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Woord vooraf 

Nu de bomen hun bladeren hebben los gelaten weten we dat de wintertijd met rassenschreden dichterbij 
komt. Tijd, dat weten we, voor het hernieuwen van de abonnementen op ons heemkundig tijdschrift. We 
hopen dat ook u in het komende jaar 2016 wilt blijven genieten van een mix aan artikels die doorgaans, 
rechtstreeks en/of onrechtstreeks te maken hebben met de geschiedenis van onze gemeente. Stel niet 
uit tot morgen wat u vandaag kunt doen, snel dus naar de bank en schrijf het nodige bedrag over. De 
centen dienen niet alleen om het tijdschrift te financieren, doch ook om de werking van onze 
heemkundige vereniging te schragen. Mocht u over wat overschot aan centen beschikken, laat niet na 
deze als steunend lid te schenken aan onze vereniging. We zullen u er dankbaar voor zijn. 

In het kader van de talloze projecten m.b.t. de herdenking van Wereldoorlog I, kocht de gemeente Melle 
te Gontrode de site aan waarop nog een bunker staat die stamt uit de tijd dat er daar een vlieghaven 
voor zeppelins (later voor vliegtuigen) functioneerde. De bunker werd opgekuist en er werd erop een 
platform gemonteerd met een panoramatafel waarop enige uitleg over deze site is opgenomen. In juni 
laatstleden werd deze met veel luister ingehuldigd. In diezelfde maand dong Melle ook mee in de 
wedstrijd ‘Thuis voor een beeld’ van Radio 2 en de provincie Oost-Vlaanderen … en Melle won, het beeld 
‘Stoel der Erfgoed’ van de nog jonge kunstenaar Renato Nicolodi kreeg op zondag 8 november haar 
definitieve plaats, namelijk op voornoemde site, het staat er prachtig (zie enkele sfeerfoto’s van Marc 
Ulens en Lydie Bracke verderop in voorliggend nummer)! 

In de Week van de Smaak verzorgde onze ondervoorzitter, Ginette Desmet in de BIB op initiatief van het 
GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) een door het publiek erg ‘gesmaakte’ 
lezing onder de titel ‘In oude potten kookt men het best’ (zie 18.11.2015). Ze illustreerde haar woorden 
met de projectie van fotomateriaal van objecten waarvan de meesten zich bevinden in de collecties van 
het Gemeentelijk Museum. 

Voor Erfgoeddag 2016, op zondag 24 april, plannen we een bescheiden tentoonstelling. Het thema 
‘rituelen’ willen we concretiseren via jubilea allerhande. 

In de schoot van de Melse gemeentelijke Cultuurraad werkte een werkgroep ad hoc een nota uit die als 
advies moet dienen voor een vernieuwde visie op het ruime erfgoedbeleid in onze gemeente Ook enkele 
bestuursleden van onze heemkundige vereniging waren hierbij nauw betrokken. Ruime informele 
contacten binnen onze werking gingen deze gesprekken vooraf. We zullen in een van de komende 
nummers van De Gonde hierop zeker nog uitgebreid terugkomen en een en ander toelichten.  

Eigenlijk een beetje kenmerkend voor onze vereniging, we vegen er soms de voeten aan, we warmen ze 
ook wel bij tijden, maar we blijven doorgaans met de voeten op de grond, een paar bijdragen hebben het 
hier in dit nummer dus over, ‘toestanden allerhande met voeten’. 

Tot slot wenst onze heemkundige vereniging u en al wie u lief heeft prettige eindejaarsfeesten en een 
schitterend komend jaar 2016! 

          Jan Olsen  
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De betekenis van muurtekens 
door Chris Schoonejans 

 

Wie aandachtig laatmiddeleeuwse gebouwen bekijkt, bemerkt soms 
anders gekleurde bakstenen die samen een vreemd geometrisch patroon 
of teken vormen. Meestal gebruikte men hiervoor geglazuurde 
bakstenen, die hun grijsgroene kleur verkregen hebben door tijdens het 
bakproces zout toe te voegen.  
Muurtekens worden foutief soms omschreven als een huismerk, maar ze 
zijn veel meer dan sibbetekens (waartoe ook de molenaarstekens, 
steenhouwerstekens en timmermansmerken behoren).  
De muurtekens vindt men terug in de gevels van kerken, abdijen, 
kastelen, stadspoorten, torens, woningen en hoeven. Bepaalde tekens 
worden door hun religieuze context verklaard, maar van een groot deel is 
de betekenis nog steeds niet duidelijk. Deze tekens worden soms in 
verband gebracht met de runentekens van de Germanen. Het is niet 
zeker of dit correct is, maar het is helemaal niet onterecht als men weet 
dat ‘rune’ een oud Noors woord is voor ‘geheim geloof’ en een aantal van 
die tekens ook in het runenschrift voorkomen. Toch waren de 
muurtekens geen vrijblijvend ornament zonder betekenis. Dat we in het 
zuiden van de Nederlanden veel van deze onheil-afwerende of 
heilbrengende muurtekens aantreffen, is vrijwel onbekend. De reden 
hiervoor is eenduidig. 
 
Op zijn website schrijft Ben Veldstra:  
Vanwege hun onduidelijke symbolische betekenis is er maar weinig aandacht geweest voor deze 
merkwaardige tekens. Ze worden dikwijls metselaarstekens genoemd, maar deze naam doet aan de 
tekens wel wat onrecht, want het betreft hier zeker niet een soort handtekening van een metselaar. Daar 
zijn ze veel te groot voor, beter is dan de term: metselteken of muurteken. 
 
Als men in het schip van de Gentse Sint-Baafskathedraal omhoog kijkt, ziet men in het bakstenen 
vulwerk tussen de spitsbogen een aantal met donker gekleurde stenen ingewerkte tekeningen. Eén ervan 
is duidelijk herkenbaar als een hexagram, een davidster die in deze context verwijst naar Jeruzalem. En 
verder zijn ook een ‘V’ (wordt ook het hart genoemd), een dambordpatroon, een soort knoop en ook een 
teken dat waarschijnlijk een bepaald type Bourgondische vuurslag voorstelt. Bijzonder merkwaardig is 
een teken dat een U vormt. Hetzelfde U-teken komt ook voor op een gevel van het Caermersklooster. De  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muurtekens op de gevel van 
het Caemersklooster te Gent 

hexagram in de Sint-Baafskathedraal 
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betekenis van dit teken, dat enkel in Gent voorkomt, is niet gekend. Vermoedelijk werden al deze tekens 
in de Sint-Baafskerk tijdens de Bourgondische periode aangebracht, maar de oorsprong en betekenis zijn 
veel ouder. De meeste van de betrokken gebouwen dateren ook uit de Bourgondische periode, zodat men 
geneigd is om hiermee een verband te leggen. 
 
Een hexagram, ook soms Salomonszegel of Davidster genoemd, is eveneens te zien op de voorgevel van 
de Sint-Martinuskerk in Ekkergem, een wijk van Gent. Een hexagram is samengesteld uit twee 
tegengestelde driehoeken die symbool staan voor de vereniging tussen de mannelijke en de vrouwelijke 
energie. Het overlappende gedeelte vormt een zeshoek, buiten dit vlak kan men zes driehoeken zien; als 
je alle vlakken optelt bekomt men het getal zeven, een heilig getal. Links en rechts naast de zeshoek ziet 
men twee zandloper-vormen. De bovenste en de onderste kleine driehoeken staan respectievelijk voor 
mannelijk en vrouwelijk. Als muurteken staat de zandloper voor water en vuur en wordt het als een 
afwerend teken herkend. 
Het hexagram wordt ook verklaard als de verbinding tussen hemel en aarde in combinatie met de vier 
windstreken. In de alchimie wordt veel belang gehecht aan dit teken waarmee de verbanden tussen de 
elementen, water, vuur, hemel en aarde duidelijk zouden worden. Volgens dezelfde filosofie wordt er ook 
mee de relatie tussen de belangrijkste metalen en de hemellichamen aangetoond. Op de zijgevel zien wij 
een ‘V’ of ‘het hart’ in het metselwerk. Ten gevolge van latere verbouwingen zitten nog andere tekens 
(een jaartal?) min of meer verborgen in de zuidelijke gevel. 

 

 

 

Metsel- of muurtekens zien wij ook op de voorgevel en een zijmuur van het oude pand van het 
Caermersklooster in Gent. Ter hoogte van de bibliotheek zijn er in de bakstenen gevelwand (zowel voor-
als zijgevel) geglazuurde motieven ingewerkt. Men bemerkt hier ook tweemaal dezelfde hexagram zoals 
binnen in de Sint-Baafskathedraal en op de buitengevel van de Sint-Martinuskerk. 
Aan de rechter zijde stelt het middelste teken een dambord voor, zoals men het meermaals in het 
vloerpatroon van sommige kerken aantreft. Dit teken wordt soms ‘een geploegde akker’ genoemd maar 
heeft vermoedelijk een andere betekenis. Volgens de Bijbel verwijst dit naar Jezus Christus die over het 
water (of de wereld) loopt. Met andere woorden de uitbeelding van zijn Koningschap over de volkeren. 
Ook in de Sint-Widowstraat in de omgeving van het Gravensteen staat een hoekwoning met op de 
zijgevel een dambord-patroon.  
 

Zandloper: staat symbool voor de tijd, wordt in verband gebracht met het cijfer 8 en 
komt als ingekrast symbool ook voor in de Tempelierskerk te Garway (Herefordshire).  
Hier detail van een buitenmuur van de grote kerk in het Nederlandse Dordrecht. 
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Het onderste teken op de voorgevel van het Caermersklooster is een maalkruis (‘X’ of gebu-rune wat gift 
betekent). De X komt ook meermaals voor als metsel- of muurteken en wordt ook het maalkruis 
genoemd. Het zou op gebouwen als afweerteken tegen het kwade gebruikt zijn. Het wordt ook het Sint-
Andreaskruis genoemd en verwijst zo direct naar het Sint Andreas, de beschermheilige van de 
Bourgondiërs. Sint Andreas zou aan een dergelijk kruis terechtgesteld zijn. De ‘X’ kan men ook 
interpreteren als twee tegengestelde V-vormen die elkaar met de punten raken. Een ‘X’ werd door 
analfabeten gebruikt om akten of andere belangrijke documenten te ondertekenen; in de algebra staat 
het voor de ‘onbekende’ en op kaarten en plattegronden werd het gebruikt om een belangrijke plaats aan 
te duiden. De ‘X’ vindt men als twee gekruiste beenderen ook terug op tal van graven uit de 17e eeuw. 
Maar er zijn ook nog andere geometrische figuren te zien waarvan de betekenis nog niet duidelijk is.  
 
De zijgevel van de kapel van het refugiehuis (of vluchthuis) van de Norbertijnen-abdij van Drongen 
(bevindt zich achter het Caermersklooster) is versierd met een hexagram of in joodse context een 
Salomonszegel. Er is verder ook nog een teken te zien dat samengesteld is uit vijf vierkanten en samen 
een ruitvormig kruis vormen. Dit teken wordt ook de toverknoop genoemd en zou symbool staan voor 
oneindigheid. Een identiek teken is ook te zien in de middenbeuk van de Sint-Baafskathedraal. Ook dit 
teken zou oorspronkelijk bedoeld zijn om onheil af te weren. 
 
Het is vermoedelijk geen toeval dat er ook metseltekens zijn aangebracht op één van de zijgevels van 
het Bijloke-hospitaal te Gent. Een opvallende monstrans met zonnesymbool, het maalteken (of Sint-
Andreaskruis). Dergelijke gebouwen hadden zowel een religieuze als een profane betekenis. 
 
In het Klein begijnhof in Gent is de gevel van een woning voorzien van een hexagram hangend aan een 
kleine ruit. De verbinding tussen de twee tekens wordt gemaakt door een klein kruisje met vier gelijke 
armen. Een ander teken is een Latijns kruis samengesteld uit 4 verticaal onder elkaar geplaatste 
ruitvormen en horizontaal 3 ruiten. Als men deze getallen optelt bekomt men het heilig getal ‘zeven’, 
terwijl er in werkelijkheid maar 6 ruiten gebruikt zijn. De logische verklaring is dat één ruit tweemaal 
wordt geteld. 
 
Op de gevel van een woning bij de Sint-Jacobskerk, die de achtergevel is van het huis genaamd ‘de 
Lijnwaadmarkt’ op de Vrijdagmarkt, ziet men de gekende V, een monstrans (?) en een samengesteld 
maalteken. Vermoedelijk is dit de Bourgondische vuurslag in combinatie met twee maaltekens. 
 
Ook de ruitvorm (eigenlijk een gekanteld vierkant) werd meermaals afgebeeld, en kan ook als een 
vruchtbaarheidssymbool herkend worden door de samensmelting van een omgekeerde V, het mannelijk 
hemelteken, en een V, het vrouwelijke aardeteken. De ruit komt ook voor als onderdeel in de Germaanse 
inguz-rune. Deze rune houdt verband met vruchtbaarheid en afstamming en zou zelfs naar de godheid  

 

 
De Bourgondische vuurslag als muurteken. Een symbolische combinatie van 3 ruiten 
(vruchtbaarheid of de Heilige Drievuldigheid?) en 2 maaltekens (afwerende functie). Ook 
twee odal-runetekens kan men in de compositie terugvinden. Dit eigendomsteken is een 
bede van het (gebouwde) erfgoed. Het gebouw is gelegen nabij de Sint-Jacobskerk (Gent). 
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verwijzen. De rouwborden of ‘obiït’ die achteraan in de kerken werden opgehangen na het overlijden van 
een adellijke persoon hebben ook een typische ruitvorm. Een ruit met een punt in het midden wordt 
gebruikt als symbool voor de zon; op verschillende hoogten aangebracht verwijst het naar de 
verbondenheid van de mens met de zonnecyclus: de opgaande zon, de hoogste stand en de ondergaande 
zon, of anders gezegd het einde en het begin van het jaar, dood en verrijzenis.  

De betekenis van de muurtekens blijft beperkt en meestal onduidelijk. Van een groot aantal muurtekens 
is nog altijd onzeker wat ze exacte betekenen en nog minder wat hun onderling verband is. De betekenis 
van deze tekens is in de loop der tijden verloren gegaan of verdrongen door een Christelijke context. 
Dergelijke muurtekens vindt men verspreid in West-Europa terug en ze lijken hun oorsprong te vinden in 
een samensmelten van archaïsche tekens met het volksgeloof (of bijgeloof). Deze tekens kwamen niet 
alleen voor als een baksteen-patroon in gemetselde muren, maar bijvoorbeeld ook in de veelkleurige 
tegeldaken van het Hôtel Dieu (of het voormalig ziekenhuis) in Beaune (Bourgogne). 
Het ruitvormig muurteken waarvan de onderste benen verlengd zijn, 
noemt men de othila-rune en zou een aanduiding zijn voor erfbezit. 
Eigendom ging dikwijls van vader op oudste zoon over, zodat deze 
dan zijn voorrecht voor iedereen wilde duidelijk maken. 
 
Tijdens de renaissance werden blinde gevelvelden tussen de boven- 
en onderdorpels van de vensters ingevuld met gesculpteerde 
versieringen. Deze bestaan soms uit een zich herhalende 
geometrische patronen die enige gelijkenis vertonen met de 
muurtekens. Het originele Metselaarshuis in Gent is daar een 
voorbeeld van.  
Ook in de moderne tijd brachten architecten muurtekens aan als 
decoratief (?) element in de gevels van woonhuizen. Enige mooie 
voorbeelden zijn te zien op enkele burgerwoningen in Melle. 

Muurtekens in Melle 

De muurtekens die in het centrum van Melle te zien zijn vallen onder het type afweerteken. Een type, dit 
van de voormalige bloemisterij Langerock op de Brusselse steenweg is een beetje bijzonder omdat het de 
ruit met middenpunt en de X combineert. Het eerste is een levensteken of zonnesymbool en het tweede 
is een afweerteken tegen onheil.  

 

Het X-teken komt ook voor op een woning op de hoek van de Beekstraat en de Vossenstraat, eentje in 
de Kruistraat en een bijna op de hoek van de Brusselse steenweg en de Kerkstraat. Deze zijn typisch na-
oorlogse muurtekens die los van het metselverband zijn aangebracht op de voorgevel. Met andere 

othila-rune 

Brusselsesteenweg 258 
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woorden in tegenstelling met de middeleeuwse voorbeelden liggen de bakstenen niet plat, maar schuin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander merkwaardig voorbeeld is dit in de 
Spoorlaan nummer 4 (architect De Cuyper), twee 
gevelpanelen in namaak natuursteen bevatten 
een X als onderdeel van een zandloper. Deze 
vorm kan gezien worden als een variante op 
cijfer 8. Deze vorm ontstaat als men de twee 
elkaar gedeeltelijk overlappende driehoeken van 
het hexagram verticaal uit elkaar schuift tot enkel 
de hoekpunten elkaar nog net raken. Deze 
zandloper-vorm is o.a. teruggevonden in de 
zuidelijke muur van de Tempelierskerk in Garway 
(Herefordshire). 
 

 

Wij kunnen ons afvragen of de naoorlogse voorbeelden bewust werden toegepast of enkel moeten gezien 
worden als louter decoratief.Gezien de naoorlogse context was de symboliek van onheil afwerend- of 
heilbrengend teken zeker op zijn plaats.  

© Met toestemming overgenomen uit het onuitgegeven typoscript: “Filips de GOEDE en HET GEHEIM 
VAN HET LAM” (auteur: Chris Schoonejans). 

hoek Vossenstraat / Beekstraat 

Kruisstraat 15 

net naast de hoek Brusselsesteenweg / Kerkstraat 

Spoorlaan 4 
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Heemkundig nieuws 
door Jan Olsen 

 
De Stoel der Erfgoed, een architectonisch 
monument op de bunkersite te Gontrode, een 
monument dat kan bezeten en beklommen worden, 
waar kan gedacht en overdacht worden, gemijmerd 
…, het werd met de nodige luister ingehuldigd op 8 
november laatstleden, dit in aanwezigheid van 
gouverneur Jan Briers, gedeputeerde Alexander 
Vercaemer en uiteraard het voltallig gemeentebestuur 
alsook enkele gemeenteraadsleden. De kunstenaar, 
Renato Nicolodi en zijn gezin alsmede mensen van 
Radio 2, die de wedstrijd ‘Een thuis voor een beeld’ 
hadden georganiseerd waren er ook. Achteraf kon het 
ruime publiek een gepaste wandeling in de omgeving 
maken, een paar evenementjes op de route gaven er 

een cultureel tintje aan. Enkele foto’s publiceren wij hier als sfeerbeelden.  



 

De Gonde 2015 nr. 4            - 8 - 

	

Leren archiveren: vereniging zkt. Archivaris 
 

 
Verenigingen, personen en organisaties vormen al 
snel een eigen archief. Denk maar aan 
vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, 
flyers, affiches, briefwisseling, enz. Dit archief is 
waardevol, maar zit vaak verspreid over 
verschillende leden, is slecht geordend of de 
precieze inhoud ervan is onbekend. 

 
In twee praktijkgerichte workshops krijg je de 
nodige tips en tricks om jouw archief duurzaam te 
beheren. 
 
 
 
 
 

Volgende onderwerpen komen aan bod: 
• Wat is een archief? 
• Wat moet je juist bewaren? 
• Hoe breng je jouw archief in kaart? 
• Hoe bewaar je jouw archief? 
• Hoe kan je met je archief aan de slag? 
• Wat met digitaal archief? 

Aan de hand van concrete voorbeelden toetsen we de theorie aan de praktijk. Eigen archiefcasussen 
voorleggen is mogelijk. 
 
Doelgroep: heemkundige en socio-culturele verenigingen, organisaties of privépersonen die een archief 
beheren 
 
Wanneer: Zaterdagvoormiddagen 20 en 27 februari (9u30 tot 12u)  
 
Plaats:  

• Deel 1 (20/02): Honky Tonk Jazzclub Dendermonde (Leopold II Laan 12 A, Bastion V, 9200 
Dendermonde) 

• Deel 2 (27/02): Documentatie- en Archiefcentrum in Sint-Martens-Latem (Dorp 24, 9830 Sint-
Martens-Latem) 

 
Lesgever: Sophie Bossaert (Archiefbank Vlaanderen) en Frauke De Wilde (intergemeentelijk archivaris 
Land van Dendermonde) 
 
Prijs: gratis 
 
Organisatie: Erfgoedcel Leie Schelde, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Erfgoedcel Viersprong, 
Archiefbank Vlaanderen. Met steun van de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen.  
Inschrijven: per mail via info@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 40 
 

LID 2016 WORDEN VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING DE GONDE KAN  
 
door storting van minimum 10,00 € (gewoon lid) 
door storting van minimum 15,00 € (steunend lid) 
 
op bankrekeningnummer: IBAN: BE24  4483 5863 2138  BIC: KREDBEBB 
van de Heemkundige Vereniging De Gonde / Melle 



 

De Gonde 2015 nr. 4            - 9 - 

	

 

In de kijker, voorwerpen uit de 
heemkundige collectie van het Gemeentelijk Museum:  

voetenwarmers - bedkruiken 
door Ginette Desmet 

 
Vorig jaar, verscheen begin augustus in een Vlaamse krant een lezersbrief waarin iemand zijn ergernis 
uitte over de babyboomers, de generatie geboren net na de tweede wereldoorlog.1 ‘ Hun ouders hadden 
nog de oorlog meegemaakt en waren extreem zuinig en spaarzaam. Van die mensen heeft de 
babyboomgeneratie fortuinen geërfd (…) durven nu klagen over het wegvallen van het gratis openbaar 
vervoer.2 Het is frappant hoe vlug de recente geschiedenis uit het geheugen wordt gewist. Het verleden 
wordt doodgewoon gelijkgeschakeld met de eigen, hedendaagse leefwereld! In die krant ontstond toen 
een hevige polemiek met reacties van verontwaardigde oudere lezers die zich door die brief geschoffeerd 
voelden. 

Toen ik tijdens de inventarisatie van de heemkundige voorwerpen uit de collectie van het museum enkele 
oude bedkruiken vond, bedacht ik dat dit materiaal illustratief is om de leefwereld van de ‘in luxe 
grootgebrachte’ babyboomers nader te belichten. Voor de schets van de eerste naoorlogse jaren put ik 
voor een groot gedeelte uit de eigen herinneringen, daar ik ze (°1944) zelf heb meegemaakt. Over de 
situatie tijdens de oorlogsjaren zelf heb ik tijdens mijn kinderjaren, eindeloos horen vertellen. 

De eenvoudige volksmassa was aan het einde van de oorlog doodarm. Natuurlijk waren die mensen 
‘extreem zuinig en spaarzaam’, ze hadden niets en moesten hun bestaan weer opbouwen. Alle centen 
waren tijdens de oorlog opgegaan in de strijd om te overleven, vooral in de steden was het voedseltekort 
nijpend. Zowat alles was gerantsoeneerd en voedsel op de ‘zwarte markt’ werd aan woekerprijzen 
verkocht.3 De wonderbaarlijke haringvangst tijdens herfst en winter van 1942-1943 was een ontzettende 
meevaller die de volksmensen weer tijdelijk wat aansterkte.4 

De enige verwarming in het rijhuis (eigendom van de vlasfabriek waar vader als bediende werkte) was 
het fornuis (keukenjacht) in de keuken. De winters waren dikwijls ijskoud, de opwarming van de aarde 
was nog een onbekend begrip en op de twee verdiepingen was er geen verwarming. ’s Nachts het bed uit 
moeten om te gaan plassen was niet evident. Tot in 1961 stond bij ons het toilet (zonder waterspoeling) 
zoals bij de meeste eenvoudige huizen, buiten op de koer. Onder het bed of in het nachtkastje stonden 
daarom in ieder huis zonder centrale verwarming en met het toilet buitenshuis, nachtspiegels (pispotten).  

IJsbloemen op de (enkel-glas) ramen waren ’s winters een normaal verschijnsel. De huismoeders 
stonden in de regel als eerste op om het vuur in het fornuis ’s morgens weer aan te maken. De opkomst 
van de vulhaard (bij ons in 1961) was een ongekende luxe.5 Boven bleef het in de winter ijskoud maar 
moeder had het veel gemakkelijker om de woonkamer / keuken weer warm te krijgen. 

Flanellen lakens vervingen in de winter de gewone katoenen lakens. We sliepen zowat met ons hoofd 
onder de dekens om het warm te krijgen maar koude voeten zijn hoogst hinderlijk om in te slapen. 
Tijdens mijn kinderjaren wist ik zelfs niet wat een bedkruik precies inhield. Moeder gebruikte eenvoudig 
enkele bakstenen die ze in de oven van het fornuis stopte en toen we naar bed gingen werd een 
opgewarmde steen in een handdoek gewikkeld mee naar bed gedragen. 

 

																																																													
1	Babyboomers: mensen die geboren zijn tussen pakweg 1945 en 1955.	
2	De Gentenaar 4-8-2015 / Lezersbrieven.	
3	Tijdens de eerste naoorlogse jaren bestond er nog altijd rantsoenering niet alleen van heel wat voedingsmiddelen 

maar ook van kleding, schoenen, steenkool …	
4	De mensen waren geen vetrijk voedsel meer gewoon en spijsverteringsstoornissen en buikloop waren de eerste 

gevolgen van die ongekende overvloed. Ik heb mijn vader daar geregeld nog over horen vertellen.	
5	Gemeenzaam bekend als ‘feu-continu’.	
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De stralingswarmte van de opgewarmde steen was heel effectief om koude voeten te bestrijden. 

Iets gesofisticeerder was het gebruik van voetenwarmers of bedkruiken. De verzameling van het 
museum telt enkele van die voetenwarmers of bedkruiken. 

De oudste voetenwarmer of in dit 
geval: bedkruik is een kruikvormige 
voorwerp vervaardigd in steengoed 
(grès). Dit type ceramiek is 
gemaakt uit klei die op zeer hoge 
temperatuur is gebakken (1100 tot 
1300°) zodat de klei als het ware 
sinterde en daardoor absoluut 
ondoordringbaar werd voor vocht. 
Steengoed werd vooral vervaardigd 
in het Rijnland (denk maar aan de 
zgn. Keulse potten) omdat daar klei 

in de bodem aanwezig is die zo’n hoge baktemperaturen kon 
doorstaan. Deze bedkruik is laat 19de eeuws en heeft drie licht 
afgeplatte kanten om wegrollen te verhinderen, een vulgat op 
een andere lange kant en bovenaan een grijpknop. Rond het 
vulgat en op de grijpknop is wat blauw glazuur aangebracht. 

Een tweede bedkruik in Duits steengoed is nagenoeg cilindrisch 
behalve een licht afgeplatte kant. De vormgeving vertoont een 
sterke gelijkenis met de mineraalwater- en jeneverkruikjes die 
toen in de 19de eeuw en massaal werden geproduceerd. Hij 
heeft geen grijpknop maar sterk geprononceerd vulgat. Een 
verdere exacte datering is niet aan te geven.  



 

De Gonde 2015 nr. 4            - 11 - 

	

Een derde bedkruik is een Engels 
product uit geglazuurd Engels 
steengoed. Boven het vulgat is een 
gedrukt merk te lezen: The 
International. De bedkruik heeft 
een stevige grijpknop en een vulgat 
dat afgesloten wordt door een 
schroefdop uit hetzelfde ceramische 
materiaal.  

 

Alle drie de bedkruiken hebben een 
platte bodem en kunnen stabiel 
rechtop geplaatst worden. . 

 

Een laatste voetenwarmer heeft een 
totaal andere vormgeving. Het betreft hier 
een plat, ovaalvormig voorwerp uit 
gegalvaniseerd metaalblik gevormd door 
twee horizontale helften en voorzien van 
een koperen schroefdop. Ik dateer dit 
voorzichtig in het interbellum. 

De opvolger van de bedkruik was de 
rubberen bedkruik die vanaf de ‘Golden 
Sixties’ furore maken. Waarschijnlijk is 
die nog altijd in de handel te verkrijgen. 

 

 

Waaruit bestond die luxe waarin babyboomers werden grootgebracht? Het was zeker geen materiële 
luxe! Het is slechts de generatie die vanaf de jaren ’60 opgroeide en geleidelijk aan een grotere materiële 
luxe kende. 
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DE WERELD VAN GISTEREN 

 

Nieuwjaarke Zoete 
 

 

door Norbert De Meyer 

Heimwee naar melancholie, kan dat? Ja, want het gaat om de schakeringen. Er is ook melancholie die 
niet door heimwee is getekend. Er is ook heimwee zonder melancholie. Dat laatste gevoel maakte me 
even van slag toen ik op een ‘zomerse’ novemberdag een lade van mijn bureau opentrok. Helemaal 
onderin lagen mijn nieuwjaarsbrieven uit mijn peuterjaren. Door die epistels leek de tijd op miraculeuze 
wijze opgeheven. Starend naar die ietwat vervaagde inktkrullen was het alsof iemand of iets me bij de 
hand nam en terug flitste naar een verdwenen epoche. Ik draaide en keerde de brieven die, wonder 
boven wonder, nog in prima staat verkeerden en nu zo onschuldig aandeden dat ik er stil van werd. Elke 
nieuwjaarsbrief begon met een selectie uit de aansprekingen: ‘Beminde, Dierbare, Beste, Lieve…’. Altijd 
met hoofdletter. Want in die tijd was ik nog een ernstig jongetje, blijkbaar. 
 
Mijn aller-, allereerste brief, gericht aan mijn ouders, leest als volgt, minutieus afgeschreven van het 
bord, door de meester of de juffrouw zwierig beschreven, met ijselijke krassen incluis: Bij het begin van 
het nieuwe jaar, reken ik het mij als een plicht U een zalig, gelukkig en vredevol nieuwjaar te wensen. Ik 
beloof U altijd en overal mijn best te doen. Dagelijks vraag ik aan de goede Jezus dat Hij al uw 
ondernemingen zou zegenen. ‘Een plicht!’ Het stond er letterlijk en kloek in 1956. En wat verder in 
dezelfde brief: Dit wens ik U omdat U veel meer voor mij doet dan ik weet. Daarom beloof ik U altijd mijn 
best te doen om braaf en gehoorzaam te zijn thuis en op school. Uw liefhebbende zoontje. Ik was toen al 
tot de jaren van besef gekomen en deed er nog een troffel beloften bij. 
 
Met de ontwikkeling van lijf en leden groeiden de brieven inhoudelijk. Want aldus sprak ik een jaar later 
(1957), fier als een gieter: Ik kom U mijn oprechte dank en innige erkentelijkheid betuigen en U mijn 
vurige wensen van gezondheid, voorspoed en vrede aanbieden. Moge de goede God ze verhoren, dan zal 
Hij U een hoge ouderdom en heilvolle jaren gunnen en, na dit leven, voor ’s Heren troon laten buigen. 
Ziedaar, lieve ouders, de rechtzinnige wensen, die mijn kinderhart U aanbiedt. De invloed van de 
geestelijkheid was toen oppermachtig en moet mijn hartje hebben geraakt als de pijl van Cupido dat van 
geliefden. 
 
In 1958 werd zelfs ons huis in mijn wensen betrokken en hoopte ik dat het bouwsel de volgende jaren 
overeind mocht blijven staan. Gespaard van onheil, zoals een blikseminslag, overstromingen of erger. Zo 
staat er: Ik weet dat niets U te moeilijk valt om mij gelukkig te maken. En ik dank er U om. Ik zal Jezus 
vragen dat hij vanuit Zijn kribbe U en onze woning zou zegenen en U nog vele jaren zou bewaren tot 
geluk van ons allen. 
 
Met het verstrijken van de tijd staken filosofische trekjes de kop op: Dagen komen, dagen gaan. Hoe rap 
is een jaarke vervlogen. Maar deze dag is voor mij veel schoner dan al de andere. Mijn hartje klopt 
vandaag van innige dankbaarheid; het wil U zoveel wensen en… het is vol blijde verwachting. Met grote 
vreugde zie ik nieuwjaar aanbreken om U mijn beste wensen te mogen aanbieden en de gevoelens te 
laten kennen waarmede mijn hart bezield is. Uw verkleefde zoon. ‘Verkleefd’? Het lijkt wel behangsel pap 
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of secondelijm. Tja, pakweg zestig jaar geleden waren menselijke relaties inderdaad meer 
aaneengelijmd. 
 
Mijn kinderlijke dankbaarheid was grenzeloos toen ik besloot met: Voor zover uw vrede en vreugd van 
mij mochten afhangen, beloof ik U steeds mijn best te doen om uw billijke belangens (sic) naar mijn best 
vermogen te beantwoorden. (1961) 
 
Na de portie gevlij en gefleem, gekus en geknuffel was het de hoogste tijd voor het meer ernstige werk: 
de kadootjes! Meter- of peterkinderen kregen vijftig frank en een doos pralines, vervaardigd met 
smakeloze cacaoboter en een verharde nog smakelozer suikersubstantie binnenin. Niet-meter- of 
peterkinderen werden verrast(!) met twintig frank en dezelfde doos superpralines, waaraan ik vandaag 
mijn vals gebit te danken heb. Maar ach, het was liefdevol bedoeld en een kinderhand is klein en gauw 
gevuld. Ik voelde me in de zevende hemel met een hakkelende stylo als extraatje of een, godstamebij,  
notaboekje waar de lijm van losliet en waarop een reclameslogan van een viswinkel of een bakkerij de 
hoofding van elk blaadje sierde. Ik kon alvast beginnen ‘opstellen’ maken of propjes kneden. 
 
Veel lijkt er sedert mijn jonge jongensjaren niet veranderd als toehoorder van de nieuwjaarsbrieven die 
mijn kleinkinderen vandaag ‘opzeggen’. Ik besef dan dat de tijd, verborgen in de toekomst, veel dierbare 
taferelen zal wegvagen, maar de herinnering aan de beloften uit mijn hobbelige pennentrekken 
ontglippen me niet meer, al kwamen ze vermoedelijk zelden uit. 
 
Ik stel me voor dat ik bij het naar huis gaan (te voet én aan een ouderlijke hand) onder een bevroren 
sterrenhemel stiekem heb geneuried: 
 

Nieuwejaarke zoete 
Een varken heeft 4 voeten 
4 voeten en ne staart 
dat is wel een centje waard. 
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Constant Willem Van Crombrugghe, 
stichter van de Jozefieten en 

oprichter van het college 
door Daniël Lemmens 

 
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de stichter van de orde van de 
paters Jozefieten en ook van het college te Melle overleed († te 
Gent op 1 december 1865). Het borstbeeld van deze 
merkwaardige figuur prijkt bovenaan het herdenkingsmonument 
uit 1912 opgericht aan de ingang van het college ter gelegenheid 
van hun 75-jarig bestaan. Het werd gesculpteerd in marmer door 
de Melse kunstenaar Jules Vits. Eenzelfde exemplaar, maar in 
plaaster, bevindt zich in het gemeentelijk museum alsook in 
verschillende instituten van de Jozefieten. 

Constant Van Crombrugghe werd geboren te Geraardsbergen op 
14 oktober 1789 als zoon van brouwer Ghislain-François en van 
Cecile Spitaels, die tot een bankiersfamilie behoorde. Het was een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijd dat de Marseillaise voor het eerst weerklonk in Frankrijk en het oude regime ineenstortte. Een nieuwe 
wereld daagde op met de knetterende slogans: Vrijheid! Gelijkheid! Broederlijkheid! Deze drievoudige 
leuze zou kanunnik Van Crombrugghe later tot de zijne maken en er een dieper zin aan geven:                                                                                  

- vrijheid van onderwijs 
- gelijkheid voor de schooljeugd: rijk en arm hebben hetzelfde recht tot een goede opvoeding 
- broederlijkheid tussen de leerkrachten onderling, tussen leraars en leerlingen in de grote familie van 

het instituut. 
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Constant Van Crombrugghe liep school in het pensionaat te Aat alsook in deze van De Wulf te Gent en 
later in het college te Amiens. Hij volgde vervolgens een opleiding in verschillende seminaries en werd 
priester gewijd in 1812 te Brussel. In het bisdom Gent werd hij korte tijd opeenvolgend onderpastoor in 
Moeskroen, Kortrijk en Heusden. In 1814 werd hij principaal van het college in Aalst en bracht er de 
jezuïetenpedagogiek binnen, deze was gebaseerd op de 18de-eeuwse ultramontaanse traditie, zoals hij 
dat in Amiens had geleerd. In 1825 werd hij door de regering van Willem I wegens zijn ultramontaanse 
sympathieën als een gevaar beschouwd en werd het college gesloten. Van Crombrugghe zorgde ervoor 
dat het in 1831 weer werd geopend en overgedragen werd aan de herstelde  jezuïetenorde onder de 
naam van Sint-Jozefscollege. 

In die periode was hij ook redacteur van de antiregeringsgezinde bladen “Le catholique des Pays-Bas” en 
“Constitutionnel des Flandres”, waarin hij actie voerde voor de vrijheid van religie en onderwijs. Toen hij 
in 1830 door het arrondissement Aalst verkozen werd tot lid van het Nationaal Congres en mede de 
Belgische Grondwet vastlegde, ging zijn aandacht vooral naar voornoemde thema’s. Eenmaal het werk 
van het Nationaal Congres volbracht, verliet Van Crombrugghe de actieve politiek. Een tijdje (van 1829 
tot 1834) was hij ook secretaris van de Gentse bisschop Jan Frans Van De Velde en was ook lid van de 
bisschoppelijke raad en titulair kanunnik van de Sint-Baafskathedraal. 

Kanunnik Van Crombrugghe 
zal vooral bekend blijven als 
de stichter van een aantal 
religieuze congregaties. In 
1817 stichtte hij de Zonen 
van de H. Jozef of 
Jozefieten te 
Geraardsbergen. Zijn 
voornaamste doel was de 
seculariserende invloed van 
het Franse bewind en het 

beleid van Willem I ongedaan te maken en de samenleving (opnieuw) te 
doordringen van het christelijk geloof. In Geraardsbergen verstrekten de 
Jozefieten onderwijs aan arme kinderen. Hier ondervond hij heel wat 
moeilijkheden met de overheid. Het klimaat veranderde enigszins na de 
Belgische onafhankelijkheid. 

In 1837 namen de Jozefieten het college van Melle over. Van Crombrugghe had een Brugse schoonbroer, 
Dominique Van Wymelbeke (1794-1864), die getrouwd was met Charlotte Van Crombrugghe. In 1823 
werd Van Wymelbeke directeur-eigenaar van het pensionaat te Melle, in opvolging van Joseph 
Dechamps, de vader van de redemptorist Victor Dechamps (1810-1883), die kardinaal-aartsbisschop zou 
worden en van Adolphe Dechamps ( 1807-1875), die eerste minister werd. In 1837 schonk hij de 
eigendom en de bestaande school aan kanunnik Van Crombrugghe en de paters Jozefieten. Deze 
instelling richtte voornamelijk onderwijs (wetenschappen, handel en nijverheid ) in voor kinderen uit 
welstellende families. Wat later, in 1842, namen de Jozefieten het college in Leuven op de Oude Markt 
over, dit op vraag van kardinaal Engelbertus Sterckx. Vandaag heeft men nog Jozefietenscholen in La 
Berlière (Wallonië), in Engeland (Weydbridge ), in Congo (Bulongo, Domiongo, Ilebo, Kinshasa) en in 
V.S.A. (California). 

Constant Van Crombrugghe stichtte ook drie vrouwencongregaties: de Dochters van Maria en Jozef, de 
Zusters van Maria-Jozef en de Zusters van Sint-Jozef. Samen met de Jozefieten houden ze een jaarlijkse 
bijeenkomst in de geest van hun stichter. 

Van Crombrugghe was niet alleen een uitstekend organisator maar vooral een inspirator. Hij publiceerde 
brochures en boeken om zijn kloosterlingen  te ondersteunen in hun werk. Opmerkenswaardig waren de 
vele brieven die hij schreef, later werden deze gebundeld in een drietal lijvige boeken. Hij verlangde van 
elke religieus een ernstige, degelijke en intellectuele vorming. Zeer bekend van hem zijn “Manuel de la 
Jeunesse” en “Règlement des Professeurs” waarin hij zijn pedagogische richtlijnen behandelde die heden 
nog hun waarde bewijzen. 
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Kanunnik Van Crombrugghe overleed, zoals hoger reeds vermeld, te Gent in 1865 en werd begraven in 
de grafkelder van de familie Van Wymelbeke op het kerkhof te Gentbrugge. In 1934 werd zijn stoffelijk 
overschot overgebracht naar het kerkgebouw van de Jozefieten te Geraardsbergen. Daarr stichtte hij zijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
eerste klooster en lag de bakermat van al zijn stichtingen. Daar was ook zijn geboorteplaats en in 
diezelfde kerk rustte ook het lichaam van zijn beste vriend en medewerker van het eerste uur, Vader 
Ignatius Van Den Bossche. Die overbrenging naar het praalgraf in de kloosterkerk werd een grootse 
huldemanifestatie van de vier congregaties aan hun gemeenschappelijke stichter. De plechtige heilige 
Mis, opgedragen door Mellenaar en generaal-overste Theofiel De Paepe (broer van de priester-dichter 
Camille Melloy), werd bijgewoond door talrijke personaliteiten 
waaronder de toenmalige bisschop van Gent Mgr. Honoré 
Coppieters en hoogleraar kanunnik Raymond Lemaire. Die 
laatste ontwierp het praalgraf waarvan het marmer gedeelte 
werd geleverd door Gaston Vits (zoon van Jules) uit Melle. In 
de namiddag had een huldezitting plaats waar de lofrede 
gehouden werd door de overste van Geraardsbergen 
Eerwaarde Pater Theodoor De Paepe (ook een broer van de 
priester-dichter Camille Melloy). Hierbij behandelde hij de 
persoon van Constant Willem Van Crombrugghe: de 
vruchtbare opvoeder, de moedige dienaar en verdediger van 
Kerk, godsdienst en de heilige priester. 

De figuur van Van Crombrugghe blijft een stuk verbonden 
met onze gemeente. Zijn borstbeeld staat in ons gemeentelijk 
museum en aan de ingang van het college, aan zijn praalgraf 
heeft een Mellenaar meegewerkt en de initiatiefnemers voor 
de overbrenging naar Geraardsbergen en de organisatie van 
de hulde, de gebroeders De Paepe, waren ook Mellenaars. 
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Waarom veegden we er indertijd onze voeten aan? 
door Jan Olsen 

 
 

Naar aanleiding van de voorbije zomerkermis te Melle 
organiseerden we in het Gemeentelijk Museum een 
tentoonstelling omtrent de nog resterende 
voetschrepers te Melle. Om een en ander te illustreren 
stapte ons medelid Michel De Paepe geheel onze 
gemeente af, zijn fototoestel steeds in de aanslag. Iets 
meer dan twintig nog resterende voetschrepers vond hij 
op zijn speurtocht. Bij onze bijdrage hier publiceren we 
enkele voorbeelden. 

 

Toen de dieren nog spraken …, ja, zo zouden we ons verhaal in verband met het ontstaan van de 
voetschreper kunnen aanvatten.  

We kunnen het ons misschien nog maar moeilijk voor de ogen te halen, maar in een niet eens zo ver 
verleden lagen onze straten en lanen er heel anders bij dan vandaag. Vele wegen waren niet eens 
geplaveid, anderen hadden enkel het middengedeelte dat verhard was. Het vergt dan ook niet veel 
verbeelding om ons voor te stellen dat na een natte winter door regen en sneeuw de aanblik van ons 
wegennet er nogal slijkerig voorkwam. Met mooie en indertijd dure lederen schoenen, met vaak dunne, 
niet zo slijtvaste zolen, daar doorheen moeten laveren deed je best niet. 

 

Al snel was er een systeempje gangbaar dat deze 
schoenen van een zekere bescherming diende te 
voorzien. Een vrij simpel houten plankje met 
daaronder blokjes, dit werd ook wel eens ‘een trip’ 
genoemd, het werd aan de schoenen vastgehespt. Op 
deze wijze zakten de voeten met de lederen schoenen 
niet in de modderlaag of in een waterplas. 
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Trippen komen wel eens voor op wapenschilden, 
o.a. op deze van de familie Pattyn uit Brugge. 

Ook bij de zogenaamde snavelschoenen, een 
modeverschijnsel dat was overgewaaid uit Polen, 
werden houten trippen aangeriemd (zie het 
schilderij, gemaakt door de Vlaamse kunstenaar 
Jan Van Eyck in 1434, “Het echtpaar Arnolfini”).  

Je had ook een soort overschoen, een klomp, 
waarin je je lederen schoen ter bescherming kon 
steken, ook wel eens “Zueco’s” genoemd, in 
Italië “Zoccli”, in Zwitserland een gelijkaardig 
type onder de naam “Urnerboden” en in 
Engeland kent men deze als “Clog”. 

Heden worden er nog overschoenen verkocht, bij 
fietsenhandelaars onder andere, men gebruikt 
deze vooral tegen het opspattend vocht tijdens 
het rijden. 

Voetschrepers mochten eigenlijk niet ingewerkt 
worden in het voetpad, dit voor de veiligheid van 
de voetgangers, weet je wel, er liggen en lagen 
al genoeg obstakels op de weg om te vermijden. 
Vandaar koos men al snel om deze hulpmiddelen 
in te werken in de voorgevels van de woningen, 
vooral in deze van de meer begoeden.  

De voetschreper in zijn meest elementaire vorm was een stuk U-ijzer dat ingemetseld zat in de 
voorgevel. Maar, zoals de mens nu eenmaal is, gebruiksvoorwerpen mogen ook wel eens mooi ogen. Ze 
werden en worden gemaakt uit het materiaal dat voorhanden was en is, vooral in de 19de eeuw was dit 
gietijzer, in de bouw in het algemeen maakte men van dit materiaal wel al eens vaker gebruik. 

 

Oude foto’s van Melle laten ons zien dat er behoorlijk wat voetschrepers werden aan of ingebracht aan of 
in de voorgevel van hoofdzakelijk de burgerhuizen. Een aantal van deze huizen werd ooit gesloopt. Van 
anderen werd de gevel in de loop der jaren gerenoveerd en soms drastisch gewijzigd, zodat de 
voetschreper, ondertussen veel minder van nut gezien de straten er vandaag veel properder bijliggen, 
werden verwijderd.  

Wat ons aan dergelijke objecten nog resteert kunnen we catalogeren onder relicten uit het verleden, die 
ons als erfgoed wat kunnen vertellen over de maatregelen die op het vlak van hygiëne ook in vroegere 
tijden werden genomen.  
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Vandaag worden er overigens nog steeds voetschrepers verkocht, soms zijn ze voorzien van ingenieuze 
rollende systeempjes van borstels aan de zijkanten. Je vindt ze o.a. in gebruik aan de kleedkamers van 
voetbal- terreinen. 
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Inhoudstafel	
	
	

Woord vooraf 1 
De betekenis van muurtekens 2 
Heemkundig nieuws 7 
In de kijker: voetwarmers - bedkruiken 9 
De wereld van gisteren. Nieuwjaarke Zoete 12 
Constant Willem Van Crombrugghe, stichter van de 
       Jozefieten en oprichter van het college 14 
Waarom veegden we er indertijd onze voeten aan? 17 

 
 
	

Werkten	mee	aan	de	realisatie	van	dit	nummer	
	

 
Lydie Bracke (foto) Daniël Lemmens 
Norbert De Meyer Bart Muylaert (opmaak) 
Fernand De Paepe (foto) Jan Olsen 
Xavier De Schryver (foto) Chris Schoonjans 
Ginette Desmet Marc Ulens (foto) 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 

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 2016 

 
donderdag 24 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016 

(kerst- en nieuwjaarsperiode) 
 
zaterdag, 26 maart t.e.m. maandag 28 maart (Paasweekend) 
 
zaterdag 14 mei t.e.m. maandag 16 mei (Pinksterweekend) 
 
geheel de maanden juli en augustus 
 
dinsdag 1 november (Allerheiligen) 
woensdag 2 november (Allerzielen) 
 
zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 

(kerst- en nieuwjaarsperiode) 

Brusselsesteenweg 393-395   9090 Melle 
 ) +32 (0)9 252 26 47     - museum.melle@skynet.be      

8 www.erfgoedmelle.be 
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