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Woord vooraf
Zeggen dat we dit jaar van een paar prachtige zomermaanden mochten genieten is een open deur
intrappen, maar zelfs bij die hoge temperaturen, en misschien wel om een beetje de koelte op te zoeken,
waren velen onder onze lokale erfgoedwerkers erg actief, vooral met het werken achter de schermen in
het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum. Met het engagement van die vele
vrijwilligers varen de vorsers wel. Die vele erfgoedvrijwilligers verdienen dan ook meer dan een
reuzenpluim.
De voorbereiding van enkele recente erfgoedactiviteiten vroeg ook onze aandacht, er was op zondag 13
september de Open Monumentendag, liefhebbers konden de Melse watertoren, daterend uit 1953,
op en je kon gidsbeurten meemaken in de Sint-Martinuskerk en kennis maken met de SintBavokerk. Voordien hadden we onze handen ook vol met de tentoonstellingen in het Gemeentelijk
Museum, Archief en Documentatiecentrum, namelijk “Voetschrepers te Melle, een apart verhaal” en
“Familienamen, wat komt daar allemaal bij kijken”, voor beide mochten we de belangstelling
meemaken van een behoorlijk aantal geïnteresseerden.
Niet onmiddellijk een activiteit waarbij wij als trekker de rol in handen hadden, maar zeker te vermelden
waard: “Een thuis voor een beeld”, een wedstrijd onder Oost-Vlaamse gemeenten, georganiseerd door
Radio 2. Op 25 juni laatstleden, na een intense strijd, won Melle de eerste prijs, het beeld “de
Erfgoedstoel”, het zal er ongetwijfeld een passende locatie hebben op de bunkersite te Gontrode
(onthulling op 8 november), op de plaats waar in Wereldoorlog een vlieghaven voor zeppelins was
aangelegd door de Duitse militaire bezetter (zie ook De Gonde 2015 nr. 2).
Mocht ook u gebeten zijn door de interesse in de geschiedenis van onze gemeente en een
steentje willen bijdragen bij de uitbouw van onze erfgoedwerking, laat niet na een van onze
bestuursleden te contacteren.
Verder wensen wij u veel leesgenot met het weerom zeer gevarieerd voorliggend nummer van ons
heemkundig tijdschrift.
Jan Olsen

De ‘Erfgoedstoel’ (inhuldiging op 8 november e.k.), bunkersite te Gontrode
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AA Gent schreef voetbalgeschiedenis na 115 jaar
Oud-Mellist Hector Priem, stichter-pionier van La Gantoise
door Daniël Lemmens
Nu AA Gent - La Gantoise voor het eerst sedert zijn ontstaan in 1900, kampioen speelde in de
hoogste afdeling van de Belgische competitie, is dit een uitstekende gelegenheid om oudMellist Dr. Hector Priem, hun stichter-pionier, in de belangstelling te brengen. Dit geeft ons
ook de kans om de bijdrage van het College van de paters Jozefieten te Melle tot het ontstaan
van de voetbalsport in ons land en van AA Gent toe te lichten. Bovendien vullen we dit graag
aan met de publicaties over de geschiedenis van de club door een andere oud-leerling van het
college, Heli Rombout, met de boeken “Bruiloftstraat 42” en “De Buffalobijbel”.
Het wordt algemeen aanvaard dat
Engeland de bakermat is van de
voetbalsport zoals we die nu kennen.
Doordat Engelsen in ons land
verbleven, omwille van hun
beroepsleven of studies, werd deze
sport door hen, hier geïntroduceerd.
Het college van Melle heeft hierin
een belangrijke rol gespeeld. Ze eist
de eer op dat bij haar de eersten in
België die voetbal speelden. In de
periode van het ontstaan van het
voetbal, in de tweede helft van de
19de eeuw, had het college een
internationaal karakter. Leerlingen
uit alle hoeken van de wereld liepen
er school. Tussen 1837 (het ontstaan van het college) en 1910 volgden niet minder dan 213 Ieren en
Engelsen er lessen. Op een
foto uit 1910 poseren een
70-tal leerlingen uit 21
verschillende landen met
hun respectievelijke vlag.
Het moet ons dan ook niet
verwonderen dat op een
zekere dag in 1863 een
jonge Ier, Cyril Bernard
Morrogh, met een voetbal
onder de arm het college
kwam binnengewandeld en
hier ook wilde voetbal spelen
zoals hij dat thuis deed. Hij
groeide op in een familie van
beroepsmilitairen en maakte
in de Britse garnizoenen
kennis met de “Football
Association”. Hij verbleef in
Melle tot het jaar 1867. Vier broers van hem liepen hier ook school. In het begin was er wat tegenkanting
van een aantal medeleerlingen maar dankzij de steun van de paters werd dit spel vlug populair. Zelfs uit
de omliggende dorpen kwam men kijken naar dit vreemde fenomeen. Zo ging de bal letterlijk en
figuurlijk aan het rollen in ons land. In het boek “Kroniek van het Belgische Voetbal deel 1(1863-1906)”
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schreef Jean Fraiponts dat Rodolpho William Seeldrayers (1876-1955), voorzitter van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond van 1929 tot 1937, vertelde dat zijn vader Emile in 1865 leerling was aan het
College van de paters Jozefieten te Melle, waar hij deel nam aan enkele voetbalwedstrijden. In hetzelfde
boek lezen we ook dat Melle jarenlang als bakermat zou fungeren vanwaar het zaad werd uitgedragen tot
het ontkiemen van de voetbalsport elders in ons land.
In dat verband is ook het verhaal van pater Hermans belangrijk.
Door de orde van de paters Jozefieten werd hij in 1879 naar hun
college Saint George in Engeland gestuurd. Daar kwam hij in contact
met de Engelse voetbalwereld die ondertussen reeds was
geëvolueerd. Het spel dat tot dan toe het midden hield tussen rugby
en voetbal werd meer gereglementeerd. Toen hij later terug naar
België kwam en in 1886 in Melle verbleef als surveillant, werd de
speelwijze aangepast en de officiële regels ingevoerd zoals ze door
de Engelse Voetbalbond waren voorgeschreven.
Bert Neirynck heeft, voor het behalen van de graad van licentiaat in
de lichamelijke opvoeding in 1985 aan de katholieke universiteit van
Leuven, heel wat opzoekingen gedaan in verband met het ontstaan
van de voetbalsport in ons
land. In zijn verhandeling
	
  
“De scholen der Jozefieten,
Xaverianen en Benediktijnen
en de ontwikkeling van de voetbalsport in België (1863-1895)”
bewees hij duidelijk dat de eerste voetbal in ons land te Melle
rolde.

Melle is ook op voetbalgebied een
kweekvijver geweest van talentrijke spelers
en bestuurders die in de voetbalwereld
bekend zijn geworden.
In 1896 kwam de Gentenaar Hector Priem
op het college. Hij was een eenvoudige,
bescheiden en zeer veelzijdige student met
een dynamische persoonlijkheid. Hij werd
verantwoordelijk gesteld voor de bib, was
ook voorzitter en spelleider van de koer van
de groten. Voetbal was zijn grote hobby. Hij
werd kapitein van de derde- en
vierdejaarsploeg. Samen met een paar
medeleerlingen stichtte hij in 1900 de
voetbalafdeling van ‘La Gantoise’. Er
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bestond reeds een multisportvereniging ‘Association Athlétique La Gantoise’, gesticht in 1864. Deze
vereniging was begonnen als een turnclub maar werd uitgebreid met andere sporttakken: atletiek,
zwemmen, boksen, wielrennen, waterpolo, cricket, hockey en tennis. Rond de eeuwwisseling waren
enkele disciplines op sterven na dood. Er diende dringend nieuw bloed te worden ingepompt. Het voetbal
zou de ultieme reddingsboei blijken te zijn.
Het eerste terrein was gelegen aan de Kortrijksesteenweg, tegenover de herberg “De Halve Maan”, die
tevens het eerste voetballokaal werd. Hector Priem werd kapitein van de ploeg bij dewelke hij gedurende
8 jaar zou blijven. Tevens had hij ook de functie van voorzitter van de afdeling voetbal tot 1922. Hij bleef
nadien wel nog lid van de Raad van het Bestuur, dit tot 1935. Daarnaast was hij ook de medestichter van
de afdeling cricket en hockey, sporten die ook ijverig beoefend werden op het college te Melle.
Hector Priem moet wel een workaholic geweest zijn want hij combineerde voetbal(sport) met
universitaire studies in de geneeskunde. Bovendien studeerde hij in 1909 af met de grootste
onderscheiding en ging zich dan later specialiseren in Genève in de mond- en tandziekten. In de
medische wereld nam hij ook allerlei functies waar zoals voorzitter van de Internationale Federatie van
Tandheelkunde, en voorzitter van de Belgische Vereniging van Stomatologie. Op latere leeftijd vond hij
nog de tijd om dichtbundels te schrijven in het Nederlands en Frans waardoor hij bevriend werd met de
gekende Gentse schrijver Johan Daisne.
Uit alle documenten blijkt dat zonder Hector Priem er nooit sprake zou zijn geweest van een voetbalclub
La Gantoise - AA Gent. Daarom vonden sommigen het spijtig dat er in 1920 te Gentbrugge een Jules
Ottenstadion is gekomen i.p.v. een Hector Priemstadion. Wat de precieze rol van Jules Otten in de bouw
van het nieuw stadion is geweest, weten we echter niet. Hij zetelde wel in het directiecomité, waarvan
Hector Priem ook deel van uitmaakte, deze was opgericht om de verhuis naar Gentbrugge in goede
banen te leiden.
Auteur van dit artikel heeft Hector Priem nog gekend toen hij als oud-leerling op de jaarlijkse banketten
aanwezig was. Hij was een oud-Mellist in hart en nieren. Toen hij in een rolstoel belandde liet hij zich per
taxi naar Melle brengen. In 1976 werd hij opgenomen in de Orde van de Oud-Mellisten en overleed in
1977 op 86-jarige leeftijd.
Een ander bekend figuur in de voetbalwereld is ongetwijfeld graaf Joseph d’Oultremont. Na zijn studies in
Ramsgate aan het Sint-Augustinuscollege, waar hij uitblonk in voetbal, paardrijden, hockey en cricket
kwam hij in 1896 naar Melle. Hij richtte daar de eerste officiële schoolploeg op. Hij was een echte
organisator en stichtte als speler ‘F.C. Bressoux’. Later werd hij selectieheer en coach van de nationale
ploeg waarmee hij Olympisch succes haalde in 1920 te
Antwerpen. Tenslotte werd hij ook voorzitter van de Belgische
Voetbalbond. Hij overleed in 1942.
Andere bekende namen uit het Melse nest waren Palmer
Desmet en Lucien Damman, die beiden na de Eerste
Wereldoorlog “Sporting Club Waereghem” boven de doopvont
hielden en het zelfs zover dreven hun nieuwe club de kleuren
van het college van Melle, rood en groen, mee te geven. Het
huidige Zulte- Waregem speelt nog met die kleuren.
Een meer recentere naam van een bekende oud-leerling is
Heli Rombaut, niet zozeer voor zijn sportieve prestaties dan
wel om zijn publicaties. Deze apotheker, dichter en essayist
uit Sint-Amandsberg, was jarenlang hoofdredacteur van het
Buffaloblad en schreef in 1998 het boek “Bruiloftstraat 42”
waarin hij vertelt over zijn 40 jaar supporteren voor den Agé.
Tien jaar later publiceerde hij het boek “De Buffalobijbel, van
Hector Priem tot Ivan De Witte”. Dit werd een lijvig document
van 300 bladzijden, rijkelijk geïllustreerd, een soort
encyclopedie waarin alle spelers, trainers en beleidsmensen
geportretteerd werden. Geen saaie lectuur maar een leerrijke
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reis langs belangrijke voetbalmomenten, controversiële gebeurtenissen, hilarische en bizarre situaties,
fraaie doelpunten en opvallende persoonlijkheden.

In een bijdrage “Mijn tijd in Melle”, verschenen in het oud-leerlingenblad van 1993 (nr.193), geeft hij ons
een sfeerbeeld over hoe hij de kennismaking met het voetballeven op het college beleefde.

Mijn passie voor voetbal heb ik in haar totaliteit te danken aan de paters Jozefieten. Beetje bij beetje
leerde ik er de meest populaire balsport ter wereld onder de knie krijgen. Eerst op de speelplaats van de
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kleinen, waar het kluwen enthousiaste kereltjes soms drie wedstrijden door elkaar speelde. Het was pater
Jozef die mij de eerste baltoetsen bijstuurde en me ook de spelregels aanleerde. Toen ik het jaar daarop
naar de “middelbaren” verhuisde, kwam ik terecht bij een surveillant die door het voetbal bezeten was …
pére Jean, een joviale Westvlaming. Onder zijn soutane droeg hij permanent een voetbalbroek en een
hemd met korte mouwen. Als de kriebels te hevig werden volgde een korte striptease: de soutane vloog
aan de kant en père Jean shotte mee tot de zweetdruppels in het rond vlogen. Die man had bovendien
een staalhard shot; als jong doelwachtertje trok je best je kop wat opzij als één van zijn “bouletten”
langs je oren suisde. Hij was ook een fanatiek Club Bruggesupporter; over Gantoise hoefde men hem niet
veel te vertellen. Het was père Jean die me in het eerste elftal van de middelbaren dropte.
Behalve de voetbalsport werd er op het college ook aandacht besteed aan andere sporten. Het devies
“Een gezonde geest in een gezond lichaam”, heeft men steeds gehanteerd. In een catalogus uit 1912
vinden we foto’s terug van tennis, cricket, schermen en boogschieten. Het eerste schoolzwembad in ons
land bouwde men er in 1867. Dit werd in 1962 vervangen door een binnenzwembad met beweegbare
bodem, uniek in die periode.
Met dit artikel heb ik getracht een beeld te schetsen van de achtergrond, het begin en de ontwikkeling
van het voetbal in ons land en de bijdrage van het college hierbij. Markante oud-leerlingen hebben
bovendien een merkwaardige rol gespeeld bij het ontstaan van AA Gent en in de voetbalwereld van ons
land.

poëzie	
  

oneens

dat we zo misnoegd kunnen zijn
dat we een andere taal spreken
alsof we elkaar nooit hebben gekend
onze stem door vreemden gehackt
ons gezicht kordaat vol spijkers
waaraan zelfs het licht zich schramt
hoe pakken we de draad weer op
kunnen we de woorden ontknopen of
horen ze hier als luchtjes in andermans huis
slaan onze tongen in vertwijfelde onzin
nukkig zoals een hond aan de leiband
schoorvoetend was daar jouw grimlach weer
alsof je net de laatste bladzijde
van een vervelend boek had gelezen

Norbert De Meyer
Illustratie: letter A uit het Alfabet van Chris Schoonejans
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Heemkundig nieuws
door Jan Olsen

Naar aanleiding van de zomerkermis te Melle werden in het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum te Melle op 4, 5 en 6 juli in samenwerking met onze heemkundige vereniging en
de Werkgroep Genealogie Melle vzw twee mooie tentoonstellingen georganiseerd: een rond het
thema ‘we vegen er onze voeten aan’ (in dit geval zelfs letterlijk te nemen) onder de titel van
“Voetschrepers te Melle, een apart verhaal” (opgebouwd rond fotomateriaal van Michel De Paepe),
de andere expositie “Familienamen, wat komt daar allemaal bij kijken” was bijzonder interessant
voor wie zich verdiept in stamboomkunde. Beide tentoonstellingen mochten bogen op een ruim
opgekomen publiek.

Inhuldiging 'Stoel der Erfgoed': sfeervolle wandeltocht met animatie
op zondag 8 november 2015
Maak kennis met het nieuwste kunstwerk op het Melse openbaar domein: de Stoel der Erfgoed, van
Renato Nicolodi. Een wandeling van 5 kilometer leidt je erlangs en voert je met muziek en verhalen
van de destructieve Eerste Wereldoorlog naar de kunst van vandaag.

Je kan vertrekken tussen 13.30 en 15.30 uur, telkens in kleine groepjes. Deelname is gratis, één
consumptie halverwege is inbegrepen.Vertrek en terugkomst is voorzien aan het station van Gontrode.
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Die dag wordt de prijs die onze gemeente op donderdag 25 juni laatstleden tijdens een live-uitzending te
Gent, georganiseerd door Radio 2, kon binnenhalen in de wedstrijd 'Thuis voor een Beeld' Om alle
Mellenaars de kans te geven kennis te maken met het beeld, organiseert de gemeente een
herfstwandeling. Muziek en verhalen leiden je van de Eerste Wereldoorlog naar de dag van vandaag. Met
de hulp van Wim Claeys, Jan De Maeyer en nog vele anderen leiden we je rond en naar het Vliegveld en
maak je uiteraard ook kennis met het kunstwerk.
Op zondag 13 september werd ook in
onze gemeente traditioneel Open
Monumentendag georganiseerd. Drie
gebouwen werden dan in de kijker gezet,
met name de modernistische
watertoren (zie ook De Gonde, jg. 31 2003- nr. 2, p. 11 e.v.), waarin door
Farys de gehele dag gidsbeurten werden
verzorgd, de bezoekers, toch zo’n
vierhonderd, met voldoende sterke longen
konden tot boven (wel 53 meter hoog)
klimmen en hadden een prachtig uitzicht
op onze leefomgeving.

Er werden tevens in de
Sint-Martinuskerk
(Melle) en de
neogotische SintBavokerk (Gontrode)
rondleidingen
georganiseerd met als
gidsen Nicole Lehouck en
Jan Olsen. Vooral het
interieur kreeg hier de
aandacht en uitzonderlijk
konden geïnteresseerden
via het oksaal door middel van een vogelperspectief eens een ander
kijkje nemen in beide kerkgebouwen. In de voormiddag was het voor
de muziekliefhebbers in de Sint-Bavokerk verzamelen geblazen voor
een prachtig orgelconcert door gekende en organist Paul De Maeyer
die op zijn onnavolgbare manier tevens instond voor tekst en uitleg,
meteen stond het vrij recent gerestaureerd Lovaertorgel in de
belangstelling. Achteraf kon het publiek nog genieten van een heerlijk
drankje, voor de organisatie daarvan tekende de vzw Het Anker.
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In het najaar organiseert de cultuurdienst van Melle een paar interessante activiteiten met
een culturele en erfgoedkundige inslag, namelijk op 24 oktober een bezoek aan Waterloo (200 jaar
na de fameuze slag aldaar tegen Napoleon) en in het kader van de vredesweek, op 14 november, een
uitstap naar Laon (met heel wat uit de periode van de Middeleeuwen) en de Chemin des Dames in het
kader van de herdenking van Wereldoorlog I. Wie geïnteresseerd is kan alle noodzakelijke info vinden op
de webstek van de gemeente Melle: www.melle.be .
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Het landschap kan je lezen - Landschapswandeling rond het oude
vliegveld van Gontrode
Duizenden jaren geschiedenis zijn zichtbaar en onzichtbaar aanwezig in het
landschap. Wat zich jaren, decennia, eeuwen geleden afspeelde in Gontrode
is op een op andere manier nog altijd voel- en tastbaar. We zien als het
ware een schilderij, een pittoreske omgeving, maar we kunnen ons niet
meteen inbeelden wat er concreet achter zit. Toch bestaan er manieren om
vanachter onze eigen bril, maar ook deze van een ander, naar dat
landschap te kijken en het te interpreteren. Tijdens deze wandeling
focussen we op de ruime omgeving van het oude vliegveld. We gaan op
zoek naar waardevolle natuur- en cultuurelementen om zo de geschiedenis
dichterbij te brengen. Een erfgoed- en landschapsdeskundige laten je vanuit
verschillende hoeken en blikvelden naar het landschap kijken. De wandeling
is ongeveer 3 à 4 km.
Wanneer: Zaterdagvoormiddag 24 oktober 2015 (9.30u-12u)
Plaats: afspraak op de parking op het terrein van ILVO, Scheldeweg 68,
Melle
Lesgevers: Jan Olsen en Chris De Smedt
Prijs: € 8 | € 6 | € 4 (info over kortingsmogelijkheden op
www.vormingplusgent-eeklo.be)
Organisatie: Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Erfgoedcel Viersprong en
heemkundige kring De Gonde
Inschrijven via Vormingplus Gent-Eeklo, info.gent.eeklo@vormingplus.be
of www.vormingplusgent-eeklo.be of 09 224 22 65 (met vermelding van de
cursuscode: Proj.2315)

	
  

De Gonde 2015 nr. 3

	
  

- 10 -

DE WERELD VAN GISTEREN

Vinyl

door Norbert De Meyer
In de maalstroom van de tijd heb ik haar uit het oog verloren. Ik besef dat mijn wereld krimpt, dacht dat
ze niet langer in omloop was of louter een verzamelobject van een handvol mensen die van niets afscheid
kunnen nemen. Tot ze plots weer opdook in een artikel in de krant of ergens op het wereldwijde net.
Nee, geen column over pin-ups uit mijn pubertijd, maar de vinylplaat, de grammofoonplaat. Een
nachtzwart onding dat weegt als lood. Af en toe zie ik die schijven nog eens opduiken in een
krakemikkige doos op een rommelmarkt. Die 78 toerenplaten (want je hebt er ook die tegen 45 en 33
toeren moeten draaien) zitten meestal in een verpauperde hoes, zijn al dan niet bekrast en beduimeld,
maar dat hoor je pas als het geluid uit de groeven spat. Ik kijk nauwelijks naar die spullen om wegens
geen platenspeler, ook al staren de omfloerste, erotisch uitdagende ogen van ‘Kiss me quick’ Elvis me
vanaf de hoes smekend aan. Of dirigeert James Last een hemels orkest. Of laat Johnny ‘Retiens la nuit’
Halliday nog eens zijn duivels los. Ze is dus weer boven water gekomen, de vinylplaat, zoals de meeste
oude spullen af en toe een tweede of een derde leven gaan leiden.

Bij het zien van die dingen flitst de teletijdmachine van professor Barabas me terug naar het huis van
een allang ter ziele gegane tante. Begin jaren 1960, toen onder meer Radio Veronica (later kwamen daar
Radio Noordzee bij en Mi Amigo en andere piraten die de ethergolven muzikaal opfleurden) haar
uitzendingen startte en deze mijn luistergedrag overnam van het immens populaire Radio Luxemburg,
fading bij valavond incluis. Tantes huis was, benevens ander prullaria, opgesmukt met een mammoet van
een meubel, een bruin geverniste radio-grammofooncombinatie. Er stond slechts een handvol singles
naast (want LP’s en EP’s waren er ook) en daar moesten we het mee doen. Voor de goede orde: EP’s
zagen eruit als singles, maar er stonden vier liedjes in de groeven, waren doorgaans zeldzaam én
bovendien veel te duur voor mijn armzalig potje zakgeld. Ik mocht aan tantes platen en meubelstuk geen
poot uitsteken vooraleer ik de jaren van discretie en verstand had bereikt, een onderwerp waarover de
discussie nooit werd gesloten. Maar als ik eens super braaf was en tante haar dagje had, nam ze het niet
zo nauw. Het ingebouwde mechanisme maakte het mogelijk om meerdere plaatjes in de wachtrij
bovenop te laten meedraaien. Als het ene liedje uitgezongen was, trok de naald zich schielijk terug,
kwakte het onderste van de stapel met een staalharde plof op het vorige en schikte de afspeelarm zich
netjes opnieuw in de eerste groef. Als hij niet naast of op het rubber viel. Dan moest inderhaast
handmatig worden ingegrepen tot het knarsen en schuren ophielden.
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De voor die tijd gesofisticeerde techniek, inclusief kast, is de weg gegaan van alles wat weerloos is. Nu ik
een en ander weer oprakel, tante én meubel, al doemen ze slechts op aan een wazige einder, vraag ik
me af wie met die plaatjes is gaan lopen. Waar de singles zijn die we tot vervelens toe draaiden van
pakweg Bob Davidse (‘Annemarie’, subliem in zijn intense eenvoud en waar ik een ijl hoofd van kreeg) en
Limburg-mie-land Jo Erens, die me naar een gifgroen paradijs deed verlangen?
Dan is er nog het verhaal van Shane. Een in Europa onbekende Amerikaanse crooner uit diezelfde jaren
’60 en ten gevolge daarvan onbemind. Behalve door mijn broer en mezelf. Ik voel het kriebelen bij het
opnieuw horen van diens stem alsof ze de
scherven uit mijn jeugd aaneen lijmt. In die
dagen kon je nog singles winnen via een of ander
radioprogramma. Vandaag ook, al zijn het geen
plaatjes meer, maar minstens een exclusieve,
exotische reis, een winnend Win for Livekrasbiljet of een etentje met Christoff of Joke Van
de Velde. Voor minder komen we de deur niet uit.
Deelnemen uitsluitend via mail of sms’je. In de
jaren waar ik het over heb, moest je een gele(!)
briefkaart insturen. Die vooraf bedrukte en
gezegelde kaarten met het gekroonde hoofd
waren uitsluitend te koop in een postkantoor en
konden dus, voorzien van bestemmeling en wat
je erop kwijt wou achterop, zo in de bus worden
gedropt. Mijn broer was een kei in het deelnemen én winnen (hij had er een neus voor en de oplossingen
schudde hij zo uit zijn mouw). De plaatjes stroomden (nou ja) toe. De namen van de gelukkigen die zo’n
ding kregen toegestuurd, werden in de volgende aflevering omgeroepen. Wij zaten dan met klamme
spanning te luisteren op het puntje van een stoel met een speekselarme mond en sputterende darmen.
Toen de naam van mijn broer door de ether klonk (ze leken hem daar in de studio al min of meer te
kennen, het deelnemersveld was van het onverzettelijke slag, zo bleek) spurtten we het huis door om
aan moeder of vader het heuglijke nieuws te verkondingen. Toen was het enkel nog wachten op de
postbode. De 45-toerenplaat van genoemde Shane was bij mijn weten een van onze aller- allereerste
trofeeën. ‘On a night like this’ was een op en top Amerikaanse plakker waar de weemoed, het amechtig
smachten (naar wat? ja, naar wat eigenlijk?) van af spatte. Ik zwijmel nog bij het horen van de lyrics:
‘On a night like this / you would standing there, / the vision of a dream, / the answer to my prayer, / and
your eyes were blue, / told me you would always care’, en zo gaat het nog een eindweegs door.
Schitterend verpakt in opborrelende treurnis, krop in de keel om al wat bruist en ruist in weggemoffelde
geheimpjes. We wonnen, als gezegd, plaatjes alsof ze aan mispelbomen groeiden, van ik noem maar wat
Trini ‘If I had a hammer’ Lopez, Tura’s ‘Eenzaam zonder jou’ en Berry Ryan, stapelgek op zijn ‘Eloise’ (en
wij ook). En The Monkees, The Kinks, The Beatles and The Stones en, godstamebij, ‘Daydream’ van The
Wallace Collection… Handenvol uitgedoofde vuurrestjes. Toen kwamen de jaren ’70, de klad kwam erin,
op naar de kromming van de eeuw.
Met de introductie van nieuwe geluidsdragers leken vinylplaatjes op te lossen als regenboogkleuren na
een ferm onweer. De geschiedenis heeft haar ups-and-downs. Ze is dus weer ‘in’, de vinylplaat. Dankzij
die heropleving verrijzen ook de uitvoerders. Hoewel sommigen het grote huis reeds hebben verlaten,
maar op die manier de lichten laten branden. De vraag is alleen: hoelang duurt deze nostalgische
opstoot? Ik maal er niet om. Of probeer ik dat gevoel te negeren? Hoe is het anders te verklaren dat als
ik bij gelegenheid een singletje in handen krijg, betast, bepotel, eraan riek zoals aan boeken (bah, dat
ding hangt vol microben, zegt de ene; je bent kierewiet, beweert een andere hoofdschuddend) me een
mix van schoonheid, schaamte, twijfel, tranenloos verdriet overvalt om een wereld die niet stuk te
krijgen bleek. Diezelfde wereld heeft me nochtans ingepeperd dat alles vergankelijk is en soms vind ik
het niet erg dat niets blijft duren, behalve als er sterren vallen ‘On a night like this’.
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In de kijker, voorwerpen uit de heemkundige collectie
van het Gemeentelijk Museum: klompen - kloefen
door Ginette Desmet en Hedwig Coddens

Toen we tijdens de inventarisatie van voorwerpen uit de heemkundige collectie, een drietal paar klompen
te voorschijn haalden was net mevrouw Hedwig Coddens als bezoekster in de leeszaal aanwezig. Haar
interesse was gewekt en jeugdherinneringen werden opgehaald. Ze ging prompt in op de vraag om alles
eens neer te pennen en bezorgde ons een boeiende, gedetailleerde maar vlot leesbare tekst met vele
persoonlijke herinneringen. Ze besprak het onderwerp met haar 92-jarige moeder die voor aanvullingen
zorgde en de juistheid van de herinneringen naging. Hedwig Coddens is geboren in 1946 te Nevele maar
haar gegevens en herinneringen zijn ook best van toepassing op Melle / Gontrode. Voor iedereen van die
generatie die toen als kind op het ‘platteland’ woonde is haar verhaal waarschijnlijk nog heel herkenbaar
en klinkt vertrouwd in de oren.

	
  
Hier	
  de	
  integrale	
  tekst “Van kloefkes en kloefen, herinneringen” van	
  Hedwig	
  Coddens:	
  
Kloefen, zo noemden wij onze houten schoenen. Maar op school leerde men ons over klompen te praten.
Als kind heb ik ze nog volop gedragen, begin vijftiger jaren van vorige eeuw.
Mijn ouders waren landbouwers te Nevele, Veldeke. Kloefkes waren praktisch om op het erf te lopen, in
de stallen te gaan of mee te gaan naar het land. Dat houten schoeisel was warm, luchtig en kon tegen
vocht. Alleen, je moest er wel leren mee lopen want je voet afrollen zoals met een lederen schoen ging
niet. Bovendien moest het leerke (lederen band, 3 à 5 cm breed) van de juiste lengte zijn, aangepast aan
de hoogte van de wreef en op de juiste plaats op de klomp bevestigd. Zo niet, ging het “trekken” met
alle pijnlijke gevolgen van dien.
Om naar school te gaan droeg ik, zoals de meeste kinderen, schoenen. Echter, bij regen of sneeuw
werden de kloefkes aangedaan door kinderen die verderaf woonden om de lederen schoenen te sparen.
De meest levendige herinnering heb ik aan een winterdag waarop ik op mijn kloefkes naar school ging.
De wijk Veldeke ligt ongeveer 3km. van Nevele dorp. Gewoonlijk verzamelden de kinderen van de wijk
zich aan het hekken van onze boerderij om in groep naar school te fietsen. De oudsten kregen de
kleinsten op de stoel achterop. Die dag was er bijzonder veel sneeuw en ijsgang. Ik kreeg warme sokken
aan, de voeten in de kloefkes en daarover de meest gestopte zelfgebreide bruine sokken van mijn vader.
Wollen sokken tegen het uitglijden… maar dat waren pretbedervers want niets glijdt zo lekker op het ijs
als een houten klomp!
In die jaren waren kloefen nog volop in het straatbeeld, ook in het dorp. De slager, de kruidenier, de
bakker ze droegen ze allemaal. De boeren gingen er mee naar de stal of naar het land. Zo herinner ik mij
dat mijn vader steeds kloefen droeg bij het (nog handmatig) melken. Kloefen waren de
veiligheidsschoenen van die tijd. Ging men naar het land en lieten de weersomstandigheden het toe dan
werden de kloefen achtergelaten op een uithoek van het land en ging men blootsvoets aan het werk.
Voor de mannen was er de klomp, hoog gesloten, zonder lederen riempje. Als dagelijkse dracht waren ze
sober maar in hun zondagse versie waren ze beschilderd en gevernist in geel-oranje tinten en met
ingekerfde versiering. Ze werden in onze streek boten genoemd. Bij boten werd geen riempje gebruikt.
Het gevolg hiervan was dat op de wreef eelt werd gevormd, ondanks de dikke sokken die men aantrok.
De vrouwen droegen lichte kloefen, uitgewerkt met een fijne enigszins opgaande neus. Ook hierop waren
motieven gekerfd. Bij dit model was een leerke noodzakelijk. Ook voor de mannen bestond deze neusversie, zij het zwaarder gemaakt. Naargelang de gebruikte houtsoort konden kloefen lichter of zwaarder
zijn. Maar, hoe lichter, hoe vlugger ze gingen “spletten” (barsten). Dat was dan wel het einde van de
kloef maar niet van het leerke! De leerkens werden hergebruikt, van de ene kloef naar de andere, van
grotere naar kleinere kloefen. Het leer kon gekocht worden maar ze werden ook gemaakt van de
gebroken riemen van een paardenstel.
Het leer werd met kloefnagels aan de kloef bevestigd. Dit specifieke soort nagels kon eigenlijk voor niet
veel anders gebruikt worden. Ze waren ongeveer 1cm. lang, hadden een bredere kop dan een
timmernagel. Best te beschrijven als een stevige uitvoering van een duimspijker. Kloefnagels werden per
gewicht verkocht, uit de bulk geschept, afgewogen en in een stevige papieren zak aan de koper
overhandigd. Met 100gr. kon een gezin al een tijdje verder.
Kloefen werden ingewreven met...schoensmeer om het hout te voeden en ze een mooier uitzicht te
geven.
In ieder dorp waren kloefen te koop, machinaal gemaakt. Soms waren ze in de schoenwinkel maar ik
herinner me ze even goed in de kruidenierswinkel. Daar stonden ze per paar aan elkaar vastgemaakt met
een fijn ijzerdraadje dat door kleine gaatjes aan de binnenkant van de kloef ging. Ze werden dan per
grootte op stapels gezet, afwisselend voorkant op achterkant. Mijn moeder vertelt hoe zij voor de andere
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gezinsleden klompen kocht. Haar vader legde een stokje in de kloef thuis en tekende de maat af. Voor de
volwassenen was de lengte van het stokje de maatstaf, voor de kinderen werden er twee vingers
bijgeteld.
In de koude maanden of als de kloef vochtig was werd er stro in gestopt. Ik heb nog het beeld van de
buurman die zijn met stro gevulde kloefen uitschopt op de mat aan de voordeur. Die mat was een juten
zak, net achter de voordeur en verzamelplaats voor alle kloefen van gezinsleden en bezoekers. Kloefen
daar achter laten ging altijd gepaard met wat gestruikel en gestommel.
Wellicht is rond 1955 het algemeen gebruik van klompen zeer sterk achteruitgegaan door de opkomst
van rubber en kunststof als materiaal om werkschoeisel te maken. De houten mannenklomp werd
vervangen door een lage, aansluitende schoen in kunststof, nu nog te koop o.a. in tuincentra. Voor de
vrouwen kwamen er “galoches” op de markt, meestal in grijze kunststof, enkelhoog, met een tong en
aan beide zijn haakjes waar een snoer werd door geregen. Dit model is totaal uit de markt verdwenen.

	
  
De kloefen / klompen uit de collectie.
In de heemkundige collectie zijn er drie paar klompen aanwezig, allen van hetzelfde type met een fijne,
enigszins opgaande neus waarin motieven zijn gekerfd. De twee paar zwart gekleurde klompen hebben
sterk gelijkende, alleen in detail afwijkende, inkervingen op de neus. Het kleinste paar vertoont geen
gebruikssporen en heeft geen leren riempjes. Deze klompen zijn dus nooit gebruikt. (afb.1)

Afb. 1: Kleine vrouwenkoefkes met fijne, licht opgaande
neus met ingekerfde motieven. Niet gebruikte
exemplaren, ze hebben nog geen riempjes of leerkens.

Afb. 2: Vrouwenkoefen van hetzelfde type met
ingekerfde motieven. Dit zijn gebruikte exemplaren met
aanwezige wreefbanden.	
  

	
  

Het grootste paar vertoont wat lichte slijtage en heeft leren wreefbanden. Deze klompen zijn meisjes- of
vrouwenklompen en eerder zondagse sierexemplaren. (afb.2)

Afb. 3: Mannenklompen van het neus-type met
ingekerfd eenvoudig lijnenmotief en twee leerkens.	
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Het derde paar vertoont een ander, eenvoudiger inkervingspatroon op de neus . Ze zijn niet gekleurd en
hebben brede lederen wreefbanden. (afb.3) Van de rechterklomp is de wreefband nogal versleten, de
oorspronkelijke wreefband van de linkerklomp is vervangen door een herbruikte reep leer, misschien een
stuk van een riem gezien de dubbele rij gaatjes. (afb.4)

Afb. 5: Het leerke, vastgenageld aan de zijkant van de kloef met kloefnagels	
  

De leertjes werden met kloefnagels vastgezet aan de klompen. (afb.5) De klompen vertonen sterke
gebruiksslijtage, de rechterklomp heeft een schuin naar de buitenrand aflopende, sterk afgesleten hak.
Dit laatste paar zijn waarschijnlijk wel mannenklompen, de lengte binnenin bedraagt meer dan 29 cm.
Van de hoog gesloten mannenklomp zonder riempjes zijn er geen exemplaren in de collectie aanwezig.
(afb.6)

Afb. 6: Een klompenmaker aan het werk , aan zijn voeten draagt hij
klompen van het neus-type met leerkens. Het afgewerkte paar op de
voorgrond zijn hooggesloten mannenklompen in de zondagse versie, in
geel-oranje tinten met ingekerfde versiering.	
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KLOEFEN, ook in de stad?!
Hedwig Coddens is geboren in 1946 op het platteland en is er opgegroeid, zelf ben ik een
generatiegenote ° in 1944 in de stad Gent en ben er ook opgegroeid. Ik probeerde daarom mijn
herinneringen aan kloefen te verzamelen om te kunnen vergelijken met de situatie op het platteland. Wat
was het verschil met het platteland? In ieder geval sprak men in de stad ook over kloefkes en kloefen.
Opgegroeid met als thuistaal dialect leerde ik ook pas op school het woord klompen kennen. De term
‘boten ‘ voor mannenklompen heb ik nooit horen gebruiken
Als startpunt, een verhaal dat mijn inwonende grootmoeder meer dan eens vertelde.
1
Mijn grootmoeder, waarvan de ouders met hun zes kinderen in 1889 vanuit het stille Aardenburg naar
Gent emigreerden, schrok als 12-jarig kind heel bang wakker in de nieuwe woonst in Gent. Haar vader
2
begon te Gent als voerman in de textielfabriek Van Acker aan de ‘Donkere Poort’ , de moeder werd er
portierster. Het portiershuis lag bij de fabrieksingang en die eerste nacht, het was nog donker, schrok ze
wakker van een lawaai dat ze niet kon thuisbrengen. Het geluid zwol meer en meer aan en kwam
dichter- en dichterbij. Ze werd doodsbang en verstopte zich volledig onder haar dekens. Later bleek dat
ze bang was geworden door het -haar onbekende- geluid van de talrijke klepperende klompen op de
straatkasseien van de fabrieksmensen, mannen, vrouwen èn kinderen die in grote getale ’s
morgensvroeg naar de fabriek trokken. Tijdens deze periode begonnen de arbeiders al om 5 uur te
3
werken in de fabriek .
In de stad waren klompen het schoeisel van de arbeiders en dat bleef nog lang zo. Op oude zichtkaarten
en foto’s zie je zowel textiel- als metaalarbeiders en zelfs bouwvakkers op klompen lopen (afb.7)

Afb. 7: Onderhoudsmecaniciens van de Gentse vlasfabriek ‘ La Linière St. Sauveur ca. 1935. De man uiterst links
heeft klompen aan, de man daarnaast heeft schoenen aan en de man achteraan tussen hun beiden heeft ook
klompen aan.
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Aardenburg: gelegen in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. In 1995 gefusioneerd met de gemeente Sluis tot
Sluis-Aardenburg. Sedert 2003 volledig opgegaan in de gemeente Sluis.
Donkere Poort: Is een achterpoort van het vroegere Prinsenhof, in 1500 de geboorteplaats van keizer Karel V, aan
Bachtenwalle. De bedrijfsgebouwen van de fabriek Van Acker werden in 1982 gesloopt. Alleen de vierkante
schoorsteen uit 1851 met het aanpalende machinegebouw bleven gespaard.
13-12-1889: wet betreffende vrouwen-en kinderarbeid. Geen industriearbeid voor kinderen beneden de 12 jaar.
Jongens van 12 tot 16 jaar en meisjes van 12 tot 21 jaar mochten hoogstens 12 uur per dag werken. Op 26 mei
1914 werd het toepassingsgebied van die wet uitgebreid tot kleine nijverheidsbedrijven, restaurants, cafés en
kantoren van nijverheids-en handelsbedrijven.
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4

In 1932 waren er in Gent nog 25 kloefenfabrikanten en –handelaars actief ! Waarschijnlijk was
Wereldoorlog II het keerpunt en zou de kloef toen in de stad nagenoeg volledig uit het straatbeeld
verdwijnen. Toch werden kloefen binnenshuis nog een tijdje gebruikt vooral zolang ze deugdelijk waren.
Er werden in die eerste arme en spaarzame naoorlogse jaren zeker geen overbodige uitgaven gedaan.
Men ging geen nieuwe, dure kunststoffen schoenen kopen als de kloefen nog bruikbaar waren. Vaag
herinner ik me nog dat moeder de keukenvloer schrobde met kloefen aan de voeten. Kwestie om de dure
leren schoenen niet te beschadigen!
Een zeldzame enkeling gebruikte nog lang
klompen buitenshuis. Nog tot het einde van de
jaren ’60 trok door onze volkswijk geregeld een
‘voddenvent’ met zijn hardgeel geschilderde grote
kar getrokken door een boerenpaard. Bovenop zijn
kledij doeg hij een kiel, op zijn hoofd een pet en
5
aan zijn voeten: klompen ! Ook de kruidenier uit
het buurtwinkeltje op de hoek zie ik nog voor mij:
appelen afwegend met ijzeren gewichten die hij op
zijn grote weegschaal met geblutste koperen
schalen zette. Ook hij droeg nog klompen aan zijn
voeten, zeker nog tot ver in de jaren ’50 (of nog
later?). In het straatbeeld waren klompen toen al
heel grote uitzonderingen maar volksmensen die
een tuintje of een werkplaatsje achteraan hun huis
hadden gebruikten wellicht nog geregeld hun oude
kloefen. Samenvattend kan je wel stellen dat de
klompen vroeger verdwenen in het stadsbeeld dan
op het platteland. De straten waren geplaveid en
zeker bij de burgerij waren klompen onbestaande.
Vooral arbeiders gebruikten klompen,
fabrieksvloeren waren vaak smerig en vuil en
klompen fungeerden als werkschoenen.
Spaarzaamheid en recuperatie was vroeger
gemeengoed. Kapotte, niet meer te gebruiken
klompen eindigden hun bestaan wellicht als
aanmaakhout voor kachel en fornuis. Vooral
beschilderde kloefen met inkerfde versieringen
kregen dikwijls een tweede leven aangemeten.
Aan de koermuur genageld werden er plantjes in
gestopt om een kale muur op te fleuren. Ooit
bloeiden er thuis blauwe Lobelia’s in een klomp
aan de witgekalkte koermuur. Potten-en
bloempotmakers zagen hierin een kans om hun
aanbod te verruimen en produceerden nadien
ceramieken exemplaren in klompvorm. Wellicht
zijn die hier en daar nog in de handel te
verkrijgen.
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5

Wegwijzer Der Stad Gent 1932. Van de 25 fabrikanten en handelaars woonden er 20 in Gent, 2 in Gentbrugge en 3
in St. Amandsberg. In de wegwijzer werd het woord kloefen i.p.v. klompen gebruikt.
Voddenhandelaar Charles Cornel woonde in de Jozef Guislainstraat in Gent, toen nog zowat de buitenrand van de
stad. Die straat ligt dicht nabij Mariakerke en Wondelgem. Waar hij zijn paard stalde weet ik niet, waarschijnlijk
moet hij een ruim achtererf hebben gehad, om de vodden, benen en oude metalen gescheiden te kunnen stapelen.	
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Wereldoorlog I en Melle in 1915
door Jan Olsen

Burgemeester Leon van Pottelsberghe de la Potterie een tijdje opgepakt
Op 4 juni 1915 om 10 uur in de voormiddag werd bij hoogdringendheid het
college van burgemeester en schepenen van Melle bijeengeroepen. Op de
agenda stond het volgende punt: de Duitse militaire overheid had de gemeente
Melle een boete van 25.000 frank, opgelegd omdat er twee telegraafdraden
waren afgebroken geworden, de daders waren onbekend en de gemeente werd
verantwoordelijk verklaard. De burgemeester, Leon van Pottelsberghe de la
Potterie, was in afwachting van de betaling daarvan de dag gevangen
genomen. Voornoemde zitting werd dus enkel bijgewoond door de
gemeentesecretaris Remi De Coster en de twee schepenen, François Spae en
Edmond De Mulder.
Ook de gemeenteraad in zijn geheel werd op 6 juni 1915 uitvoerig gebriefd
over de omstandigheden van de situatie i.v.m. en de aanhouding van de
burgemeester. De dag daarop, 7 juni, werd de burgemeester weer vrijgelaten.
Uiteindelijk werd voormelde som minus een reeds overgemaakt voorschot dat geleend werd bij het
‘Gemeentekrediet’ (zie de notulen van de gemeenteraadszitting van 28.06.1915) betaald aan de Duitse
bezetter. (foto: Borstbeeld van Leon van Pottelsberghe de la Potterie, burgemeester te Melle van 1912 tot 1921 ontwerp beeldhouwer Jules Vits, collectie Gemeentelijk Museum Melle).

Michel Gustaaf Carchon* sneuvelde te Diksmuide op 23 juni 1915
Hij werd geboren te Melle op 30 maart 1894 als zoon en oudste kind van vijf van Josephus Carchon en
Marie Clemence Van Damme, Michel werd gedoopt op 31 maart 1894, zijn peter = Petrus Carchon,
de vader van Josephus Carchon; zijn meter = Julia Haegeman, de moeder van Maria Van Damme. Het
gezin Carchon-Van Damme woonde in de Wezenstraat.
*In zijn doopakte is hij vermeld als Michael Gustavus.

Bronzen gedenkplaat aan de westergevel van de Sint-Martinuskerk te Melle (naar een
ontwerp van beeldhouwer Jules Vits), de pijl duidt de naam van Michel Carchon aan.
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Michel Carchon was soldaat 2de klas, militiaan van 1912, hij was onderverdeeld bij het 1ste Linieregiment
(nr. 60660 van het stamboek) en was ongehuwd toen hij sneuvelde voor het vaderland te Diksmuide op
23 juni 1915. Hij werd oorspronkelijk begraven op de militaire begraafplaats te Kaaskerke (graf III).
Vermoedelijk sneuvelde hij n.a.v. de gevechten die de Belgische troepen leverden n.a.v. het op het Duits
leger veroveren van terreinen ten noordwesten van Diksmuide.
Vanaf 1920 begon men de aanleg van officiële Belgische militaire begraafplaatsen. De nieuwe officieel
Belgische grafstenen (naar een ontwerp van de Brusselse architect Marc Simons) werden gemaakt uit
blauwe hardsteen (arduin). Bovenaan werd de nationale driekleur aangebracht, daaronder een bronzen
plaat met de identificatiegegevens van de gesneuvelde. Deze grafstenen werden kosteloos ter
beschikking gesteld. Vanaf 1924 werden de verspreide graven en de kleinere begraafplaatsen
overgebracht naar de verzamelbegraafplaatsen, o.a. deze van De Panne. Op deze wijze kwam het
stoffelijk overschot van Michel Carchon daar ook terecht (zie graf N-51).

Zicht op de verzamelbegraafplaats te De Panne, de grafzerk van
Michel Carchon en detail ervan.

Zijn vader Jozef (Josephus) Carchon
(spoorwegbediende), ° te Melle op 14 augustus 1868 als
zoon van Petrus Carchon en Maria Sophie Van
Havermate, huwde op 11 augustus 1893 te Melle met
Marie Clemence (Maria) Van Damme (dienstmeid), °
te Gontrode op 8 maart 1870 als dochter van Pieter
Van Damme en Julie Haegeman.
De overige kinderen uit het gezin Carchon-Van Damme
(minus Michel dus) waren:
Maurits Gustaaf, ° te Melle op 21 november 1896
Germana Emma, ° te Melle op 6 juni 1900
Gaston Gustaaf, ° te Melle op 10 mei 1905
Romain Gustaaf, ° te Melle op 14 november
1914
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Inhoudstafel	
  
	
  
	
  
Woord vooraf
AA Gent schreef voetbalgeschiedenis na 115 jaar
Oud-Mellist Hector Priem, stichter-pionier van La Gantoise
Poëzie: Oneens
Heemkundig nieuws
Het landschap kan je lezen
De wereld van gisteren. Vinyl
In de kijker: klompen - kloefen
Wereldoorlog I en Melle in 1915

1
2
6
7
10
11
13
18

	
  

Werkten	
  mee	
  aan	
  de	
  realisatie	
  van	
  dit	
  nummer	
  
	
  
Hedwig Coddens
Liesbeth Coens (foto OMD)
Norbert De Meyer
Fernand De Paepe (foto)
Guy De Schender (foto OMD)
Xavier De Schryver (foto)

Ginette Desmet
Daniël Lemmens
Bart Muylaert (opmaak)
Jan Olsen
Marc Ulens (foto OMD)

De hondenkar, een foto uit 1957, een herinnering uit het
leven van ons medelid Lucien De Bosschere
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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
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

