtige onthulling van het gerestaureerd Vitsmonument in het college 

Op zaterdag 5 oktober werd een bijzonder feestelijk jaar afgesloten ter viering van 175 jaar college van 
de paters Jozefieten. Naar aanleiding van de jaarlijkse oud-leerlingendag werd het gerestaureerde 
monument plechtig onthuld door minister van cultuur Joke Schauvliege en de burgemeester van Melle, 
Dirk De Maeseneer. 

 

In zijn welkomswoord wees de voorzitter van de Koninklijke Oud-Mellistenbond Philip Vandaele erop dat 
dit monument van Jules Vits, dat een ode is aan de stichter van de school kanunnik Constant Van 
Crombrugghe, gefinancieerd werd door de oud-leerlingen zoals dit ook het geval was in 1912. Kort 
daarop kregen heel wat toenmalige studenten hun oproepingsbrief om soldaat te worden.  

51 (oud-)leerlingen sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Om dit te herdenken legde pater overste 
Paul een bloemenkrans neer aan het monument. In haar toespraak behandelde minister Schauvliege de 
voortrekkersrol die het college speeld in de ontwikkeling van het middelbaar onderwijs in ons 
land.Burgemeester De Maeseneer had het over de goede verstandhouding van de gemeente met het 
college in de voorbije jaren terwijl father Robert Hamilton, algemeen overste van de Jozefieten, de figuur 
van Van Crombrugghe belichtte. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de plaatselijke harmonie, 
waarbij vooral het collegelied “On y revient toujours” in de smaak viel. 
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30 jaar Amnesty international te Melle         	   

Amnesty international is uitgegroeid tot een wereldwijde 
mensenrechtenbeweging. De lokale groep in Melle is met 
haar 24 leden een van de grootste in Vlaanderen. Op 8 
september vierden ze hun 30 jarig bestaan met een 
Botellon op het gazon voor het gemeentehuis. Botellon is 
het Spaanse woord voor ‘grote fles’ en verwijst naar een bijeenkomst van studenten waar iedereen zorgt 
voor zijn eigen spijs en drank. Zoals je kunt denken werd het op het pleintje een gezellige bedoening met 
een soort aperitief-picknick waarbij iedereen zijn eigen chips, nootjes en drank meebracht. En niet alleen 
aan alcoholische dranken werd gedacht maar ook chocolademelk, fruitsap en andere frisdranken stonden 
op het menu. Het geheel werd opgeluisterd door een aantal enthousiaste muzikanten en speeches. 

15 jaar nieuwe leeszaal in het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum 
te Melle 

Aanvullend op de werking van het Gemeentelijk Museum ontstond in 1984 het Gemeentelijk  Archief en 
Documentatiecentrum. Om de mogelijkheden ervan te optimaliseren werd dit in 1998, nu 15 jaar 
geleden, uitgebreid met een prachtige nieuwe leeszaal, die officieel ingehuldigd werd op 6 november in 
aanwezigheid van de toenmalige gouverneur Herman Balthazar. Het was burgemeester Edouard de 
Potter, die de genodigden verwelkomde terwijl schepen Oscar De Backer de historiek toelichtte. De 
gastspreker was Leen Charles, toenmalig stadsarchivaris van Gent. Ze had het vooral over het belang 
van een archief- en documentatiecentrum voor het wetenschappelijk onderzoek. 

Tram 20 

Op 31 december 1973, veertig jaar geleden, reed de 
laatste tram van Melle richting Gent, dit feit werd luid 
geprotesteerd door o.a. een aantal studenten, die vaak 
gebruik maakten van dit uitzonderlijk sociaal 
vervoermiddel. U herkent zeker een paar van onze 
huidige schepenen op deze foto. 

 

 

 

 

 

Melina 

De eerste Melina, het gemeentelijk informatieblad, werd in 
1978, 35 jaar geleden, door het toenmalig gemeentebestuur 
uitgegeven. Bemerk de illustratie op de voorpagina: een foto 
van het interieur van het heemkundig kamertje in het 
Gemeentelijk Museum. 
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Colisse & Co viert tienjarig bestaan    

Op 7 september 2013 opende Colisse & Co het nieuwe seizoen met de première van   “Het 
gezin Van Paemel”. Bij die gelegenheid werd ook hun tienjarig bestaan gevierd. Het was 
voorzitter Herman Van Den Bulcke die terugblikte  op hun ontstaan en evolutie. Hij 

herinnerde zich nog heel goed hun samenkomst in de toneelzaal van de “ Academie voor Podiumkunsten 
Gent,” in de Schoolstraat te Sint-Amandsberg waar de basis gelegd werd van hun Toneelhuis met als 
voorzitter Herman Van Den Bulcke, secretaris Tine de Gendt, artistieke leiding Marleen Vermeir, public 
relations Sarah Smet en logistieke leiding Luc Hoekman. Hun eerste productie was “ La nuit des 
Assassins” van José Triani in een regie van Marleen Vermeir. Dat stuk werd opgevoerd in de orangerie 
van de Tuinbouwschool van Melle, waar Colisse vijf jaar vertoefd heeft. Later weken ze uit naar het 
Gildenhuis in Melle Vogelhoek. Ze speelden niet minder dan 36 stukken met 93 spelers met meestal 
Herman Van Den Bulcke als regisseur. Ze speelden zeer gevarieerde stukken waarin moderne technische 
middelen verwerkt werden. 

Burgemeester Dirk De Maeseneer nam ook het woord. Hij wees op de stevige reputatie van Colisse, hun 
nominaties en prijzen die ze wegkaapten maar prees vooral de inzet van duivel-doet-al, hun voorzitter 
Herman. 

Meer info op www.colisse.be. 

 

Boek te koop 

 “365 FOTO'S/PHOTOS/IMAGES/BILDER 1914-1918” 

Uitgegeven door Lannoo, auteurs: Julus Serafien D'haene & André 
Gysel,  viertalige uitgave met uitgebreide contexten - wereldwijde 
verspreiding - reeds de 4de druk – een actieboek ter gelegenheid 
van de 100-jarige herdenking van het begin van  Wereldoorlog I. 
Thans aan een stuntprijs te koop: 14,99 €. 
Het boek is ter inzage en te koop in de leeszaal van het 
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. 
De opbrengst van deze verkoop gaat via de Heemkundige 
Vereniging De Gonde naar de werking van het 
documentatiecentrum. 
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De geschiedenis van Melle … in Frankrijk (deel 2) 
door Linda De Geest 

 
De stad Melle ligt op een rotsheuvel, die in het westen wordt begrensd door de rivier la Béronne en in het 
zuidoosten door haar zijrivier le Pinier. In het zuidwesten van Melle vloeien beide rivieren samen. De stad 
ligt in het centrum van het Melse plateau. Dit plateau met een hoogte van 150 tot 200 meter werd 
bedekt met een dunne laag kalksteen in de Midden-Jura. Het is deze Jura kalksteen die werd gebruikt om 
te bouwen: veel kelders in het centrum van Melle zijn oude kalksteengroeves. 
 
Melle dankt zijn ontstaan in de eerste plaats aan de aanwezigheid van galeniet in zijn bodem, met het 
ontstaan van de zilvermijnen en het munthuis als gevolg. Een andere factor die het ontstaan en de bloei 
van Melle een belangrijke impuls gaf, was het feit dat twee Romeinse heerwegen hier kruisten: de ene 
verbond Poitiers met Saintes, de andere liep tussen Nantes en Limoges. 
 
De burcht 
 
Omstreeks de tiende eeuw deed het feodale stelsel zijn intrede in Poitou en werd in Melle een eerste 
burcht gebouwd. Binnen de muren van deze burcht lag wellicht de eerste ‘versie’ van de kerk Saint-
Savinien. Het is niet duidelijk of dit eerste kasteel in hout of in steen was opgericht. Het werd vervangen 
door een andere burcht die de landgraaf van Poitou ten noordoosten ervan liet bouwen op het einde van 
de elfde eeuw. 
 
Stadsmuren 

 
 
Er bestaat slechts één afbeelding van deze tweede burcht, op een 
gravure van Claude Chastillon (begin zeventiende eeuw) met een 
zicht op de stad vanaf het zuidoosten. Op deze gravure zijn ook de 
stadsmuren te zien die in de twaalfde en dertiende eeuw werden 
gebouwd: ze omsluiten het hoger gelegen gedeelte van de stad 
langsheen de natuurlijke helling naar het zuiden en het oosten, ze 
bieden bescherming in het westen en noordwesten, terwijl het 
kasteel de noordoostelijke zijde afsluit die geen natuurlijke afwering 
biedt. 
 
De pelgrims 
 
Er is de eerste keer sprake van een religieus gebouw in Melle in een charter van de abdij van Saint-
Maixent uit het midden van de tiende eeuw. Het betreft een bidplaats die werd opgedragen aan de heilige 
Petrus (Saint-Pierre). Toen het stadscentrum zich verder uitbreidde, werd dit religieus gebouw opgericht 
in een buitenwijk. Rond 1080 is er in een charter van de benedictijnenabdij in Saint-Jean-d’Angély sprake 
van een tweede kerk, Saint-Hilaire, eveneens in een buitenwijk. 
 
Nog voor het einde van de elfde eeuw richtten religieuzen in Melle een hospitaal op, wellicht voor de 
talrijke pelgrims. Melle ligt immers op de weg naar Sint-Jacob-van-Compostella. Deze pelgrimstocht blijkt 
een belangrijke impact te hebben gehad op de ontwikkeling van Melle tijdens de middeleeuwen, precies 
omdat de stad zo goed was voorzien om reizigers te ontvangen en te herbergen. Amper een kilometer 
ten oosten van Melle liep de grote weg vanuit Lusignan naar het zuiden. Melle ligt een dertigtal kilometer 
voorbij Lusignan, net één dagetappe. En in Melle vonden de bedevaarders herbergen om te overnachten, 
een hospitaal om zich te laten verzorgen, kerken waar ze konden gaan bidden. 
 

restant stadsmuren nabij rue de la Motte 
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Het is trouwens vanaf de tweede helft van de elfde eeuw, toen de bedevaarten volop op gang kwamen, 
dat de drie kerken – Saint-Savinien, Saint-Pierre en Saint-Hilaire – in steen werden opgericht. 
 

 
 
 
In 1362 kwam daar nog een kapel bij, de Saint-Radegonde de Ménoc, maar die verdween weer ten tijde 
van de Revolutie. 
 
Welvaart 

 
Door het feodale stelsel met zijn 
machtige leenmannen, kwam de 
‘seigneurie Melle’ achtereen-
volgens in verschillende handen 
terecht: de ‘sieurs’ van 
Lusignan, het graafschap Eu, de 
hertog van Orléans, de hertog 
van Berry, enz. Het stadje 
kende vervolgens sombere 
tijden tijdens de honderdjarige 
oorlog. 
 
In de vijftiende eeuw werd Melle 
een florissant stadje dat 
helemaal was ommuurd. Er 
werd recht gesproken in het 
kasteel. De gebouwen die uit die 
tijd dateren, zoals het hôtel de 
Ménoc, getuigen van een zekere 
welvaart. In 1466 werd de 
klokkentoren van Saint-Savinien 
gedeeltelijk heropgericht. 

 
De Reformatie 
 
In het midden van de vijftiende eeuw deed de reformatie zijn intrede. Door de strijd tussen katholieken 
en protestanten gingen veel waardevolle bezittingen verloren, onder meer de priorijen van de 
Benedictijnen van Saint-Hilaire en van Saint-Pierre. In maart 1577 moesten de Hugenoten de stad Melle 
teruggeven aan de koning en deze gaf opdracht om de burcht en de stadsmuren onmiddellijk af te 
breken. 
 
Tijdens de Contrareformatie kwamen Kapucijnen zich in Melle vestigen. In 1648 namen zij hun intrek in 
een huis dicht bij de kerk Saint-Savinien, een huis dat de katholieke gemeenschap van de stad voor hen 
had gekocht. Zij legden zich toe op de bekering van de protestanten, terwijl de katholieke 
geloofsgemeenschap zich bezig hield met de restauratie van de kerken, die zwaar beschadigd waren 
geraakt tijdens de godsdienstoorlogen. 
 
De Franse Revolutie 
 
Tijdens de achttiende eeuw sluimerde Melle in, bij gebrek aan belangrijke industriële of commerciële 
activiteiten. Nochtans kwamen er nog altijd veel reizigers naar de talrijke herbergen, waarvan sommige 
uit de middeleeuwen dateerden. 
 

de kerken Saint-Savinien, Saint-Pierre en Saint-Hilaire	  

fortificaties - jardins de l'hôpital 
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Toen de Revolutie Melle bereikte, hadden de nog 
overblijvende Kapucijnen hun klooster al verlaten. De 
‘Chapelle de Ménoc’ werd als nationaal erfgoed verkocht 
(en werd toen hôtel de Ménoc) en het gemeentebestuur 
nam de gewijde goederen van de drie kerken in het bezit, 
evenals de klokken die ze naar Rochefort lieten 
overbrengen. 
 
Op het einde van de achttiende eeuw werden er 
wasplaatsen gebouwd over natuurlijke bronnen langsheen 
de Béronne, die later werden geplaveid en overdekt. 
Enkele ‘lavoirs’ uit die tijd zijn tot vandaag bewaard 
gebleven. 
 
Hoofdstad in de negentiende eeuw 
 
Door een administratieve reorganisatie van het departement werd Melle de hoofdstad van een 
arrondissement van acht kantons. In Melle zetelde de belangrijkste rechtbank van het departement. De 
stad bleef een sous-préfecture tot in 1926. Dit had als gevolg dat de burgerij zich in Melle kwam 
vestigen: magistraten, advocaten en ambtenaren. 
 
Ondanks deze nieuwe administratieve functie, bleef Melle een landelijk karakter behouden en is het altijd 
een artisanaal centrum gebleven met een bloeiende landbouw. 
 
Melle trad ook uit zijn isolement door de heraanleg van enkele wegen, zoals de nationale weg tussen 
Niort en Limoges, en door de aanleg van een spoorlijn tussen Niort en Ruffec. Tenslotte kwam er in 1901 
een departementale tramlijn tussen Saint-Maixent en Melle. Dit alles kwam de lokale economie ten 
goede. 
 
Vanaf 1840 tot op heden werd veel aandacht besteed aan de restauratie of de heropbouw van het 
patrimonium: de kerken, het gerechtsgebouw, het stadhuis, de hallen, de scholen, enz. 
 

 
 
 
De eenentwintigste eeuw 
 
Ook al is Melle al bijna honderd jaar geen sous-préfecture meer, de stad bezit nog veel gebouwen uit dat 
verleden (het gerechtsgebouw bijvoorbeeld) en zij blijft de rol van bemiddelaar spelen tussen de 
omliggende steden en het platteland. 
 
Het zijn vooral de chemische fabrieken, die in 1972 werden aangekocht door de groep Rhône-Poulenc, 
die momenteel een belangrijke rol spelen voor de economie van de stad. 
 
Melle trekt ook de kaart van het toerisme. De stad is vooral gekend door haar triade romane: Saint-
Hilaire, Saint-Pierre et Saint-Savinien, drie romaanse kerken die gebouwd werden tussen het einde van 
de elfde eeuw en het midden van de twaalfde eeuw. Saint-Hilaire is uitgegroeid tot een belangrijke halte 
voor bedevaarders. In die hoedanigheid is de kerk, die al veel langer geklasseerd was als monument 
historique, in 1998 uitgeroepen tot UNESCO-Werelderfgoed. 
 
In de vorige editie van De Gonde verscheen het eerste deel van ‘De Geschiedenis van Melle ... 
in Frankrijk - De Zilvermijnen’ 
 

Voor meer informatie over Frankrijk: Atout France- Dienst voor toerisme Frankrijk 
www.rendezvousenfrance.com - Info.be@atout-france.fr - Tel : 02 505 38 28 

wasplaats 

het stadhuis         de hallen           markt op vrijdag 
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IN HET VOORBIJGAAN 

Temporiseren 
 

 

door Norbert De Meyer 

Een nostalgische knipoog naar de voorbije zomer die de donkerte van de winter waar we het 
nog een beetje moeten mee stellen draagbaarder maakt. Een stukje uitkijken ook naar wat 
wel weer komen zal. 

 

‘I can think of nothing better than dancing on the beach...’ Cliff Richard. 1964.  In die 
dagen was een uitstapje naar zee een Tour de Force. De voorbije zomer woonde de stilte in 
ons dorp en ver daarbuiten, de wereld lag aan zee uitbundig te spartelen in de aanrollende 
branding. Ze speelde argeloos het spel mee, omarmde de bleke winterlijven, smolt de 
chocolade huiden en vulde chagrijnig de door kinderhanden gegraven tunnels, holen en 
grachten. Thuis was even een vreemd land, alsof het niet langer tot mijn dagen behoorde. 
Daar daverde de hitte door mijn straat, sloeg de ozon gaten in het wegdek en verkleurde 
het gras van bleekgroen tot roestbruin. Düren is een mooie Duitse stad, zei mijn vader, 
maar blijven duren bestaat niet. Al kende hij Düren slechts van de kaart. Zoals altijd had 
vader gelijk, hij zou inderdaad niet blijven duren deze voluptueuze postkaartenzomer, 
sappig als een overrijpe perzik. 

 

Op naar zee dus. Het strand opgetut door verdwaalpalen. Een banaan op een stok. Een 
helblauwe bol. Een gammel scheepje. Felle kleuren in het oorverdovend zonlicht. Voor 
kinderen en bijziende volwassenen. Palen die verdwalen. Palen die peuters opzoeken, 
bedwelmd door de weidsheid, de grenzeloosheid van de oneindige einder. Niets is erger 
dan eindigheid. Dag kleine meid aan de paal met een traan langs je wang. Als de dag moe 
is, zie ik de zon zakken in de zee, gepoetst koper, kersenrood of weggemoffeld achter 
sluierwolkjes. In mijn hoofd zingen de woorden van Hubert Van Herreweghen: ‘In de 
ondergaande zon is de zee een lexicon verguld op snee’. Al is de lucht nog zo blauw, zo 
strak, zo azuur, boven het water lijkt het pastel, als te veel vloeistof bij het plakkaat, als 
een dichtgeschoven gordijn. Vissersboten komen uit hun schuilplaats, de hele nacht voor 
de boeg, bedaard dobberend of ploegend, want de tijd heeft lak aan overhaast. Slepende 
netten, vangarmen voor de tevergeefs spartelende vis. Scholen meeuwen, arrogante 
boosdoeners die eerder hun zinnen hadden gezet op aan de stoep gezette vuilniszakken, 
zitten achter de als kerstbomen verlichte sloepen aan, als privédetectives, krijsend 
wachtend op de restanten van de vangst. 
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Fietsen krijgt hier een andere dimensie, niet te meten aan mijn wekelijkse 
Scheldeboordentochtjes langs mijn dorpsrand. Hoe groen is mijn dorp als ik uit de egale 
grijsheid even terugkeer. Vanuit het zeeraam zie ik het nooit aflatende holderdebolder van 
af en toe zon en altijd wolken. Diezelfde wolken waarover Nijhoff zo intiem dichtte en waar 
ik, nu mijn leven aan meer slijtage onderhevig is, me zo dichtbij voel, soms. Als kind was 
er een tijd ‘…dat 'k niet naar boven keek, ofschoon de hemel vol van wolken hing, ik greep 
niet naar de vlucht van 't vreemde ding dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Nu 
‘schrei ik zelf, en zie in het verschiet de verre wolken waarom moeder schreide.’ Ik gooi 
mijn fiets in het stekelige helmgras. Zoek een schuilplaats voor de tegendraadse wind over 
mijn schaarse haren. Lezen verstoord door een joelende kinderkeel, een barse 
grotemensenstem, stilte dan. Alleen het bruisende water dat rouw verwoord. Het leven 
temporiseren. Alsof zoiets lukt. Toch maar proberen. 

Bloemen aan zee. Ook dat. Uit crêpe papier. Ik dacht dat zoiets niet meer bestond. 
Weggegomd uit onze vergeetachtige hoofden. Te koop tegen een handvol waardeloze 
schelpjes. Er ligt een fortuin op het strand. De prille ondernemerszin, zo jong nog en al op 
hun qui-vive. 

 

De terugkeer tussen de acts. Het huis staat er nog. Onaangeroerd. Het gras wat langer, 
wat geler, onverzorgder, nog wat rossiger dan voor mijn weggaan. Piekende haag. Geuren 
in huis. De leegte schrikt op. Ontwaakt uit een doezelig sluimer. Het leven sluipt achter me 
de kamers in. De avond stroomt naar binnen langs de open ramen. Dag huis, dag tuin, dag 
buren. 

Intussen was het kermis in mijn Vogelhoekwijk. In het schuwe morgenlicht lag de straat 
bestrooid met herinneringen. Rommelmarkt. Het verleden open en bloot het asfalt op. 
Wegwerpmaatschappij. Ooit gekoesterd, ooit liefgehad, uren zoet mee geweest, om 
gelachen, tranen mee gedroogd, kinderen mee gesust. Nostalgie is voor dovemansoren, 
een ouderdomskwaal. Veel later dan de zon probeer ik in te slapen met zand in de 
ooghoeken en ruis in de oren. 
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Gontroodse lotelingen in 1870 
door Luc De Ruyver 

 

Het Belgisch leger bestond bij oprichting van de jonge staat direct hoofdzakelijk uit dienstplichtigen.  
Bij de militiewet van 1817, artikel 60, werd bepaald dat alle jonge mannen aan de loting moesten 
deelnemen in het jaar dat ze 19 werden. In het negentiende levensjaar moesten de jonge mannen 
zich laten registreren op het politiecommissariaat van de wijk. Vanaf 1843 vond men de soldaten te 
jong waardoor de recruten pas 2 jaar later werden opgeroepen voor dienst. De wet van 8 mei 1847 
zou bepalen dat de jongelingen pas zouden worden opgeroepen in hun twintigste levensjaar. De 
administratie was niet opperbest maar men probeerde door de sociale controle te verhinderen dat 
sommigen hun dienstplicht probeerden te ontlopen! Jaarlijks werden de officiële data van loting 
gepubliceerd in de belangrijkste dagbladen en via aanplakbrieven. Men verstuurde ook 
uitnodigingen voor de loting. 
 

 
 
Het aantal mannen dat geloot moest worden om de regimenten te dienen werd bepaald via tabellen 
die werden opgesteld door het leger. geloot worden per provincie, kanton, stad of gemeente. Vanaf 
1869 werden 12.000 in plaats van 10.000 mannen gevraagd om het vaderland te dienen.  
Dit betekende, rekening houdend met de toenmalige bevolking dat ongeveer 1 op 410 
Belgen onder de wapens moest, voor de twintigjarigen was de verhouding ongeveer 1 op 4.1 
 
In de praktijk kwam dit erop neer dat de lage nummers, oftewel deze lager of gelijk aan het aantal 
dat nodig was om de sterkte van het contingent te garanderen, zich er hadden  ingeloot. 
De volgende kandidaat-soldaten meldden zich aan in het militiekantoor te Melle voor de gemeente 
Gontrode  in 1870 : 

1. Gentier Hippolyte °Landskouter 26/03/1850, dienstbode, wonende te Gontrode, zoon van 
Constantin (dagloner) en Regina Christ.  Hij was 1m71 groot en werd later ingelijfd in de 4de 
artillerie 

2. Aelterman Joannes Baptiste, °Gontrode 05/12/1850, timmerman, wonende te Gontrode, zoon 
van Charles (timmerman) en van Marie Therese Meuleman, hij was 1m58 groot 

3. Bernaert Modestus, °Gontrode 26/03/1850, landbouwer, wonende te Gontrode, zoon van 
Constantin (veldwachter) en van Virginie De Cock.  Hij was 1m70 groot.2 

Deze drie mensen werden als “capable” vermeld en dus geschikt bevonden voor het vervullen van de 
militaire dienstplicht.  Enkel bij de eerst vermelde persoon staat de latere dienst vermeld.  In sommige 
kantons of gemeenten stond er nog een uitgebreide beschrijving van het aangezicht geregistreerd. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.abl1914.be/organisatie/loting.htm 
2 Militie Oost-Vlaanderen : nr 273; bestanddeel 593; Rijksarchief Beveren	  
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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 

 
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 
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