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Woord vooraf
Op donderdag 26 maart organiseren we om 20 uur in de Bib te
Melle onze jaarlijkse algemene ledenvergadering met een kort
jaarverslag en een overzicht van onze lopende en komende werking,
maar de hoofdbrok van deze avond is wel de lezing door Luc De
Ryck (auteur van het boek ‘Terug naar Niemandsland, de
geschiedenis van de gebroeders van Raemdonck: mythe en
werkelijkheid en huidig burgemeester van Temse) over de
gebroeders Van Raemdonck. Zij sneuvelden dag op dag 98 jaar
geleden op 26 maart 1917 te Steenstraete. Edward en Frans Van
Raemdonck studeerden aan het College van de paters Jozefieten te
Geraardsbergen alwaar toen E.P. Theodoor De Paepe, een broer van
Camille Melloy, 12 jaar overste was. Frans Van Raemdonck volgde
tevens nog les aan het Jozefietencollege te Leuven. Er bestaat ook
enige correspondentie tussen de familie Van Raemdonck en E.P.
Theodoor De Paepe in verband met de oprichting van een monument
ter ere van hun gesneuvelde kinderen. In voorliggend nummer
besteed onze voorzitter daar een mooie bijdrage aan.
Zondag 26 april is het weerom Erfgoeddag. In het Gemeentelijk
Museum wordt dan een bescheiden tentoonstelling georganiseerd in
verband met de familie Gyselinck die tot 40 jaar geleden te Melle
verschillende generaties lang een ambachtelijke pijlenmakerij
runden ten behoeve van de talrijke leden van schuttersgilden die
Vlaanderen toen nog rijk was. In onze regio staat Erfgoeddag in het
teken van ‘De appel valt niet ver van de boom’.
Op zondag 21 december van vorig jaar vierde de afdeling Gontrode-Melle van ‘Tuinhier’, het
vroegere ‘Werk van de Akker – de Volkstuin’, haar 75-jarig jubileum, o.a. met een academische in het
gemeentehuis. Ons medelid Johan De Baets wijdt hieraan een ruim artikel. Toen de Franse priester Léon
Gruel (1824-1906) samen met de Brusselse drukker Joseph Goemaere in 1898 de Belgische ‘Ligue du
Coin de Terre et du Foyer Insaississables’ oprichtte zal hij niet kunnen bevroeden hebben dat meer dan
honderd jaar later hier in onze gemeente rond de feestdis mensen het decennialange bestaan van hun
vereniging, die toch haar wortels in voornoemd initiatief heeft zitten, zouden vieren. Een bijzonder
interessant boek terzake is zeker ‘Volkstuinen, een geschiedenis’, dat onder de redactie van Yves Segers
en Leen Van Molle, door het Davidsfonds, Kadoc en het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in 2007
werd uitgegeven.
We laten u hier ook even kennis nemen met een prachtig Mels erfgoedproject, het betreft een
documentaire onder de titel ‘Van winkelstraat tot woonstraat’, een film over de Tuinstraat,
gerealiseerd door Dirk Panier, David Slosse en Wim Verween, drie bewoners uit deze straat. Deze film
werd op 21 december laatstleden driemaal voor een bomvolle zaal in het Gildenhuis op Melle-Vogelhoek
vertoond. Het boek met dezelfde titel en een bijhorende DVD werd toen ook voorgesteld, deze is
nog te koop aan de zeer democratische prijs van 15,00 EUR. De makers mogen een serieuze pluim op
hun hoed steken. Het project mocht tevens rekenen op een finaciële ondersteuning door de Erfgoedcel
Viersprong.
Het jaar 1915 biedt u in juni ook de realisatie van het initiatief rond de door de gemeente aangekochte
bunker van de in Wereldoorlog I door de Duitse militaire bezetters ontwikkelde vlieghaven, o.a.
voor zeppelins, te Gontrode. Verderop hier krijgt u enige info daaromtrent.
Wie zijn/haar lidmaatschapsbijdrage voor 2015 nog niet hernieuwde kan dit vooralsnog, bij hen op wie
deze herinnering slaat, steekt in voorliggend nummer een geheugensteuntje en een
overschrijvingsformulier.
Veel leesplezier.
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Gebroeders Van Raemdonck sneuvelden in Niemandsland
Mythe en werkelijkheid
door Daniël Lemmens
De Groote Oorlog staat nog volop in de belangstelling. Er verschijnen nieuwe boeken en artikels in allerlei
tijdschriften. Er worden herdenkingen gehouden, tentoonstellingen en historische wandelingen
georganiseerd. Ook de gemeente Melle bleef niet ten achter. Op grootse wijze herdacht men de
gesneuvelde Franse Vlootfuseliers. Er was de onthulling van een monumentje ter herdenking van de
slachtoffers van 7 september 1914 aan de Collegebaan, op de plaats waar de septemberslag geleverd
werd, en in het college had de voorstelling plaats van het boek “Ik zal ze horen roepen. Oorlogsleed
te Melle 1914”. Men kon ook op verschillende momenten gegidste wandelingen rond dit thema
meemaken.
Aan de Groote Oorlog zijn heel wat aspecten verbonden. Zo heeft die periode ook bijgedragen om de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd te versnellen. Dat facet zal op de algemene vergadering van onze
heemkundige vereniging De Gonde behandeld worden onder het thema “De Gebroeders Van
Raemdonck sneuvelden in Niemandsland. Mythe en Werkelijkheid”. Hiervoor hebben we de heer
Luc De Ryck uitgenodigd. Hij is vandaag burgemeester van Temse maar begon zijn beroepsloopbaan als
leraar Nederlands-Engels-Duits. Later werd hij kabinetsmedewerker van Miet Smet en was actief in de
streekjournalistiek. Als zodanig evolueerde hij in de richting van de plaatselijke geschiedschrijving en
publiceerde hij biografieën over bekende Temsenaars zoals Clemens De Landtsheer, ooit secretaris van
het IJzerbedevaartcomité en Karel Aubroeck, beeldhouwer van de IJzerbeelden te Diksmuide.
Luc De Ryck brengt ons het verhaal van de gebroeders Edward en Frans van Raemdonck uit Temse, die
in de Eerste Wereldoorlog dramatische bekendheid verwierven, toen zij in de nacht van 25 op 26 maart
1917 sneuvelden te Steenstrate. Na een aanval op een Duitse stelling was Frans niet teruggekeerd.
Tegen het verbod van de overste in en ondanks de waarschuwingen van zijn vrienden, ging Edward toch
op zoek naar zijn broer in het niemandsland. Achttien dagen later vond men drie lichamen: Edward,
Frans en de Waalse korporaal Aimé Fiévez. Over de omstandigheden waarin het gebeurde en de precieze
posities van de lichamen is er veel onenigheid ontstaan zodat verschillende versies aanleiding gaven tot
een hevige polemiek. Bij de voorstelling van de zaken bleef de Waal Fiévez vaak onvermeld omdat men
de broers wilde uitspelen als symbolen van de Vlaamse strijd aan de IJzer.

Doodsprentje van de gebroeders Van Raemdonck (voor- en achterzijde)
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Rond de broers is zeer snel een mythe gegroeid, vertrokken bij wat men destijds hun ideale broederdood
noemde. Ze kreeg extra kleur doordat de broers zogezegd in elkaars armen sneuvelden zoals dit prachtig
werd afgebeeld door kunstenaar Joe English. Dit werd nog kracht bijgezet door hun vlaamsgezindheid,
die hen verhief tot symbolen van de Vlaamse strijd aan de IJzer. Hun boezemvriend en neef Clemens De
Landtsheer, waarmee de broers een uitvoerige correspondentie voerden tijdens de oorlog, samen met
Oscar Dambre, een frontmakker, hebben hun schouders gezet onder deze merkwaardige geschiedenis en
hen opgetild boven de massa naamlozen die aan het front sneuvelden en ze hebben hen aangewend als
hefbomen voor een groter politiek Vlaams bewustzijn.
In talrijke publicaties, meestal geschreven door vrienden of sympathisanten, werd de lof over de broers
zo gezongen dat de geloofwaardigheid er echter sterk onder leed.
Luc De Ryck maakte een grondige studie over de gebroeders Van Raemdonck, deze werd voor het eerst
gepubliceerd in het jaarboek van het Gemeentemuseum van Temse en later in 1996 in boekvorm
verspreid met als titel “Terug naar Niemandsland. Geschiedenis van de gebroeders Van
Raemdonck: mythe en werkelijkheid”. Naar aanleiding van de herdenking van de Groote Oorlog werd
dit boek vorig jaar herwerkt en opnieuw uitgegeven. Hierin maakte hij een waarheidsgetrouwe, zakelijke
reconstructie van het Van Raemdonckepos, een stuk boeiende Vlaamse geschiedenis. Luc De Ryck
schetste hun jeugd en leefwereld, hun frontervaringen, de groei van hun politiek bewustzijn, onderzocht
de omstandigheden van hun dood, het negeren van de Waalse korporaal, de politieke context, hun
evolutie als symbolen … en legde de grens bloot tussen mythe en werkelijkheid.
De gebroeders Van Raemdonck hadden banden, zij het onrechtstreeks, met onze gemeente. Beide broers
liepen school bij de paters Jozefieten te Geraardsbergen en Leuven, zustercolleges van het college van
Melle. In het Sint-Jozefsinstituut te Geraardsbergen werd op 24 juni 1934 een gedenkplaat onthuld op de
speelplaats ter ere van voornoemde gebroeders
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Aan onze studiemakkers Edward en Frans Van Raemdonck.
Dit weze voor immer een dankbare tolk.
Ze minden elkander, ze minden hun volk.

Gedenkplaat te Geraardsbergen

De onthulling was vooral het initiatief van de pater overste Theodoor De Paepe, een geboren Mellenaar,
broer van dichter Camille Melloy en van Benoit de Paepe, stichter van de schoenfabriek Mella in de
Tuinstraat. Voor dit initiatief kreeg hij een dankbrief van de moeder van de gebroeders Van Raemdonck
(zie hierbij de afdruk, brief van 14 juli 1934).
Ook de toenmalige secretaris van het IJzerbedevaartcomité Clemens De Landtsheer, jeugdvriend van de
gesneuvelden, stelde dit zeer op prijs en vroeg zelfs foto’s van de plechtigheid (zie brief van 21
september 1934) .

Dankbriefje van moeder Van Raemdonck (14 juli 1934)
Dankbriefje van Clemens De Landtsheer (21 september 1934)
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Toen men fondsen inzamelde om te Temse een monument aan de Schelde op te richten voor de
gebroeders Van Raemdonck, deed men ook beroep op de vrijgevigheid van de studenten te Leuven zoals
blijkt uit de briefwisseling van hun zuster Esther gericht aan de overste daar. Het oorspronkelijk idee
werd echter nooit gerealiseerd, in de plaats daarvan kwam er een monument voor alle gesneuvelde
Temsenaars, daarop prijken uiteraard ook de namen van de Van Raemdoncks.

Brieven van Esther Van Raemdonck aan pater
overste van het Jozefietencollege te Leuven
(datum niet bekend)

Op de 14de IJzerbedevaart (20 augustus 1933) wordt het beeld
m.b.t. de gebroeders Van Raemdonck, een werk van de Temse
beeldhouwer Karel Aubroeck onthuld. Het weze hier vermeld dat
de Melse kunstenaar Jules Vits hiervoor ook had meegedongen.
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Tot op onze dagen blijven de gebroeders Van Raemdonck ons beroeren en blijven ze voortleven op
uiteenlopende wijzen: het standbeeld aan de Paxpoort te Diksmuide, het monument in Steenstrate, de
Gebroeders Van Raemdonckkring in Sint-Niklaas … en in talrijke steden en gemeenten die een straat of
plein naar hen hebben genoemd zoals te Edegem, Kortrijk, Antoing ... Naast gelegenheidsherdenkingen
wordt hun gedachtenis jaarlijks levendig gehouden via plechtigheden in Steenstrate. De geschiedenis
van de Gebroeders Van Raemdonck, ook zonder de verbloemingen en bijkleuringen, blijven hun dubbele
symboliek bewaren, namelijk deze van de ideale broederliefde en de Vlaamse bewustwording.

Uit “Onze Temschenaars” nr. 7 (september 1917)
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Heemkundig nieuws
door Jan Olsen
Mooie iconografische aanwinsten voor het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum
Onlangs mochten we via Frank Teirlinck uit de nalatenschap van E.H. Joris Eeckhout* twee schitterende
foto’s met binnenzicht van de Sint-Martinuskerk te Melle in ontvangst nemen. Beide foto’s dateren zeker
van voor Wereldoorlog I, op de ene (naast het zijaltaar dat toegewezen is aan de H. Maria) zien we nog
één van de geschilderde staties van de Kruisweg hangen, deze werden in 1912 vervangen door
exemplaren in ceramiek gemaakt door de Melse beeldhouwer Jules Vits (1968-1935). Deze foto werd
genomen na het plaatsen van het beeld van de H. Gerardus van Majella (links op de foto te zien) en voor
de plaatsing van de nieuwe Kruisweg. Naar aanleiding van welk feest deze foto werd genomen konden
we echter nog niet achterhalen.

De andere foto werd genomen na de plaatsing van de drie grote brandglasramen in het koor van de SintMartinuskerk waarop het leven van Sint-Martinus wordt verbeeld, deze werden er aangebracht in 1910.
Op de achterzijde van de foto is de naam Louise De Pauw te lezen alsmede is er als tweede vermeld de
echtgenote van Louis Dhaese. Mogelijks gaat het hier over Marie Louise De Pauw (° te Wetteren in 1850)
die in het eerste kwart van de 20ste eeuw bij haar broer in de Wezenstraat woonde. De tweede vrouw is
misschien wel Maria Everaert (° te Melle in 1875), echtgenote van Carolus Ludovicus D’haese.
Zijn er lezers die ons bij het identificeren van deze foto’s verdere uitleg kunnen geven?
*E.H. Joris Eeckhout werd geboren te Wichelen op 26 maart 1920, hij werd priester gewijd te Gent op 16
april 1944 (tijdens Wereldoorlog II). E.H. Joris Eeckhout was o.a. pastoor te Melle (SintMartinusparochie) vanaf 1972 tot 1978, nadien werd hij pastoor-deken te Zomergem benoemd. Hij bleef
in die functie tot in 1992, nadien ging hij op rust en verbleef te Hamme alwaar hij overleed op 12 april
2010 op negentigjarige leeftijd.
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Gewezen kapelaan Alfons (Fons) Callebaut te Melle gaat op pensioen
In het driemaandelijks tijdschrift ‘Mededelingen Heemkring Okegem’ (39ste jaargang, 2014, nrs. 3-4)
lazen we in een bijdrage van Dr. Herman Stalpaert (p. 101-102) dat op 19 oktober 2014 de
afscheidsviering plaatsvond van pastoor Alfons Callebaut aldaar. Op 6 juli 1968 werd hij priester gewijd,
sindsdien kenden we hem als kapelaan te Melle, hij was er graag gezien en was een gekend figuur in het
verenigingsleven waarbinnen hij bij verscheidene onder hen de functie van proost waarnam, denken we
maar aan de Chiro. In 1988 werd hij pastoor benoemd te Okegem, jammer voor Melle maar tot vreugde
van de zielen in zijn nieuwe parochie. Daar omschreef men hem als ‘een priester met een groot
warmmenselijk hart, wars van bombastische formaliteiten, maar op het gepaste moment bewust van de
waarde van de étiquette’. In dezelfde bijdrage wenst Okegem E.H. Alfons Callebaut, die ook na zijn
benoeming regelmatig contact onderhield met Melle, nog vele gelukkige jaren tussen zijn boeken daar in
Denderhoutem.

Fons Callebaut in gezelschap van onze voorzitter, Daniël Lemmens, op de tentoonstelling “Een huis, een havenlicht …,
de kunstcollectie van Anton van Wilderode te gast in Melle’ (zomer 2011) in de expositieruimte Transept van het P.C.
Caritas.
Fons Callebaut ging op 19 augustus 2011 voor in de eucharistieviering in de kapel van P.C. Caritas, deze was
georganiseerd voor de academische zitting en de vooropening van de tentoonstelling i.v.m. de kunstcollectie van
Anton van Wilderode.

Een schitterend erfgoedkundig project op Melle-Vogelhoek
Velen hebben het mogen meemaken, ja drie bomvolle zalen
op 21 december laatstleden in het Gildenhuis voor de film
‘Van winkelstraat naar woonstraat, een kabas vol verhalen’,
een verhalenproject dat het rijke verleden van de
Tuinstraat op Melle-Vogelhoek prachtig evoceert.
Meer dan twintig personen, de meesten onder hen zijn
vandaag kranige tachtigers, ze woonden in deze felle
straat, ze waren er winkelier, middenstander, thuiswerker
of hadden een ijzersterke band met hun straat. Deze
documentaire film doorspekt met oud beeldmateriaal en
levendige interviews schetst een tijdsbeeld dat vijftig jaar
overspant. De vormgeving is professioneel, de inhoud
intens boeiend, meer dan een uur lang, geen moment van
verveling wordt de kijker gegund. Alles werd aaneen gereden, jawel van op het zijspan van een echte
Harleymotorfiets, door An Hernalsteen uit de Nonnenwegel, we kennen haar van op de Gentse
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Westerbegraafplaats alwaar ze sinds een paar decennia op een voor haar onnavolgbare wijze velen weet
te boeien over ons funerair erfgoed.
Meer dan terecht mogen we de drie initiatiefnemers, Dirk Panier, David Slosse en Wim Verween, allen
enthousiaste bewoners van hun geliefde Tuinstraat, een reuzenpluim toekennen voor de realisatie van
hun project, dat ook al kregen ze de steun van de Erfgoedcel Viersprong, met een zeer bescheiden
budget haar beslag kreeg.
Behoudens de film werd ook gezorgd voor een mooi boek, inclusief een DVD, nog steeds te koop aan
de zeer democratische prijs van 15,00 EUR. U kunt een exemplaar bestellen op info@tuinstraat.be of
gsm: 0486.60.92.51 (ophalen kan bij Wim Verween, Tuinstraat 60 te 9090 Melle).
U kunt zich het boek inclusief de DVD ook aanschaffen in het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum Melle.
Hierbij citeren we even een stukje uit het boek:
Roger Coussement was een ongelooflijk goeie patissier. Mensen kwamen werkelijk van heinde en ver om
hier hun pateetjes te kopen. Roger heeft zo op korte tijd veel geld gemaakt. Op een bepaald moment
werkte hij wel met zeven knechten. Die sliepen ’s nachts achteraan in zijn bakkerij. Zoiets was natuurlijk
maar al te goed geweten onder de meisjes hier in de straat en onder de vrouwelijke winkelbedienden.
Maar die knechten begonnen daarvan te profiteren. Op een bepaald moment begon het veel meer op een
rendez-vous huis te lijken. Tot ik er zelf genoeg van had en mijn dochters verbood om daar nog te
komen. Ja jong, als vader van zovele dochters, moet ge toch soms een extra oogje in het zeil houden.
Bij wijze van smaakgever publiceren we ook enkele foto’s uit het boek.

Lieve, de vrouw van bakker Norbert

Gaby, de vrouw van Georges Mil, gewezen uitbater van café De Vrede

Bakkerij Coussement en bakker Roger
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De schoenenfabriek Mella, opgericht door Benoit De Paepe,
een oudere halfbroer van Camille, ons best gekend als de
beroemde priester-dichter Camille Melloy

De ‘mekanieke’ meubelmakerij van René Van Zeveren

De Végé en de Centra
De bloemisterij van Urbain De Koker

	
  

Surfen op het net voor filmfragmenten en foto’s kan je ook hun webstek:
www.winkeltotwoonstraat.be

100 jaar geleden
In de notulen van het college van burgemeester en schepenen van Melle bijeengekomen in de zitting van
3 mei 1915 lazen we onder ‘Politie-gevangenneming van Mr. De Meyer, politiekommissaris en zijn
vervanging door Mr. Weyns, hulppolitiecommissaris van Gent’ volgende:
“Er wordt akte genomen van de gevangenneming van de heer Demeyer, politiecommissaris, door de
Duitse Militaire Overheid, den 23 april laatst en zijne vervanging door de Duitsche Overheid aangesteld,
met den heer Weyn, hulppolitiecommissaris te Gent, in dienst getreden den 1 mei 1915.”
In dezelfde zitting werd de beslissing genomen het politiebureel (dat zich toen in het huidig oudgemeentehuis, langs de Brusselsesteenweg gelegen, bevond) te behangen en te schilderen. Ook in de
gemeenteraadszitting van de 15de mei kwam deze onverkwikkelijke zaak aan bod.
“Er wordt kennis gegeven der voorvallen tusschen de Duitse Militaire Overheid en den heer De Meyer,
politiecommissaris van Melle, die thans naar Duitschland is overgebracht. Zijn plaatsvervanger Mijnheer
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Weyn ondercommissaris van Gent, zal vergoed worden aan 50 frank per maand, gelijkvormig aan de
voorschriften van den heer commandant Heik, voorzitter der politie te Gent, bij brief van 1 mei 1915.”
Pas na het einde van Wereldoorlog I kwam hij uit gevangenschap in Duitsland vrij. Hierbij drukken wij de
voorzijde en de achterzijde van een kaartje af die hij in 1916, gedurende zijn gevangenschap, naar
kennissen te Melle, met name de slachtersfamilie Gyselinck die op de hoek van de Brusselsesteenweg en
het Gemeenteplein woonde, stuurde.

Over politiecommissaris Gentil Demeyer schreven we in ons tijdschrift De Gonde, jaargang 28 (2000) nr.
2, dit naar aanleiding van het feit dat het tachtig jaar geleden was dat hij in de nacht van 12 op 13 juli
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1920 laffelijk werd vermoord door leden van de beruchte bende Van Hoe-Verstuyft. U kunt dit artikel via
het web nog nalezen, surfen dus naar www.erfgoedmelle.be (onder de rubriek Heemkundige Vereniging
De Gonde, Tijdschrift De Gonde jrg. 1971-2012). Gentil Demeyer ligt nog steeds begraven op de
gemeentelijke begraafplaats te Melle.

Rita Moeraert
In 1994 werd Rita een eerste maal verkozen als gemeenteraadslid, toen op de
lijst Volksunie. Tot voor kort zetelde ze voor de lijst GROEN! in de Melse
gemeenteraad. Na 20 jaar geeft ze de fakkel door aan haar partijgenote
Anneleen Monsieur. Rita was en is gekend voor haar zeer geëngageerd zijn en
haar constructieve houding. Ook al maakte ze steeds deel uit van de oppositie
toch lag ze mee aan de basis van een aantal mooie verwezenlijkingen, denken
we maar aan de oprichting van de GROS (Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking), de foetusweide op de begraafplaats, …
Via de raad van bestuur van de Erfgoedcel Viersprong, waarvan ze van bij de
oprichting deel uitmaakte, maakte ze zich ook verdienstelijk voor het erfgoed
in de regio.
Herdenkingsdag op 7 juni 2015 (o.a. te Gontrode)
In de nacht van 6 op 7 juni 1915 kwam het boven Gent tot een confrontatie tussen een Duitse zeppelin
en een Brits vliegtuigje. Wat de Duitsers voor onmogelijk hielden en de Britten ondoenbaar vonden werd
door de durf van Reginald Warneford die nacht verwezenlijkt. Het nietige vliegtuigje haalde de kolos
neer. De Gentenaars waren getuige van de ondergang van de keizerlijke zeppelin. Dit feit wordt op 7 juni
2015 herdacht waarbij verschillende activiteiten zijn gepland. Voor uitgebreide info kunt u terecht op de
volgende webstek: www.luchtschipontploftboven.gent .
Deze dag eindigt te Gontrode waar de site met de bunker en oriëntatietafel, die in Wereldoorlog I werd
gebouwd op het toenmalige Duitse vliegveld aldaar en recentelijk werd aangekocht door de gemeente
Melle, plechtig zal worden ingehuldigd door mevrouw Katrien François, echtgenote van gouverneur Jan
Briers. Deze site bevindt zich in de Rechte Ree (een zijstraatje van de Scheldeweg en bereikbaar tussen
de huisnummers 55 en 57). Ook u bent welkom, deze door o.a. het melse gemeentebestuur en de
Erfgoedcel Viersprong georganiseerde publieksactiviteit neemt een aanvang om 16.45 uur.
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IN HET VOORBIJGAAN

Onder de pannen

door Norbert De Meyer
Toen ik het uitschuifbare zoldertrapje naar beneden trok, raasde het gevaarte rakelings naast mijn hoofd.
Geluk schuilt in een hoekje.
Ik weet niet waar eerst te kijken zodra mijn ogen boven het trapgat uitsteken. Ik voel me er welkom als
een vos in een hoenderhok. Het donker is heer en meester, een soort grijzig duister dat alleen daar
thuishoort. In het gebroken licht dwarrelt stof op, spinnenwebben bengelen in sierlijke kralen rond het
dakraampje. Behalve een flard straatrumoer en het gejammer van een verkleumde vogel in de dakgoot
dringt hier niets door. Het peertje tegen de muur werpt een gierig bundeltje geel over de dode dingen.
Verbijsterd staar ik naar op elkaar gestapelde dozen, bizarre vormen die ik weet niet wat herbergen. Of
misschien leeg zijn als de doos van Pandora.
Links tegen de muur staat een elegant jaren ’60 dressoir, ooit een pronkstuk. Hoe, en vooral waarom, dit
affreuze meterslange meubel hierheen is gezeuld, doet me onbegrijpend schuddebollen. De laden
klemmen, de doffe sleutel in het valdeurtje kraakt schabouwelijk. Uit een van de laden puilt een
lijkengeur van bidprentjes en rouwbrieven, van schreeuwende felicitaties van communie- en andere
verjaardagfeesten en - ik durf ze nauwelijks aan te raken - liefdesbrieven. Ik ontcijfer mijn hanenpoten,
onthutst word ik teruggeflitst naar een andere eeuw waarin ik mijn diepste roerselen prijsgaf. Even
betasten, bekeuren, eraan ruiken, moeilijk slikken en terug opbergen. Aanraken om het afscheid uit te
stellen. Daarna die onwillige lade dicht geduwd. Slapende honden bijten niet. Nog niet.
Door mijn handen gaan gezelschapsspelletjes waarmee de kinderen woensdagnamiddagen zoet waren.
Dozen met verroeste speldjes, een plastic meccano, beduimelde sprookjesboeken, een kinderbijbel met
verhalen over superbrave mensen, de eerste leer- en leesboekjes met muizenoortjes, bevende
kleurkrassen en stoere uithalen. Met een schouderophalen de spijt om wat voorbij is verdoezelen, een
blos op de wangen, de aanzet van een glimlach, spleetogen. Heerlijke momenten, opgeslorpt door de tijd
en het stof dat erover aait en waakt. Zoals sommige mensen die erbij hoorden, nu groot in de wereld of
opgeslorpt door de natuur. Gezichten, naamloos of uitgegomd.
En daar zie, krantenpapier verfrommeld tot verpakking met daarin een schouwgarnituur waar moeder
zorg voor droeg alsof het van puur goud was. Daarnaast een fout reisgeschenk van de doodbrave,
weggekwijnde buurvrouw. Cadeautje dat uit verlegenheid niet meteen op de schroothoop werd
gedeponeerd. Voor zulke dingen waren zolders het ultieme tussenstation.
Na een poos snuisteren, grabbelen en rondneuzen, weggooien of toch niet, heb ik er plots genoeg van.
Dit gedoe is een Spartaanse marteling. Soms neem ik alleen wat stof af, verplaats dingen naar een
andere hoek tot bij een volgende gelegenheid. Zo ben ik nog een tijdje zoet.
Ik heb een paar spulletjes met veel trammelant door het trapgat gekieperd met bestemming vuilniszak of
rommelmarkt.
Als een hond met jeuk schud ik het stof uit mijn kleren, kam mijn alle richtingen uitwaaierende haren en
duw met leedvermaak het gammele trapje terug op zijn plaats.
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Zolders ruimen, een moment van bezinning, vertedering, melancholie. Ik werd nog maar eens met mijn
neus op de tijdelijkheid van alles en iedereen geduwd in de wetenschap dat ik zal verliezen. Of al
verloren heb. Het verleden was weer zo dichtbij. Véél te dichtbij. Om bang van te worden.

	
  

	
  
Tuinhier Gontrode - Melle
75 jaar
door Johan De Baets
(secretaris Tuinhier Gontrode - Melle)

	
  
Algemene geschiedenis
Het ‘Werk van den Akker en den Haard’ werd in Vlaanderen opgericht naar Frans voorbeeld in 1896. Via
Brussel is het over gans Vlaanderen verspreid. Het initiatief kwam van vooraanstaande katholieken. De
bedoeling was om de arbeiders weg te houden uit het verderfelijk stadsleven. Hiervoor werden
volkstuintjes ingericht voor diegene zonder een tuin. De vereniging heeft een ledenblad, vroeger de titel
dragend “De Volkstuin”. Na enkele naamsveranderingen is de naam sinds 2014: “Tuinhier”.
Een interessant artikel vind je op:
www.hetvirtueleland.be/cag/exhibits/show/geschiedenis-volkstuintjes?action=print
Tuinhier Gontrode – Melle
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog waren er in Gontrode een groepje actieve inwoners die
verschillende verenigingen opgericht hebben: pastoor Kamiel Poppe, Denis Michiels en Prudent De Corte.
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Prudent was naast schoolhoofd ook gewestelijk opziener van de volkstuinen.
Denis Michiels werd de eerste voorzitter, zijn opvolgers willen we hier ook vermelden: Emile De
Schauvre, Cyriel Dhont, Philippe Lampo, André Beirnaert (1989), Jan Geenen (1990) en Guy De Kinder
(2014).
De naam ‘Werk van den Akker Gontrode’ werd behouden tot 2014, het ogenblik dat de naam in Tuinhier
Gontrode – Melle werd veranderd. Wanneer Melle aan de naam werd toegevoegd is nu door niemand
gekend.
Het aantal leden schommelt over de jaren heen: er werd gestart met 17 leden, bij de viering van 50 jaar
in 1990 waren we met 70. Vandaag zijn we met 45; alhoewel dit aantal eigenlijk al achterhaald is. Na
onze viering werd de vraag gesteld door de afdeling van Scheldewindeke om bij ons te mogen aansluiten.
Hierdoor kregen we ineens 31 leden bij.

In 1990 werd het 50-jarig bestaan gevierd. Hierboven een copy van een
krantenartikel en enkele foto’s van de viering in het gemeentehuis. Links het
eerste blad van de speech van de toenmalige voorzitter André Beirnaert.

Foto van het bestuur met de verantwoordelijken
van de provincie, het gemeentebestuur en het
gewestelijk bestuur van Tuinhier

	
  

Nu 25 jaar later is er terug een reden om feest te vieren: we bestaan 75 jaar. Het werd een feest in
verschillende etappes. De officiële viering met een academische zitting in het gemeentehuis vond plaats
op 21 december 2014.
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Enkele herinneringen aan die viering:

Activiteiten:
Het jaarprogramma van Tuinhier ziet er volgt uit:
•
januari/februari: hutsepotfestijn
•
februari: eerste ledenvergadering
•
mei: plantenruil
•
juni/juli: tuintjeskeuring
•
november: tweede ledenvergadering
Sinds verschillende jaren wordt ieder jaar een etentje met Vlaamse hutsepot gemaakt. Het aantal
plaatsen is beperkt omdat in de kookpot voor maximum 115 man gekookt kan worden.
Ieder jaar worden de leden uitgenodigd voor een plantenruil die als doel heeft de overschot van zelf
gekweekte plantjes met de andere leden of niet-leden te ruilen.
De tuintjeskeuring gebeurd met een ‘inspecteur’ van het gewest. Hierbij worden alle leden in Gontrode
en Melle bezocht. Tijdens dit bezoek wordt de tuin (bloemen, groenten, ...) beoordeeld en krijgt de tuin
punten. De beste drie worden dan het volgend jaar figuurlijk in de bloemetjes gezet.
Op de ledenvergadering wordt er een voordracht gehouden over verschillende onderwerpen die met
het tuinieren, verzorgen van planten en de tuin in het algemeen betrekking hebben in ruimste betekenis
van het woord. We telden 54 onderwerpen sinds 1988.
Een klein overzicht willen we u meegeven:
•
Snoeicursus in samenwerking met de KWB
•
Kamerplanten en keukenkruiden
•
Aanplanten van fruitgewassen in de siertuin
•
Actuele problemen met insecten in de tuin
•
Algemeen teeltplan en combiteelten
•
Onderhoud van mechanisch tuingereedschap
•
De groene apotheek – kruiden
•
Teelt en onderhoud van Buxus
•
Voeding en gezondheid op uw bord
•
Aspergekweek van A tot Z. Kweek van witloof, groenlof en roodlof
•
Fuchsia’s van stek tot stam
•
De eetbare siertuin
•
Kleinfruit in de tuin en/of teelt van kleinfruit in pot
•
Solitaire bijen en het bijenhotel
Naast de traditionele activiteiten is er gedurende jaren een tentoonstelling van groenten en kleinvee
doorgegaan (hiernaast het voorblad van het palmares van de eerste tentoonstelling). De deelnemers
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waren de lokale leden. Deze tentoonstelling werd in het POC
(Parochiaal Ontmoetingscentrum) gehouden tot de afbraak ervan.
Op het ogenblik dat de verhuis naar het huidige GOC
(Gemeentelijk Ontmoetingscentrum) was dit niet meer mogelijk,
dit omwille van de hygiëne en het verplicht inenten van de dieren
voor een tentoonstelling. Gedurende vele jaren werd ook met de
KWB samen gewerkt.

In 1990 werd er een wandeling door Gontrode – Melle uitgestippeld: De
Gondevallei Wandeling.

Het Werk van den Akker heeft in de loop van de jaren meegewerkt met verschillende verenigingen. Er was zoals we
reeds schreven een nauwe band met de KWB:
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Inhoudstafel	
  
	
  
	
  
Woord vooraf
Gebroeders Van raemdonck sneuvelden in Niemandsland
Mythe en werkelijkheid
Heemkundig nieuws
In het voorbijgaan. Onder de pannen
Tuinhier Gontrode - Melle 75 jaar

	
  

Werkten	
  mee	
  aan	
  de	
  realisatie	
  van	
  dit	
  nummer	
  
	
  
Johan De Baets
Norbert De Meyer
Xavier De Schryver (foto’s)
Daniël Lemmens
Bart Muylaert (opmaak)
Jan Olsen
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1
2
8
15
16

Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum
maandag
dinsdag
woensdag
zaterdag

08.30
08.30
08.30
09.00

tot
tot
tot
tot

12.00
12.00
12.00
12.00

uur
uur
uur
uur

13.30 tot 17.00 uur
13.30 tot 17.00 uur
13.30 tot 17.00 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 2015
uitzonderlijk op zaterdag 14 maart 2015
(in de plaats is de leeszaal open op zaterdag 7 maart 2015)
maandag 30 maart 2015
maandag 6 april 2015 (Paasmaandag)
zaterdag 23 mei 2015 (Pinsterweekend)
maandag 25 mei 2015 (Tweede Pinksteren)
maanden juli en augustus
maandag 2 november 2015 (Allerzielen)
woensdag 11 november 2015 (Wapenstilstand)
donderdag 24 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016
(kerst- en nieuwjaarsperiode)

Brusselsesteenweg 393-395

9090 Melle

) +32 (0)9 252 26 47 - museum.melle@skynet.be
8 http://www.erfgoedmelle.be

