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Woord vooraf 

De voorbije zomer zat fijn in mekaar, alleszins het weder, mooie dagen om te genieten van de 
buitenlucht, mindere, ja zelfs meerdere serieuze regendagen, de tijd om ons te wijden aan 
studie en de voorbereiding van verschillende projecten waarvan de uitvoering heel dichtbij 
kwam. 

We mochten dan ook terecht als vereniging fier zijn op de grote publieke belangstelling die 
onze activiteiten in verband met de herdenking van die beginperiode van Wereldoorlog I te 
Melle kende. Er was de lezing op 5 september laatstleden in het gemeentehuis, dit in 
samenwerking met het Davidsfonds Melle. Op 7 september stelden we onze nieuwe publicatie 
voor, een mooi en geïllustreerd boek, getiteld: “Ik zal ze horen roepen, oorlogsleed te Melle in 
1914” (auteur: Paul Neirinck), en op diezelfde dag organiseerden wij een drietal gegidste 
wandelingen met als thema diezelfde grote oorlog te Melle. ’s Morgens onthulde burgemeester 
Dirk De Maeseneer een prachtig en gepast monumentje op de Collegebaan ter herdenking van 
de slachtoffers van die fameuze slag te Melle op 7 september 1914. 

Als Melse heemkundige vereniging zijn en blijven wij ook de komende jaren een actieve 
partner in de speciaal daarvoor opgerichte werkgroep die in onze gemeente alle activiteiten 
rond het herdenken van die grote oorlog coördineert en staat onder het voorzitterschap van 
onze schepen van cultuur, Frank De Vis. De eerstvolgende activiteit is een groots 
publieksmoment op zaterdag 11 oktober eerstkomend aan het monument gelegen op het 
Gemeenteplein en in 1934 opgericht ter ere van de te Melle in oktober 1914 gesneuvelde 
Franse Marinesoldaten n.a.v. hun strijd tegen de invallende Duitse troepen. 

Behoudens diverse bijdragen die zeker uw aandacht niet zullen ontgaan vindt u in voorliggend 
nummer enige praktische info m.b.t. te koop gestelde en pas uitgegeven publicaties. Over 
onze activiteiten leest u uiteraard een verslagje en dan zijn er nog de verschillende 
aankondigingen die we u niet wilden onthouden. 

Mocht u actief deel willen uitmaken van onze prachtige ploeg Melse heemkundigen dan kunt u 
steeds een bestuurslid contacteren en wie weet vindt u met uw kunde en mogelijkheden 
aansluiting bij onze concrete werking. U bent van harte welkom en we zijn er ook zeker van 
dat u snel ons enthousiasme zult delen en genoegdoening zult vinden in uw bijdrage voor het 
erfgoed dat ons dagelijks en in onze onmiddellijke omgeving bevindt. 

 

Jan Olsen 
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Camille Melloy en de Groote Oorlog 
door Daniël Lemmens 

 

Toen de eerste wereldoorlog uitbrak was priester-dichter Camille Melloy, pseudoniem voor 
Camille De Paepe (1891-1941), 23 jaar oud. Hij was leraar Frans aan het H. 
Drievuldigheidscollege  van de paters Jozefieten te Leuven. Ondertussen studeerde hij 
thomistische filosofie aan de universiteit. Op 25 augustus van dat eerste oorlogsjaar legde hij 
zijn eeuwige geloften af. De eerste weken van de oorlog verbleef hij, samen met zijn broer, 
pater Theodoor (Leopold De Paepe), bij zijn ouders in de Kloosterstraat te Melle. Op advies 
van hun oversten, scheepten ze in te Oostende om zich naar Weydbridge in Engeland te 
begeven waar de paters een groot college runden. 

In augustus 1915 werden alle Belgen, jonger dan 29 jaar, 
onder de wapens geroepen. Dat was dus ook het geval met 
Camille Melloy. Hij vertrok naar een kamp , gelegen te 
Auvours in Frankrijk. Daar kreeg hij een opleiding voor 
brancardier. Wat later bevond Camille zich aan het front in 
de sector van Diksmuide. Hij maakte er het frontleven mee, 
haalde soldaten op en bracht ze naar de schuilplaatsen. De 
sfeer van die tijd verwoordde hij op volgende manier tijdens 
zijn 11 julitoespraak te Leuven in 1919 : “Links in de verte 
spookten de puinen van Nieuwpoort, en over de naakte 
watervlakte grauwvlekten de verminkte hoeven van 
Wolvennest, ter Stille, Violette en Rijkenhoek; teekenden 
zich af, op den levenloozen achtergrond, de donkergroene 
lijnen der loopgraven, en hier en daar, een reke verdroogde 
boomstammen, lijk galgen, waarrond raven wiekten, naar- 
krassend… Bij poozen spon en weefde een fijne regen als 
een lijkwade over dat veld van dood en verdoemenisse. 
Alleen de schildwachten stonden buiten, hun bruine helm en 
regenmantel glimmend-nat, en staarden gelaten en 
droomend voor zich.  

Binnen in de schuilholen lagen de jassen (dat is de naam die men aan de soldaten gaf in de 
loopgrachten van 1914-‘18), vermoeid van het nachtwerk, gulzig te slapen; hun moede lijf 
leek een doode vleeschklomp, zoo dierlijk-verlangend-naar-ruste was het op het vuile stroo 
neergestort, en lag het log, roerloos, in ’t bemodderde kakipak, als smoordronken. Een niet-te-
noemen reuk van slijk, verzuurd eten, schimmel, zweet en vuilen adem, hing in de bedorven 
lucht, walgelijk…”. 

Af en toe kregen de soldaten een paar dagen verlof om te recupereren. Dit was het geval voor 
Camille op Kerstdag 1915. Bij deze gelegenheid hielp hij de aalmoezenier in de kloosterkapel 
van Wulpen (een deelgemeente van Koksijde) om er de nachtmis te  verzorgen. Hij werd er 
getroffen door een prachtig, indringend, triestig  lied “Jezus, koning van de vrede”dat vertolkt 
werd door een bariton in het Vlaams. Het Kerstmismysterie is ook een onderwerp dat de 
dichter later met voorliefde zal behandelen. Zijn broer, pater Theodoor, die over de dichtkunst 
van Melloy menige voordracht hield, verklaarde zelfs dat Camille als knaap, zijn stalleke van 
Bethlehem had, die hij in zijn gedichten kleur en leven heeft gegeven. Voor zijn strijdmakkers 
aan het front dichtte hij het aangrijpende “Noël des Jasses”: 
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Nous sommes de pauvres soldats: 
La boue alourdit nos capotes, 

Nous sommes tous cassés, tous las, 
Nous sommes de pauvres soldats, 
Dont le corps et le Coeur grelotte. 

 
Bénis donc les pauvres soldats! 

Qu’en eux ta bonne paix demeure 
Jusque dans l’affre des combats; 
Et si dans la melée ils meurent 
Qu’elle adoucisse leur trépas. 

 
Het noodlot sloeg toe. Camille kreeg tyfus en moest zes maanden verpleegd worden in het 
hospitaal te Calais. Na zijn herstelverlof werd hij bediende aan de kliniek van De Panne waar 
hij verbleef tot aan de bevrijding. In 1917 kreeg Camille speciale toelating om met zijn broer 
op reis te gaan naar Rome. In datzelfde jaar overleed zijn zuster Marie-Anne. Wanneer hij, na 
de oorlog thuis op bezoek kwam, vond hij zijn moeder terug die, door de 
oorlogsomstandigheden en het verlies van haar dochter, heel wat ouder was geworden. 

Camille Melloy hernam zijn plaats als leraar van de poësis te Leuven en beëindigde zijn studies  
theologie aan de universiteit aldaar. 

Die oorlogsperiode was voor Camille als dichter heel belangrijk geweest. Hij schreef er zijn 
eerste verzen zowel in het Nederlands als in het Frans. Toch zal de Franse taal zijn keuze 
worden. Hierover ondervraagd, verklaarde hij dat de gedichten die hij opstuurde naar 
Nederlandstalige bladen zoals de Belgische Standaard geen respons kreeg en dat dit wel het 
geval was met zijn Franstalige gedichten die verschenen in het frontblad Notre Belgique, 
waarvan priester Leush, die er de stichter-directeur was, persoonlijk en regelmatig verzen 
vroeg aan Melloy. Deze verschenen dan onder de pseudoniem van Théorbe en Joe 
Moonlight. Later werden deze bijdragen gebundeld in   “Nous…sur l’Yser” met werk van 
Belgische dichters aan het front . In een “Concours des auteurs du front” kreeg hij zelfs 
een prijs met zijn “Petites Images du Front”. Ook Théodore Botrel publiceerde  gedichten 
van Melloy in  de Nouvelliste de Bretagne. Naast Botrel, waren er ook nog Edmond Rostand 
en Pierre Nothomb (vader van de Waalse politicus Charles-Ferdinand) die als eersten Camille 
Melloy’s ontluikend talent stimuleerden. Andere elementen die de keuze voor het Frans mede 
bepaald hebben waren ongetwijfeld de uitstekende leraar Frans aan het instituut van de paters 
Jozefieten  te Geraardsbergen, zijn latere studies in de Franse Letterkunde en zijn 
betrekkingen en vriendschap met diverse Franstalige auteurs. In interviews getuigde hij 
overduidelijk dat die keuze geen uiting was van franskiljonisme, integendeel. Trouwens , 
achter de Franse taal schuilt in Melloy’s werk, een echte Vlaamse persoonlijkheid en ziel. Zijn 
inspiratie was door en door Vlaams. Melloy mocht dan in het Frans schrijven, zijn verdiensten 
voor Vlaanderen zijn niet te onderschatten. Naast gedichten over Vlaanderen, maakte hij ook 
Vlaamse schrijvers bekend in het buitenland door reportages en essays te publiceren. Hij 
vertaalde in het Frans boeken van Stijn Streuvels en Felix Timmermans, met wie hij zeer 
goede relaties had. 

Met het vooruitzicht een reeks artikelen te publiceren in ons tijdschrift over Melloy en de 
eerste wereldoorlog, brachten we een bezoek aan de Bibliotheca Wasiana te Sint-Niklaas. 
Deze instelling, die een deel is van de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, bewaart allerlei 
documenten en publicaties  van personen uit  het Waasland. Camille Melloy heeft op het einde 
van zijn leven een tijdje in Waasmunster gewoond, dit als aalmoezenier van de Rozenbergabdij 
en is gestorven in de kliniek van Sint-Niklaas. De familie heeft toen, onder de benaming van 
het Melloyfonds, het archief aan de Bibliotheca Wasiana vzw geschonken. Niettegenstaande we 
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reeds vroeger kennis maakten met dit uitgebreide archief, waren we blij verrast zoveel 
informatie en documentatie terug te vinden over de gebeurtenissen en publicaties van Melloy 
in verband met de eerste wereldoorlog. We vonden er foto’s, reisdocumenten, verlofpassen en 
een hele reeks gedichten en prozastukken. Het leven van de soldaten, die Jassen genoemd 
werden, boeide hem buitenmate met bijdragen als ‘Un jasse en son gite songeait’, ‘Profils de 
Jasses’ en een voordracht uit 1920 met als titel ‘L’Ame des Jasses’. Het kerstgebeuren mocht 
niet ontbreken met ‘Le Noël des morts’ en de aandacht voor de kunst troffen we aan in ‘L’Art 
au front en Notre Dame de l’Yser’ waarin hij de expressieve kracht van Joe English beschreef. 
Opvallend is ook zijn komische eenakter ’La défaite du Cafard’ en vooral zijn merkwaardige 
toespraak ‘Van nu…en vroeger’, die hij te Leuven hield op 11 juli 1919 (Groeningedag). 

We zullen in de volgende nummers van ons tijdschrift De Gonde regelmatig bijdragen 
verzorgen over Camille Melloy en de Grote Oorlog.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 
 

GEZOCHT: Functie voorwerp beantwoord 
 
In De Gonde 2014 nr. 2 (p. 6) vroegen we of lezers ons konden 
vertellen waarvoor het afgebeelde flesje uit de collectie van het 
Gemeentelijk Museum Melle ooit diende. Mark Ardriaens en Marc 
Urmel contacteerden ons, Piet Swimberghe publiceerde zijn 
antwoord in Knack-Weekend van 4 tot 10 juni laatsleden. Het 
betreft hier dus een flesje om truffels in te bewaren, deze flesjes 
werden met de mond geblazen en bestonden uit dik glas. Truffels 
zijn sinds mensenheugnis al een (dure) lekkernij, al bij de farao’s 
was het eten ervan reeds bekend. 
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Dichtwerk beschrijft oorlogsellende 
van 7 september 1914 te Melle 

door Jan Olsen 

 
Een paar jaren terug kregen we van Marie Hertegonne uit Melle een schriftje ter inzage, een 
schriftje vol met dichtwerk, dat ook wel eens kon gezongen worden, bijeen geschreven door 
haar moeder Clara Gillis. Wij mochten dit inscannen en op een gepaste manier en moment in 
de belangstelling brengen. 

Clara Gillis werd te Melle geboren op 22 juni 1896 als dochter van Petrus en Sophie Smesman, 
zij huwde in 1927 te Gontrode met Leonce Hertegonne die afkomstig was van Gijzenzele en 
een jaar ouder was dan zij. Clara Gillis overleed te Gontrode op 17 december 1968. 

Toen begin Wereldoorlog I een 
deel van Melle letterlijk in brand 
stond, namelijk op 7 september 
1914, was ook Clara Gillis zoals 
vele andere Mellenaars daar 
meer dan normaal totaal van 
onderste boven. Bovendien wilde 
zij, op haar manier, meehelpen 
de directe noden van de 
verschillende ontheemden uit de 
Collegebaan (toen nog een deel 
van de Brusselsesteenweg) die 
have en goed kwijt waren en 
sommigen onder hen bovendien 
familieleden onder de burgerlijke 

slachtoffers van die Duitse raid telden, te lenigen. Daartoe schreef Clara o.a. een treffend en 
beklijvend lied, dat zowel de gruwel van die dag beschrijft als de emotie die bij de Melse 
bevolking leefde. 

Ook Clara Gillis verloor op deze dag een oom langs moederszijde, met name Theophiel 
Smesman, Hij werd dood geschoten door twee Duitse ulanen. Georges en Romain De Visscher, 
respectievelijk 18 en 11 jaar oud, waren aanverwanten van Clara en werden eveneens 
gruwelijk afgemaakt door de Duitse invaller*. 

Op de onthulling op zondag 7 september 2014 van het monumentje in de Collegebaan ter 
herdenking van de slachtoffers van voormelde slag, las burgemeester Dirk De Maeseneer 
n.a.v. zijn speech,  een stukje voor uit Clara’s gedicht “De schrikkelijke verwoesting te Melle”. 

Wij houden er aan dat ook u, beste lezer, het gedicht in extenso kunt lezen. Wie het verhaal 
over die bewuste 7de september 1914 in al haar facetten wilt leren kennen, kan dit nalezen in 
het pas, door onze heemkundige vereniging, uitgegeven boek “Ik zal ze horen roepen, 
oorlogsleed te Melle in 1914” (auteur: Paul Neirinck), verdere gegevens i.v.m. dit boek vindt u 
elders in voorliggend nummer van ons tijdschrift. 
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*Theophiel Smesman en Sophie Smesman (de moeder van Clara Gillis) werden respectievelijk geboren in 
1863 en 1856, allebei te Melle, als kinderen van Franciscus Smesman (afkomstig uit Sint-Denijs-
Westrem) en Hortentia Verschooris (uit Melle). Hun broer Jozef Smesman, geboren in 1875, huwde met 
Marie Vermeulen. Uit dit huwelijk werd o.a. een dochter geboren, namelijk Maria Margaretha Smesman 
die echtgenote werd van Michel De Visscher, deze laatste was een broer van de door de Duitsers op 7 
september 1914 laffelijk vermoorde jongens Georges en Romain. 

Over Maria Margaretha Smesman schreef ons bestuurslid Luc De Ruyver in De Gonde (2008 nr. 2 p. 3 
e.v.) een bijdrage, zij was toen net honderd jaar geworden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fietszoektocht Melse bloemisterijen 

Uitslag wedstrijd: Yves Van Lokeren uit Merelbeke mag zich de gelukkige winnaar noemen van de 
fietszoektocht ‘Melse bloemisterijen’, die werd georganiseerd door onze heemkundige vereniging, zijn 
prijs zal hem eerstdaags worden bezorgd. 



 

De Gonde 2014 nr. 3            - 7 - 

	  

  

Heemkundig nieuws 
door Daniël Lemmens & Jan Olsen 

 
“Ik zal ze horen roepen” 
Oorlogsleed te Melle in 1914 

Op zondag 7 september 2014 precies honderd jaar na 
een fameuze slag te Melle tegen de Duitse invaller, in 
het begin van Wereldoorlog I, stelde onze 
heemkundige vereniging in de feestzaal van het 
College van de paters Jozefieten onder grote publieke 
belangstelling het boek “Ik zal ze horen roepen” voor 
dat samengesteld werd door Paul Neirinck, de 
dynamische voorzitter van de Melse gemeentelijke 
cultuurraad. Buiten het materiaal dat hijzelf sinds vele 
jaren verzamelde maakte hij dankbaar gebruik van de 
resultaten van het speurwerk in vaak nooit eerder 
ontgonnen archief dat werd verricht door onze 
bestuursleden Rolande Van heden en Christophe Baele.  

Het mooi geïllustreerd boek met harde kaft en 175 
pagina’s tellend is te koop tegen de prijs van 19,00 
EUR, het kan aangeschaft worden in het Melse 
gemeentehuis (Infodienst, Gemeenteplein 1), het 

Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum (Brusselsesteenweg 393-395) en de 
Bib (Kruisstraat 2A). 

U kunt het boek ook toegestuurd krijgen door overschrijving van 25,00 EUR 
(verzendingskosten inbegrepen) op de rekening van de Heemkundige Vereniging De Gonde: 
IBAN: BE24 4483 5863 2138, BIC: KREDBEBB met vermelding ‘boek WO I’.  
 

 
 

Monumentje ter herdenking van de slachtoffers van 7 september 1914 

Op zondag 7 september 2014 herdacht het gemeentebestuur in aanwezigheid van o.a. de 
bewoners van de Collegebaan te Melle de slachtoffers van het drieste geweld verricht door de 
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Duitse troepen in deze omgeving, precies, dag op dag honderd jaar geleden. Het was het 
eerste harde contact in onze gemeente met wat die eerste grote oorlog ook onze inwoners vier 
jaar lang zou bieden. Kunstenaar Frank Vanhooren uit Desselgem schonk het beeldengroepje 
in keramiek gemaakt en de naam dragend “Oorlogsherinneringen deel II” (het is een deeltje 
uit een drieluik) en de gemeente zorgde voor een gepaste sokkel en plaatje met enige 
toelichting. 

 

In zijn toespraak las burgemeester Dirk De Maeseneer o.a. een stukje voor uit een lied 
geschreven door de Melse Clara Gillis (zie ook elders in dit nummer) die toen, in 1914, 18 jaar 
oud was en de verschrikking van die gruwelijke dag treffend beschreef. Samen met de 
kunstenaar onthulde de burgemeester dan het monumentje, dat geen gepastere plaats kon 
krijgen dan daar, op dat vroegere stukje Brusselsesteenweg dat vandaag de naam 
Collegebaan draagt en het toneel was van bruut oorlogsgeweld honderd jaar geleden.  

Verslag herdenkingsactiviteiten 

Op 5 september laatstleden organiseerde in aanloop van de herdenkingsdag van 7 september 
1914 te Melle, samen met de Melse Davidsfondsafdeling, een lezing in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 

 

De sprekers, Patrick Goossens en Lieve Meiresonne (de auteurs van het boek ‘Vlaanderens 
Niemandsland 1914, uitgegeven door het Davidsfonds in 2009) alsook ons bestuurslid, 
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Christophe Baele, wisten een afgelopen zaal meer dan twee uur lang te boeien met het verhaal 
van die eerste grote confrontatie van het oorlogsgebeuren in 1914 te Melle. 

Op 7 september kwamen meer dan 70 mensen opdagen voor de gegidste wandelingen in de 
omgeving van het gebeuren op 7 september 1914. Met veel fotomateriaal wisten de gidsen 
Paul Neirinck en Christophe Baele het geïnteresseerd publiek mee te voeren naar het 
oorlogsleed dat hier precies honderd jaar geleden onze inwoners overviel. 

Noteer in uw agenda! 

Op zaterdagnamiddag 11 oktober eerstkomend wordt aan 
het Gemeenteplein en op de gemeentelijke begraafplaats 
een grootse herdenking georganiseerd die de te Melle op 9 
en 10 oktober 1914 gesneuvelde Franse marinesoldaten wil 
herdenken. In het gemeentehuis zal ook een tentoonstelling 
met het verhaal van die Franse marinesoldaten te 
bezichtigen zijn vanaf 13 t.e.m. 24 oktober tijdens de 
openingsuren aldaar. Op diezelfde dag worden er ook 
wandelingen in de omgeving georganiseerd (vertrekpunt: 
het gemeentelijk sport- en recreatiedomein aan de 
Kouterslag). 

Voor verdere concrete gegevens dient u de plaatselijke pers 
en het gemeentelijke informatieblad “Melle in Beweging” 
alsook de gemeentelijke webstek te raadplegen. 
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Chiro Melle: 50 en 75 jaar jeugdbeweging in Melle 

In 1939 engageren enkele jonge paters van het College Melle zich om zich 
bezig te houden met de jongens van de parochie. In het jeugdlokaal van 
het H-Hartklooster komen zij regelmatig samen om spelletjes te spelen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verhuizen de jongens naar het College 
waar ze gebruik maken van de faciliteiten en vormen zij officieel Chiro 
Sint-Martinus. In 1959 verhuist de chiro naar het nieuwe lokaal in de 
Kruisstraat en komen ze onder de hoede van de parochiepriesters. 
 
In 1964 richt één van de parochiepriesters de meisjesgroep Chiro Sint-

Geertrui op. Ook de meisjes kennen hun start in de gebouwen van het H-Hartklooster. 
Elke zondag komen de chiroleden samen om te spelen en tijdens de zomermaanden gaan ze 
op kamp. 
 
Eind de jaren zestig verandert er heel wat. Er komt een tweede lokaal voor de jongens. Chiro 
Sint-Martinus wordt Chiro Scheldering en Chiro Sint-Geertrui wordt Chiro Geertrui. De 
afdelingsnamen van de jongens veranderen van Jongknapen, Burchtknapen en Knapen in 
Sjamfoeters,  Speelclub, Rakkers en Toppers. Die van de meisjes veranderen van Sterretjes, 
Zonnemeisjes, Kroonmeisjes en Kristimeisjes naar Speelclub, Kwiks, Tippers en Tiptiens. 
Kerels en Aspiranten behouden hun naam. Naast het spel besteedt de chiro Melle ook 
aandacht aan maatschappelijk engagement. 
 
In 1972 verhuizen de meisjes naar hun nieuw lokaal in de Lindestraat. Jongens en meisjes 
huizen nu dichter bij elkaar en werken nog meer samen. 
In de jaren tachtig valt het ledenaantal bij alle jeugdverenigingen terug, maar 1989 is voor 
Chiro Melle een feestelijk jaar. Dan vieren de jongens hun 50-jarig bestaan en de meisjes hun 
25-jarig bestaan. 
 
In 2014 zijn er nieuwe lokalen voor de jongens en worden de lokalen van de meisjes 
gerenoveerd. In dit jubileumjaar zijn er feesten in het weekend van vrijdag 26 en zaterdag 27 
september en brengt Chiro Melle een boek uit ‘Chiro Melle, een plezant boek over 50 en 75 
jaar jeugdbeweging in Melle’. 
	  

• Meer dan 500 foto's: foto's van heel lang geleden, lang geleden en niet zo 
lang geleden. 

• Verschillende thema's zoals spel, tochten, kamp, leiding, feest, ... 
• De leukste herinneringen en anekdotes van verschillende Melse 

chiromensen door de jaren heen. 
• Collector's item: 494 pagina's, harde kaft, gebonden. 
• Het boek kwam tot stand in samenwerking met de erfgoedcel Viersprong 

Land van Rode. 
• Dankzij de financiële steun van CERA kost dit boek slechts EUR 20,00. 

 
De oplage van het boek is zeer beperkt. Bestellen via www.chiromelle.be/events/event/boek/ 
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IN HET VOORBIJGAAN 

 
Schalkse schlagers 

 

 

door Norbert De Meyer 

‘Hier, pak aan, dat is iets voor jou.’ 
Om zijn mond speelde een zure glimlach alsof hij net van de tandarts kwam met een 
opgezette wang. Hij had nog steeds dezelfde flodderbroek aan die hij al jaren droeg en met 
dat geruite overhemd, waarvan de knopen om zijn buik knelden, leek hij een cowboy uit een 
B-film. Zijn pet zag eruit alsof hij er ook zijn neus in uit snoot. Van vriendelijkheid liep hij over, 
mijn jeugdvriend. Met krassen in zijn gezicht en nog wel elders ook op dat Bourgondisch lijf. 
Voor zoiets was de zomer een hete en luie tijd. 
Met een vraagteken tussen de ogen prikte ik het gele blad uit zijn stompe vingers. Het zag er 
beduimeld uit, verschoten door het diffuse licht van verloren jaren. 
Wat me meteen opviel, was de ellenlange titel van wat op het eerste gezicht gedichten leken, 
maar ik had me misrekend: “Deze liederen mogen door iedereen gezongen worden, zij 
bevatten niets tegen de zeden”. Zo las de kop in een vet lettertype, de komma inbegrepen. 
‘Liedjesteksten uit de oude doos’, bromde hij vergenoegd, ‘gevonden tijdens de grote kuis. 
Door mijn vrouw, die heeft de kuisziekte.’ 
Het klonk als: had ik dat geweten, ik was er nooit aan begonnen. 
‘Ha ja?’ was mijn schaarse antwoord dat weifelde tussen vaststelling en vraag. 
Hij knikte met zijn onontwarbare kiespijnglimlach. 
Ik was blij met het buitenmaatse formaat van het blad, zodat zijn gezicht er voor enkele 
minuten achter schuil ging. 
‘Veermanslied’, zo heette de eerste tekst van de mij obscure R. Van de Velde, die ook voor de 
muziek had gezorgd, daterend uit 1950. Bij veermannen denk ik meteen aan Filip de Pillecyn’s 
meesterlijke roman ‘Mensen achter de dijk’ (1949). Het zag er naar uit dat alle volgende 
liedjesteksten uit die naoorlogse periode stamden. Vierenzestig jaar oud, antiek dus. The 
Beatles zongen in de jaren ’60 over die leeftijd die mij toen nog mijlenver af leek, maar helaas 
vandaag al voorbijgestreefd: ‘When I get older losing my hair, many years from now…’ 
Het chagrijn voor wat me middels dit gele vel werd aangereikt, ebde langzaam weg. Mijn ogen 
vlogen over de rest van de dubieuze woorden, waarvan de titels opbolden van vreugd en 
smart: ‘Ik ben altijd te laat gekomen’, ‘En de Jan kwam thuis’, ‘Twee vrienden’, ‘De paraplu’, 
‘Het kosterke’, ‘De boemlala’… 
‘Ken je die?’ vroeg hij langs zijn kwabbige neus weg. 
Ik schudde bedenkelijk het hoofd. Hoe zou ik? 
‘Mijn moeder wel’, klonk het fier. ‘Ze is 93.’ 
’93?’ hakkelde ik, ‘dat zijn inderdaad liedjes van toen zij nog jong was.’ 
‘Ze heeft me er een paar van gezongen, ze kende sommige woorden nog uit haar hoofd. Maar 
het zingen zelf was vals, euh… erbarmelijk. Ach ja, wat wil je’, klonk zijn galmende lach al bij 
voorbaat, ‘op die leeftijd zal ik al lang niet meer zingen.’ 
Daar twijfelde ik geen moment aan en ik giechelde met een jongens-onder-elkaar gedoe. 
‘Maar mooi was het toch’, zei hij schaapachtig. ‘Toen was het leven nog simpel, zei ze, en een 
beetje naïef, dat vooral, maar toch…’ 
Ik liet hem brabbelen en focuste me intussen op de rest van het zelfs verso bedrukte gele 
blad. Er stonden inderdaad voor die tijd scabreuze dingen in. Zoals deze: “En de Jan kwam 
thuis, de Jan kwam zat naar huis / Wat vond hij op zijn kamerke, een vreemde hoed in huis / 
Wie zijn hoed is dit, wie zijn hoed is dat / Wie zijn hoed mag dat toch zijn? / Maar Jantje dat is 
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een waterpot die uw moeder kocht voor mij / Ik heb de wereld rondgerezen (sic) al wel een 
jaar of tien / Maar een waterpot met pluimen op heb ik nog niet gezien.” 
En deze is ook raak, zij het voor simpele zielen: ‘De boerkens hebben het aards paradijs / door 
Adam verloren hervonden, / ze roeren de lepel als was het om prijs / in de rijstpap die 
hemelse spijs.’ 
Mijn grimlach werd almaar fleuriger. 
‘Rare dingen, nog nooit van gehoord’, schuddebolde ik. 
‘Tja, het is om je een breuk te lachen, vooral als je ze mijn moeder hoort zingen.’ 
Daar probeerde ik me nogmaals een voorstelling van te maken. Ik verbeeldde me hoe de 
woorden met een krakend stemmetje uit haar keel piepten, een meisjesstem die misschien 
héél lang, maar echt héél lang geleden als sexy kon hebben geklonken, al was seks in haar tijd 
zo taboe als vandaag een scheef woord over de Rode Duivels laten vallen. 
‘Tof’, zei ik, het papier traagzaam als een ossenwagen, bedenkelijk dichtvouwend. Ik stak het 
hem toe als een vergiftigd geschenk. 
‘Je mag het houden’, wimpelde hij mijn teruggeefpoging af. 
‘Echt? Je moeder…’ 
‘Ho maar, ze heeft nog enkele kopieën en trouwens…’, hier remde hij even af als een auto die 
net niet uit de bocht gaat, ‘ze heeft die niet meer nodig, ze is al 93…’ 
Hij leek gek op herhalingen. 
‘Oké, dank je’, knikte ik, al wist ik voor de drommel niet wat ik met dat papier aan moest. 
Soit. 
Hij keek me aan met zijn stille-waters-hebben-diepe-gronden-ogen, draaide zich om en weg 
was-ie. 
Later las ik de lyrics, gezeten in de gouden zomerzon met een sangria binnen handbereik, 
rustig door en, toegegeven, ik heb me heimelijk verkneukeld en geproest. 
In de plooien van de volgende dagen liep ik er welgezind bij, terugdenkend aan onze 
ontmoeting en de “schlagers van toen”, de laatste woorden monkelend uit een van de 
songteksten die begod niet toepasselijker konden zijn: ‘Ontmoet u mij eens op de straat / 
wees dan heel kies en fijn, / en doe niet als een onverlaat en zing dan mijn refrein.’ 
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De spoorwegen in en rond Melle 
Deel 2 - Reconstructie van het verloop van de spoorwegprojecten 

door Roger Schoonjans 

 
Inleiding 
 
De hierna volgende voorzichtige reconstructie van het verloop van de spoorwegprojecten in en 
rond Melle is gebaseerd op de gegevens en bedenkingen in de voorafgaande tekst “Deel 1 - 
Verzamelde informatie betreffende de spoorwegprojecten”. 
 
1. De situatie vóór de eerste wereldoorlog 
 
De lijn Brussel-Gent (lijn 50) was een zeer drukke hoofdlijn met ook veel goederenvervoer. De 
lijn Geraardsbergen-Gent (lijn 122) was eveneens een drukke lijn met vooral veel 
goederenvervoer van en naar Henegouwen. Beide lijnen kwamen samen voor het station van 
Melle, dat één enkele dubbelsporige doorgang had. De gezamenlijke doorgang van alle 
treinverkeer leidde echter tot voortdurende overbelasting. Om dit probleem weg te werken 
werden er uiteindelijk  grootse projecten voorzien. 
 
Om de hierna volgende beschrijving van deze projecten beter te kunnen volgen geven we hier 
eerst het uiteindelijk voorziene sporenplan weer. 

 

 
 
 

2. Het ontdubbelingsproject 
 
Dit was een groots project om de overbelasting van de doorgang in Melle tegen te gaan. De 
bedoeling van het ontdubbelingsproject was om in Melle twee aparte dubbelsporige 
doorgangen te creëren. 
 
Alle goederentreinen zouden daarbij de eerste twee bestaande sporen in het station gebruiken, 
om aldus een directe  verbinding te krijgen met het vormingsstation van Merelbeke, dat verder 

!	  	  Zuid	  

"	  	  Noord	  

Melle 

Kouterslag 



 

De Gonde 2014 nr. 3            - 14 - 

	  

naar Gent toe aan de noordzijde van lijn 50 lag. Alle reizigerstreinen zouden de twee 
bijkomende sporen gebruiken. 
 
Om de goederentreinen van lijn 122 op de eerste twee sporen te brengen werd voor lijn 122 
een omlegging voorzien, die vanaf Gontrode langs de Kalverhage naar de Kouterslag zou 
lopen, om daar onder de plaatselijk te verhogen lijn 50 door te gaan, en uiteindelijk op de 
eerste twee sporen in het station van Melle uit te komen. Van aan de onderdoorgang van de 
omgelegde lijn 122 zou lijn 50 rechtstreeks naar de nieuw aan te leggen bijkomende sporen in 
Melle gaan. 
 
Om de goederentreinen op lijn 50 ook op de eerste twee sporen te brengen waren er twee 
overloopsporen  voorzien. Noemen we deze met eigen benaming 50/x. Deze overloopsporen 
zouden aan de Kouterslag aftakken van de verhoogde lijn 50, langsheen deze lijn naar Melle 
lopen en kort voor het station aansluiten op de naastgelegen omgelegde lijn 122. 

Het overloopspoor 50/x zuid moest daartoe lijn 50 kruisen, en wel op gescheiden niveau. De 
oplossing was om lijn 50, die voor de onderdoorgang van de omgelegde lijn 122 aan de 
Kouterslag toch al verhoogd moest worden, ook verder te verhogen tot in Melle, om een 
onderdoorgang van het overloopspoor 50/x zuid toe te laten. Aangezien dit kort vóór het 
station van Melle voorzien was, zouden de nieuwe doorgangslijn 50 en de bijbehorende 
perrons in het station van Melle in hun geheel moeten verhoogd worden. De straat naast het 
station zou de eerste twee sporen blijven kruisen met de bestaande overweg, en dan onder de 
bijkomende hoge sporen doorgaan met een brug. 
 
De reizigerstreinen op lijn 50 zouden uiteraard rechtstreeks op de nieuwe verhoogde lijn 50 in 
Melle komen.  
 
De reizigerstreinen op lijn 122 daarentegen zouden naar de nieuwe verhoogde lijn 50 moeten 
worden omgeleid. Voor de treinen komend vanaf Geraardsbergen zou één van de sporen van 
het oude tracé van lijn 122 worden gebruikt, dat naar Melle toe ook zou worden verhoogd om 
aan te sluiten op de verhoogde lijn 50. De treinen naar Geraardsbergen toe zouden vanaf de 
verhoogde lijn 50 het hierna beschreven overloopspoor 50A/4 noord gebruiken naar de 
omgelegde lijn 122. 
 
3. Het project voor de expresslijn 
 
Er liep intussen ook een tweede, veel meer omvattend project, dat voorzag in de aanleg van 
een volledige nieuwe expresslijn 50A van Brussel naar Gent. Deze lijn was uitsluitend bedoeld 
voor de doorgaande sneltreinen. Ze zou op enige afstand ten zuiden van Melle langslopen. Er 
werden twee overloopsporen 50A/4 voorzien tussen de expresslijn 50A en de verhoogde lijn 50 
in Melle. 
 
Het overloopspoor 50A/4 zuid zou vanaf lijn 50A met een lus overgaan op het tweede spoor 
van het oude tracé van lijn 122, vervolgens onder lijn 50A doorgaan en tenslotte opklimmen 
naar de verhoogde lijn 50 in Melle. 
 
Het overloopspoor 50A/4 noord zou vanaf lijn 50A eerst afdalen naar de omgelegde lijn 122 en 
er samen mee onder de verhoogde lijn 50 doorgaan. Daarna zou het opklimmen naar de 
verhoogde lijn 50 in Melle. 
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4. Werken in de periode vóór de eerste wereldoorlog 
 
Eén van de eerste werken voor de projecten was de bouw van de nodige bruggen over de 
Geraardsbergsesteenweg. Deze werden gebouwd als boogbruggen in metselwerk, zoals toen 
gangbaar was. Overlopen we nog even de bestemming van de bruggen, met volgende 
aangenomen nummering van noord naar zuid. 
 
Brug 1: Voor één spoor van de omgelegde lijn 122 en voor het overloopspoor 50/x noord 
Brug 2: Voor het naar de verhoogde lijn 50 opklimmende overloopspoor 50A/4 noord 
Brug 3: Voor het tweede spoor van de omgelegde lijn 122 
Brug 4: Voor beide sporen van de verhoogde lijn 50 
Brug 5: Voor het overloopspoor 50/x zuid 
 
Een volgend werk was het bouwen van de onderdoorgang voor de omgelegde lijn 122 aan de 
Kouterslag. Dit moest uiteraard gebeuren zonder het drukke treinverkeer op lijn 50 te 
hinderen. Om de bouw van de onderdoorgang en de verhoging van lijn 50 mogelijk te maken 
werd lijn 50 plaatselijk omgelegd op een voorlopig tracé ten noorden langsheen de werken. Dit 
voorlopig tracé liep dan verder naar Melle over brug 1. De onderdoorgang aan de Kouterslag 
omvatte drie enkelsporige tunnelkokers in metselwerk, twee voor de sporen van de omgelegde 
lijn 122, en één voor het overloopspoor 50A/4 noord. 
 
Vanaf Gontrode werd het tracé van de omgelegde lijn 122 aangelegd. Daarvoor werden enkele 
bruggen gebouwd en werden de nodige bermen aangelegd. 
 
Voor de nieuwe lijn 50A en het overloopspoor 50A/4 zuid werden ook reeds viaducten over het 
tracé van de omgelegde lijn 122 gebouwd. Deze moesten immers voltooid zijn vooraleer de 
omgelegde lijn 122 kon in gebruik genomen worden. 
 
De bouw van de onderdoorgang van overloopspoor 50/x zuid onder de verhoogde lijn 50 was 
voor de eerste wereldoorlog waarschijnlijk nog niet aangevat. 
 
Aan het station van Melle waren al wel uitgebreide bouwwerken verwezenlijkt voor de 
verhoogde lijn 50, zoals de bouw van de brug over de straat naast het station, de 
hoogliggende perrons, de trap en de loopbrug over de eerste twee sporen, en tenslotte de 
lange steunmuren. 
 
5. De eerste wereldoorlog 
 
Bij het begin van de  eerste wereldoorlog was de omgelegde lijn 122 reeds aangelegd en 
grotendeels afgewerkt, maar nog niet opengesteld voor het treinverkeer. Het oude tracé van 
lijn 122 was nog steeds in gebruik. In Melle was er dus nog steeds één gemeenschappelijke 
doorgang over de oorspronkelijke sporen.  
 
Het is meer dan aannemelijk dat de werken voor de projecten tijdens de oorlogsjaren niet 
werden verdergezet. 
 
In 1918 kwam er dan een keerpunt. Door de terugtrekkende Duitse troepen  werden er 
verschillende bruggen op de omgelegde lijn 122 opgeblazen, waaronder de belangrijke 
onderdoorgang aan de Kouterslag. In het station van Melle werden steunmuren voor de 
verhoogde lijn vernield. De overige bouwwerken in Melle bleven grotendeels gespaard. De 
bruggen over de Geraardsbergsesteenweg en de twee viaducten over de omgelegde lijn 122 
ontsnapten wonderwel ook aan de vernieling.  
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6. De periode na de eerste wereldoorlog 
 
De omgelegde lijn 122 was onbruikbaar door de vernielingen. De heropbouw zou zeer veel tijd 
en werk vragen. Er werd dan beslist om het oude tracé van lijn 122 verder te blijven 
gebruiken. De voorlopige omgelegde lijn 50 was ook bruikbaar gebleven. Na een eerste 
opruiming van het puin in het station van Melle was het treinverkeer er terug mogelijk. 
 
Waarschijnlijk heeft men toen de verdere uitvoering van het ganse project voor de 
ontdubbeling van de doorgang in Melle al in vraag gesteld, en werd er voorrang gegeven aan 
de verdere aanleg van de expresslijn 50A. Zodra deze lijn in gebruik zou komen, zou de 
overbelasting van de doorgang in het station van Melle logischerwijze afnemen, en zou er 
uiteindelijk kunnen worden volstaan met één gemeenschappelijke doorgangslijn. Er werd dan 
afgezien van verdere werken voor het ontdubbelingsproject. 
 
De aanleg van de expresslijn 50A en de overloopsporen 50A/4 werd verdergezet. Het 
overloopspoor 50A/4 noord kon de onderdoorgang aan de Kouterslag echter niet meer 
gebruiken. Er werd noodgedwongen een nieuw tracé voor gekozen, ten zuiden langsheen lijn 
50 i.p.v. ten noorden ervan. Het overloopspoor 50A/4 zuid werd aangesloten op het oude tracé 
van lijn 122. 
 
De expresslijn 50A werd dan in 1923 in gebruik genomen. Daardoor werd de 
gemeenschappelijke doorgang van lijnen 50 en 122 in Melle inderdaad minder belast en werd 
er definitief afgezien van het project voor de ontdubbeling van de doorgang in Melle.  
 
In het station van Melle werden de trap en de loopbrug afgebroken, maar klaarblijkelijk 
behield men de hoge perronopbouw met de gewelfbogen, samen met de brug over de straat. 
 
7. De periode vóór de tweede wereldoorlog. 
 
In de late jaren dertig werd de overweg van de Brusselsesteenweg in Kwatrecht vervangen 
door een brug. Om dat toe te laten werd eerst de nog steeds gebruikte voorlopige 
omleggingslijn langsheen lijn 50 verder doorgetrokken tot voorbij Kwatrecht. Lijn 50 werd dan 
volledig verhoogd vanaf Kwatrecht tot voorbij de Kouterslag. Aangezien de onderdoorgang 
aldaar opgegeven was, kon er worden volstaan met een minder grote verhoging. De restanten 
van de onderdoorgang werden afgebroken. Naar Melle toe moest het nieuwe verhoogde tracé 
van lijn 50 dan in een vloeiende lijn aansluiten op de oude laagliggende sporen. Voor de 
oversteek van de Geraardsbergsesteenweg gebruikte men daartoe brug 3, die werd verbreed 
voor dubbelspoor door aanbouw van een nieuwe bijkomende brug. Na de ingebruikname van 
de aangepaste lijn 50 werd de voorlopige omleggingslijn vanaf Kwatrecht tot Melle 
opgebroken. 
 
8. De periode na de tweede wereldoorlog 
 
In het begin van de jaren vijftig werd beslist om de doorgang in het station van Melle 
uiteindelijk toch te verleggen op het indertijd voorziene verhoogde tracé. Dit kaderde in een 
project voor modernisatie en elektrificatie van lijn 50. 
 
De verhoging in Melle zou toelaten om de overweg naast het station af te schaffen en te 
vervangen door een brug. Er werd echter beslist om de verhoging lager te houden dan de 
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oorspronkelijke. Er moesten immers geen andere sporen meer worden overgestoken, zoals 
indertijd was voorzien in het ontdubbelingsproject.  

Van het hoge bouwwerk dat de vernielingen van 1918 had overleefd werd het  bovenste 
gedeelte afgebroken. Sommige delen van de onderbouw, zoals de gemetselde kolommen aan 
de Kruisstraat, bleven behouden in het nieuwe verhoogde tracé. Naast het station werd de 
oude boogbrug over de straat afgebroken en vervangen door een nieuwe vlakke brug. Om 
onder die lager liggende brug voldoende doorgangshoogte te bekomen werd het straatniveau 
plaatselijk verlaagd. 
 
Aan de Geraardsbergsesteenweg werd brug 4, die was voorzien voor de oorspronkelijk zeer 
hoog liggende sporen, afgebroken en vervangen door een lager liggende vlakke brug. 
 
De oude lijn 122 en het overloopspoor 50A/4 zuid werden naar Melle toe ook verhoogd, om te 
kunnen aansluiten op de nieuwe verhoogde lijn 50. De aangepaste lijnen werden in 1956 in 
gebruik genomen. De oude laagliggende sporen in het station van Melle konden dan worden 
opgebroken. In 1961 tenslotte werd de elektrificatie van het volledige traject Brussel-Gent 
voltooid. 
 
Het stationsgebouw van Melle werd bewaard. Als historisch belangrijk spoorwegmonument zou 
het eerlang een grondige restauratiebeurt en een nieuwe bestemming krijgen.	  	  
	  

Melle Frankrijk koestert haar patrimonium 
door Linda De Geest 

 
Melle was al heel vroeg een belangrijke stad omdat hier de geldstukken werden gemaakt met 
het zilver uit de zilvermijnen. Melle is lange tijd een sous-préfecture geweest en ligt ook op de 
weg naar Compostella, vandaar dat hier destijds op korte afstand van elkaar vele 
architecturale pronkstukken werden gebouwd, bijvoorbeeld de drie Romaanse kerken en een 
gerechtsgebouw (Hôtel de Ménoc). 
Toen al deze glorie een beetje uitgedoofd raakte, wou men in Melle graag iets doen om het 
waardevolle patrimonium te herwaarderen. 
 
Revalorisatie van het patrimonium 
 
In 1977 werd Jean Bellot verkozen tot burgemeester. Spekslager Bellot was een autodidact die 
was gepassioneerd door kunst, natuur en milieuzorg. Hij had bijzonder veel goede ideeën en 
één ervan was om de kaart van het toerisme te trekken. Om ’s zomers veel mensen naar Melle 
te lokken, organiseerde hij tentoonstellingen in de kerken Saint Pierre en Saint Savinien. Jean 
Bellot kende veel kunstenaars en ambachtslui persoonlijk en hij nam het grootste deel van de 
organisatie op zich. 
 
De oorspronkelijke bedoeling van de kunsttentoonstellingen was om mensen van kunst te 
laten genieten in de leegstaande historische gebouwen en kerken en hen zo meteen ook deze 
prachtige architectuur te laten herontdekken. 
 
De Biënnale 
 
Na drie legislaturen werd Jean Bellot opgevolgd door Pierre Poupin, een burgemeester die iets 
minder gepassioneerd was door kunst en cultuur. Op dat moment namen Françoise Lemaire en 
de huidige burgemeester Yves Debien, die toen al in de gemeenteraad zetelden, de taak op 
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zich om het artistieke werk van Bellot verder te zetten, waarbij de ex-burgemeester van op de 
zijlijn alles stipt bleef opvolgen en bijsturen. 
 
In 2003 werd de eerste Biënnale georganiseerd met eigentijdse kunst. Van bij de eerste editie 
werd Dominique Truco aangesteld als artistiek directeur. ‘Dominique is degene die de 
Mellenaars en de tentoonstelling met elkaar verbindt’, zegt eerste schepen Françoise Lemaire, 
‘zij is van onschatbare waarde voor de organisatie van onze Biennale.’ 
 
De deelnemende kunstenaars komen van over de hele wereld en zijn zeker niet de minste. In 
2013 kwamen meer dan 30.000 bezoekers naar Melle om de Biennale d’art contemporain te 
bekijken. En ze genieten niet enkel van de kunst, maar ook van de gebouwen waarin de 
kunstwerken worden tentoongesteld. 
 
Enkele voorbeelden van kunstwerken die in 2013 
werden tentoongesteld in een historisch gebouw: 
 

 
 
Hôtel de Ménoc  Hôtel de Ménoc 
Fergus Martin & Anthony Hobbs (Ierland)  Serge Pey (Frankrijk) 
My Paradise is here  Dessins et installation de bâtons-poèmes  
 2013 

 
Église Saint-Savinien  Église Saint-Savinien 
Christian Jaccard (Frankrijk)  Motoi Yamamoto (Japan) 
Tableaux éphémères  Floating Garden, 2013 
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Permanente kunstwerken 
 
Soms gebeurt het dat de stad een kunstwerk aankoopt dat tijdens één van de Biënnales werd 
tentoongesteld en dat het moderne opus op die manier een vaste waarde gaat uitmaken van 
het cultureel patrimonium van Melle. 
 
Maar men durft ook verder gaan en moderne kunst integreren in architecturaal erfgoed. Deze 
combinatie van hedendaagse kunst en eeuwenoude gebouwen zorgt voor een geweldig 
contrast. 
 
Zo werd in 2010 het oude altaar in de Église Saint-Hilaire vervangen door een kunstwerk van 
Mathieu Lehanneur. Een constructie in witte marmer die oogt als vele fijne marmeren bladen 
boven elkaar, vult het koor en omvat zowel een altaar als een doopvont. Dit permanente 
kunstwerk geeft een bestendige meerwaarde aan de sedert 1998 als UNESCO-werelderfgoed 
erkende kerk. 
 

 
 
doopvont 

 
koor 

 
De toekomst 
 
In 2015 wordt de zevende Biennale internationale d’art contemporain de Melle georganiseerd 
en zullen weer duizenden toeristen en kunstliefhebbers kunnen genieten van het verrassende 
samenspel van diverse kunstvormen die over de eeuwen heen elkaar aanvullen. 
 
Binnenkort worden op de website www.biennale-melle.fr de kunstenaars aangekondigd die 
volgende zomer aan de Biënnale zullen deelnemen. 
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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 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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