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Woord vooraf 

Tevreden kunnen we terugblikken op enkele zeer geslaagde erfgoedkundige activiteiten de voorbije 
maanden. Er was onze lezing in de BIB op 26 maart, de gastspreker, Luc De Ryck (burgemeester van 
Temse) die ons op zijn onnavolgbare en als een geboren verteller het hele verhaal deed over de 
gebroeders Van Raemdonck die in 1917 te Steenstraete aan het front sneuvelden.  

Op zondag 26 april was het Erfgoeddag geblazen, heel wat mensen vonden hun weg naar ons 
gemeentelijk museum waar een tentoonstelling was georganiseerd over vier generaties van de Melse 
familie Gyselinck die met hun ambachtelijk gemaakte kwaliteitspijlen meer dan honderd jaar vele leden 
van schuttersmaatschappijen van over heel het land gelukkig wisten te maken. Verschillende telgen uit 
deze familie kwamen ook langs en waren zeer tevreden met dit initiatief dat georganiseerd werd binnen 
het werkingsgebied van de Erfgoedcel Viersprong onder het passende thema ‘de appel valt niet ver van 
de boom’. Mocht u deze tentoonstelling niet hebben kunnen bezoeken, u krijgt nog de gelegenheid naar 
aanleiding van de opendeurdagen van het Gemeentelijk Museum tijdens het kermisweekend begin juli. 

De groots opgezette herdenkingsactiviteit georganiseerd door de Erfgoedcel Viersprong in 
samenwerking met het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling, de 
Heemkundige Kring de Oost-Oudburg en anderen waaronder ook het gemeentebestuur van Melle rond de 
gebeurtenissen naar aanleiding van het neerstorten van een Duitse militaire zeppelin te Sint-Amandsberg 
op 7 juni 1915 en het bestaan vanaf 1915 van een Duitse militaire vlieghaven te Gontrode mocht 
rekenen op een grote schare geïnteresseerden, ook vanuit het buitenland. Met de aankoop van een 
bunker uit deze periode door de gemeente Melle en de uitbouw van de site er rondom gekoppeld aan een 
informatief luik heeft onze gemeenschap er weer een mooi stukje erfgoed bij. 

We kijken uit naar een mooie zomerperiode, ook naar een beetje vakantie maar tevens naar Open 
Monumentendag, die plaats vindt op zondag 13 september 2015. In Melle zal de aandacht gaan naar 
de gebouwen en het interieur van de Sint-Martinuskerk en de Sint-Bavokerk. Uitzonderlijk zal het publiek 
de gelegenheid krijgen het oksaal te betreden in de Sint-Martinuskerk en in de Sint-Bavokerk wordt deze 
dag afgesloten met een orgelconcert door een leerling van het Gentse muziekconservatorium. In beide 
kerkgebouwen zullen gegidste bezoeken worden voorzien. Verdere concrete info kunt u vernemen op de 
webstek van de gemeente Melle en in het gemeentelijk infoblad ‘Melle in Beweging’. 

Verder wensen we u veel leesgenot, ook in voorliggend nummer vindt u een mooie variatie aan 
bijdragen, soms vanuit een verrassende invalshoek geschreven. 

          Jan Olsen  
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Een dagboekfragment en een foto, daarachter schuilen vele 
boeiende verhalen, de familie Domela Nieuwenhuis en Melle 

door Jan Olsen 
 

In de rand van wat we reeds schreven in verband met het begin van Wereldoorlog I te Melle en de 
voorbije activiteiten met betrekking tot de Duitse zeppelins en de vlieghaven te Gontrode in de periode 
van die grote oorlog laten we u meelezen in het dagboek van Koo Nyegaard en kunt u even kennis 
nemen met Koo’s vader, Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard, één van de telgen uit een oud geslacht 
met voor allen onder hen als gemeenschappelijk kenmerk een niet zo evidente levenswandel.  

Koo (de roepnaam voor Jacob Ferdinand 
Sypko Nyegaard), geboren in het Nederlandse 
Odijk op 6 februari 1900 als jongste zoon van 
Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard* en 
Elise Sijpkens, was als veertienjarige knaap 
enkele weken na de fameuze veldslagen 
van september en oktober 1914 hier te 
Melle poolshoogte komen nemen. In zijn 
dagboek schreef hij onderstaand verslagje. Dat 
er onvolkomenheden insteken vergeven we hem 
gezien zijn jeugdige leeftijd toen en zijn, nemen 
we aan, waarschijnlijk eerder gebrekkige kennis 
van de hier besproken omgeving. 
Ontegensprekelijk, dat mogen we wel stellen, 
heeft die ervaring ook hem diep weten te raken.  

 

 

 
 

zaterdag 31 oktober 1914 

Men hoorde hevig kanongebulder van de kanten van Oostende en zo vanmorgen. Vanmiddag maakte ik 
met Hector de Hovre een wandeling naar Melle. Wij gingen om twee uur weg (vanuit Gent, n.v.d.r.) 
en kwamen er om vier uur aan. Wij gingen over Merelbeke – Melle tot bij de verbrande huizen. Wij 
zagen, toen wij op de brug bij Melle waren een trein met gewonden en zo naar Brussel vertrekken. Al die 
huizen zijn daar uitgebrand, behalve twee cafés. Het is een akelig gezicht. Ik bracht een stuk van een 
koffiemolen mee waarvan het houten gedeelte verbrand was en dat tussen het puin lag. Tot zelfs de 
trappen in de kelder die van hout waren zijn uitgebrand. Wij gingen weer over Merelbeke terug ook. Daar 
vlakbij zagen wij nog langs de weg 5 graven, 2 zonder kruisen, 3 met kruisen. Op die kruisen stond wie 
het waren. Eerst een officier en een veldwebel met nog een en verderop een graf van een Hauptmann en 
14 soldaten. Het is een akelig gezicht. Aan die weg stond nog een uitgebrande hoeve waaruit de 
bewoners geschoten hadden. Wij traden er binnen. Alles was in puin. Het was een akelig gezicht. In een 
vertrek was nog een stuk van het dak over, stond nog een kast, maar die was ook helemaal kapot 
gebroken. Wij wandelden verder en kwamen nog ver van het station van Merelbeke aan een graf van een 
veldwebel en 5 Duitse soldaten. Ook zagen wij nog loopgraven waar men beetwortels en zo ingestoken 
had tot versterking. Men hoorde het kanon hele tijd dreunen. Het was iets kolosaals. Wij kwamen doodop 
thuis. Nu, tot horen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard werd geboren te Amsterdam op 25 juli 1870 en overleed er op 4 januari 
1955 (werd begraven op een familiebegraafplaats te Woerden). De wortels van zijn voorouders reiken tot in 
Scandinavië en Vlaanderen, want ooit vertrok uit die laatste streek een ‘de Brauw’ naar Nederland tijdens de 
godsdiensttroebelen. Jan Derk studeerde voor dominee in diverse landen en huwde in 1893 met de domineesdochter 
Elise Sijpkens. Behoudens de hier voormelde Koo (die in 1944 als Nederlandse verzetsman door de nazi’s in zijn 
woning te Groningen brutaal werd omgebracht) had het gezin nog een tweeling, de zonen Onko en Edzard, geboren in 
1894, één ervan liet trouwens ook tijdens Wereldoorlog II als gevangene het leven in een Jappenkamp.	  

Koo (met een pijl aangeduid) op een klasfoto toen hij op de 
Oefenschool van de Normaalschool te Gent lager onderwijs 
volgde. In die periode was de bekende toondichter Emiel 
Hullebroeck er ook lesgever (gelijktijdig met zijn functie in 
het College van de paters Jozefieten te Melle). 
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Hij moet dus de door de Duitsers gepleegde 
verwoestingen aan de huidige Collegebaan 
gezien hebben, ook die fameuze hoeve van de 
familie De Boever, waar een zoon en diens 
vriend beestachtig waren afgemaakt geworden. 
Koo spreekt van een hoeve van waaruit 
geschoten werd, dat was vaak de uitleg 
achteraf die de Duitse militairen hebben 
gegeven als verantwoording voor hun driest 
optreden tegenover burgers. Koo zal daar 
wellicht iets in de pers over gelezen of gehoord 
hebben bij hem thuis, want zijn vader was 
dominee en verbonden aan de protestantse 
kerk aan de Brabantdam. Hij had zich pastoraal 
ten dienste gesteld o.a. bij Duitse gewonde 
militairen die verzorgd werden in het toen al 
bezette Gent. 

De gemeente (zo wordt een protestantse parochie 
benoemd) verbonden aan de kerk van de Brabantdam 
telde zo’n 500 zielen uit Gent en omstreken, een derde 
waren Vlamingen, een derde Nederlanders en nog een 
derde andere nationaliteiten; Melle viel er ook onder en 
telde enkele jaren voor het uitbreken van Wereldoorlog I 
een zestal protestanten.	   

Nu we net de officiële opening van de bunkersite 
aan de gewezen Duitse militaire vlieghaven (zie 
elders in dit blad) alsook de diverse activiteiten i.v.m. 
het neerstorten van een Duitse zeppelin in Sint-
Amandsberg achter de rug hebben willen we u de link 
tussen voormelde Koo’s vader en de begrafenis van de 
Duitse bemanningsleden, die omkwamen bij 
voornoemde neerstorting, op de Westerbegraafplaats te 
Gent niet onthouden. 

 

In het Duitse “Kriegsalbum von Gent” (een oorlogsalbum dat werd opgemaakt door de fotografische 
afdeling van de Kommandatur Gent als souvenir voor de Duitse militairen  die in Gent waren gelegerd en 
dat in 1916 werd uitgegeven) is op p. 247 een foto gepubliceerd i.v.m. de begrafenis op 9 juni 1915 van 
de bemanningsleden van de voornoemde neergehaalde zeppelin LZ.37. Behoudens de Duitse militairen 
valt ook de figuur op van dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard op. Niet ongewoon 
eigenlijk gezien zijn pastoraal werk bij de Duitse soldaten te Gent. We drukken hierbij deze foto ook af. 

	  

 

De vernielde hoeve van de familie De Boever te Melle. 
	  

Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard op de 
kansel van de protestantse kerk aan de 
Brabantdam te Gent toen hij er dominee was.	  

Foto genomen op de begrafenis van de militairen die omkwamen naar 
aanleiding van de neerstorting van de zeppelin in Sint-Amandsberg op 
7 juni 1915 (uit het Kriegsalbum von Gent, p. 247), de pijl duidt 
dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard aan.	  
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In 1895 werd dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis 
Nyegaard door de kleine protestantse gemeente te Oostende 
beroepen. Daar leerde hij o.a. zijn latere vriend, dokter en 
dichter Eugeen Van Oye kennen (deze laatste was in 1840 te 
Torhout geboren en was gehuwd met de Duitse Maria 
Rumschöttel, hij was een klasgenoot geweest van priester 
Hugo Verriest en leerling van Guido Gezelle). Eugeen Van Oye 
was ook een nauwe vriend van de beroemde Vlaamse 
toondichter Peter Benoit uit Harelbeke. 

Na even in het Nederlandse Odijk dienst te hebben gedaan 
werd hij in 1903 op initiatief van de liberale en protestantse 
professor Paul Fredericq beroepen te Gent (als dominee van de 
protestantse kerk aan de Brabantdam, dit gewezen 
kerkgebouw dat ooit een kapel was voor paters Kapucijnen 
was de protestanten in 1815 toegewezen geweest). De Gentse 
gemeente die zich uitstrekte tot ver buiten de rand van de 
stad, telde een 500-tal zielen (één derde Vlamingen, één 
derde Nederlanders en één derde van andere nationaliteiten), 
ook een zestal Mellenaars hoorden bij deze (o.a. de 
bloemistenfamilie Bier, van Nederlandse komaf, bij wie Jan 
Derk ooit tijdens WO I nog eens een nacht logeerde, het moet 
ergens in december 1917 zijn geweest).  

Het is eigenlijk in die Gentse periode dat de 
superromantische Jan Derk bijna hyperactief werd in de 
politiek en zich vooral de verzuchtingen van de Vlaamse 
Beweging aantrok. Tijdens Wereldoorlog I trok hij volop 
de Duitse kaart in de overtuiging dat voornoemde 
verzuchtingen met Duitse steun tot een oplossing zouden 
leiden. Hij engageerde zich fel in het ‘activisme’. Op het 
einde van de oorlog verliet hij ons land en ging met zijn 
gezin terug in Nederland wonen (Nederland was tijdens 
W.O. I neutraal gebleven). Omwille van zijn activiteiten 
binnen voornoemd activisme werd hij bij verstek ter dood 
veroordeeld (in de openbare zitting van 20 mei 1921 van 
het Oost-Vlaamse Hof van Assisen). Tot zijn dood in 1955 
heeft hij blijvend contacten onderhouden met mensen uit 
de Vlaamse Beweging. Toch nog even vermelden dat Jan 
Derk in september 1944 n.a.v. zijn felle publieke reactie 
op de moord op zijn zoon Koo door de nazi’s in het 
beruchte Scholtenhuis te Groningen gevangen werd gezet 
en pas vrij kwam wanneer de oorlog voorbij was. 

De familie Nieuwenhuis heeft naast Jan Derk nog een 
aantal zeer bijzondere en markante figuren voortgebracht, 
denken we maar aan een oom van Jan Derk, Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis (1846-1919), die zijn volwassen 
leven startte als een zeer bevlogen dominee, langzaam 
evolueerde naar het socialisme en er in 1888 de eerste 
socialistische volksvertegenwoordiger werd in Nederland 
en later consequent aan zijn geëvolueerde ideeën 
uiteindelijk een militante anarchist werd. Cesar Domela 
(1900-1992), Ferdinands zoon, werd bekend als abstract kunstenaar, in 1924 was hij het jongste lid van 
de Stijlgroep (met mensen als een Piet Mondriaan en Theo van Doesburg), al snel ging hij werken en 
wonen in Berlijn en onderhield er intense contacten met kunstenaars verbonden aan Bauhaus, later, 
vanaf 1933 toen de nazi’s aan de macht kwamen verkaste hij naar Parijs (hij was overigens inmiddels 
gehuwd met de Joodse Ruth Deremberg) waar hij tot zijn dood verbleef. Hoe verscheiden en 
internationaal de familie Domela Nieuwenhuis was en de leden overigens onderling steeds goede en 
intense contacten met mekaar bleven houden, blijkt ook o.a. in volgende: een andere oom van Jan Derk, 
Adriaan Domela, die maakte als industrieel een mooie carrière in Duitsland en bouwde een 
kunstverzameling op om u tegen te zeggen en daar werd het Museum Boymans te Rotterdam later heel 
blij mee. De latere schoonzoon van Ferdinand, Octave l’Arbalestrier vocht bij de aanvang van WO I in 
het Belgisch leger tegen de Duitse invaller en werd na de vlucht van een deel van het Belgisch leger 

Grafmonument van Jan Derk Domela 
Nieuwenhuis Nyegaard te Woerden (NL). 
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geïnterneerd in een kamp te Harderwijk. Een kleindochter van Ferdinand, Johanna, haar man, de Engelse 
soldaat Brian Ashbee Backlake sneuvelde in 1917 nabij Ieper. En zo kunnen we het rijtje nog langer 
maken. 

De studie van de levens van bijvoorbeeld de familie Domela Nieuwenhuis is behalve bijzonder interessant 
ook een les in nuancering en het omzichtig leren benaderen van ons collectief verleden. Het laat ons ook 
zien hoe complex de wereld eigenlijk ineen zit en dat schijn dient te worden onderscheiden van 
werkelijkheid en dat de werkelijkheid bovendien vele zijden heeft. 

Monument op de Westerbegraafplaats 
te Gent, door de Duitsers opgericht ter 
herdenking van de omgekomen 
militaire bemanningsleden (o.a. de 
officieren Otto van der Haegen en Kurt 
Ackermann) van de zeppelin LZ.37.  
	  

Detail van het monument op de 
Westerbegraafplaats te Gent met 
beeltenis van een zeppelin, het 
nummer LZ.37 en de datum van 
neerstorten: 07 juni 1915. 
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Heemkundig nieuws 
door Jan Olsen 

 
Op 26 maart organiseerde onze heemkundige vereniging in de Melse BIB haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering met traditioneel daaraan gekoppeld een interessante lezing. Dit jaar mochten 
we genieten van een  zeer  vlot gebrachte voordracht over de gebroeders Van Raemdonck , mythe 
en werkelijkheid. De geboren verteller Luc De Ryck (straks ook 20 jaar burgemeester van Temse) wist 
zijn toehoorders anderhalf uur te boeien met zijn verhaal dat doorspekt was van kleine anekdoten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vier dagen later, op maandag 30 maart had het Gemeentelijk Museum, Archief en 
Documentatiecentrum, waarin onze vereniging onderdak heeft en participeert aan de uitbouw van deze 
erfgoedinstelling, in aanwezigheid van het Melse college van burgemeester en schepenen alsook van 
enkele gemeenteraadsleden, de eer de gouverneur, de heer Jan Briers en leden van de Oost-
Vlaamse deputatie te ontvangen naar aanleiding van hun werkbezoek aan onze gemeente. We konden 
er onze werking uitgebreid voorstellen en meteen was het ook hét moment om de tientallen vrijwilligers 
die zich dag in dag uit inzetten voor ons erfgoed in de bloemetjes te zetten. 
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Op zondag 26 april was er ook in het Gemeentelijk Museum te Melle 
een, zij het bescheiden, tentoonstelling te bezoeken naar aanleiding 
van Erfgoeddag. Binnen het geografisc h gebied dat de Erfgoedcel 
Viersprong bestrijkt werden diverse initiatieven ontwikkeld onder de 
noemer ‘De appel valt niet ver van de boom’. Wij organiseerden een 
expositie over vier generaties van de Melse familie Gyselinck 
die actief waren bij de productie van houten kwaliteitspijlen 
ten behoeve van de talloze schuttersmaatschappijen die ons land 
indertijd rijk was. We mochten op die dag rekenen op een ruime 
publieke belangstelling, ook heel wat leden van voornoemde familie 
kwamen er op bezoek en waren heel tevreden met dit initiatief. Wie 
de tentoonstelling nog wilt bezoeken kan dit nog gedurende het 
kermisweekend te Melle begin juli aanstaande. 

 
De Erfgoedcel Viersprong 
organiseerde op zaterdag 9 mei 
voor de erfgoedvrijwilligers uit de 
regio een bezoekdag aan de 
Provinciale Archeologische 
Musea te Ename en te Velzeke, 
ook verschillende bestuursleden 
van onze heemkundige vereniging 
waren op bijzonder interessante 
activiteit aanwezig. Op de foto hier 
zie je een deel van de aanwezigen 
bij een rondleiding in het museum 
te Ename met als gids Anneke 
Lippens.  
 
Op zaterdag 23 mei laatstleden werd door de directie van Mariagaard te Wetteren en m.m.v. het 
gemeentebestuur van Wetteren alsook in aanwezigheid van de heer Jan Briers, gouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen een serene en boeiende herdenkingsdag georganiseerd omtrent het feit dat 75 
jaar geleden, bij het begin van Wereldoorlog II, er een bijzonder bloedige slag plaatsvond te Kwatrecht. 
Wij waren op deze activiteit vanuit onze heemkundige vereniging met verschillende bestuursleden 
aanwezig. 
Aan de door de Merelbeekse kunstenaar, Serge Verwest, beschilderde bunker op de site van Mariagaard 
werden op 23.05 bloemen neergelegd door o.a. de gouverneur, het Wetterse gemeentebestuur … In de 
refter van de school werd in de namiddag ook een referaat gehouden door Luc Van de Sijpe over de 
bunkerlinie (Het zogenaamde bruggenhoofd van Gent). 
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Een nieuw boek is verschenen: “Kwatrecht, meidagen 1940: gesneuvelden en authentieke verhalen”. 
Auteur ervan is ons bestuurslid Rolande Van Heden, het voorwoord werd geschreven door Dr. Jean-
Paul De Corte, o.a. schepen van archief te Wetteren. 
Wie zich dit fraai boek ook wilt aanschaffen kan dit in het Gemeentelijk Museum, Archief en 
Documentatiecentrum te Melle. Kostprijs: 15,00 EUR. 
 

 
 
Op 7 juni mocht Gontrode honderden mensen ontvangen n.a.v. de officiële onthulling van de 
panoramatafel op de bunker aan de rechte ree (deze werd onlangs door de gemeente Melle 
aangekocht en opgekuist) waar tijdens Wereldoorlog I er een Duitse militaire vlieghaven, o.a. voor 
zeppelins, gevestigd was (zie ook elders in dit blad). Het betreft hier een prachtig erfgoedkundig initiatief 
uitgaande van het gemeentebestuur van Melle in samenwerking met de Erfgoedcel Viersprong! 
Toelichting over de site werd gegeven door Frank De Vis (schepen van cultuur van Melle) en Bertrand 
Vrijens (voorzitter van de raad van bestuur van de Erfgoedcel Viersprong). De meter van het project, 
mevrouw Griet François, de echtgenote van gouverneur Jan Briers gaf na haar woordje het startsein om 
de witte ballonnen in de lucht te laten als teken van de vredeswil van de Melse bevolking. Heel even 
kwam een oude tweedekker overvliegen als groet en meteen verwijzend naar de functie die de 
onmiddellijke omgeving honderd jaar geleden had, dit in tegenstelling tot de rust die deze vandaag 
uitstraalt. We tonen enkele sfeerbeelden gemaakt door Marc Ulens van Fotoclub Iris uit Melle. 
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DE WERELD VAN GISTEREN 

 

Een knikker, een tol en… een schaaf 
 

 

door Norbert De Meyer 

Naarmate de jaren wegsmelten, word ik door het verleden op de hielen gezeten. Op de meest 
onverwachte momenten of plaatsen duikt er een reliek op uit de tijd dat ik nog groen achter de oren was 
en, om maar iets te noemen, een ijsje kon kopen voor 1 frank aan de door een hond getrokken kar, met 
enige hulp van de fietsende ijscoman, al was de keuze beperkt tot vanille, pistache of aardbei. Ik wachtte 
geduldig op mijn bestelling terwijl het kwijlende beest mijn broek besnuffelde, ik durfde geen millimeter 
te bewegen, nauwelijks te ademen terwijl de muntjes in mijn klamme hand condenseerden. Kindertijd, 
heerlijke tijd, opgeborgen in de ladekast van de wereld van gisteren. 

We woonden langs een steil aflopende straat, hobbelig gekasseid en afgebiesd met twee strepen 
vaalgrijze platte stenen. ‘Dallen’, zegt Van Dale, ‘zware tegels zoals gebruikt voor stoepen en bestrating’. 
Voetpaden waren er niet, auto’s schaars als zakgeld en als er eentje puffend en brommend langs 
hobbelde, was het een unicum waar onze kindermond van openviel en grote mensen kwalijk gromden om 
zoveel verspild kabaal en stinkende uitlaten. Voor sommige huizen lag een belabberd uitziend lapje 
grond. Gras noch onkruid kregen er enige kans tot ontwikkeling, want keihard gelopen door knikkerende 
kindervoeten en strompelende oudjes. De eersten zijn uit het straatbeeld verdwenen, de tweede zie je 
soms voorbij waggelen. Onbegrijpelijk hoofdschuddend om deze tureluurse wereld. 

Waar ik het over hebben wil, is de zak knikkers die ik onlangs terugvond bij het leegruimen van een 
kaduke kast. Met die glazen bolletjes, binnenin opgefleurd met een kleurrijk waaiertje, hielden we op 
hellende pleintjes wedstrijden ‘om ter eerst’. Even de spelregels verduidelijken. Iedere deelnemer koos 
zijn geliefkoosde knikker uit die achter een plank werd gedropt. Bij het wegnemen van het obstakel 
bleven deze op hun beurt nog even beduusd haperen, ontwikkelden stilaan snelheid als een bejaarde slak 
tot ze tegen een ander obstakel aan botsten: de aankomstlijn. De rollende glaasjes kregen namen van 
onze wielerhelden-van-toen, favorieten als Ockers, Zoetemelk, De Bruyne, Van Steenbergen, Van Looy,  

 

De Vlaminck, Raas, Moser en die resem anderen die ik allang vergeten ben. Opwinding verzekerd, het 
gejoel, het gekrijs, de ruzies en de eindeloze discussies waren niet uit de lucht. We leerden duivels snel. 
Er werd ook geknikkerd om de ‘pot’. Vanop een afstand moest je proberen zoveel mogelijk marbels uit de 
afgebakende omlijning te schieten, waar de inzet, zijnde een aantal knikkers, uitdagend lag te wachten. 
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Pokeren op extreem laag niveau. Maar ook hier waren opwinding en stoere woorden nooit ver weg. Soms 
denk ik: ik zou ze nog wel eens willen zien, die verdwenen vrienden, voor ze uit dit leven worden 
geknikkerd. 

Wat ik in diezelfde kast vond, waren mijn houten tollen. ‘Een kinderspeeltuig, gewoonlijk kegel- of 
paddenstoelvormig, dat, meestal met een zweep of koord in beweging gehouden, op een metalen dop 
snel ronddraait’, leert Van Dale me alweer. Het kwam erop aan de tol door middel van een koordje aan te 
jagen (over dat koordje was altijd een en ander te doen qua lengte en structuur ervan, maar soit), 
waarvan je het uiteinde stevig tussen twee vingers geklemd hield. Dan moest je de tol fors en zover 
mogelijk van je weg gooien, daarbij het koord op het juiste moment door je vingers laten glippen. Enige 
behendigheid was vanzelfsprekend vereist, maar eenmaal je de truc van de foor in de vingers had, 

draaide het ding minutenlang doelloos voor je uit, de kleuren 
mengend die we er naar ons kunstzinnig gevoelen met 
krijtjes of plakkaatverf bovenop hadden aangebracht. Het 
was een wonderlijk spektakel hoe die fletse streepjes en 
lijntjes plots tot een onwaarschijnlijke caleidoscoop 
transformeerden toen ze door de draaisnelheid van de tol in 
elkaar vloeiden. Bijdehandse belhamels slaagden er zelfs in 
de tollende tol van de grond te ‘scheppen’, zodat deze in de 
kom van de hand verder draaide, daarbij de huid kriebelend 
alsof iemand met een pluim over je voetenplank wreef. 
Gewèèèldig! 

En nog was die verdomde kast niet leeg. Daarin ontdekte ik de houten schaaf waarmee vader, als ie er 
veel zin in had, danig transpirerend en tandenknarsend in de weer was. Als hobbyist, welteverstaan. Nu 
ja, een uit de hand gelopen hobby of misschien pure noodzaak in vooroorlogse tijden. Want zeg nu zelf, 
hij toverde uit wat planken een bed of een kast. Hij was een krak, op dat vlak tenminste. De schaaf an 
sich is een uitgebalanceerd stuk hout dat nu alleen nog dient om naar te kijken, te bewonderen en te 
keuren met zijn afgeronde hoeken en het weerloos materiaal waaruit het werkstuk was geschapen. De 
magie straalt er gewoon af. Ik heb vaders bezwete vingerafdrukken er af geschuurd, het hout behandeld 
tegen wormen en tenslotte gevernist. Het ziet eruit om te stelen. Gelukkig niet meer om er zelf mee aan 
de slag te gaan, daar zijn vandaag meer uitgekiende technieken voor. Ik ga het bewaren tot de generatie 
na mij er een vuurtje mee oppookt of het ergens een plaatsje gunt in een of ander folkloremuseum waar 
de bezoekers zich danig aan vergapen. Zo gaat dat met stokoude spulletjes. 

En die kaduke kast, vraag je je af, wat gebeurde daar mee? Is die eindelijk leeg? Ik kan je gerust stellen. 
Die is, zoals met alle wereldse zaken, door alles verterende mensenhanden gegaan, verrookt of 
vermalen, de gedoemde weg van alle parafernalia uit de wereld van gisteren. 

 
 

 
 

 



 

De Gonde 2015 nr. 2            - 13 - 

	  

In de kijker, een voorwerp uit de heemkundige collectie 
van het Gemeentelijk Museum: een haspel voor breiwol 

door Ginette Desmet 

 
We leven in een maatschappij die op alle gebieden razendsnel verandert. Wat mij persoonlijk opvalt is 
dat jongere mensen soms geen flauw benul hebben hoe de maatschappij - pakweg 40 à 50 terug - 
functioneerde. Wat, een enkele generatie terug, nog volop gebruikt werd is nu, soms, al totaal vergeten. 
Al bijvoorbeeld eens stil gestaan bij het feit dat breiwol tijdens de jaren 1950 meestal in een andere 
gebruiksvorm te koop werd aangeboden? 
 
De breiwol wordt nu meestal in kluwens verkocht waarbij de begindraad zich tijdens het gebruik vanuit 
de centrale binnenkant naar de buitenkant toe afwikkelt. 
 
Tot ver in de 50-er jaren werd breiwol aangeboden in een streng (een wrongvorm). Tot pakweg de jaren 
1970-19801 werd op lagere en ook lager middelbare afdelingen in meisjesscholen, het vak ‘vrouwelijke 
handwerken’ aangebracht. Naaien, breien en haken behoorden tot een basiskennis die van belang werd 
geacht voor meisjes want thuisblijvende vrouwen waren toen nog een frequent verschijnsel. Als 
huismoeder kon je veel geld besparen door zelf kleren te naaien of minstens te verstellen (bv. een jurkje 
dat een opgroeiend meisje te klein werd, aanpassen voor een jonger zusje). Er was in een gezin dikwijls 
ook heel wat herstelwerk nodig: knopen weer aanzetten, een zoom inleggen, een kapotte naad weer 
herstellen enz. … 
 
Op school werden tijdens de breilessen de basissteken aangeleerd: rechtse en averechtse steken, soms 
gecombineerd tot een eenvoudige fantasiesteek. Voor breien had je twee breinaalden of breipennen 
nodig (in verschillende dikte volgens de dikte van de wol of het katoen). Het toppunt van breikunst dat ik 
in mijn lagere school onder de knie moest hebben, was het breien van katoenen of dunwollen sokjes en 
kousen. Om sokken of kousen te breien had je vijf korte breinaalden nodig (zonder verdikt bolletje op het 
einde). Het moeilijkste was het breien van het hielstuk. Vooral de vier naalden (waar de steken waren 
opgezet) waren vervelend, er zaten er wel altijd een paar in de weg en dan had je nog een extra 
werknaald! O ramp als je een steek liet vallen! Dan maar proberen die gevallen steek weer op te halen! 
Als je fouten maakte in je breipatroon moest je soms ettelijke rijtjes weer uittrekken en de steken weer 
proberen op je breinaalden te krijgen. Ik heb mijn sokjes toen -net als de meeste meisjes- met veel 
zwoegen afgewerkt, maar nooit heb ik zelf nog sokjes of kousen gebreid! Tijdens de gouden jaren 1960 
kende de opbloeiende economie en industrialisatie zo’n nooit geziene uitbreiding dat het veel goedkoper 
werd om machinaal gebreide spullen te kopen. De thuisblijvende vrouw werd een zeldzaam exemplaar en 
de wegwerp- en consumptiemaatschappij schoot definitief en razendsnel uit de startblokken. Een nieuwe 
generatie werd groot die geen kennis meer had van ‘vrouwelijke handwerken’ en breien en haken werd 
weldra geassocieerd met stokoude  grootmoedertjes. 
 
Hoe begon je in de vijftiger jaren (en voordien) aan een breiwerkje? 
 

Van een opengemaakte streng moest een bol worden 
gedraaid want anders kreeg je na een tijdje een 
gigantisch onontwarbaar kluwen. Een eerste methode 
bestond erin een helper in te schakelen: meestal een 
kind. Het was heel normaal dat kinderen voor allerlei 
huishoudelijke klusjes werden ingeschakeld en meisjes 
hielpen hun moeder als voorbereiding op hun latere 
huishoudelijke taken. De streng werd over de gestrekte 
vingers (duim uitgezonderd) van de handpalmen 
gedrapeerd en aangespannen gehouden. Tijdens het 
winden moest de streng gespannen blijven en moest 
de helper met wat lichte, op- en neerwaartse 
handbewegingen het bewegen van de draad volgen. 
 
Een tweede methode bestond erin om bij gebrek aan  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Afhankelijk van de verschillende onderwijsnetten werd gemengd onderwijs op een verschillend tijdstip de algemene 
regel en verdween het vak vrouwelijke handwerken. 
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hulp, twee stoelen met de rugleuning naar elkaar gekeerd te 
plaatsen en de streng over de twee rugleuningen aan te 
spannen. Vermoeiend, je moest constant rond de stoel 
meedraaien met  het verloop van de draad! 
 
Een derde methode was het gebruik van een hulpmiddel: een 
zgn. haspel. 
De streng werd over de haspel gespannen die op de gewenste 
breedte met een spanmoertje werd vastgezet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moeder de vrouw kon rustig blijven zitten tijdens het 
opwinden, de haspel draaide als een kermismolen 
mooi mee in het rond. 
 
 

 
Ouderdom van de haspel uit de heemkamer van het Gemeentelijk 
Museum. 
Het exemplaar uit de collectie van het Gemeentelijk Museum is een 
metalen exemplaar, voornamelijk gemaakt uit ijzer maar voor wat 
kleinere onderdelen (zoals het topstukje, de schakeltjes en de buitenste 
spijltjes) werd ook wat koper gebruikt. De haspel heeft een loodzwaar 
opengewerkt rond voetstuk waarin een centrale spil past voorzien van 
een spanmoertje2. Daarmee kunnen de spijlen op de gewenste hoogte 
worden gebracht waarbij ze de gepaste wijdte aannemen om de wrong 
aangespannen te houden. 
 
Rond het midden van de jaren ‘70 schonk ik de haspel aan de 
Heemkundige Vereniging De Gonde want het stond afgedankt en 
nutteloos geworden in onze huiskelder te verkommeren. Deze haspel 
was afkomstig van mijn grootmoeder, die toen ze weduwe werd, bij ons 
thuis kwam inwonen. Als kind heb ik het nog geregeld zelf gebruikt. 
Grootmoeder was in 1903 getrouwd en haar man was ijzergieter. Ik 
vermoed dat grootvader het uit een werkplaats heeft meegebracht. Een 
datering uit het begin van de 20ste eeuw lijkt mij aannemelijk. 
 

Sedert verscheidene decennia is er een opgang van allerlei 
creatieve ateliers te merken. Ook breien en haken wordt in 
veel creatieve ateliers weer aangeleerd en druk beoefend. 
Daar wordt dikwijls gebruik gemaakt van handgesponnen 
wol of luxe-garens die in streng of wrongvorm worden 
verkocht. In de handel worden onder de naam 
‘parapluhaspel’ dergelijke toestelletjes te koop aangeboden. 
De tegenwoordige haspels zijn licht -metalen of houten 
haspels die door middel van een stelschroef aan een 
tafelrand worden vastgeklemd. Mijn grootmoeder had het 
over ‘haar sajettemeulen’3 de haspel draaide inderdaad als 
een zwiermolen. Hoe dan ook: ‘terug van ooit weg geweest’ 
of ‘niets nieuws onder de zon’? In ieder geval, in modern 
taalgebruik gesteld: breien is  weer ‘kei-tof, weer in, weer 
hip, het is de max !’.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Het oorspronkelijke spanmoertje is verloren gegaan en vervangen door een ander hulpstukje.	  	  
3	  Sajette, dialectwoord voor breiwol.	  
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Herbeleef het vliegveld van Gontrode! 
door Elisa De Puysseleyr 

 
Donkerbruin als de rechte koker van een rupslarve, met twee spitsstaande ooren, stak het scherp af op 
den wonderbaarlijken avondhemel (…). Al de buren stonden buiten, eenigen met opera-kijkers, luid 
pratend over het vreemd verschijnsel: ‘"Een zeppelin"’, melden heden de nieuwsbladen.  
Uit Virginie Loveling, Oorlogsdagboek 1914-1918. 
In 1915 verrees in Gontrode een reusachtige luchtschipbasis, gebouwd door de Duitse bezetter. Het ging 
om de bouw van een gigantische hal als schuilplaats voor zeppelins. De hal was zo groot dat ze vandaag 
het grootste gebouw van Oost-Vlaanderen zou zijn. Zeppelins stegen op in Gontrode om Londen te 
bombarderen. Later stegen vanaf deze basis ook Gotha IV-vliegtuigen op. 
De zeppelin LZ.37 speelde een grote rol. In 1915 haalde piloot Warneford de zeppelin neer boven Sint-
Amandsberg, Gent, waar hij te pletter stortte.  
 

 
 
De gemeente Melle en Erfgoedcel Viersprong brengen dit verhaal terug tot leven. Het voormalige 
vliegveld werd omgebouwd tot een toeristische site in een groen kader dat waardevol 
cultureel erfgoed terug op de kaart zet. 
 
Toeristische site 
Twee bunkers uit WO I zijn stille getuigen van het voormalige vliegveld. De site is vanaf juni 2015 
toegankelijk voor het publiek. Op een bunker vertelt een panoramatafel het verhaal van het vliegveld. 
Tekst- en beeldmateriaal en een plattegrond tonen de omvang van de site. Via het scannen van een QR-
code kan je je op www.hetvliegveldvangontrode.be verdiepen in het uitgebreidere verhaal. 
 
Wandel- en fietslussen 
De site fungeert als rustplaats op nieuw ontwikkelde fietslussen en een wandellus rond het vliegveld. De 
fietslus Sint-Amandsberg – Westerbegraafplaats – Sint-Amandsberg voert je langs plaatsen waar de 
crash van de zeppelin LZ.37 nog tastbaar aanwezig is. De fietslus Gontrode – Sint-Amandsberg – 
Gontrode brengt het verhaal van het vliegveld terug tot leven. De twee lussen kan je afzonderlijk of 
samen afleggen. 
De wandelroute start aan het station van Gontrode en loopt rond het voormalig vliegveld. Zo krijg je 
vanuit elke hoek een spectaculair uitzicht over de bunkersite. 
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Je kan de kaarten downloaden op www.hetvliegveldvangontrode.be of gratis 
ophalen in de bibliotheken, gemeentebesturen, sportdiensten, culturele centra 
en toeristische infopunten van Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, 
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. De kaarten zijn ook te verkrijgen in de 
horecazaken van Melle. 
 
www.hetvliegveldvangontrode.be 
De nieuwe website www.hetvliegveldvangontrode.be vertelt via 35 beelden 
het uitgebreide verhaal van het vliegveld. De QR-codes op de 
panoramatafel en fiets- en wandelkaarten brengen je naar de website. Je leest 
er meer over de luchtvaartgeschiedenis, de inrichting van het vliegveld en de 
gigantische hal, de LZ.37, piloot Warneford en andere gebeurtenissen en 
figuren die een belangrijke rol speelden. 
 
Toeristisch arrangement 
Je kan de site op eigen houtje of in groep bezoeken. De gemeente Wetteren 
ontwikkelde een bus- en fietsroute. De fietsroute van 20 km brengt je langs 
de bunkersite en markante plaatsen rond de Groote Oorlog van Melle en 
Kwatrecht. De busroute leidt je rond in Wetteren, Melle en Sint-Amandsberg 
en houdt halt aan de bunkersite. Alle info en het reservatieformulier vind je op 
de website van de gemeente Wetteren. 
De horecazaken in Melle verspreiden gratis de fiets- en wandelkaarten. In het 
B&B Landhuis Ter Velt, La clé du sud (Merelbeke), Le jardin d'Hélène (Merelbeke) en hotel Lepelbed 
ontvangen gasten gratis tickets voor het STAM, Gent. 
 
Erfgoedbank 
De beeldbank www.erfgoedbanklandvanrode.be toont alle verzamelde beeldmateriaal over de 
luchtvaartgeschiedenis, zeppelins en de impact van de Groote Oorlog op Melle. 
Snuister door de collectie via de trefwoorden 'Eerste Wereldoorlog', 'zeppelin' of 'vliegveld' of bekijk de 
thematisch e-expo’s over de Groote Oorlog in Kwatrecht en Melle, het vliegveld van Gontrode, zeppelins 
tijdens de Eerste Wereldoorlog of de LZ.37 en de crash boven Sint-Amandsberg. 
 
Meer info? 
Erfgoedcel Viersprong 
Sint-Antoniusplein 10 
9860 Oosterzele 
 
Elisa De Puysseleyr 
tel.: 09 363 88 51 
e-mail: info@4sprong.be 
www.erfgoedcelviersprong.be  
www.hetvliegveldvangontrode.be  
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Melle op reis naar …  
Melle in Duitsland 

door Daniël Lemmens 
foto’s Michel De Roek en Paul Sels 

 
 
 
Sedert 2012 is onze gemeente ‘gejumeleerd’ met Melle Frankrijk. 
Ondertussen gingen Okra, een reisgroep van de  gemeente, het 
koor Pojedu en leerlingen van het Sint-Franciscusinstituut reeds 
op uitstap om te verbroederen met de Franse vrienden. 

Dit jaar kwam de jumelage-overeenkomst tot stand met onze 
zustergemeente uit Duitsland, een stad van 48.000 inwoners, 
gelegen nabij Osbrück en vlakbij het Teutoburgerwoud. Deze overeenkomst werd ondertekend op 12 
oktober laatstleden ter gelegenheid van de grootse herdenkingsplechtigheden voor gesneuvelde de 
Franse Vlootfuseliers van begin Wereldoorlog I. Hierop waren 7 vertegenwoordigers uit Duitsland en een 
afvaardiging uit Frankrijk aanwezig. 

Op 14 mei vertrokken een 40-tal inwoners van onze gemeente voor een vierdaagse reis naar Melle 
Duitsland onder leiding van Luc Vervaet, voorzitter van het jumelagecomité en zijn bestuur alsook onze 
jumelageschepen Lieselot Bleyenberg, bijgestaan door schepen Erwin Van Heesvelde en Vlaams 
parlementslid Caroline Croo. 

Onderweg maakten we een ommetje om de prachtige stad Münster te bezoeken. Deze internationaal 
ingestelde stad met bisschopszetel, is vooral bekend door de dertigjarige oorlog en de Vrede van 
Munster. We genoten er van de idyllische pleinen en de kerken met juweeltjes van barokversieringen. 

 

Na een tocht van 400 km kwamen we aan op onze bestemming: het viersterrenhotel Christiana van de 
groep Van der Valk. Daar werden we verwelkomd door de jumelage-ambtenaar uit Duitsland, Katharina 
Stobbe. Zij was verheugd dat Melle de veertiende locatie is waarmee ze broederbanden gesmeed 
hebben. Zij hoopte op een vruchtbare samenwerking en wenste ons een gezellig verblijf. Hierop nam 
onze voorzitter het woord en dankte haar voor de medewerking bij de organisatie van de uitwisseling.  

De volgende dag stond de verkenning van Melle met zijn deelgemeenten (Gesmold, Oldendorf, Buer, 
Bruchmühlen, Riemsloh, Neuenkirchen, Wellingholzhausen) op het programma. Met de bus reden we van 
de ene plaats naar de andere terwijl we deskundige uitleg kregen van een ambtenaar-stadsgids. Het viel  
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op hoe landelijk de streek is met diverse kasteeltjes en vakwerk-
boerderijen. Dit gebied behoort tot de Duitse deelstaat Nedersaksen en 
het Landkreis (provincie) Osnabrück. Ze mogen echt fier zijn op hun 
groen, hun mooie open ruimten en historische gebouwen. 
Opmerkenswaardig was ons bezoek aan het natuurfenomeen de 
Bifirkation. Hier splitst zich de rivier de Hase in twee natuurlijke 
bijrivieren de Hase en de Else. Een wonderbaarlijk natuurelement dat  
slechts 3 keer in de wereld vastgesteld werd. Hieromheen is een 
natuureducatief centrum ontstaan, uitgebaat door vrijwilligers, dat veel 
bezocht wordt door toeristen en scholen. 

In de deelgemeente Gesmold bezochten 
we, onder leiding van de kasteelvrouw zelf, 
haar imposante middeleeuwse versterking 
die vooral opviel door de uitzonderlijk dikke muren en het verzorgde 
interieur, die haar familiegeschiedenis uitstraalde. De oorspronkelijke 
waterburcht gaf een zeer frisse aanblik met opgesmukte boomgaard, 
binnenhof en boerderij, die als een soort cultuurcentrum wordt uitgebaat. 
 
In de namiddag was Diedrichsburg met zijn Wildpark aan de beurt. In dit 
uitgebreid gebied bemerkten we rustig rondlopende everzwijnen. Het kasteel 
zelf was ingericht als een educatief centrum met allerlei informatie over de 
dieren en planten uit de omgeving. Van op de toren hadden we een heel 
prachtig uitzicht op de gehele omliggende streek. Op de terugweg deden we 

het Grönegau-museum aan, gelegen in een prachtig kader van parken en sportpleinen. Hier konden we 
hun heemkundige collecties bewonderen: schoenmakerij, smidse, schrijnwerkerij, naaiatelier… 
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Het hoogtepunt van de derde dag was ongetwijfeld het bezoek aan het Gradierwerk in Bad Rochenfeld, 
dat bekend staat als fascinerende giganten en het witte goud. In dit kuuroord valt vooral het imposante 
bouwwerk op met muren van sleedoorntakken, waar bovenin zout water wordt gegoten. Op zijn weg 
naar beneden wordt het water gezuiverd. Door de afzetting van kalk en mineralen verstenen de 
sleedoornmuren. Hierbij komt een zilte lucht vrij die erg weldadig is. Dit alles is te danken aan 
ondergrondse geologische zoutlagen, die door een speciale techniek van de gradeerwerken benuttigd 
worden voor de bewoners. Hier treft men dan ook heel wat speciale gezondheidsinstellingen aan 
(Inhalica). In de namiddag keerden we terug naar Melle Mitte voor het bijwonen van de Geranienmarkt. 
Het leek een beetje op de Gentse Feesten. Hier en daar traden groepjes op tussen kramen van allerlei 
aard. Melle België was hier ook aanwezig met een stand van streekproducten. Uiteraard was onze lokale 
brouwerij met haar streekbieren Delirium en Averbode alsook hun Deliriumkaas vertegenwoordigd. Onze 
voorzitter ging zelfs als een echte verkoper de straat op om onze waren aan te prijzen. Naast onze stand 
hadden onze Franse Mellenaars plaats genomen waar we een smakelijke streekaperitief konden drinken. 
Op vrije basis konden we nog het centrum bewandelen. Vooral de beide kerken vielen op: de katholieke 
Sint-Matthäuskerk met een prachtige annexe-concertzaal en de evangelische Sint-Petrikerk met zijn 
intieme sfeer. 

 

In het knusse restaurant Heimathof Melle werd het “Laatste Avondmaal” geserveerd. Hierop waren ook 
vertegenwoordigers van Melle Frankrijk en Duitsland aanwezig. Burgemeester Reinhard Scholz gaf een 
woordje uitleg hoe de samenwerking tot stand kwam en dankte onze burgemeester voor de ontvangst 
vorig jaar in ons land en hoopte op de verdere uitbouw van de jumelage-activiteiten. Onze burgervader 
Dirk De Maeseneer sloot zich hierbij aan en zal zich verder inzetten om de mogelijkheden tot uitwisseling 
op velerlei gebieden zoals sport en cultuur te bevorderen. Voor de gulle ontvangst had hij alleen lovende 
woorden. 

Op de laatste dag stond een bezoek aan de burcht 
Vischering op het programma. Dit is een van de prachtigste 
waterburchten in Duitsland die vandaag nog in een zeer 
goede staat verkeren met verdedigingsmuren, grachten, 
ophaalbruggen en schietschachten. Een gids bracht het 
relaas van de grootse geschiedenis ervan, van de bewoners 
en van hun strijd. Binnenin kon men getuige zijn van het 
middeleeuwse leven in Munsterland. Die dag was het daar 
ook Open Monumentendag in de regio zodat we meteen 
mee konden genieten van aangepaste activiteiten 
(tentoonstelling, optredens, kinderspelen …). In het 
kasteelcafé Reistal werd ons als afsluiter nog een 
streekschotel aangeboden. Hierna vatten we onze terugtocht naar Melle Vlaanderen aan. 

Het was een hele belevenis om kennis te maken met Melle Duitsland. Alles was goed georganiseerd en de 
uitstappen vielen in de smaak. Voor deze geslaagde ontmoeting danken we van harte ons jumelage-
comité onder leiding van het duo Luc en Mieke Vervaet-Cottenie alsook hun bestuur en onze 
jumelageschepen Lieselot Bleyenberg. 
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Inhoudstafel	  
	  
	  

Woord vooraf 1 
Een dagboekfragment en een foto, daarachter schuilen vele 
boeiende verhalen, de familie Domela Nieuwenhuis en Melle 2 
Tentoonstelling Zomerkermis 2015 6 
Heemkundig nieuws 7 
De wereld van gisteren. Een knikker, een tol en… een schaaf 11 
In de kijker: een haspel voor breiwol 13 
Herbeleef het vliegveld van Gontrode! 15 
Melle op reis naar … Melle in Duitsland 17 

 
 
 
	  

Werkten	  mee	  aan	  de	  realisatie	  van	  dit	  nummer	  
	  

 
Norbert De Meyer 
Fernad De Paepe (foto) 
Elisa De Puysseleyr 
Michel De Roek (foto’s) 
Xavier De Schryver (foto’s) 
Ginette Desmet 
Daniël Lemmens 
Bart Muylaert (opmaak) 
Jan Olsen 
Paul Sels (foto’s) 
Marc Ulens (foto’s) 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

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 2015 

 
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 
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