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Woord vooraf 

In november van vorig jaar verloor onze heemkundige vereniging haar ere-voorzitter, Paul Den 
Haese. Hij lag mee aan de basis van de georganiseerde erfgoedwerking in onze gemeente. Hij was 
ook een kunstenaar, schilderde, etste enz. … Om hem blijvend te gedenken zal het 
gemeentebestuur op zaterdag 28 juni eerstkomend een herinneringspaneeltje onthullen op het 
terrein van het Ovenveld te Melle, van dat laatste initiatief was hij eveneens medeoprichter. 

Op 22 februari nam onze heemkundige vereniging ook afscheid van haar ere-
conservator/archivaris, August De Baets († 14.02.2014). Voor het lokale erfgoedgebeuren was 
hij een werkelijk monument. Behoudens voor zijn vele publicaties was hij bij het ruime publiek 
bekend als de promotor van het genealogische luik binnen de werking van het Gemeentelijk Archief 
en Documentatiecentrum. 

Eveneens op 22 februari waren we aanwezig op de uitvaart van onze gewezen secretaris Noël 
Vanrolleghem († 16.02.2014). Ook hij was jaren een belangrijk medewerker op het vlak van de 
genealogische werking in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. 

In voorliggend nummer publiceren we voor beiden een in memoriam. 

Op 19 februari overleed ere-burgemeester André Maton, hij werd ten grave gedragen op 26 
februari. Tijdens zijn 18-jarig burgemeesterschap droeg hij het Gemeentelijk Museum, Archief en 
Documentatiecentrum een warm hart toe. Hij was fier op deze instelling en het gebeurde wel meer 
dat hij met enthousiasme bezoekers aan onze gemeente het museum liet zien. 

Afscheid nemen van mensen waarmee je jaren en graag hebt mee samengewerkt, projecten hebt 
bedacht en tot uitvoering hebt gebracht is niet makkelijk. Dankbaarheid en vele mooie 
herinneringen helpen en inspireren om met het voorbeeld van hun daadkracht en inzet de weg 
verder te zetten. 

Naast het verdriet om het heengaan van wie ons naast was is er ook de vreugde om de 
verwelkoming van nieuwe bestuursleden, alleen al dit jaar mochten we er reeds drie 
enthousiaste Melse mensen opnemen in onze kring, van harte welkom Christophe, Francine en 
Marina! 

Om de geïnteresseerde mens in het erfgoed te Melle en haar deelgemeente Gontrode nog meer van 
dienst te zijn, startten wij met een nieuwe webstek. Ons bestuurslid Bart Muylaert tekende voor 
de uitwerking, in een eerste fase is het een samenwerking geworden van onze heemkundige 
vereniging, het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum, de Werkgroep Genealogie 
Melle vzw en de Werkgroep Funerair Erfgoed. In een tweede fase zullen andere plaatselijke 
erfgoedactoren worden betrokken (P. C. Caritas, de parochies, het brouwerijmuseum van Brouwerij 
Huyghe, het etnografisch museum van het College van de Paters Jozefieten te Melle …). Eén portaal 
dus voor al wie actief is in de erfgoedsector te Melle. Op dit nieuwe initiatief kregen we al vele 
positieve reacties. Neem ook eens een kijkje op http://www.erfgoedmelle.be, en laat ons uw 
mening horen! 

Uiteraard zal de herdenking van die eerste grote oorlog en dan vooral de impact die deze had 
op onze plaatselijke samenleving de komende jaren ook vanuit onze heemkundige vereniging de 
nodige aandacht krijgen. Een eerste activiteit in dit kader wordt georganiseerd op Erfgoeddag 
(zondag 27 april) met een lezing door Henk Tyberghein over het Duitse oorlogsvliegveld 
te Gontrode. Noteer dit alvast nu reeds in uw agenda. Een algemeen artikel over historische 
bronnen in verband met Wereldoorlog I (van de hand van ons kersvers bestuurslid, historicus 
Christophe Baele) vindt u verderop in dit nummer. Alvast veel leesgenot. 

Jan Olsen  
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August De Baets aan het werk aan zijn bureau in de leeszaal van het Gemeentelijk Museum, 

Archief en Documentatiecentrum, circa het jaar 2004. 
 

 
In Memoriam August De Baets 
(† te Gent op 14 februari 2014) 

door Jan Olsen 
 
August De Baets werd geboren te Sint-Amandsberg op 20 juni 1916 (midden Wereldoorlog I) 
als zoon van de mekanieker Achiel De Baets en Bertha Balthazar. Hij volgde na zijn lager 
onderwijs de economische afdeling in het Koninklijk Atheneum te Gent (van 1930 tot 1936). 
Zijn eerste jaren beroepsleven bracht hij door als bediende in de Centrales Electriques des 
Flandres. Vanaf 1942 fungeerde hij eerst als controleur, later als hoofdcontroleur en nog later 
als adjunct inspecteur bij het Ministerie van Economische Zaken. In 1981 ging hij met 
pensioen. Hij was bij het prille begin van Wereldoorlog II, namelijk op 16 mei 1940 te 
Ledeberg gehuwd met Lydia Verschraegen (1921-1998). Na zijn huwelijk ging hij bij zijn tante 
in de Akkerstraat te Melle wonen. In de beginjaren 1950 n.a.v. de aanleg van de Klinkerlaan in 
onze gemeente liet hij er een woning bouwen, hij is er tot zijn recente opname in een woon- 
en zorgcentrum te Gent blijven wonen. 

Talloze heemkundigen en genealogen hebben hem gekend, vaak goed gekend, dikwijls mogen 
beroep op hem doen ook, op zijn kennis van bronnenmateriaal en op deze van het oud schrift. 
August De Baets, iedereen, ook wij, sprak hem aan met ‘meneer De Baets’. In die aanspreking 
lag al de betekenis van het respect dat vorsers voor hem hadden, ook natuurlijk vanuit het feit 
dat hij stamde uit een vorige generatie waar het nog niet zo familiair aan toe ging bij de 
omgang met mekaar. Maar die aanspreking vonden we toch heel normaal. August De Baets 
was dan ook een monument binnen het werkveld van het erfgoed. Hij was een pionier, in het 
socialistische tijdschrift “Voor Allen” pleegde hij reeds kort na Wereldoorlog II heel wat aardige 
stukjes over de geschiedenis van Melle, het schrijversvak had hij al verworven toen hij in zijn 
vrije tijd wat stukjes schreef voor de sportbladzijden in de krant “Vooruit”. Op basis van deze 
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schriftuur werd in 1957 het boekje “Oude stenen en namen vertellen ons … de geschiedenis 
van Melle” gepubliceerd. In datzelfde jaar werd er samen met zijn zoon Erik een 
gesonoriseerde diamontage rond voornoemd thema gerealiseerd. Het was dan ook normaal 
dat E.P. Henri Verbist, leraar aan het College van de Paters Jozefieten te Melle, bij het 
voorbereiden van zijn omvangrijk boek “De geschiedenis van Melle” (Leuven, 1962) vaak 
beroep deed op August De Baets voor zijn kennis van de plaatselijke geschiedenis. 

August De Baets stak ook de handen letterlijk uit de mouwen, samen met Paul Den Haese, 
Oscar De Backer en anderen startte hij in 1971 met archeologische opgravingscampagnes in 
onze gemeente, speurtocht naar resten uit een ver verleden, o.a. naar overblijfselen van de 
burcht “Cortrosine”, ooit de thuisbasis van de machtige Heren van Melle. 

Uit dit initiatief groeide het ontstaan van de Heemkundige Vereniging De Gonde en kort daarop 
werd in 1973 gestart met de uitbouw van een gemeentelijk museum. 

Hij was tevens een promotor. Sinds 1966 was hij reeds lid van de Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde (VVF, heden Familiekunde Vlaanderen vzw). Hij werd er voorzitter van de Oost-
Vlaamse koepel en van de regionale afdeling Gent/Melle, mede vanuit dit engagement zag hij 
dat heemkunde en genealogie onlosmakelijk bij elkaar hoorden, hij was dan ook in 1984 dé 
promotor en de motor om een betreffend documentatiecentrum op te richten binnen de schoot 
van het gemeentelijk museum, dat sinds dan onder de naam Gemeentelijk Museum, Archief en 
Documentatiecentrum tot ver buiten ’s lands grenzen bekend en gekend is geworden voor haar 
dynamisme en goede dienstverlening.  

Honderden heemkundigen en genealogen hebben indertijd zijn cursus 
oud schrift gevolgd, nog eens vele honderden schaften zich zijn praktisch 
en zeer didactisch opgevat cursusboek “Kennismaking met Oud Schrift” 
aan en zetten zo hun eerste stappen in het ontcijferen en bestuderen van 
oude documenten. 

Een kwart eeuw zat hij quasi dagelijks aan zijn bureau in de leeszaal, te 
studeren en steeds bereid om mensen te helpen waar hij kon, zolang het 
op die plek nog kon genietend van zijn sigaar, zo hebben velen hem 
gekend. Alhoewel hij bij het begin van de intrede van de computer in het 
documentatiecentrum argwanend reageerde, besloot hij toch op 88-
jarige leeftijd dit nieuwe medium eigen te maken (onder het motto ‘nooit te oud om te leren’) 
en kon hij vrij snel eigen documenten aanmaken.  

August De Baets was geen academicus, wel een autodidact met een door doorzetting en 
gretige nieuwsgierigheid opgebouwde kennis om u tegen te zeggen. Gedreven ook om zijn 
weten door te geven, hij heeft nogal wat werken bijeen geschreven, zowel genealogische als 
heemkundig van uitgangspunt. We geven u hierbij een overzicht:   

- Staten van Goed van Melle en Gentbrugge, deel 1 (1673-1758) 
- Staten van Goed van Melle en Gentbrugge, deel 2 (1759-1796) 
- Staten van Goed van de heerlijkheden afhangende van de Sint-Pietersabdij Gent (7 

boekdelen)        
- De afstammelingen van Zeger en Diederik De Baets (Zomergem/Sleidinge, 14de eeuw) 

(1998) 
- Bijdragen tot de geschiedenis van Melle’ (1996) 
- Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, ‘de kleine hofsteden en hun bewoners’ (2001) 
- Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, ‘de evolutie van het Melse landschap’ (2005) 
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Tevens verschenen talrijke artikels van zijn hand in o.a. ons heemkundig tijdschrift De Gonde, 
u kunt deze allemaal nalezen via de webstek http://www.erfgoedmelle.be (onder 
Heemkundige Vereniging De Gonde). Er ligt zelfs nog een werkstuk ‘De geschiedenis van de 
Melse herbergen’ op een eindredactie en publicatie te wachten. 

Zijn deskundigheid was de provinciale overheid  ook opgevallen, zo werd August De Baets in 
1979 lid van de Provinciale Adviescommissie voor Geschiedenis voor de provincie Oost-
Vlaanderen, hij bleef dit tot 1989. 

August De Baets was ook verschillende 
decennia politiek actief, van huis uit was hij 
socialist (via zijn moeder overigens familiaal 
nauw verwant met ere-gouverneur voor de 
provincie Oost-Vlaanderen Herman 
Balthazar). Hij was gemeenteraadslid te Melle 
van 1946 tot 1982 en schepen van financiën, 
middenstand en sociale zaken te Melle van 
1971 tot 1977. Wie de verkiezingsuitslagen 
van die jaren doorneemt merkt alras dat 
August De Baets in het toen nog zeer 
katholieke Melle niet alleen stemmen uit zijn 
eigen ideologische ruimte wist te halen. Op 
zijn dienstbetoon mocht iedereen rekenen en 
dat miste blijkbaar zijn effect niet. Hij werd 

ook meerdere malen verkozen als socialistisch provincieraadslid en nam zijn mandaat op van 
1954-1971. 

Overige functies die hij bekleedde waren: ondervoorzitter van de Federatie der Socialistische 
Mutualiteiten voor het arrondissement Gent-Eeklo en beheerder van de Volkskliniek te Gent. 

Met de bouw en de inrichting van een toenmalige Rijksschool voor lager onderwijs in 1968 
werd hij meteen de voorzitter van de Vriendenkring van het Rijkslageronderwijs te Melle vzw, 
een functie die hij ook weer voor verschillende decennia plichtsbewust op zich nam. 

De veelzijdigheid van August De Baets kan ook nog geïllustreerd worden met zijn jarenlang 
engagement in het socialistisch poppentheater Marianne, waarin hij niet alleen de poppen 
hanteerde maar ook er bepaalde stukken voor schreef. 

Op zijn 95ste jarige leeftijd werd August De Baets voor zijn 78ste jaar lidmaatschap aan de 
socialistische partij bij hem thuis gehuldigd in aanwezigheid van o.a. Wim Verween 

August De Baets houdt een toespraak in het socialistisch 
lokaal dat gelegen was in de Kapellestraat te Melle. 
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(socialistisch gemeenteraadslid te Melle), volksvertegenwoordiger Karin Temmerman en de 
toen nog levende  Minister van Staat en gewezen burgemeester van Gent Gilbert Temmerman.  

Voor zijn niet-aflatende inzet voor het plaatselijk erfgoed werd hij in 1990 door de gemeente 
Melle bekroond met de prijs ‘culturele verdiensten’. Een jaar daarop, in 1991 mocht hij de 
prestigieuze Reinaertprijs, uitgereikt door het toenmalig Verbond van de Kringen voor 
Heemkunde in Oost-Vlaanderen vzw (heden Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw) op de 
Gouwdag te Lede uit de handen van de voorzitter Robert Ruys in ontvangst nemen.Bij leven 
werd hij ook onderscheiden als ridder in de Leopoldsorde en ontving hij het Burgerlijk Kruis 1ste 
Klasse.   

Na een paar ziekenhuisopnames vorig jaar werd hij serieus hulpbehoevend en ging wonen in 
een woon- en zorgcentrum te Gent. Korte tijd nadien overleed hij er, namelijk op 14 februari 
2014. Met velen namen we op zaterdag 22 februari afscheid van hem in de aula van het 
rouwcentrum De Meyer te Melle. Zijn kist was gedurende de plechtigheid gedrapeerd met de 
vlag van de socialistische partij, afdeling Melle. Op het einde van de afscheidsplechtigheid, 
vóór hij werd overgebracht naar de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats werd 
passend de Internationale, in een versie op piano, ten gehore gegeven. 

Tot slot willen wij als heemkundige vereniging de gehele familie, speciaal zijn kinderen, 
schoonkinderen, klein- en achterkinderen, nogmaals onze diepmenselijke gevoelens van 
medeleven betuigen. Dat we August De Baets zullen blijven herinneren is zeker, daarvoor 
heeft hij ons op vele vlakken heel wat moois nagelaten.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
August De Baets als schepen in zijn kantoor op het  A. De Baets in een gesprek met Jan Tusschans 
gemeentehuis (Mellenaar en genealoog) omtrent een oud document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een sfeerfoto van een archeologische opgravingscampagne op de terreinen van de tuinbouwschool in de jaren 1970 
waaraan A. De Baets zijn medewerking verleende. 
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Huldiging in 2011 van August De Baets (bij hem thuis 
in de Klinkerlaan), v.l.n.r.: Wim Verween (socialistisch 
gemeenteraadslid te Melle van 2007 tot heden), Leo 
Vervliet (socialistisch gemeenteraadslid tot 2013), 
August De Baets, Philip Vansweevelt (voorzitter SP-A- 
Melle), Karin Temmerman (socialistisch 
volksvertegenwoordiger) en Gilbert Temmerman 
(Minister van Staat). 

 
 
 
 
 
 
Erfgoed Melle gaat digitaal! 
 
Surf naar de nieuwe webstek http://www.erfgoedmelle.be waar ook de Heemkundige 
Vereniging De Gonde thuis is! 
Met opmerkingen, ideeën … kunt u zich melden bij onze webmaster: Bart Muylaert. 
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In Memoriam Noël Vanrolleghem 
(† te Gent op 16 februari 2014) 

door Jan Olsen 
 

Noël Vanrolleghem werd geboren in het West-Vlaamse Langemark, in de schoot van een 
landbouwersgezin, we schrijven 9 augustus 1938. Vader was Andreas en moeder Joanna Maria 
Verstraete. Noël huwde te Gent in de zomer 1963 met Ghislaine De Wilde. Afgestudeerd als 
landbouwingenieur werkte hij tijdens zijn beroepsperiode aan de universiteit te Gent.  

Met Noël Vanrolleghem kwamen wij 
in contact toen hij na zijn 
pensionering onze leeszaal bezocht 
in het kader van zijn 
opzoekingswerk voor de opmaak van 
zijn familiegeschiedenis. Al snel 
engageerde hij zich enerzijds in onze 
heemkundige vereniging (waarvan 
hij van 2004 tot 2008 bestuurslid en 
van 2008 tot 2012 de secretaris 
was) alsook in het bestuur van de 
VVF-afdeling Gent/Melle (o.a. 
coördineerde hij een tijd de lessen 
oud schrift voor gevorderden). Hij 
fungeerde ook enkele jaren als 
leeszaalverantwoordelijke en hielp 

vanuit deze hoedanigheid vele vorsers. Binnen de afdeling necrologie van het Gemeentelijk 
Archief en Documentatiecentrum nam hij geduldig maar met grote doortastendheid de taak op 
zich enerzijds doodsprentjes alfabetisch te klasseren en anderzijds de collectie doodsbrieven te 
ontsluiten via de invoer van heel wat gegevens uit tienduizenden exemplaren in de computer. 

Buiten een aantal artikels, o.a. in ons heemkundig tijdschrift De Gonde, was hij ook de auteur 
van volgende familiegeschiedenissen: “De afstammelingen van Joannes Franciscus 
Vanrolleghem (1725 tot heden)”, uitgegeven in 2009 en “De afstammelingen van Loonis Van 
Rollegem (circa 1550 tot heden)”, eveneens uitgegeven in 2009. 

Noël Vanrolleghem woonde sinds in de Kapellendries te Gontrode, alwaar hij, ook in het 
parochiaal leven, een welgeziene mens was. 

Een goeie vier jaar terug begon hij te sukkelen met zijn gezondheid, met veel tegenzin diende 
hij beetje bij beetje zijn activiteiten terug te schroeven. Na een lange strijd die hij moedig wist 
te dragen overleed hij in het AZ Maria Middelares te Gent op 16 februari 2014. In het overvolle 
neogotisch kerkgebouw van Gontrode (toegewijd aan Sint-Bavo) namen wij op 22 februari 
afscheid van hem. 

Aan zijn echtgenote, zijn kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen houden wij eraan 
nogmaals onze diepmenselijke gevoelens van medeleven te betuigen. Door zijn geschriften en 
zijn jarenlange mede- en samenwerking blijven wij de vele mooie herinneringen aan hem 
koesteren.  
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Omgaan met historische bronnen over de Eerste 
Wereldoorlog voor de lokale vorser. 

Hulpmiddelen in het labyrint van bronnen:  
voorbeeld Melle tijdens WO I (1914-1918). 

door Christophe Baele 

 

In dit artikel wil ik graag enkele hulpmiddelen aanreiken voor andere lokale heemkundigen of 
vorsers die graag over de Eerste Wereldoorlog in hun gemeente een kleine of grote historische 
studie willen aanvatten of er zelfs al een tijd mee bezig zijn1.  

Met het onderzoeken van historische bronnen bedoelen we zowel schriftelijke of mondelinge 
getuigenissen uit het verleden of een historisch artefact uit de tijd van de Eerste 
Wereldoorlog2.  Bronnenonderzoek is noodzakelijk omdat je die net nodig hebt om een 
antwoord te kunnen geven op belangrijke lokale vraagstellingen. Tot voor kort stelde de 
archiefwet dat sommige bronnen slechts na 100 jaar vrijgegeven werden, waardoor heel wat 
archiefmateriaal over de Eerste Wereldoorlog buiten het bereik bleef van de gewone lokale 
vorser. Nu dit jaar 100 jaar de start van de ‘Grote Oorlog’ gevierd wordt met allerlei lokale, 
provinciale, regionale, nationale en internationale initiatieven kunnen we gemakkelijker de 
bronnen raadplegen. Wil je toch recentere bronnen raadplegen van juridische aard vraag je 
best toelating aan de lokale procureur-generaal van de rechtbank van Eerste Aanleg. Hou er 
rekening mee dat je toch een maand of twee moet wachten op eventuele toestemming. Zolang 
men de privacy niet schendt van eventuele betrokkenen kan je zeer interessante informatie 
opdiepen. 

Wie een bezettingsgeschiedenis van zijn lokale gemeente wil schrijven mag een stortvloed aan 
heel wat info verwachten afgewisseld met veel rustiger periodes. De vele archieven bevatten 
soms pareltjes, die oudere syntheses volledig kunnen ontkrachten of juist een heel ander 
beeld oplichten over het dagelijks leven van de gewone dorpelingen tijdens de Duitse bezetting 
tijdens 1914-1918. De lokale bronnen geven al een indicatie maar ze vertellen niet genoeg, je 
zal zeker bronnen van buiten de gemeente moeten raadplegen. De oorlogsgeschiedenis van 
een dorp zit dan ook vaak versnipperd over verschillende archiefinstellingen in België en zelfs 
daarbuiten. 

Het is dan ook een grote uitdaging om de oorlogsgeschiedenis van je gemeente te schrijven. 
De realiteit van 100 jaar geleden zal vaak je eigen beeldvorming over de Eerste Wereldoorlog 
flink door elkaar schudden. Er zijn immers nog heel wat mythes in omloop omtrent de ‘Grote 
Oorlog’. Ikzelf kan hier beamen dat mijn bronnenonderzoek in de vele archieven me al heel 
veel positieve verrassingen heeft opgeleverd. Bovendien zijn er al heel wat mogelijkheden via 
internet om voorbereidend onderzoek te doen als je op zoek bent naar informatie over je eigen 
dorpsgemeenschap tijdens 1914-1918. Het ARA heeft het afgelopen decennium heel wat 
bronnenreeksen over de Eerste Wereldoorlog omsloten. Het is dan ook van groot belang om je 
van thuis uit al voor te bereiden door al eens de website van de Belgische rijksarchieven te 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Giselle NATH & Maarten VAN ALSTEIN, 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog., 
Acco, 2012, 236p. Maar ook dank aan Rolande Van Heden en Paul Neirinck die beiden net als ik gebeten zijn om 
historisch erfgoed van Melle rond WOI te verzamelen en openbaar te maken. 
2	  DEGRANDE Wim & GOOSSENS Patrick, Verstild en versteend: relicten uit de Eerste Wereldoorlog,Davidsfonds, 
2007, Leuven, 208p.	  
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raadplegen3. Maar het omvangrijke werk van P. Tallier ‘Archieven overzicht betreffende de 
Eerste Wereldoorlog in België’ (Brussel, ARA) is een heel goede starter.  

Hoe begin je aan zo een titanenwerk? Er bestaat geen strikt stappenplan om je 
archiefonderzoek aan te vangen maar ik zal proberen toch enkele hulpmiddelen aan te reiken. 
Eerst en vooral probeer je de eventuele lokale kennis over de vooroorlogse context te 
achterhalen over je gemeente hoe summier die ook is voor een kleine gemeente. Je brengt 
dus best eerst de typische kenmerken van je gemeente in kaart voor je de bezettingsbronnen 
zal raadplegen. Wat was de demografische toestand van je te bestuderen dorpsgemeenschap4? 
Wie was de lokale pastoor (eventueel aangevuld met onderpastoors)? 5  Wie was de 
burgemeester van je gemeente tijdens de periode 1914-1918? Wie zetelde er in de 
gemeenteraad? Wie was er schepen?6 Welke scholen had je in de te onderzoeken gemeente? 
Hoe zat het lokale verenigingsleven in elkaar? Welke brouwerijen of cafés waren actief tijdens 
deze periode? Welke fabrieken waren actief? Waren er veel of weinig winkels? Welke 
bakkerijen, slagerijen of andere winkels hebben destijds vele dorpelingen gevoed? Welke 
boerenfamilies hadden aanzien in de dorpsgemeenschap7? 

Een eerste échte grote stap is zoveel mogelijk uitgegeven bronnen verzamelen over jouw 
gemeente. Naast de vele lokale heemkundige tijdschriften zijn er ook erfgoedcellen8 die een 
digitale fototheek opgesteld hebben. Breng ook een bezoek aan de lokale bib, soms kan je 
versteld staan wat die over de lokale geschiedenis al hebben verzameld.  

Je wil immers ook houvast zoeken in de literatuur over de eerste Wereldoorlog.  Je hoeft zeker 
niet alles zelf opnieuw te doen in je speurtocht naar informatie over deze turbulente tijd voor 
je dorpsgenoten. Heel wat heemkundigen hebben hun collectie op het net gegooid9. Snuister 
die even door om een voorlopige bibliografie op te stellen. De Nederlandstalige website rond 
de eerste wereldoorlog is een interessant forum waar zowel specialisten als lokale vorsers over 
de eerste wereldoorlog deelaspecten van deze periode aan bod hebben laten komen of nog 
aan het onderzoeken zijn10.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.arch.be/. Deze website is de startplek van alle Belgische rijksarchieven. Je kan gerust zoeken op naam 
van je Gemeente of deelgemeente. De bronnen worden dan per rijksarchief aangeduid of je kan via een gekende 
naam proberen te achterhalen of er materiaal in bepaalde archieffondsen terug te vinden is. 
4 In het provinciaal archief vind je de demografische gegevens per gemeente op 31 december 1913 in 1B PCD/512. 
Briefwisseling gemeente- en oorlogsarchieven. Schendingen van het volkerenrecht (1916-1922). Dit was nodig voor 
de eerste schijf van 50.000 Belgische frank te verdelen onder de dringendste vragen van diverse Oost-Vlaamse 
gemeenten. Er was uiteindelijk een verdeling voor meer dan 500.000 Belgische frank voorzien. 
5 Schokkaert L. (ed;) Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent, Leuven, 2 delen. In Melle 
was Isidorus De La Croix priester tijdens de Eerste Wereldoorlog in Melle (° 18 juni 1848 te Sint-Maria-Horebeke -† 14 
augustus 1921 te Melle). Jozef Sanspeur (1874-1944) was onderpastoor van Melle (vanaf 5 oktober 1908 tot 7 maart 
1923 toen hij naar Nokere ging. Ook ten zeerste aan te raden is F. Claeys Bouuaert Vicaire général,  ‘Le diocèse de 
Gand pendant la Première Occupation Allemande 1914-1918, Brussel, L’édition Universelle, 1949. Het zijn deze 
brieven van priesters en lokale clerici naar dhr. Bouuaert van 1919 die te raadplegen zijn in de leeszaal van het 
Rijksarchief in Gent (Gerard Duivelsteen). 
6 Melle, Gemeenteraad (04.11.1908 tot 01.08.1916) en Schepencollege (12.09.1910 tot 06.06.1918). 
7 Zoek naar sporen van de Boerenbond in je gemeente. Via Kadoc kan je nagaan wat er nog van bewaard is gebleven. 
8 In ons geval valt Melle onder erfgoedcel de Viersprong. http://www.erfgoedcelviersprong.be/. 
9  http://www.deuzie.be/Docum/WO1%20Vluchtelingen/index.htm Hier vind je digitale bestanden van gedrukte 
vluchtelingenlijsten van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze kan je origineel terugvinden in het provinciaal archief, 
0/731/1, 0/745/1 en 0/749/1. Met dank aan Luc Dullaert van Heemkring D’Euzie in Stekene.  
10 http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/. Geraadpleegd op 27.02.2014. 
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De Belgische vakliteratuur 11  biedt heel  wat achtergrondinformatie. Ook buitenlandse 
literatuur12 kan soelaas bieden. Weet je welk regiment in jouw te bestuderen dorp gepasseerd 
is tijdens de begindagen van WOI dan kan je vaak de gedrukte versies raadplegen zowel in de 
rijke verzameling in het Stadsarchief van Ieper of in het Legermuseum in Brussel13. 

Daarnaast is het de bedoeling dat jouw lokaal historisch onderzoek de bestaande literatuur zal 
verrijken. Je zal zien welke lacunes er nog bestaan in onze kennis. Het eigen lokale onderzoek 
kan iets bijdragen aan een bestaande onderzoekstraditie of haar zelfs nieuw leven inblazen. Je 
kunt concepten en hypotheses uit de literatuur gaan lenen, bekritiseren of toepassen op de 
lokale context. Het doornemen van literatuur zal je eigen onderzoeksvraag beter kunnen 
boetseren. 

De tweedelige bibliografie ‘België en de Eerste Wereldoorlog’ (1987 én 2001) geeft een 
gedegen overzicht van alle publicaties die sinds 1918 over België tijdens de Grote Oorlog 
verschenen zijn. Naast boeken en artikels werden ook bronnenpublicaties en dagboeken 
opgenomen in deze exhaustieve lijst. Een praktisch beginpunt voor je speurwerk zijn de online 
catalogi van onderzoeksinstellingen en universiteiten14. Zij bieden een handig te doorzoeken 
bestand indien je op naam van jouw gemeente gedrukte werken of thesissen wil raadplegen. 
Denk ook soms ruimer dan het lokale. Soms werd een provinciale hoek gekozen of een groter 
geheel zoals het Land van Dendermonde of het Land van Rode, het Meetjesland, … . Ook kan 
je online de catalogus van het SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en 
Maatschappij) raadplegen. Ook de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief in Brussel heeft 
een bijzonder rijke verzameling publicaties over 14-18 (de bekende ‘oorlogsbibliotheek’). Het 
archief van het Legermuseum heeft heel veel publicaties van binnen- en buitenland rond 
bepaalde militaire aspecten. Deze inventaris is ter plaatse te raadplegen.  

 Ten tweede ga je na wat er in de gemeentearchieven nog te vinden is over de Eerste 
Wereldoorlog. Soms is dat nog aanwezig in de gemeente zelf, soms is het afgestaan in de 
verschillende rijksarchieven. In de meeste gemeenten heb je de verslagen van de 
gemeenteraad en de verslagen van het College van Burgemeester en schepenen. Als je geluk 
hebt weet je nog wat gewone briefwisseling op te diepen. Maar meestal zit er zeker 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 GOOSSENS Patrick & MEIRESONNE Lieve, Vlaanderen Niemandsland 1914. Van gendarmen, vrijwilligers en 
burgerwachten tijdens de eerste oorlogsmaanden, Davidsfonds, Leuven, 2009, 403 p. 
12 HORNE John & KRAMER Alan, German atrocities, 1914: a history of denial, Yale University Press, 2001, 608p. 
ZUCKERMAN Larry, De verkrachting van België, het verzwegen verhaal over de Eerste Wereldoorlog 
(bezettingsleven), Manteau/Het Spectrum, 2004, 320 p. 
13 Voor Melle en 7 september 1914 zijn vooral de regimentsgeschiedenissen van 162 en 163 belangrijk. RITTER R. 
Geschichte des Schleswig-Holsteinschen Infanterie-Regiment Nr. 163, Hamburg, 1926.  DZIOBEK Otto, 
Geschichte des Infanterie-Regiments Lübeck (3Hanseatisches) Nr. 162, Lübeck, 1922 (met dank aan Lieve 
Meiresonne). Kriegsbilder des Infanterie-Regiments Lübeck, 3. Hanseatisches Nr. 162, Lübeck, 1925 (met 
dank aan Paul Neirinck). 
14 Voor de Universiteit Gent : http://lib.ugent.be/. Enkele voorbeelden van thesissen die interessant zijn voor Melle en 
omgeving: VAN LAERE Stefanie, Over-leven na de Grote Oorlog. De demografische gevolgen van de Eerste 
Wereldoorlog in kaart gebracht., 2009 (UG). LELOUP Pieter, “Uw geld of uw leven”. Een sociaal-historische 
studie van gewapend banditisme in Oost-Vlaanderen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, 2010 (UG). 
NATH Giselle, Voedselschaarste en voedselbedeling, taktieken en strategieën. Twee episodes uit de 
Belgische bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog, 2011 (UG). MARTENS Christophe, Belgische historici en 
de verwerking van de Eerste Wereldoorlog. Een studie aan de hand van de Commission des Archives de la 
Guerre en de Revue Belge des Livres, Documents et Archives de la Guerre (1919-1928)., 2011 (UG). VAN 
DOORSELAER Hilde, Een halve eeuw behandeling in het psychiatrisch centrum Caritas te Melle van 1910 tot 
1960., 1997-1998 (UG). DEMESURE Brecht, Boeren, boter en bezetters, onderzoeksgids landbouw en voeding 
in de Eerste Wereldoorlog, Leuven, Centrum Agrarische Geschiedenis, 2013, 171 p. BUYSSE Lies, Vertrapt door 
‘svijands wreeden lust. Dendermonde in de Eerste Wereldoorlog en de impact van de deze strijd op de 
stad (1870-1939)., 2005-2006 (UG). VAN DER FRAENEN Jan, Voor het Duitse vuurpeleton: executies in bezet 
België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tussen realiteit en mythe., 2004-2005 (UG). 
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briefwisseling over gestorven soldaten, oorlogsschade, lokale bouwprojecten die tijdens de 
‘Grote Oorlog’ uitgevoerd werden of lokale initiatieven rond honger en rantsoenering15. 

Een derde stap is de bronnen gaan raadplegen in meer regionale archieven zoals het 
Provinciaal Archief in de Pelikaanstraat 38 te Gent, het Liberaal Archief op het Kramersplein 23 
in Gent16, het AMSAB in de Bagattenstraat 174 te Gent en het KADOC in de Vlamingenstraat 
39 te Leuven17. Ondertussen is er een inventaris opgesteld om het provinciaal archief te 
raadplegen lokaal ter plaatse18. Dit archief is open op iedere dinsdag maar je kan altijd bellen 
om te zeggen dat je langskomt om het historisch onderzoek te voeren. Er is daar ook recent 
een inventaris opgemaakt om bronnen over de Eerste Wereldoorlog te raadplegen. De 
provinciebesturen vielen niet stil. Ik heb tal van bronnen geraadpleegd over de eerste 
financiële tegemoetkomingen voor de talrijke vluchtelingen in alle Oost-Vlaamse dorpen en 
steden. Zowel geschreven lijsten als gedrukte lijsten met vluchtelingen kan je ter plekke 
raadplegen. Ook opgeëisten en de hele problematiek errond is door quasi elke gemeente 
beantwoord geworden. Vaak vind je hier zeldzame sporen van kleine dorpen die na de fusie 
van de jaren ’70 in de 20ste eeuw in een groter geheel zijn opgenomen19.  

Naast deze archieven kan je nagaan of het bisschoppelijk archief20 enkele archiefstukken heeft 
over de werking van de parochie voor, tijdens of kort na de Eerste Wereldoorlog. Soms was er 
discussie over parochiegrenzen, werden prijslijsten opgesteld voor de kosten bij welbepaalde 
missen, … . De verslagen van de lokale pastoors en hoofden van clericale instellingen zoals 
kloosters en scholen werden onlangs digitaal ter beschikking gesteld en zijn te raadplegen in 
de specifieke leeszalen van de rijksarchieven. Ze zijn opgetekend na de oorlog in opdracht van 
aartsbisschop Cardijn21. Dat heeft belangrijke gevolgen wat de inhoud betreft, maar ze zijn 
een welgekomen extra aanvulling voor de lokale vorser. Omdat het na de oorlog is opgetekend 
is er een zekere ‘filter’ opgetreden want men kijkt terug op wat geweest is. Er wordt een 
selectie gemaakt van de belangrijkste gebeurtenissen volgens de lokale clerus. Als je geluk 
hebt dat er ook nog katholieke scholen of kloosters aanwezig waren dan heb je meerdere 
bronnen over hetzelfde dorp. Uit eigen ervaring zijn die niet altijd op dezelfde lijn qua zeden 
en gewoonten van de Belgen tijdens de bezetting of over het gedrag van de Duitse bezetters. 

Een vierde stap is uiteraard privé-bronnen verzamelen. Brieven, foto’s, dagboeken, … ze 
bieden een enorme verrijking aan je historisch verhaal in je dorp. Let er wel steeds op om een 
goed uitgewerkt registratiesysteem te gebruiken om de juiste bronvermelding en bronanalyse 
te kunnen verrichten. Je kan zeker terugvallen op ervaring van de specifieke erfgoedcellen of 
lokale heemkundige kringen die je hierbij kunnen helpen. 

Een vijfde stap is om even na te gaan of er in buitenlandse archieven materiaal kan zitten. Zo 
hebben we per toeval enkele mooie foto’s van Melle en Kwatrecht kunnen vinden in de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Dit gemeentelijk archief dat zich bevindt in het Documentatiecentrum te Melle wordt momenteel door mezelf 
gedigitaliseerd onder supervisie van Dhr. Jan Olsen.  
16 Archief Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Verenigde Werklieden (Melle) 1906-1964. Dit is het verslagboek 
van de bestuursvergaderingen van deze vakbond vanaf 1907 tot 1964. Daarnaast hebben we ook nog een foto van 
een belangrijke liberale bijeenkomst annex stoet op 15 september 1907. Een groot vaandelfeest met alle liberale 
verenigingen van de streek om de Verenigde Werklieden een hart onder de riem te steken. Er is dus niks nieuws onder 
de zon dat er rivaliteit is tussen de liberalen en de katholieken in Melle tijdens de 20ste en begin 21ste eeuw. 
17 http://abs.lias.be/Query/suchinfo.aspx. Dit is de zoeksleutel van het KADOC. Hier kan je lokaties en/of namen 
gebruiken om eventuele historische documenten terug te vinden die je kan gebruiken. 
http://kadoc.kuleuven.be/nl/index.php.  
18 WOI, onuitgegeven excell-bestand met dank aan Tom Michiels, zaalverantwoordelijke van het provinciaal archief. 
Ook ter plaatse zoeken in de computer is aan te raden. 
19 Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, 1B PCD/512. 
20 Bevindt zich op het Bisdomplein 1 te Gent. http://www.kerknet.be/bisdomgent/content.php?ID=906  
21 Zie voetnoot 4. Oorspronkelijk lagen deze documenten in het aartsbisschoppelijk en het bisschoppelijk archief maar 
zijn magnifiek gedigitaliseerd en in de leeszaal te raadplegen van Rijksarchief Gent voor onze provincie Oost-
Vlaanderen. 
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Bibliothèque Nationale de Paris22. Die heeft een enorme fotocollectie uit de eerste wereldoorlog 
en blijkbaar zijn daar persfoto’s beland. Dat is ook het geval in Nederland of de internationale 
oorlogskranten zoals The War Illustrated.   

 

Als laatste willen we enkele belangrijke fondsen toelichten in het Algemeen Rijksarchief in 
Brussel en fondsen in het Rijksarchief in Beveren. Een heel belangrijk fonds voor de Eerste 
Wereldoorlog en bezet België is ongetwijfeld dat van de Onderzoekscommissie voor de 
Schendingen van de mensenrechten, de wetten en gewoonten van het Oorlogsrecht23. Voor de 
militaire conflicten van 7 september zijn ze zelfs zeer uitgebreid met het ondervragen van alle 
mogelijke Mellenaars die slachtoffer geworden zijn van de Duitse brutaliteiten24. Voor de 
gevolgen van 8, 9 en 10 oktober 1914 is er een schadedossier terug te vinden.25 We waren 
verbaasd dat er zoveel alcohol te vinden was in de kelders van de vele Mellenaars: bier, wijn, 
jenever maakten deel uit van een grote collectie geestrijke dranken. Bovendien zijn er veel 
dossiers over de misdaad in Melle tijdens de Eerste Wereldoorlog. Talrijke moorden, branden 
en diefstallen zijn bewaard gebleven 26 . Ook vinden we in dit fonds de lijst met de 
gedeporteerden terug27. Het is niet gemakkelijk om voor het gerechtelijk arrondissement 
Dendermonde historische bronnen op te sporen maar dat is ook in het voorgaande fonds terug 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22  Met dank aan Lieve Meiresonne, co-auteur van ‘Vlaanderen Niemandsland 1914. Van gendarmen, 
vrijwilligers en burgerwachten tijdens de eerste oorlogsmaanden’, Davidsfonds, Leuven, 2009. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69322519 . Een van de foto’s is aan dit artikel toegevoegd. 
23 ARA, I298. 
24 ARA, I298, nrs. 543-546 en 1956. Provinciaal archief dubbels met 2 mooie brieven, één van een slachtoffer en een 
andere van degene die de schade heeft opgemeten. Dossier 4B/1B. Schade te Melle (7 september 1914). 
25 ARA, I 298, nr. 1958. 
26 ARA, I 298, nrs. 1950-1957, 1959-1971 en 1997. 
27 ARA, I 298, nr. 1206.  
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te vinden28. Ook oorlogsarchief van de provincie Oost-Vlaanderen en informatie rond de 
schade aan telefooninstallaties en telegrafische installaties kan je terugvinden.29 

 

Een belangrijke aanvullende bron zijn de verslagen van de voornaamste oorlogsgebeurtenissen 
opgesteld door de schoolhoofden van vele Oost-Vlaamse gemeenten.30 Ook is er een fonds 
opgesteld in Londen tijdens de Eerste Wereldoorlog te Melle 31  door het Belgian Relief 
Committee. Een delegatie die de schendingen van het oorlogsrecht begaan door Duitsland 
grondig onderzocht tijdens de Duitse bezetting in haar Londens hoofdkwartier. Men wou 
immers zoveel mogelijk bewijzen verzamelen van de wreedheden en schendingen van het 
internationaal recht.  

In het rijksarchief van Beveren vind je de inventaris van het archief van de voedingscomités.32 
De vele schadedossiers werden vooral pas na de Eerste Wereldoorlog behandeld in speciaal 
daarvoor opgerichte rechtbanken voor Oorlogsschade33. Ze bleven vaak actief tot rond of net 
voor 1930. Bovendien hebben we ook sporen gevonden van de samenwerkende 
vennootschappen voor oorlogsschade zowel in het gemeentelijk archief34 als in het algemeen 
rijksarchief in Brussel35. Dat deze zoektocht in de vele archieven ook mooie pareltjes van 
persoonlijke brieven heeft naar boven gebracht kan zeker bij de volgende brief niet ontkend 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 ARA, I 298, nr. 2075. 
29 ARA, T 458, nr. 16, 119. 
30 ARA, I 507, nr. 42. 
31 ARA, I 555, nr. 493, Donnay de Casteau (Melle), 1915. 
32 Rijksarchief Beveren-Waas: Inventaris van het archief van het provinciaal Hulp- en Voedingscomité Oost-Vlaanderen 
en van het gewestelijk Hulp- en Voedingscomité Gent Stad, BE A0512/271/1 (365 nrs;). 
33 Rijksarchief Beveren-Waas: Inventaris van het archief van de rechtbank voor Oorlogsschade te Dendermonde, Oud 
Bestand (K. Velle/J. Dhondt), R161. Inventaris van de rechtbank voor Oorlogsschade te Gent, Oud Bestand (K. Velle/J. 
Dhondt), R92. 
34 Gedigitaliseerd archief, Gemeentelijk Documentatiecentrum, Gemeente Melle (1914-1923). 
3535 Verbond der samenwerkende vennootschappen voor Oorlogsschade – Inventaire des Archives de la Fédération des 
Coopératives pour Dommage de Guerre (1919-1930), S. Carnel, I342 (nrs. 263). 
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worden36. Het is een boeiende reis 
met vele verrassingen, gevaren en 
mooie ontdekkingen van het 
verleden. 

 

 

 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen Gent, dossier 4B/1B Schade te Melle (7 september 1914). 
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Heemkundig nieuws 
door Daniël Lemmens & Jan Olsen 

 
Afscheid van ere-burgemeester André MATON 

Op woensdag 26 februari laatstleden werd in de Sint-Martinuskerk te 
Melle afscheid genomen van André Maton. Hij was 18 jaar 
burgemeester te Melle, namelijk van 1977 tot 1995. Vóór hij n.a.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen op de CVP-lijst werd verkozen was hij 
voorzitter geweest van de gemeentelijke cultuurraad. 

André Maton werd geboren te Gent op 6 april 1928. Hij studeerde af 
als landbouwkundig ingenieur in 1951 aan de Universiteit van Gent. 
Werd doctor in de natuurwetenschappen in 1961 (Universiteit van Lille 

/ Frankrijk) en doctor honoris causa in de landbouwwetenschappen in 1983 aan de universiteit 
van Keszthely in Hongarije. 

Na een paar functies als assistent werd hij in 1961 directeur van het toenmalig Rijksstation 
voor Landbouwtechniek te Merelbeke. Daarnaast bekleedde hij diverse functies in 
wetenschappelijke commissies (ook in het buitenland, o.a. in Frankrijk). 

Vereremerkt werd hij: als officier in de Kroonorde, Brussel 1969; als officier in de Hoporde, 
Strasbourg, 1970; als houder van de "Max Eydt Münze am Bande", Darmstadt, 1979;als 
commandeur in de Orde van Leopold II, Brussel 1980; als chevalier du Mérite agricole français, 
1980; met de ere-penning van de Hongaarse Akademie der Landbouwwetenschappen, 1984 en 
met de ere-penning van de Associazione Italiana di Genio Rurale - AIGR, 1986. 

Daarnaast publiceerde hij diverse wetenschappelijke artikels en boeken. 

André Maton was gehuwd met Lenie Verhoeven (1928-2006). Op 19 februari overleed ere-
burgemeester André Maton. Tijdens zijn 18-jarig burgemeesterschap droeg hij het 
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum een warm hart toe. Hij was fier op 
deze instelling en het gebeurde wel meer dat hij met enthousiasme bezoekers aan onze 
gemeente het museum liet zien. 

Jaardrink voor de vrijwillige medewerkers van de Heemkundige Vereniging 
De Gonde en de Werkgroep Genealogie Melle vzw 

Op donderdagavond 6 februari 2014 organiseerden wij in de leeszaal van het Gemeentelijk 
Museum, Archief en Documentatiecentrum onze jaarlijkse drink om de tientallen vrijwillige 
medewerkers, georganiseerd in onze heemkundige vereniging en de Werkgroep Genealogie 
Melle vzw te bedanken voor hun niet-aflatende en belangeloze inzet ten behoeve van de 
vorsers die geïnteresseerd zijn in plaatselijke geschiedenis en genealogie. Iedereen beseft dat 
zonder deze inzet het absoluut niet denkbaar zou zijn dat de werking in voornoemde instelling 
de uitstraling heeft die het sinds jaren mag kennen en waarop we terecht fier mogen zijn! 
Deze activiteit is ook steeds de ideale gelegenheid om de vrijwilligers met mekaar nader 
kennis te laten maken en ook een moment om het gemeentebestuur te danken voor hun 
ondersteuning.  

Buiten onze medewerkers, de leden van het college van burgemeester en schepenen van Melle 
en de aanwezige gemeenteraadsleden konden wij de tegenwoordigheid waarderen van 



 

De Gonde 2014 nr. 1            - 16 - 

	  

schepen Rose Leirens van Destelbergen, Marcel Meys voorzitter van Castellum uit Kalken-
Laarne, Jeroen Trio archivaris te Wetteren, Walter De Wolf van de heemkundige vereniging te 
Wetteren, Elisa De Puysseleyr van de Erfgoedcel Viersprong / Land van Rode en Jean De Laet 
van Brouwerij Huyghe. Vanuit Leuven al over Lokeren naar Sas van Gent, kijken onze 
vrijwilligers niet naar één kilometer als het gaat om een dienst te bewijzen aan onze zo 
geëerde bezoekers en vorsers. 

 

Groepsfoto	  van	  de	  jaardrink	  voor	  de	  vrijwilligers	  

Brouwerij HUYGHE te Melle en Brood- en Banketbakkerij De Graeve Dick uit de Kruisstraat 54 
te Melle willen wij bij deze nogmaals danken voor hun milde tussenkomst om vermelde 
bijeenkomst materieel te ondersteunen. 

Jan-Hugo Bral († 20.12.2013) - cultureel Melle herdenkt 

Op 20 december 2013 overleed Jan-Hugo Bral in het Woon- en Zorgcentrum  Kanunnik Triest 
te Melle op 86-jarige leeftijd. Hij werd voorzitter van het Davidsfonds in 1977 in opvolging van 
Dr. De Vis. In 1992 volgde Jan- Hugo pater Labyn op als voorzitter van de Cultuurraad. In 
beide functies heeft hij jarenlang zijn stempel gedrukt op het culturele leven van Melle. Hij was 
de drijvende kracht van heel wat gedurfde initiatieven. Wie herinnert zich niet de viering van 
Anton Van Wilderode, toen die 75 jaar werd, in de feestzaal van het Gildenhuis. Toneelspelers, 
scholen, koren, musici, wist hij te mobiliseren om een echt spektakel te brengen waarbij de 
feestrede werd gehouden door prof. Ada Deprez. Jan- Hugo lag ook aan de basis van de 
opstelwedstrijden junior-journalist van het Davidsfonds en was ook de organisator van zovele 
11 julivieringen.  

Jan-Hugo was ook een minnaar van de poëzie, schreef zelf occasioneel gedichten en 
organiseerde vanaf 1983 tot 2003 de Vijfjaarlijkse Poëzie-avonden. Hiervoor konden inwoners 
van Melle, later uitgebreid tot het Land van Rode, gedichten insturen. Een keuze hieruit werd 
op die avond naar voor gebracht en opgenomen in een lijvige brochure. Ondertussen waren de 
poëziewedstrijden voor jongeren en kinderen in voege getreden waaraan hij ten volle zijn 
medewerking verleende. 
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Niet alleen als cultuurman werd Jan-Hugo gewaardeerd maar hij was ook als mens zeer 
geliefd. Zijn taalvaardigheid, zijn innemend karakter, zijn dienstvaardigheid, zijn 
Vlaamsgezindheid, maakten van hem een echte volksmens. 

Kan dichten ook niet zijn 
Bij een glaasje witte wijn 
Even bedaren 
Woordjes garen 

En op andere snaren 
De vreugde uitzingen 
Over alle mooie dingen 
Die ons dagelijks omringen 

                                Jan-Hugo Bral                                                                                                                                                                           

 

Erfgoedcel Viersprong breidt uit 

Wij behoren tot een van de kleinste erfgoedcellen van Vlaanderen. Daarom werd ernaar 
gestreeft om meer gemeenten bij onze werking te betrekken. Dit zal ons meer financiële 
armslag bezorgen en een ruimer gebied betrekken. Na vruchtbare besprekingen sloten de 
gemeenten Destelbergen en Lochristi aan bij onze erfgoedcel.  

Heemkunde Houtem treedt aan 

Op initiatief van onze erfgoedcel is er 
een nieuwe vereniging ontstaan in Sint-
Lievens Houtem met als naam Heemkunde Houtem. Dertien enthousiaste bestuursleden zetten 
hun schouders onder deze organisatie waarvan het peterschap wordt waargenomen door de 
heemkundige kring van Herzele ‘De Hellebaard’. Eric Van den Driessche is de voorzitter, 
Ignace Van der Kelen, ondervoorzitter, Hanne Couckuyt, secretaris en Eliane Ponnet, 
penningmeester. 

Camille Melloy blijft ons boeien 

Op dit ogenblik worden heel wat opzoekingen gedaan 
en publicaties voorbereid over de Groten Oorlog. Op 
plaatselijk vlak werken we mee aan  dit groots  project. 
Ook in ons tijdschrift zullen hierover bijdragen 
verschijnen. In dat verband zijn we ook op zoek gegaan 
naar de oorlogsgebeurtenissen rond de figuur van 
Camille Melloy. Deze waardevolle Melse auteur, niet 
alleen literair maar ook heemkundig  belangrijk, heeft 
onze vereniging van onder het stof gehaald. In 1993 
organiseerden we , naar aanleiding van zijn 100 jaar 
overlijden, een herdenking en huldebetoon met 
academische zitting met een toespraak door prof. Vic 
Nachtergaele. We publiceerden toen ook een lijvige 
brochure over zijn leven en werk. Zijn 
vriendschappelijke relaties met Felix Timmermans en  
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Stijn Streuvels, werden in het licht gesteld, op een tentoonstelling in het museum van het 
college. Hierop waren de kinderen van Felix, Gomaar en Clara alsook   een kleinkind van 
Streuvels aanwezig. In ons tijdschrift De Gonde hebben we reeds talrijke artikelen aan hem 
gewijd.We zijn ervan overtuigd dat de Melse dichter ons heel wat te bieden heeft over de 
eerste wereldoorlog want dat aspect van zijn leven hadden we nog niet bestudeerd. Uit de 
publicaties van Monique Scheerlinck die haar licentiaatsthesis aan hem wijdde en Marcel Lobet 
in zijn boek over ‘Camille Melloy’ , stelden we vast dat Melloy een boek geschreven had, dat 
echter nooit werd uitgegeven ‘Les confidences de Jacques Brandier’ waarin hij in het eerste 
hoofdstuk zijn wederwaardigheden in oorlogstijd behandelde. Tot nu toe konden we dat 
manuscript niet terugvinden. Wel vernamen we uit voorgaande publicaties dat Camille Melloy 
in 1915 een opleiding kreeg als brancardier in het Franse Auvours en zich in 1916 aan het 
front in de sectie van Diksmuide bevond. Hier kreeg hij typhus en moest uitwijken naar het 
hospitaal van Calais. Over zijn ervaringen aan het front heeft Melloy heel wat proza en 
gedichten gepubliceerd in frontbladen en andere tijdschriften onder verschillende schuilnamen. 

Met onze conservator Jan, onze huisfotograaf Xavier en mezelf hebben we een bezoek 
gebracht aan Bibliotheca Wasiana, waar het grootste deel van het archief van Melloy zich 
bevindt. Hier hebben we heel wat geschriften van Camille Melloy over deze oorlogsperiode 
gevonden. Over deze vondsten zullen we in de loop van de volgende maanden bijdragen 
brengen in ons tijdschrift. 

Oproep 
 

 
 
In 2014 bestaan de Melse jongens- en meisjeschiro respectievelijk 75 en 50 jaar. Naar 
aanleiding van deze verjaardag is er een werkgroep opgestart die zoveel mogelijk diverse 
chirofoto's verzamelt, met de bedoeling deze te bundelen in een gedenkboek.  
Bij deze een warme oproep aan alle oud-leden, die zouden beschikken over bruikbaar 
fotomateriaal. 
Gelieve contact op te nemen met Bert Bombeke, 0472/631293 of Dries Gettemans, 
0486/261407. 
 
Erfgoeddag 2014 te Melle 
 
Op zondag 27 april om 10 uur organiseert de Heemkundige Vereniging De Gonde in de BIB te 
Melle (Kruisstraat) haar jaarlijkse algemene vergadering. Na een korte toelichting bij de 
activiteiten van vorig jaar en de voorstelling van de komende projecten volgt een bijzonder 
interessante lezing gehouden door Henk Tyberghein onder de titel “We konden ze zien 
vliegen”, het boeiende verhaal van het Duits oorlogsvliegveld te Gontrode tijdens 
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Wereldoorlog I. Een verhaal over die reusachtige zeppelins die daar opstegen richting 
Londen, de eerste gevechtsvliegtuigen, het bange leven van de omwonenden, …  het blijft ons 
tot vandaag fascineren. Deze lezing wil u een voorsmaakje geven van het grootse project dat 
rond dit thema zal worden gerealiseerd in 2015 door de Erfgoedcel Viersprong / Land van 
Rode,  het gemeentebestuur van Melle en mensen van ter plekke.   
Iedereen is op deze activiteit welkom, de toegang is gratis en achteraf wordt u een drankje 
aangeboden. 
 

 
 

zondag 27 april 2014           BIB / Melle (Kruisstraat 2A) 
aanvang: 10 uur                   info: 09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be 
 

 
 
Fietszoektocht, thema: de bloemisterijen te Melle 
 
In september vorig jaar werkten onze bestuursleden Dirk Bracke en Paul Sels een boeiende 
fietszoektocht doorheen een stukje Melle uit. Het thema “bloemisterijen” viel niet uit de lucht. 
Het initiatief werd genomen naar aanleiding van de presentatie van het boek “De geschiedenis 
van de bloemisterijen te Melle” (auteur: ons bestuurslid Rolande Van Heden) op Open 
Monumentendag 8 september 2013.  
 
U kunt zich overigens, mocht u nog niet 
de gelegenheid hebben gehad, een 
exemplaar van deze mooie en rijk 
geïllustreerde uitgave aanschaffen. 
De folder met betrekking tot deze 
fietszoektocht is nog steeds gratis te 
verkrijgen in de BIB, op het 
gemeentehuis en in het Gemeentelijk 
Museum, Archief en 
Documentatiecentrum. Met droger en 
mooier weer in aantocht is het een 
aanrader voor wie graag eens 
buitenkomt! 
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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 zaterdag  

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 2014 

 
maandag 21 april (Paasmaandag) 
zaterdag 24 mei (uitzonderlijk gesloten wegens het  

genealogisch congres te Deinze) 
maandag 9 juni (tweede Pinksterdag) 
 
geheel de maanden juli en augustus 
 
maandag 10 en dinsdag 11 november n.a.v. Wapenstilstand 
woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015 

(kerst- en nieuwjaarsperiode) 

Brusselsesteenweg 393-395   9090 Melle 
 ! +32 (0)9 252 26 47     " museum.melle@skynet.be      

# http://www.erfgoedmelle.be 
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