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Woord vooraf
Met de organisatie van onze lezing “We hebben ze zien vliegen” over het Duits vliegveld te
Gontrode gedurende Wereldoorlog I gaven we het startschot voor wat vier jaar lang onderdeel
zal uitmaken van de werking van onze heemkundige vereniging, namelijk het herdenken van
de gruwel van die grote oorlog die ook vele sporen naliet in onze eigen gemeente. Meer dan
negentig mensen kwamen die zondagmorgen (Erfgoeddag) op deze activiteit in de Bib
opdagen.
Straks, op 7 september eerstkomend, presenteren we een omvangrijk en rijk geïllustreerd
boekwerk met vooral aandacht voor de gebeurtenissen op 7 september 1914 te Melle en te
Kwatrecht. Drie auteurs, twee van onze bestuursleden: Christophe Baele en Rolande Van
Heden plus Paul Neirinck hebben geen moeite gespaard om dit bijzondere werk samen te
stellen. Nooit eerder bestudeerd bronnenmateriaal werd aangesproken. In het kader van de
voorstelling van dit boek zullen we op vrijdagavond 5 september een lezing organiseren
(verdere concrete gegevens zult u tijdig kunnen vinden op onze webstek:
www.erfgoedmelle.be). Op 7 september zal ook door het gemeentebestuur een monumentje
worden onthuld, dit ter nagedachtenis van de slachtoffers, zowel gesneuvelde soldaten, maar
evenzeer de verschillende burgerslachtoffers die op hoger vermelde dag hun leven lieten.
Naar aanleiding van de zomerkermis in Melle werken we mee aan de open deurdagen in het
Gemeentelijk Museum alsook voor de tentoonstelling “Genealogie in heemkundige
tijdschriften”, een initiatief van de Werkgroep genealogie Melle vzw dat plaats vindt in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documenatiecentrum.
Onze heemkundige vereniging was onlangs aanwezig op de heemdag georganiseerd te Gent
door Heemkunde Oost-Vlaanderen, inhoudelijk kwamen de diverse archieven en
documentatiecentra aan bod. Ook op de dag voor de erfgoedvrijwilligers, een bijzonder
gesmaakt initiatief van de Erfgoedcel Viersprong / Lande van Rode, waren verschillende van
onze mensen aanwezig. We bezochten het molenmuseum te Wachtebeke en het museum voor
sierplantenteelt te Lochristi.
Voorliggend nummer van ons heemkundig tijdschrift biedt u weer een grote verscheidenheid
aan interessante bijdragen in verband met onze lokale geschiedenis. We wensen u veel
leesgenot en hopen dat u moogt genieten van een prachtige zomer en zagen u graag
langskomen op een van onze activiteiten.
Jan Olsen
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Weetjes over pijpjes
door Ginette Desmet

Heden ten dage worden rokers zowat in het verdomhoekje geduwd. Via allerhande medische
studies is het verband tussen roken en het eraan verbonden verhoogde risico op longkanker
en hart- en vaataandoeningen afdoende bewezen. Met wetten, reglementen en
verbodsbepalingen wordt roken nu zowat overal in het publieke domein aan banden gelegd.
Ooit was het anders. Film en later ook TV, toonden sigaren-, sigaretten- of pijprokende
bekende figuren: Winston Churchill, Humphrey Bogart, Paul Van den Boeynants, Serge
Gainsbourg, Jacques Brel, Georges Simenon... het rijtje kan eindeloos worden aangevuld; zelfs
stripfiguren zoals Madame Pheip, Lucky Luck... waren verstokte rokers. De senioren onder ons
herinneren zich vast ook nog diverse reclameslogans die in het collectieve geheugen zijn
blijven hangen: ’t Is geen man die niet roken kan... Iedere man zijn pijp en toebak... Rookt uw
pijpken blij, uw gedachten komen vrij... Alleen seuten smoren niet...
In de collecties van het Gemeentelijk Museum bevinden zich ook verscheidene fragmenten van
pijpaarden pijpjes afkomstig uit diverse opgravingscampagnes of toevallige bodemvondsten.
Toch zijn dit niet allemaal tabakspijpjes. Een tweetal pijpjes werden alleen door kinderen
gebruikt op een, nu alweer bijna vergeten manier. Voor we dit uit de doeken doen, eerst even
een snelcursus pijpelogie over de oorsprong, ouderdom en eigenaardigheden van pijpjes en de
bijhorende tabak.

Bakermat Amerika
Toen Columbus in 1492 in Midden-Amerika landde was het gebruik van tabak er - behalve
voor ceremoniele en medicinale doelen - ook al eeuwenlang verspreid als product om te roken.
Het in Europa onbekende kruid werd in
het eerste kwart van de zestiende eeuw
voor het eerst in Portugal geteeld en via
kruidentuinen verder verspreid. Het werd
vooral als pijnstiller en geneesmiddel - al
dan niet gedroogd, verpulverd, in zalfjes,
of als groen gekneusd blad - gebruikt
voor allerlei kwalen en kwetsuren. Het
poeder, gemaakt van gedroogde en
verpulverde bladeren, werd vrij vlug als
genotsmiddel gerookt in pijpjes en op het
einde van de 16de eeuw was dit al een vrij
verspreide gewoonte.
De eerste Europese pijpjes werden in
Engeland gemaakt uit witte pijpaarde en
begin 17de eeuw waren er ook al
pijpenmakers actief in Nederland. De
oudste pijpjes hebben een bijzonder klein
kopje omdat de - uit overzeese gebieden
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Een drietal pijpfragmenten dateerbaar in de periode 16201630. Ieder vakje van het meetlatje is 1 cm² groot. Het
middelste pijpenkopje is dit van een zgn. Sir. Walter
Raleigh-pijpje.Volgens de legende viel deze Engelse
zeeheld, een verstokte roker, eens overboord, werd
opgeslokt door een krokodil, doch die spuwde hem direct
weer uit omdat hij zo naar tabak stonk.	
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geïmporteerde - tabak toen nog schaars en duur was.
Vrij vlug werd tabak ook in Europa op grotere schaal geteeld met een prijsdaling tot gevolg
wat leidde tot een vergroting van de pijpenkopjes.

Twee pijpfragmenten dateerbaar in de periode 1720- 1740. Zowat honderd jaar later zijn de kopjes duidelijk groter.

Sommige pijpjes werden versierd, vooral de kop maar soms ook de steel. Opvallend is het
voorkomen bij de meeste pijpjes van een hiel onder de kop aan de overgang naar de steel.
Misschien was dit bedoeld als versteviging van die kwetsbare plek van de pijp bij het
uitkloppen. De meeste hieltjes vertoonden een cijfer-, letter- of beeldmerk. Nogal wat merkjes
kunnen ondertussen aan een pijpenmaker, een bepaalde regio of een tijdsperiode worden
toegeschreven.
Pijpen werden in de loop van de 17de eeuw ook uit ander, kostbaarder materiaal gemaakt zoals
meerschuim 1 , porselein en diverse harde houtsoorten zoals palmhout en vanaf 1850 ook
bruyère2.
De sigaar en vooral de opkomst van de sigaret vanaf de 19de eeuw luidde zowat de neergang
van het pijpenroken in. Vooral vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw werd een pijpenroker
een eerder zeldzame verschijning.

Zeepbellen blazen
Twee pijpaarden pijpjes, een fagmentarische losse bodemvondst en een gift aan het museum,
zijn dateerbaar rond het midden van de 20ste eeuw. Ze waren waren niet bestemd om uit te
roken. Niemand rookte tijdens die periode nog uit die eenvoudige, kleine voorwerpjes3.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  Meerschuim of sepioliet is een kleimineraal. De belangrijkste vindplaatsen liggen in Turkije, Bosnïe, Spanje,
Griekenland en Klein-Azië.	
  
2
	
  Bruyère: de stam of het wortelhout van Erica arborea uit het geslacht dopheide.	
  
3
	
  Witte (maar onversierde) pijpjes waren ook in gebruik op de kermis in schietkramen. Misschien kunnen
kermisgangers ons informeren waarop men nu in de schietkramen mikt?	
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Twee ‘zeepbellenpijpjes’ midden 20ste
eeuw. Het onderste onvolledige
exemplaar is een bodemvondst. Het
bovenste exemplaar is een schenking aan
het museum. De pijpenkopjes hebben een
lichte reliëfversiering.

	
  
Toen ik de pijpjes voor het eerst aandachtiger bekeek begon er bij mij een belletje te rinkelen.
Verre, vage herinneringen kregen stilaan vorm. Als kind kocht ik soms in een
wijksnoepwinkeltje voor een luttele prijs (1 frank ?) een soortgelijk pijpje. Het kopje was
gevuld met een wit poeder dat leek op heel fijn kristalsuiker maar naar puur citroenzuur
smaakte. Bovenaan was het kopje afgesloten met een zgn. sidac-papiertje4 en elastiekje. Dat
zure spul was nefast voor kindertanden maar niemand maakte zich daar toen druk over. Wat
niet weet niet deert. Na het zorgvuldig
uitlikken werd het pijpje dan gebruikt om
zeepbellen te blazen. Met een restantje
in water opgeloste bruine zeep, was je
als kind er toch weer een tijdje zoet
mee. Je probeerde de mooiste, de
grootste of de langst in de lucht
blijvende bel te blazen. Je probeerde de
bellen in hun vlucht met de ogen te
volgen tot ze uit ekaar spatten. Meer
moest dat niet zijn, doodeenvoudig
speelgoed zonder technische snufjes dat
resulteerde in doodeenvoudig kindergeluk.
Een verre, vage jeugdherinnering... een zonnige meidag in
1949. Grote zus en ik proberen met behulp van een pijpje
de grootste zeepbel te blazen.	
  

Moeder legde dit gebeuren ooit op een
(gelukkig gedateerd) fotootje vast.

Misschien hebben sommige oudere lezers ooit ook dergelijke pijpjes gebruikt. De pijpjes
gingen meestal niet lang mee, het waren nu eenmaal breekbare spulletjes en kinderen krijgen
zo iets makkelijk stuk. Als je geen pijpje meer had kon je eventueel ook nog bellen blazen op
een nog eenvoudiger manier met een rietje of een strootje.
Wanneer dit snoep-speelgoed uiteindelijk niet meer in de handel te vinden was is mij niet
bekend. In de handel koop je nu busjes met daarin een kant-en-klaar zeepbellensopje met een
ringvormig voorwerpje met een steeltje waarmee geschud of door geblazen wordt. Je maakt
er op korte tijd véél meer en véél vlugger bellen mee dan met een pijpje of een rietje maar het
vergt van een kind minder concentratie, geduld en voorzichtigheid. Alles moet nu eenmaal veel
vlugger en gemakkelijker vooruitgaan dan vroeger...
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  Doorschijnend papier gemaakt door de ‘Société Industrielle de la Cellulose ‘Sidac’’’ opgericht in 1925 in de
Groendreef te Gent.	
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Camille Melloy en Cyriel Verschaeve,
een nipt ontlopen samenwerking
door Jan Olsen
In het boek “Biografie kapelaan Verschaeve” geschreven door Romain Vanlandschoot en
uitgegeven bij Lannoo/Perspectief in 1998 kan men op pagina 341 lezen dat Martha vande
Walle5 zich in de loop van het jaar 1938 inliet met het uitkijken naar vertalers voor het boek
“Leven van Christus” waaraan Cyriel Verschaeve6 toen de laatste regels aan het schrijven was.
Op diezelfde pagina staat ook vermeld dat voor de Franse vertaling zij dit vroeg aan Camille
Melloy (alias Camille De Paepe), Fransschrijvend priester-dichter geboren te Melle in 1891,
overleden te Waasmunster in 1941 en vele jaren leraar aan het College van de paters
Jozefieten te Melle. De dreigende oorlogsomstandigheden zorgden er uiteindelijk voor dat de
verschillende vertaalprojecten uiteindelijk niet werden gerealiseerd.
In het ADVN (het Archief en Documentatiecentrum voor
het Vlaams-Nationalisme) te
Antwerpen steken in het fonds Cyriel Verschaeve (AC 460) onder het nummer 1238 twee
brieven daaromtrent gericht aan Camille Melloy. Ze werden verstuurd vanuit Brugge en zijn
gedateerd op 5 en 16 augustus 1938. In de brief van 5 augustus staat dat Camille Melloy zich
in een schrijven aan een zekere Serroels bereid had verklaard de vertaling van hogervermeld
werk op zich te nemen. Voor de uitgave van de vertaling zou gekozen worden voor de uitgever
Desclée de Brouwer & Cie, bij deze laatste werden ook diverse werken van Camille Melloy zelf
uitgegeven.
Behoudens bovenstaande wijzen wij de lezer erop dat deze Melse schrijver, die bekroond werd
met diverse gerenommeerde literaire prijzen, meermaals werk van gekende Vlaamse auteurs,
denken we maar aan Stijn Streuvels en Felix Timmermans, in het Frans vertaalde en op deze
wijze Franstaligen in de gelegenheid stelde kennis te nemen van onze literatuur. In de loop
van de voorbije jaren hebben we in ons heemkundig tijdschrift daar ook diverse keren de
nodige aandacht aan besteed.
Heeft Camille Melloy, die dan toch ook enkele oorlogsjaren als brancardier in de loopgraven
aan het IJzerfront doorbracht ooit de kapelaan, die andere schrijver/priester, die in Alveringem
verbleef ontmoet? Met Marie Belpaire had hij alleszins contacten (zie daarvoor de ons bekende

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5
	
  Martha Vande Walle (° te Izegem op 7 december 1902, † te Knokke op 23 oktober 1980). Zij behoorde in de

6

periode van het Interbellum tot de leidinggevende personen van de katholieke Vlaamse meisjesbeweging. Martha
Vande Walle ontmoette Cyriel verschaeve de eerste maal in 1920. In 1932 richtte ze met de steun van Jozef en
Maria Lootens de uitgeverij Zeemeeuw op, deze specialiseerde zich in het uitgeven van werk van Verschaeve.
Tijdens Wereldoorlog II weigerde Martha Vande Walle in de collaboratie te treden. Ook na de oorlog bleef ze wel
Verschaeve bezoeken in zijn Oostenrijks verbanningoord Solbad Hall en zette haar uitgeversactiviteiten voort.
Tevens stichtte zij een vereniging om wat Verschaeve naliet te beheren (het Jozef lootensfonds), in dat kader
moeten we de opstart van het uitgeven van publicaties “Verschaeviana” situeren.

	
  Cyriel Verschaeve (° te Ardooie in 1874, † te Solbad Hall in Oostenrijk in 1949). Hij werd priester gewijd in 1897.
Vanaf 1906 begon hij te publiceren, eerst in diverse tijdschriften, o.a. in Dietsche Warande en Belfort. In 1911 wordt
hij onderpastoor te Alveringem, een plaatsje dat tijdens Wereldoorlog I achter het IJzerfront lag. Was reeds voor die
grote oorlog radicaal Vlaams geëngageerd, hij zal dit zijn leven lang blijven. Tijdens de oorlog van 1914-’18 werd hij
de geestelijke raadsman van de Frontbeweging. Hij legde in 1928 de eerste steen van de eerste IJzertoren in
Diksmuide. Mettertijd keerde hij zich tegen de democratie als middel tot besturen. In 1937 ontving hij naast o.a.
Marie Belpaire en Stijn Streuvels een eredoctoraat van de katholieke universiteit te Leuven. In Wereldoorlog II
verzeilde hij in de collaboratie waarin hij een leidend figuur werd, na de oorlog werd hij te Brugge bij verstek ter
dood veroordeeld en verbleef tot zijn dood in Sollbad Hall waar hij oorspronkelijk ook begraven werd. Naar
aanleiding van ‘Operatie Brevier’ werd zijn lijk vanuit Oostenrijk door een groepje ultrarechtse Vlamingen ons land
binnengesmokkeld en kreeg na een tumultueuze toestand uiteindelijk een definitief graf in Alveringem.
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briefwisseling) en zij kende Cyriel Verschaeve ook vrij goed. Met het latere politieke
gedachtengoed van Verschaeve had Melloy, dat weten we uit zijn geschriften, geen
zielsverwantschap.

ERRATUM
Een lezer meldde ons dat in de bijdrage “Camille Melloy blijft ons boeien” (De Gonde jaargang 2014 nr. 1
p. 17 en 18) enkele merkwaardige zinnen stonden. Tot onze consternatie stelden we inderdaad vast dat
er gedrukt stond: ‘in 1993, 100 jaar na zijn overlijden …’ wat eigenlijk moest zijn: ‘in 1991
organiseerden we, naar aanleiding van zijn 50 jaar overlijden’. De rest van de tekst wordt aldus
beter begrijpbaar. Onze excuses voor het foutieve dat in deze bijdrage sloop.
GEZOCHT
In ons tijdschrift jaargang 2013 nr. 2 pag. 4 vroegen we aan onze
lezers of ze wisten voor wat het afgebeelde werktuigje ooit diende.
Ons lid Theo Van Damme wist ons ondertussen te melden dat er
gebruik werd van gemaakt bij het goed aangespen van de riemen die
rond de buik van het paard moeten worden vastgemaakt om het zadel
stevig op zijn plaats te houden.
NIEUWE VRAAG OM INLICHTINGEN
Onze collectie bevat een zwaar aanvoelend donker glazen flesje
(waarschijnlijk te dateren in de 18de eeuw) met brede hals (zie foto’s),
kan iemand laten weten waarvoor een dergelijk flesje werd gebruikt?

De Gonde 2014 nr. 2

	
  

-6-

Heemkundig nieuws
door Daniël Lemmens & Jan Olsen
Abdij van Averbode en brouwerij Huyghe slaan
handen in elkaar
Een abdij is vaak meer dan een klooster-met-kerk en
Averbode is geen uitzondering op die regel. Je vindt er een
boekhandel, een boerderij, een wasserij en tal van
dienstgebouwen. Uit dat alles valt af te leiden dat de
norbertijnerabdij in de loop der eeuwen een centrum van
economische activiteit was, van ambacht en nijverheid. Die
draad met de traditie willen ze terug opnemen en een
aantal abdijproducten op de markt brengen, op een
nieuwe, eigentijdse wijze.
Na een grondig marktonderzoek, werd op zoek gegaan
naar partners die dezelfde waarden als de abdij nastreven:
authenticiteit, bezieling, traditie, vakmanschap, kwaliteit
en duurzaamheid. Zo kwam er een samenwerking tot stand
met de familiebrouwerij Huyghe om een volledig nieuw
bierconcept op de markt te brengen. Niets werd aan het toeval overgelaten. De smaak en de
vorm van het product werd door de abdijgemeenschap mee bepaald en het campagnebeeld
door hen zorgvuldig geselecteerd.
De opbrengst zal de abdij besteden
aan liefdadigheids-projecten,
educatieve publicaties met een
sociale meerwaarde en aan
erfgoedprojecten te Averbode zelf.
Het is ook de bedoeling een
microbrouwerij op te starten in hun
gebouwen. Daar zal een tweede
abdijbier gebrouwen worden met
een lichtere alcoholgehalte dat
uitsluitend ter plaatse zal worden
verkocht. Het abdijbier Averbode
dat te Melle gebrouwen wordt is
een goudgeel multigranenbier
(gerstemout, haver, spelt) van
7,5% volumeprocent met nagisting op de fles. Het is het enige gedry-hopped Belgisch
abdijbier. Het heeft een frisse, volle en ietwat bittere afdronk. Op 22 april werd dit nieuwe bier
in de abdij van Averbode voorgesteld aan de pers.
Algemene ledenvergadering
Op onze algemene ledenvergadering van 27 april laatstleden (Erfgoeddag) mochten we ons
verheugen op een grote belangstelling. Meer dan negentig mensen kwamen opdagen in de Bib
te Melle en konden er genieten van de zeer boeiende lezing over het Duits vliegveld te
Gontrode ten tijde van Wereldoorlog I. Onze gastspreker was de Gontrodenaar Henk
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Tyberghein, meer dan 20 jaar reeds is hij met onderwerp gestadig bezig en geldt als een
gedegen kenner ervan. Met af en toe een kwinkslag en prachtige illustraties wist hij de
aandacht van het publiek anderhalf uur lang vast te houden. Op het achterafje konden we nog
napraten bij het nieuwste biertje dat gebrouwen wordt bij de Melse firma Huyghe, namelijk de
“Averbode”, het mag gezegd worden, het heeft ons echt lekker gesmaakt.

Erfgoedcel Viersprong
Op zaterdag 3 mei konden we met een goeie dertigtal erfgoedwerkers uit de regio een dag
lang genieten van twee museabezoeken. In de voormiddag werden we deskundig gegidst door
het molenmuseum dat gelegen is in het provinciaal domein van Wachtebeke en in de
namiddag waren we te gast in het museum voor sierplantenteelt te Lochristi. Een mooie dag
die ons was aangeboden door de Ergoedcel Viersprong / Land van Rode. Met een aantal
mensen uit Melle maakten we achteraf nog een ommetje langs Destelbergen waar we onze
collega’s van de Gallische hoeve even dag gingen zeggen.
Heemdag Oost-Vlaanderen
Op 10 mei ging in het Provinciaal Administratief Centrum “ Het Zuid” te Gent de 50ste heemdag
door. Die stond in het teken van de Oost-Vlaamse Archieven.
Na de verwelkoming door voorzitter Luc Van Driessche nam de gedeputeerde voor Cultuur
van onze provincie Jozef Dauwe het woord. Hij hield de feestrede over 50 jaar Heemkunde
Oost-Vlaanderen. Daarop volgde de lezing “De constructie van het archief in de 19de eeuw,
toegelicht aan de hand van de stadsarchieven van Gent en Oudenaarde, vanaf hun oprichting
tot het interbellum” door Pieter-Jan Lachaert, archivaris Stadsarchief Gent.
In de namiddag kon men een keuze maken uit een aantal archiefinstellingen: Liberaal Archief,
Universiteitsarchief, AMSAB, Provinciearchief, Rijksarchief en de Bibliotheek§ Archief
Augustijnenklooster.
Tijdens de slotzitting werd de Reinaertprijs uitgereikt aan Luc Peleman voor zijn inzet voor de
heemkunde en zijn talrijke publicaties. Een zevental verdienstelijke bestuursleden werden
gehuldigd voor hun 25 jaar trouwe medewerking aan Heemkunde Oost-Vlaanderen.
Poëzierotonde
Onlangs werd de Poëzierotonde, een uniek literair monument, vanuit de Ovenveldstraat
verplaatst naar het pleintje waar de Spoorlaan en de Schauwegemstraat samenkomen. In een
zekere zin jammer, want het monument bood in de drukte van de omgeving een zekere
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intimiteit en bood van binnenuit een inkijk op de omgeving, vooral op het water van de
bassins. We hopen dat de nieuwe locatie zowel de dichterlijke lieden onder ons alsook al wie
even rustig wil verpozen dezelfde genoegens mag leveren of wie weet misschien innerlijke
sensaties kan teweeg brengen waarvan we tot op vandaag het vermoeden nog niet hadden.

De Grote Oorlog
In het jaarboek van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde verschenen een drietal
merkwaardige artikels over de “ Geografische aspecten van de Grote Oorlog “ w.o. een
bijdrage van Mellenaar prof. Irénéé Heyse met als titel “ Geomorfologische kenmerken van de
Ieper-Nieuwpoortregio in het kader van de frontlinie van WOI ( Flanders Field, WestVlaanderen, België).”
Femma Melle-Vogelhoek bestaat 80 jaar (1934-2014)
Op vrijdag 16 mei vierde Femma Melle-Vogelhoek haar 80ste verjaardag. In het Cultuurcentrum
Het Gildenhuis herdachten ze deze gebeurtenis met een gezellig etentje en het optreden van
woordkunstenaar en actrice Nele De Graeve die haar eigen creatie bracht: de monoloog Dame
Blanche.
Bij deze gelegenheid is het ook aangewezen om even terug te blikken.
Het begon allemaal bij enkele mannen van de wijk Vogelhoek. Nadat ze reeds de S.A.
Arbeidersmacht en een Raadpleging voor Zuigelingen hadden georganiseerd, vonden ze dat er
ook wel een Katholieke Arbeidersbeweging voor Vrouwen mocht komen. Op 14 april 1934 had
een eerste vergadering plaats onder leiding van juffrouw Van Melkebeke gesteund door de
gewestelijke propagandiste van KAV juffrouw Van Gardingen. Weldra telde men heel wat leden
en was men erin geslaagd een KAV-vereniging op te richten die aan de arbeidersvrouwen een
eigen begeleiding en vorming gaf.
In het begin van de oorlogsjaren telde men ruim 200 leden. Het roer kwam achtereenvolgens
in handen van mevr. Van Varenberge, mevr. Van de Velde, mevr. Van de Wiele, mevr.
Gyselinck en mevr. Turf. Deze laatste werd in 1962 ook voorzitster van het Verbond en in
1972 tot senator verkozen. Als lokale voorzitster werd ze opgevolgd door mevr. Kellens, die in
1982 de fakkel doorgaf aan mevr. Vanholen. In 1984 vierde men 50 jaar KAV-MelleVogelhoek. De leden werden ontvangen op het gemeentehuis waar ze toegesproken werden
door burgemeester Maton. ’s Avonds was er feest in het Gildenhuis, waar de harmonie St.Cecilia voor de muzikale noot zorgde. In die periode beleefde de organisatie zijn hoogtepunt
met bijna 500 leden. Ook het 60 en 75 jaar bestaan van de vereniging werd feestelijk herdacht
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met een eucharistieviering voor de overleden leden en een receptie in het Gildenhuis. De
huidige voorzitster is mevr.Annie Ulens-Bruynseels, die mevr. Eliane Christiaens-De
Valckenaere opvolgde. Mevr.Marie-Louise Van Helleputte is ondervoorzitster terwijl het
secretariaat wordt waargenomen door mevr.Andrea Braeckman en mevr. Magda Haerens. Voor
de financiën zorgt mevr. Monique De Vos en voor de vorming zijn mevr.Diana Keverijn en
mevr. Magda Haerens verantwoordelijk. Mevr. Francine De Moor neemt de hobby’s voor haar
rekening.
In 1962 werd in de schoot van KAV een Jonge-Vrouwenclub opgericht waarvan de toenmalige
ondervoorzitster mevr. Kellens de leiding had. Leden onder de 35 jaar konden zich samen
ontspannen en vormen. Later werd die taak achtereenvolgens overgenomen door mevr.
Bogaert, mevr.Spileers, mevr. Martens en mevr. Roegiers.
Vaak vormden de proosten de ruggengraat van de vereniging die ze met enthousiasme
begeleidden. Belangrijke priesters in dat verband waren achtereenvolgens: E.H. Heyde, E.H.
Van Beneden, E.H. Claus, E.H. De Geeter, E.H. Cottenie, E.H. De Clercq. en E.H. Limpens.
De vergaderingen en bijeenkomsten werden in de zaal Volksmacht gehouden. Toen die
gebombardeerd werd, kreeg men onderdak in het klooster. Wanneer het Gildenhuis terug
opgebouwd werd, keerde men er terug.
KAV, dat in 2012 werd omgedoopt in Femma, blijft haar doelstellingen van het verleden
getrouw: vorming en ontspanning bieden om de taak in gezin en maatschappij naar behoren
te kunnen vervullen. Het zijn echte ontmoetingskansen waar men zich kan ontplooien op
culinair, sportief, creatief, informatief en cultureel gebied.
We wensen het dynamisch bestuur nog veel succesvolle momenten en een vruchtbare
werking.
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IN HET VOORBIJGAAN
Het licht van vroeger dagen

door Norbert De Meyer

“Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk.”
Deze versregels van Lucebert (Amsterdam, 1924 - Alkmaar, 1994) uit zijn gedicht ‘De zeer
oude zingt’ (1974) waaiden door mijn hoofd toen moeder naar het woonzorgcentrum moest en
later haar huis geruimd diende te worden. Toen ik jong was, en mijn moeder meisjesachtiger,
leek zoiets onmogelijker dan de zon die om de aarde zou gaan draaien. De onvermoede en
onvoorziene bochten die de tijd sindsdien heeft gemaakt, waren niet te voorspellen. De
negentig voorbij is ze. In het licht van de eeuwigheid een flauwe rimpel, naar aardse normen
een kloek verblijf alhier. Als je ergens voorgoed heen gaat, laat je veel voorgoed achter.
Dingen die er jaren niet meer toe doen, maar waarvan je de nostalgische en emotionele
banden niet wil doorknippen, hoewel de tijd ermee aan de haal is gegaan. “Tijd”, schreef André
Aciman, “staat nu eenmaal altijd in de foute tijdsvorm.”
Het huis moest dus gestript. Maar met acht helpende handen is zoiets kinderspel. Dachten we.
We begonnen eraan toen de dag aan het raam hing en alles in een onwezenlijk licht
onderdompelde. Onze hele jeugd passeerde voor onze ogen, schrijnde onze handen, brandde
onze ogen. Momenten waarop de jaren zich ongemerkt samenballen tot pijnlijke seconden. Ik
voelde me ter plekke ouder worden.
Van de honderden prutsen die een steriele glimlach op onze gezichten toverde, was er eentje
bij dat me dierbaarder leek dan de rest: vaders schrijfmachine, de typemachine waar ik hem
nu nog rusteloos op hoor hameren en bij iedere tik een nieuwe zweetparel uit zijn voorhoofd
kroop.
Ze heet Olivetti Dora, de schat. Zo staat het keurig gestanst in het frame boven de
letterstaafjes die als een konijn uit een hoed opspringen telkens je een toets indrukt. Werkloos
zat ze ontiegelijke seizoenen verpakt in een blauwgrijze plastic koffer met zwart handvat. De
handleiding weggemoffeld onderin. Ik pluk er een greep woorden uit die de decennia niet
hebben overleefd: tabulatorinstel- en opheftoets, radeertafel, hoofdlettervastzettoets,
regelverstel- en wagenterugzethaak… Het staat er zelfs in enkele obscure talen. In een eerste
reactie wimpelde iedereen het spul van zich af, de handelaar in oud ijzer lag op de loer. Tot ik
me bedacht. De vingertoppen van mijn kleinkinderen zouden voortaan die van mijn vader
overstemmen. Als het stalen stuk nog de technische keuring doorstond.
Als puber herinner ik me nog wat een wonderlijk schouwspel zich voor mijn ogen ontvouwde
toen ik de aalvlugge hamertjes tegen het papier zag beuken en een grijze krul achterlieten. Ik
vond nog een velletje terug met enkele regels, overgetypt uit een boek van Daan Inghelram
(Middelkerke, 1905 - Sint-Denijs-Westrem, 2003), uitgegeven bij het Davidsfonds. 1958 was
dat. De titel van het werkstuk kon bijgod niet toepasselijker zijn: “Het licht van vroeger
dagen”. De jaren ’60 van vorige eeuw, de geur van vlierbloesem in de zomerzon, toen de
processie door het dorp zwalpte, een bed confetti van rozenblaadjes in de afvoer achterlatend,
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terwijl zwermen vliegen zich kreupel aten aan de paardenkeutels, het tijdsgewricht ook waarin
de mensen nog boeken lazen, het leven simpel leek. Dat alles had zich in mijn hersenen met
een roetlaagje bedekt. Zo ook de typemachine.

Ik probeerde me vader te verbeelden, ongemakkelijk zittend aan zijn bureautje of aan een
hoek van de tafel in de woonkamer tussen allerhande snuisterijen in, voorovergebogen, zijn
bril op de neuspunt, sakkerend om de zoveelste fout waarvoor steeds de schuld bij die helse
machine lag, proberend het onheil te herstellen door snoeihard enkele keren met de juiste
toets te beuken tot de achterzijde van het papier ervan opbolde, de eeuwige sigaar tussen de
lippen, nadenkend en dan plots weer uithalend bij opflakkerende inspiratie alsof zijn leven
ervan af hing.
Stof van vorige generaties kleeft hardnekkig, weggewaaid in lege hoeken. Poetsproducten uit
de 21ste eeuw doen wonderen. Het ding ziet er natuurlijk niet spiksplinterflonkernieuw uit, dat
hoeft ook niet, dat mag zelfs niet, want het zou en moest de schrijfmachine van vader blijven,
tot speelgoed gedegradeerd door kinderen die opgegroeid zijn met nieuwerwetse attributen
waar we indertijd in de verste verte geen vermoeden van hadden. En gelukkig maar. W.F.
Hermans, behalve als auteur behorende tot de ‘grote drie’ in het Nederlandse taalgebied, was
gek op schrijfmachines en stouwde er zijn hele stulpje mee vol. Na diens overlijden verhuisde
het zootje naar een Gentse boekhandel, tot ergernis van vele Nederlanders.
“We zijn slechts een broodkruimel op de rok van het universum”, om er nogmaals Lucebert bij
te halen. Of vaders tikmachine ook bij die broodkruimels hoort, zal de toekomst uitwijzen.
Misschien gaat het antiquarisch stuk uiteindelijk toch de weg van het schroot op, in
containerparkterminologie Klein Gevaarlijk Afval, metaal of grof vuil. Vermoedelijk niet bij de
herbruikbare voorwerpen. Het is niet omdat een ding een ding is dat het niet bezield kan zijn,
schreef Oscar van den Boogaard. Het is helaas een trieste gedachte dat dingen voorbijgaan,
gelijk oude mensen.
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De spoorwegen in en rond Melle
Deel 1 - Verzamelde informatie betreffende de spoorwegprojecten

door Roger Schoonjans
Inleiding
Op het grondgebied van Melle vinden we actueel verschillende spoorlijnen :
- de oude lijn Brussel-Gent : lijn 50
- de nieuwere doorgaande lijn Brussel-Gent : lijn 50A
- de lijn Geraardsbergen-Gent : lijn 122, die nabij het station van Melle aansluit op lijn 50
- de verbindingssporen tussen de lijnen 50A en 50 : de lijnen 50A/4 zuid en 50A/4noord
Voordien is er echter méér geweest, of had er moeten zijn. Op verschillende plaatsen vinden we nog
overblijfsels van vroegere spoorwegprojecten.
Het meest opvallend is de opeenvolging van de spoorwegbruggen over de Geraardsbergsesteenweg.
Momenteel zijn er nog maar twee van in gebruik. Terecht stelt men zich de vraag waar de andere
bruggen voor bestemd waren.
Aan de Kouterslag vinden we twee spoorwegviaducten. Het grootste viaduct, waarover de doorgaande
lijn 50A loopt, omvat een brede boog over een doorlopende strook grond langsheen de Kouterslag. Het
kleinere viaduct, waarover lijn 50A/4 zuid loopt, omvatte vroeger ook een metalen brug over dezelfde
strook grond. Die brug werd echter verwijderd bij de restauratiewerken, zodat alleen het actuele “halve”
viaduct overblijft. Volgens sommige oude kaarten blijkt de bewuste strook grond langsheen de
Kouterslag niets anders te zijn dan een oud spoorwegtracé, een omlegging van lijn 122 over de
Kalverhage naar Melle, die aan de Kouterslag lijn 50 kruiste met een onderdoorgang.
Ook aan het station van Melle zijn merkwaardige dingen te zien. Het is duidelijk dat de spoorweg daar
vroeger gelijkgronds lag, langsheen het stationsgebouw. De sporen en de perrons liggen nu verhoogd,
maar in de onderbouw van de verhoging vinden we oude bakstenen elementen terug, die restanten lijken
te zijn van een vroeger bouwwerk.
Dit alles was de aanzet tot een zoektocht naar passende verklaringen. De gevonden informatie wordt
hierna in losse volgorde weergegeven, waar nodig aangevuld met enkele bedenkingen. Naderhand kan
dan een voorzichtige reconstructie worden gemaakt van hoe de spoorwegprojecten in Melle uiteindelijk
verlopen zijn.

1. Achtergrondinformatie betreffende de spoorwegen in Melle
Op Wikipedia vinden we volgende informatie over Melle Station:
”Op 22 september 1837	
  werd de lijn Gent-Mechelen en het station in Melle in gebruik genomen. Deze lijn
werd één van de belangrijkste, omdat zowel internationale, directe als stoptreinen en goederentreinen
over het grondgebied van Melle denderden. De aanleg van het vormingsstation van Merelbeke (deels
gelegen op het grondgebied van Melle) was verantwoordelijk voor het goederenvervoer. Toen al werd de
spoorwegmaatschappij verplicht te zorgen voor alternatieve reiswegen om de overlast op de lijn door
Melle tegen te gaan. Door de openstelling van de lijn Melle-Luttre in 1867 (lijn 122) werd Melle een
belangrijk spoorknooppunt. De "nieuwe lijn" Gent-Brussel werd op 1 juni 1923 in gebruik genomen.”
Bedenking
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat voor de eerste wereldoorlog de gezamenlijke doorgang van alle
treinverkeer op de drukke lijnen 50 en 122 in het station van Melle voor een overbelasting zorgde,
waarvoor dringend een oplossing moest worden gezocht.
Een eerste project: de ontdubbeling
De voor de hand liggende oplossing voor de overbelastingsproblemen in Melle was om de
doorgangssporen in het station te ontdubbelen, en wel met de bedoeling om de doorgang van goederenen reizigerstreinen te scheiden. De goederentreinen op de lijnen 122 en 50 zouden de eerste twee sporen
langsheen het station gebruiken, en aldus hun eigen verbinding krijgen met het vormingsstation van
Merelbeke, dat zoals het stationsgebouw van Melle ook aan de noordzijde van lijn 50 lag. De
reizigerstreinen op de lijnen 50 en 122 zouden dan de volgende twee sporen gebruiken. Om die situatie
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mogelijk te maken moest lijn 122 eerst lijn 50 ten oosten van Melle kruisen, en wel op gescheiden
niveau. Lijn 122 zou daartoe vanaf Gontrode langs de Kalverhage worden omgelegd en onder lijn 50
doorgaan aan de Kouterslag. De werken voor dit project werden voor de eerste wereldoorlog aangevat.
Een tweede project: de nieuwe expresslijn 50A
Een veel meer omvattend project betrof de aanleg van een nieuwe expresslijn Brussel - Gent. In feite
maakte deze nieuwe lijn het ontdubbelingsproject in zekere mate overbodig, aangezien de doorgaande
sneltreinen de lijn 50 niet meer zouden gebruiken. Het is wel merkwaardig dat beide projecten
tegelijkertijd en in volledige samenhang werden opgezet.

2. De omgelegde lijn 122 langs de Kalverhage
Op de site “Bunkergordel Bruggenhoofd Gent” vinden
we volgende schets:

Op deze militaire schets van rond de tweede
wereldoorlog is zowel het oorspronkelijke als het via
de Kalverhage omgelegde tracé van lijn 122 te zien.
Het is echter niet duidelijk welk er op dat ogenblik
effectief in gebruik was.
Fig. 1

3. Het station van Melle
Er zijn vrij veel afbeeldingen te
vinden die het station van Melle
weergeven in verschillende
periodes. Op de meeste, die
dateren van voor de eerste
wereldoorlog, zijn slechts de
oorspronkelijke twee doorgaande
sporen te zien. Op onderstaande
afbeelding zien we echter
tegenover het station al
bouwwerken voor de bijkomende
doorgangssporen met hun perrons,
die hier sterk verhoogd zouden
liggen.
Fig. 2
Dat de bijkomende sporen wel degelijk bedoeld waren voor de reizigerstreinen blijkt uit het hierna
weergegeven krantenartikel van 1912.
Het Volk van 08/08/1912 (Uit het boek “Trams in Merelbeke” - Aanleg van de tramlijn naar Melle)
”...Het leggen (van de tramsporen) is reeds gevorderd tot aan het dorp. Het zal dus niet lang meer duren
of we zullen met de tram naar Gent kunnen rijden. De inrichting had in het begin nogal wat
tegenkanters, maar nu men weet dat men bij het nieuwe statiegebouw van Melle wel dertig trappen zal
moeten beklimmen alvorens aan de trein te zijn, hebben er zich velen gauw bekeerd, tevreden de tram
te kunnen nemen.”
Bedenking
Op de afbeelding is te zien dat de bijkomende sporen zeer hoog zouden liggen, waarvoor een zeer goede
reden moet geweest zijn. De verklaring kan alleen worden gevonden in het feit dat er spoorkruisingen op
gescheiden niveau voorzien waren nabij het station van Melle.
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4. De vernielingen van 1918
Op de site “Forum Eerste Wereldoorlog” vinden we een zeer betekenisvolle tekst: “Terugtocht van de
Duitse troepen in 1918”.
”Het werd onhoudbaar en de Duitsers moesten hun stellingen ontruimen. Voor dat zij naar hun land van
herkomst terugkeerden ontmantelden zij zowel het vliegveld van St. Denijs Westrem alsook dit te
Gontrode waar de grote hal in brand werd gestoken. De spoorlijn van Zottegem naar Gent, welke in die
tijd aangelegd was langs Gontrode over de wijk Kalverhage, langs de Kouterslag tussen de zandbergen
en de visvijvers, werd bij het achteruit trekken der Duitse troepen opgeblazen. Zo werden verscheidene
bruggen de lucht ingejaagd. Een brug waar de spoorweg over de Molenbeek liep te Gontrode, een tweede
brug aan de visvijvers in de Kalverhage te Melle, de bruggen aan de Kouterslag recht tegenover het
college te Melle, de brug aan de dreef van het kasteel van Pottelberghe en de installatie aan Melle station
werden vernield.”	
  
We kunnen deze vernielingen gemakkelijk situeren.
Fig. 3
”...De spoorlijn van Zottegem naar Gent, welke in
die tijd aangelegd was langs Gontrode over de
wijk Kalverhage, langs de Kouterslag...”
Dit is de omgelegde lijn 122, die dus al was
aangelegd in 1918, maar mogelijk nog niet in
gebruik genomen.
”... de bruggen aan de Kouterslag, recht
tegenover het college te Melle...”
Het gaat hier over de doorgang van de omgelegde
lijn 122 onder lijn 50. Op onderstaande foto van
de vernieling is er echter nog geen enkele
roetaanslag boven de tunnelportalen te zien. De
doorgang was dus nog niet in gebruik.
”...de installatie aan Melle station...”
Over een grote lengte werden steunmuren voor de bijkomende verhoogde doorgangssporen vernield.
Op foto 4 zien we op de voorgrond de vernielde steunmuren. Daar achter ligt de vrij intact gebleven hoge
opbouw voor de bijkomende sporen met hun perrons, waarop al schuilhuisjes zijn gebouwd. Aan het
stationsgebouw is een trap en overdekte loopbrug naar de perrons te zien. Het dak van de goederenloods
is door de ontploffing van de steunmuren zwaar beschadigd.

Fig. 4

Fig. 5

Foto 5 toont van dichterbij de hoge opbouw met de perrons. De schuilhuisjes zijn gedeeltelijk vernield.
De eerste gewelfboog is zwaar beschadigd. Het grootste gedeelte van de hoge perronopbouw met de
overige gewelfbogen is wel intact gebleven. Het is duidelijk dat de verhoogde lijn nog in aanbouw was.
De hierna volgende prentkaart toont het station van Melle na de vernielingen van 1918. Het
stationsgebouw draagt nog sporen van de ontploffingen. De dakbedekking is beschadigd. Het dak van de
perronoverkapping moet ook nog worden hersteld. Het dak van de goederenloods is al wel vervangen.
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Tegenover het station heeft het hoge bouwwerk voor de verhoogde sporen geen schade opgelopen. Ter
hoogte van de goederenloods is nog de overdekte trap te zien die naar de loopbrug over de sporen
voert. Vooraan is de onbeschadigd gebleven hoge brug over de straat te zien. Ze heeft een stenen
balustrade, wat duidt op een klassieke gemetselde boogbrug, zoals toen gangbaar was. Van aan de brug
begint het hoge perron. Vooraan tegen de brug moet nog een steunmuur worden gebouwd. Op de
voorgrond is er reeds een aanzet te zien van een hoge berm.

Fig. 6
Bedenking
De omgelegde lijn 122 was dus al aangelegd ten tijde van de vernielingen in 1918, maar nog niet
opengesteld voor het treinverkeer. De oorlogsschade aan de lijn was echter zo groot dat het niet mogelijk
was om de lijn op korte termijn in gebruik te nemen. Noodgedwongen bleef men de oude lijn 122 verder
gebruiken.
Enkele jaren later, in 1923, werd de nieuwe expresslijn 50A voor het treinverkeer geopend, waardoor de
doorgang in Melle uiteindelijk minder werd belast, en er in feite kon worden volstaan met één
gemeenschappelijke doorgangslijn. De omgelegde lijn 122 werd dan samen met het ganse
ontdubbelingsproject blijkbaar opgegeven.

5. De periode na de eerste wereldoorlog
Onderstaande prentkaart toont het station van Melle enige tijd na de eerste wereldoorlog. De overdekte
trap en de loopbrug zijn afgebroken. Het stationsgebouw heeft een nieuwe dakbedekking gekregen. De
perronoverkapping is ook hersteld. De sporen liggen klaarblijkelijk in de schaduw van de overeind
gebleven hoge opbouw voor de verhoogde lijn. Het bijgebouw van het station is nu verlengd tot tegen de
overweg.

Fig. 7
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6. Lijn 50 in Kwatrecht
Oorspronkelijk kruiste lijn 50 de Brusselsesteenweg in Kwatrecht met een overweg. Deze werd in de late
jaren dertig vervangen door een brug, die op precies dezelfde plaats werd gebouwd waar voordien de
overweg lag. Naar Melle toe werd lijn 50 over een grote afstand verhoogd. Tijdens de bouwwerken
gebruikte men tijdelijke omleggingssporen, die aan de noordzijde langsheen de oude lijn werden
aangelegd.
Onderstaande prentkaart toont de vroegere overweg en het station van Kwatrecht aan de
Brusselsesteenweg.

Fig. 8

Fig. 9

Op foto 9 is de bouw van de brug over de Brusselsesteenweg te zien, met op de voorgrond de tijdelijke
omleggingssporen.

7. Raadpleging van het Archief en Documentatiecentrum van Melle
In het Archief en Documentatiecentrum van Melle is zeer belangrijke informatie beschikbaar.
Spoorwegplannen van voor de eerste wereldoorlog
Het meest interessante plan is n° 6, dat dateert van 1909. Het is een volledig uitgewerkt sporenplan. Het
plan reikt van Melle tot voorbij de Kouterslag.
▲ Zuid

Kouterslag	
  

Melle	
  

Fig. 10

▼ Noord

In Melle zijn de twee dubbelsporige doorgangslijnen weergegeven. Bij nader toezien blijkt echter dat
volgens dit plan de eerste twee sporen in Melle hoog zouden liggen en de volgende twee laag. Aan de
Kouterslag zou de omgelegde lijn 122 met een brug over lijn 50 gaan. Dat komt echter helemaal niet
overeen met wat er in werkelijkheid werd gebouwd. Als we er nu van uitgaan dat men om praktische
redenen de niveau’s van de doorgangssporen naderhand heeft omgewisseld, komt alles wel uit De eerste
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twee sporen in Melle zouden dan uiteindelijk laag liggen en de laatste twee hoog. Aan de Kouterslag zou
de omgelegde lijn 122 onder lijn 50 gaan i.p.v. er boven.
Op basis van het sporenplan n° 6 en de vooropstelling dat de niveausituatie uiteindelijk werd omgekeerd,
kon dan onderstaand schematische sporenplan worden opgemaakt, zoals het uiteindelijk had moeten
worden. Duidelijkheidshalve zijn ook de bruggen over de Geraardsbergsesteenweg ingetekend.
Er waren opvallend veel overloopsporen voorzien tussen de verschillende lijnen. Deze sporen moesten
toelaten om alle treinen over de gepaste doorgangssporen in het station van Melle te voeren. Alle
kruisingen waren voorzien op gescheiden niveau’s om het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Een ander interessant plan is n° 5 van 1910/1911. Het toont lijn 50 van Kwatrecht tot aan de Kouterslag.
Over de ganse lengte is de lijn weergegeven als te verhogen, met vervanging van alle bestaande
overwegen door bruggen, en wel aan de Brusselsesteenweg, de Kalverhagestraat, de dreef van het
kasteel van Pottelberghe en de Kouterwegel. Lijn 50 gaat aan de Kouterslag uiteindelijk over de
omgelegde lijn 122 i.p.v. er onder. Er is ten noorden langsheen lijn 50 een voorbehouden strook grond te
zien, bestemd voor de aanleg van tijdelijke omleggingssporen vanaf Kwatrecht tot aan de Kouterslag, te
gebruiken gedurende de werken. Dit plan blijkt duidelijk deel uit te maken van het eindontwerp.
Afbeeldingen
De afbeeldingen fig. 2, 3, 4, 5 en 6 in deze tekst zijn ook afkomstig van het Archief en
Documentatiecentrum van Melle

8. Onderzoek van de huidige toestand
Het station van Melle en de directe omgeving
Langsheen het stationsgebouw is het tracé van de vroegere lage sporen nog goed te herkennen. De
huidige sporen liggen nu verhoogd, maar wel op een niveau dat lager is dan het oorspronkelijk voorziene.
Onder de vlakke spoorwegbrug moest het straatniveau worden verlaagd om voldoende vrije
doorgangshoogte te bekomen. Aan de stationszijde is de verhoogde lijn afgewerkt met een berm. Aan de
achterzijde langs de Kruisstraat wordt de verhoogde lijn afgeboord met een betonnen steunmuur tussen
bakstenen kolommen. Het lijkt er op dat deze kolommen overblijfsels zijn van het oude hoge bouwwerk
met de perrons. Naast de brug zijn er twee brede uitbouwen in baksteen. Dat zijn allicht de eindmuren
van de vroegere hoge perrons. De bakstenen basis van de bruggenhoofden is mogelijkerwijze nog die
van de oorspronkelijke boogbrug.
Het bruggencomplex aan de Geraardsbergsesteenweg
Dit bruggencomplex is een homogeen bouwwerk in baksteen, op twee bruggen na. Het complex werd
blijkbaar als één geheel gebouwd, in de kenmerkende spoorwegbouwstijl van voor de eerste
wereldoorlog. Alleen de buitenste brugfronten van het complex zijn afgewerkt met versieringen in
natuursteen. De steunmuren zijn als één geheel gebouwd, waarbij de muren vloeiend overgaan in de
bruggewelven.
In totaal zijn er vijf bruggen, waarvan er één in feite een samenbouw is van twee tegen elkaar gebouwde
bruggen, met de bedoeling om er één dubbelsporige brug van te maken. We onderscheiden volgende
bruggen, met volgende aangenomen nummering van noord naar zuid, dus van Melle naar Gontrode toe.
Brug 1 : Lage boogbrug voor twee sporen (ongebruikt)
Brug 2 : Hoge boogbrug voor één spoor (ongebruikt)
Brug 3 : Samenbouw van lage vlakke brug voor één spoor en lage boogbrug voor één spoor (ongebruikt)
Brug 4 : Hoge vlakke brug voor twee sporen (nu gebruikt door de verhoogde lijn 50)
Brug 5 : Lage boogbrug voor één spoor (nu gebruikt door lijn 50A/4 noord)
De twee vlakke bruggen zijn duidelijk veel later gebouwd dan de boogbruggen.
Brug 5 is blijkbaar gebouwd ter vervanging van een boogbrug, die veel hoger moet geweest zijn dan de
huidige brug. Onder de huidige brug zijn in het metselwerk sporen te zien van de aanzet van het gewelf
van de oorspronkelijke hoge boogbrug.
Uit het weergegeven sporenplan fig. 10 kunnen we de oorspronkelijke bestemming van de bruggen
afleiden.
Het bruggencomplex is een belangrijke en goed bewaarde getuige van het ontdubbelingsproject. Hopelijk
wordt het als dusdanig behouden en krijgt het ooit een restauratiebeurt.
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De viaducten van de lijnen 50A en 50A/4 zuid over de omgelegde lijn 122 aan de Kouterslag
Beide viaducten zijn enkele jaren geleden gerestaureerd. Spijtig genoeg werd daarbij de metalen brug
van lijn 50A/4 zuid afgebroken en vervangen door een berm.
Lijn 50 vanaf Kwatrecht
Tussen de brug van Kwatrecht en de Kouterslag ziet men op luchtfoto’s ten noorden langsheen het
huidige tracé van lijn 50 over een aanzienlijke afstand een duidelijk afgetekende strook grond. Dit is het
tracé van de tijdelijke omleggingssporen die werden gebruikt gedurende de bouw van de verhoogde lijn
50 en de brug van Kwatrecht.

9. Raadpleging van de dienst Historische Kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut
(NGI)
De dienst Historische Kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut beschikt voor Melle over
topografische kaarten op schaal 1/20.000 van de jaren 1910 en 1937, met als nummer “22/6” en als
benaming “Oosterzele”.
De kaart van 1910
De spoorwegtracés op deze kaart komen goed overeen met wat op het afgeleide sporenplan fig. 10 staat.
Aan de Kouterslag gaat lijn 50 over de omgelegde lijn 122 en loopt van daar verhoogd door naar de
bijkomende hoge sporen in Melle. De omgelegde lijn 122 loopt van aan de onderdoorgang naar de lage
sporen in Melle. Van aan de Kouterslag zijn ook de van lijn 50 aftakkende overloopsporen 50/x (eigen
benaming) te zien die ook naar de lage sporen in Melle gaan. Daarbij gaat het overloopspoor 50/x zuid
inderdaad onder de verhoogde lijn 50 door, wat de reden was om de bijkomende sporen in Melle zo hoog
aan te leggen. De tracés van de nieuwe lijn 50A en de bijhorende overloopsporen 50A/4 noord en zuid
zijn ook reeds op de kaart weergegeven.
De kaart van 1937
Deze kaart toont de situatie van de spoorlijnen kort vóór de tweede wereldoorlog. Wat onmiddellijk
opvalt is dat er van het tracé van de omgelegde lijn 122 nog alleen enkele bermen overblijven. De
onderdoorgang onder lijn 50 is volledig verdwenen. Lijn 50 is nu verhoogd vanaf Kwatrecht tot voorbij de
Kouterslag. Langsheen de noordzijde van de verhoogde lijn 50 is de strook grond te zien waarop de
tijdelijke omleggingssporen lagen gedurende de aanleg van de verhoogde lijn. Van aan de Kouterslag
daalt lijn 50 geleidelijk af naar Melle, loopt aan de Geraardsbergsesteenweg over de verbrede brug 3 en
gaat in Melle over op de oude lage doorgangssporen. Nabij Melle sluit de oude lijn 122 aan op lijn 50. De
expresslijn 50A/4 en de twee overloopsporen 50A/4 zijn ook weergegeven. Het overloopspoor 50A/4
noord heeft wel een nieuw tracé gekregen ten zuiden van lijn 50 i.p.v. ten noorden ervan. Alle lijnen zijn
hier weergegeven als zijnde in gebruik.

Algemene conclusie
Op basis van bovenstaande verzamelde informatie kan nu in een volgende tekst “Deel 2 - Reconstructie
van het verloop van de spoorwegprojecten” een voorzichtige reconstructie worden gemaakt van het
verloop van de spoorwegprojecten in Melle.	
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