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Woord vooraf
Op de eerste plaats willen we al diegenen die hun abonnement op ons heemkundig tijdschrift voor 2016
hernieuwden van harte danken, een bijzonder woordje van dank ook aan zij die onze werking een extra
financieel duwtje in de rug gaven. Wie door vergetelheid zijn/haar abonnement nog niet hernieuwde
vindt een overschrijvingsformulier bij voorliggend nummer gevoegd en kan alsnog een en ander snel
regelen.
Op maandag 2 mei eerstkomend organiseert onze heemkundige vereniging voor al onze lezers en
geïnteresseerden een bijzondere avondactiviteit in de feestzaal van het College van de Paters Jozefieten,
de vele voetballiefhebbers onder ons zullen verheugd zijn alles te kunnen vernemen over de introductie
van deze populaire sport op het Europese continent via Melle en de historische draad van onze gemeente
met het ontstaan van de Buffalo’s (ofte KAA Gent) annex het nieuwe stadion Ghelamco Arena te Gent .
Erfgoeddag staat er aan te komen, op zondag 24 april organiseert de cultuurdienst van Melle om 14.30
uur in de raadzaal van het Gemeentehuis te Melle een interessante lezing onder de titel “Een jaar vol
feesten” door Bart Lauvrijs, auteur van het gelijknamige boek, dit in het kader van het thema van
Erfgoeddag 2016: rituelen. Binnen de regio van de Erfgoedcel Viersprong zijn er ook andere interessante
activiteiten gepland, raadpleeg daarvoor hun webstek.
Langs deze weg willen we, naar aanleiding van de voorbije ‘Week van de Vrijwilliger’, de vele vrijwilligers
die de erfgoedwerking in Melle enthousiast en daadwerkelijk ondersteunen een serieuze bedankingspluim
geven, zonder hun gestadige inzet kan een werking van die omvang in onze gemeente, zowel op
heemkundig als op genealogisch vlak, nooit worden gerealiseerd.
Tegen de grens met Kwatrecht aan floreerde er meer dan honderd jaar geleden de in de omgang
genoemde ‘blauwfabriek’, het was Gustaaf Botelberge die de dagelijkse leiding had over deze
onderneming, hij werd in diezelfde periode burgemeester te Melle. Een van zijn vennoten, Arthur
Verhaeghe, was een al even actieve persoonlijkheid, we kennen deze laatste ook als stichter van het
dagblad ‘Het Volk’, dat enkele jaren terug opgenomen werd in de Standaardgroep en vandaag gekend is
onder de naam ‘Het Nieuwsblad’. Ons bestuurslid Rolande Van Heden schreef een rijk geïllustreerde
bijdrage over voornoemd bedrijf.
Verder vindt u in voorliggend nummer o.a. nog een eerste bijdrage over kunst in de ondertussen
wereldberoemd geworden brouwerij Huyghe te Melle, de bespreking van een mooie houten kinderwagen
uit de collectie van het Gemeentelijk Museum en enkele interessante aankondigingen.
Tot slot wensen we u veel leesgenot en hopen u alvast op een van de erfgoedactiviteiten te Melle te
mogen begroeten.
Jan Olsen

Lindenhoek na 1905, op de achtergrond de Barabolmolen
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Ton Bakker is volop bezig aan het bijeen zoeken van informatie, beeldmateriaal, uitgevoerde
projecten en monumenten van wijlen Chris Ferket, jaren een van de trekkers op het Ovenveld
te Melle. In de ateliers van het toenmalig Kunst- en Vormingscentrum ‘het Ovenveld’ werden
destijds heel wat monumenten vervaardigd die vandaag nog te bewonderen zijn in diverse
Vlaamse steden en gemeenten alsook bij onze noorderburen in Zeeuws Vlaanderen.
Bedoeling is over afzienbare tijd een rijk geïllustreerd boekwerk uit te geven. We zullen onze
lezers tijdig op de hoogte brengen wanneer deze schriftuur te verkrijgen is.
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Kunst in/en brouwerij Huyghe
door Daniël Lemmens
Brouwerij Huyghe blijft in de belangstelling staan. Als blikvanger prijkt de
nieuwe brouwzaal langsheen de Brusselsesteenweg. Recente gebouwen
werden uitgerust met nieuwe machines en verfijnde apparaten die getuigen
van een hoogtechnologische inrichting zodat de brouwerij geldt als een van de
modernste in zijn soort. Hun bieren vallen regelmatig in de prijzen en nieuwe
initiatieven halen de pers.
Maar naast die commerciële en professionele successen heeft de brouwerij ook
heel wat aandacht voor kunst.
Het begon reeds bij de opening van de ontvangstzaal in 1997. Als decoratie
kon men de prachtige muurschildering “Biernijverheid in vroeger tijden”
op de kop tikken. Eigenaar Jean De Laet kocht toen dit kunstwerk bij het
faillissement van brouwerij Van Roy uit Wieze. Jarenlang was het een
pronkstuk geweest van de alom gekende ‘Oktoberhallen’. Zoals men zich nog
kan herinneren was Wieze 30 jaar lang (1956-1986) het centrum van de
bierfeesten in ons land met duizenden bezoekers. Het concept van de ‘Oktober
Bierfeesten’ uit München werd overgenomen. Naast de bierfeesten hadden er
ook allerlei evenementen plaats: folkloristische tentoonstellingen, stoeten,
handelsbeurzen, openluchtmissen … De hallen bezaten bovendien een
moderne structuur met vaste en draaiende podia, keukens, tapbatterijen,
kleedkamers en een ondergrondse leiding die het feestbier uit de brouwerij te
Wieze rechtstreeks aanvoerde. Er werd heel wat eten verorberd zodat het erg
leek op de door Breugel gepenseelde “Boerenkermissen”. Voor verenigingen,
senioren en studenten werden ook speciale namiddagen georganiseerd.
Het schilderij, dat de volledige achterwand van de ontvangstruimte beslaat
heeft de afmetingen van 12 op 2 meter en geeft de verschillende fazen weer
van het bier brouwen zoals het in de middeleeuwen verliep. Het begint met
het plukken door een zittende vrouw van de hoppebloempjes “het groene
goud”. Verderop is een boer ijverig het graan aan het maaien terwijl een
andere landbouwer reeds bezig is met het malen ervan tot meel. In het
volgend tafereel gebeurt de menging van de gerst met water in een grote
roerkuip terwijl een monnik alles aandachtig gade slaat. Hierna wordt het
geheel aan de kook gebracht terwijl men de hop er aan toevoegt. Vervolgens
wordt alles opgeslagen in een reuzenvat dat later verdeeld wordt in kleinere
vaatjes. Met paard en kar wordt het dan naar de klanten gebracht.
Het schilderij imponeert door de grootte van de afbeelding en valt op door de
kleurrijke tinten van personen, voorwerpen en gebouwen. Bovendien worden
de personen op een heel natuurlijke manier voorgesteld. De schilder van dit
kunstwerk is Raymond Van Dooren (1906-1991). Hij was een gekend
graficus, opmerkelijk pastellist en uitstekend tekenaar van figuren, portretten,
stillevens, landschappen en vrouwelijk naakt. Hij studeerde aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Brussel (1925-1928), zijn lesgevers waren
o.a. Henri Van Haelen en Alfred Bastien, tevens volgde hij les aan het
Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen bij Isidoor
Opsomer. Hij was samen met de brouwersfamilie Van Roy mede-bezieler van
Wieze Oktoberfeesten met zijn ontwerpen van affiches en logo’s voor deze
bierfeesten. Hij ontwierp ook publicitaire affiches voor allerlei firma’s zoals
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Texaco, Minerva, Oxo, Gosset, brouwerij Safir (Aalst) … Zijn
geëmailleerde reclameborden werden ook fel gewaardeerd. Zijn
topwerk is ongetwijfeld het fresco van 45m lang bij 10m breed met
de titel “Ode aan de vreugde” (naar een gedicht van de Duitse
Friedrich Schiller, 1759-1805) dat vandaag nog in de hallen te
Wieze hangt. Laatstgenoemde locatie wordt vandaag nog steeds
gebruikt, zij het voor allerlei evenementen, zoals handelsbeurzen,
concerten, privé- en bedrijfsfeesten. Een reuzengrote foto van
deze Oktoberhal met in de achtergrond dit kunstwerk, bevindt zich
ook in de feestzaal van brouwerij Huyghe. Centraal staat de
Mensheid, geflankeerd door de Vrede en de Vreugde, omringd door
diverse rassen. Links stappen personen op met verschillende
vlaggen die de broederschap tussen de mensen verbeelden. Rechts
wordt de verbondenheid tussen de diverse klassen weergegeven:
werklieden, werkgevers, landbouwers, handelaars, sportlui,
artiesten …, zij stappen schouder aan schouder op. Een
indrukwekkend geheel.
Raymond Van Dooren

In 1994 organiseerde de Oudheidkundige Kring H. Salvator uit Wieze een opmerkelijke tentoonstelling
“30 jaar Wieze Oktoberfeesten“. Hiervoor werden allerlei materiaal en ontwerpen bijeengebracht en
werden zoveel als mogelijk was aspecten van de feestelijkheden belicht met tevens een bijzonder
bijdrage over kunstenaar Raymond Van Dooren.
In een volgende bijdrage zullen we andere kunstwerken, die zich in de brouwerij bevinden behandelen.

Oktoberhallen te Wieze
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Heemkundig nieuws
door Jan Olsen

Erfgoeddag: thema rituelen

Lezing: Een Jaar vol Feesten
zondag 24 april 2016, 14u30
raadzaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 9090 Melle

Een verhaaltje voor het slapengaan, de koffietafel bij een begrafenis,
plechtige handelingen op belangrijke levensmomenten. Het leven zit vol
grote en kleine rituelen. Op Erfgoeddag tonen verschillende verenigingen in
het werkingsgebied van Erfgoedcel Viersprong hoe divers rituelen zijn.
Melle ontvangt Bart Lauvrijs, auteur van het boek 'Een Jaar vol Feesten’.
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Heemdag georganiseerd door Heemkunde Oost-Vlaanderen
- wanneer: zondag 15 mei 2016
- waar: Erpe-Mere
- thema: “Van kermiskoers tot Tour de
France” met de wielrenner Lucien Van
Impe als centrale figuur.
inlichtingen en inschrijving (iedereen
is welkom): zie gegevens op de
webstek:
www.heemkunde-oost-vlaanderen.be

Wandeling “Het landschap kan je lezen” te Gontrode, omgeving bunkersite
(organisatie: Vormingplus Gent en Erfgoedcel Viersprong)
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 voelbaar en
tastbaar. We zien als het ware een schilderij, een pittoreske omgeving, maar we kunnen ons niet meteen
inbeelden wat er concreet achter schuilt. Toch bestaan er manieren om via onze eigen bril, maar ook die
van iemand anders, 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 natuuren cultuurelementen, om zo de geschiedenis dichterbij te brengen. Een erfgoed- en een
landschapsdeskundige laten je vanuit verschillende hoeken en blikvelden naar het landschap kijken.
De wandeling is ongeveer 3 à 4 km.Trek je stapschoenen aan en voorzie je van regenkledij en paraplu bij
regenweer. We spreken af aan de parking op het terrein van ILVO, Scheldeweg 68, Melle.
-wanneer: zaterdag 4 juni 2016 om 9.30 uur
-waar: start van deze wandeling: Scheldeweg 68 (ILVO)
gidsen: Chris De Smedt en Jan Olsen
inlichtingen en inschrijving
(iedereen is welkom)
zie www.vormingplusgent-eeklo.be
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In de kijker, voorwerpen uit de
heemkundige collectie van het Gemeentelijk Museum:
rije, rije, in een wagentje …
door Ginette Desmet

Rije, rije in een wagentje, en als je niet wil rijen wel dan draag ik je. Dit kinderliedje kennen de meesten
onder ons nog wel, maar hoe zag een speelwagentje voor kinderen er eertijds uit? Er waren er van
verschillend uitzicht en afmetingen. Honden, geiten of bokjes werden ingespannen voor zo’n wagentje. In
Nederland spreekt men gewoon over een bokkenwagentje om zo’n speelwagen voor kinderen mee aan te
duiden. In de heemkundige collectie van het Gemeentelijk Museum bevindt zich ook een oud
(speel)wagentje voor kinderen. Het is een schenking van wijlen Romain De Leenheer uit Melle.

Spelen is eigen aan kinderen, het is op alle vlakken heel belangrijk voor hun ontwikkeling, maar in
principe hebben ze geen nood aan speelgoed gemaakt door volwassenen. Water, zand, hout, touwtjes,
dozen … de creativiteit van een kind kent geen grenzen en in zijn spel imiteert hij de leefwereld van de
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volwassenen. Het kinderspel werd in de loop der tijd volledig gecommercialiseerd, zeker vanaf het
midden van de 19de eeuw bestond er al een bloeiende speelgoedindustrie. Sinterklaas en later de
kerstman werden door de speelgoedindustrie geannexeerd om de verkoop van speelgoed te promoten.
De mindere of meerdere welstand van de ouders weerspiegelde zich eveneens in de aanschaf van
kinderspeelgoed.
Een heel mooie foto uit het familiearchief van Xavier De Schryver illustreert duidelijk de tijdsperiode en
het milieu waarin zo’n wagentje in
gebruik was. Het meisje tussen de
tremen is zijn moeder Marie Madeleine
De Caluwé (° te Lokeren op 27
oktober 1908). Zij huwde in 1932 met
bloemist Jacques De Schryver. Het
grootste jongetje is José De Caluwé
(° te Lokeren op 22 juli 1910). De van
pret kraaiende peuter achteraan is
Raymond De Caluwé (° te Zeveneken
op 4 november 1911). De familie
woonde toen de foto werd genomen te
Lokeren in de Nieuwpoortstraat op de
grensscheiding met Zeveneken. Vader
François, gehuwd met Palmyre De
Vreese was toen directeur in de
textielfabriek van Hanus op Oudenbos
te Lokeren. De foto dateert dus
waarschijnlijk uit 1913-’14, zeker vóór
het begin van Wereldoorlog I.
Als we het wagentje uit de collectie vergelijken met dat op de foto valt de grote gelijkenis op. Hoewel:
het zijn geen tweelingbroertjes maar slechts broertjes, daarvoor is er een te groot verschil in de opbouw
van de zijleuningen. Op de foto van Xavier De Schryver zijn de zijleuningen volledig vlak, deze van het
museumwagentje zijn gebogen. Zo’n wagentje was geen speelgoed voor arbeiderskinderen. Die ouders
hadden er de centen niet voor maar ook de ruimte in en buiten een arbeidershuisje ontbrak. Dergelijk
speelgoed was alleen bestemd voor kinderen van de burgerij die in een burgerhuis met ruime tuin
woonden of er zelfs een buitenverblijf op nahielden. Daar kon dan ook een grote hond of een geit tussen
de tremen worden ingespannen.
De rugleuningen van de twee kinderzitjes in het wagentje kunnen in een verschillende stand worden
geplaatst. Ze kunnen zowel voor als achter de zitplankjes worden geklapt. Achteraan het wagentje is
daarvoor ook een opstapje voorzien.

Het wagentje uit de collectie van het gemeentelijk Museum is wel dringend aan een opknapbeurt toe, de
metalen onderdelen zijn erg roestig. Wie de kriebels voelt om het eens onder handen te nemen en op te
kalefateren: we rollen voor hem of haar (M/V/X) de rode loper uit! Denk er wel aan: vrijwilligerswerk
wordt niet betaald omdat het onbetaalbaar is! Als het wagentje je niet direct aanspreekt: er zijn nog een
massa voorwerpen uit de museumcollectie die dringend nood hebben aan wat schoonmaak- of
opknapwerk … (neem gerust contact met ons op: 09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be ).
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NORBERT DE MEYER
Recentelijk werd de bundel gedichten onder de naam “Het gezeefde gedicht” uitgegeven. Dit fraaie
boekwerk werd samengesteld door een paar groten uit de wereld van de poëzie, namelijk Charles Ducal
en Roel Richelieu van Londersele. Zij kozen er voor om ook een tweetal gedichten van onze huisdichter
Norbert De Meyer uit Melle op te nemen. Om u te laten meegenieten publiceren we ze hierbij. De
mooie bloemlezing “Het gezeefde gedicht” verscheen op Kerstdag 2015 en werd uitgegeven door
Uitgeverij P te Leuven en is te verkrijgen in de betere boekhandel.
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De Blauwfabriek te Melle
door Rolande Van Heden

Op 21 juli 1870 doet Eugeen Brasseur, een fabrikant van Ledeberg, een aanvraag bij het College van
Burgemeester en Schepenen van Melle, om te Melle tegen Kwatrecht een blauwfabriek, met stoomtuig,
te mogen oprichten op een perceel grond met als kadastrale nummer Sectie D nr. 86.

detail uit het plan Popp
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Deze grond, een weiland, had een oppervlakte van 1ha 70a 30 ca en was door hem aangekocht van de
weduwe Constant De Doncker, landbouwer te Merelbeke.
Nog in datzelfde jaar bouwde hij zijn “Fabrique de bleu d'outremer à vapeur” aangezien er geen
tegenkantingen op zijn aanvraag waren binnen gekomen.

Uittreksel uit het register van het College van Burgemeester en Schepenen van Melle van 1870-1879

In 1876 verkocht hij zijn fabriek, met een bebouwde oppervlakte van 56 a 20 ca,
samen met de resterende grond, een weiland van 1ha 14a 10ca aan industrieel
Gustaaf Botelberge en consoorten. Meer bepaald aan Louis Leopold Corneille van
de Poele en Arthur Verhaegen, beiden behorend tot bekende Gentse families.
Louis van de Poele was grootgrondbezitter en Arthur Verhaegen, bijgenaamd de
rode baron, was medestichter van het dagblad Het Volk.
Zij zaten met een deel van hun kapitaal in de zaak en waren de zogenaamde
stille vennoten.
Gustaaf Botelberge1 (foto) daarentegen was de directeur van de fabriek en
behartigde het dagelijks beheer.
In 1884 had er een grenswijziging plaats en wijzigde de oppervlakte van de
grond lichtjes. De fabriek verkleinde, het weiland vergrootte, maar de totale
oppervlakte bleef gelijk.
Op 2 maart 1890 vroegen de heren Botelberge en Cie, fabrikanten te Melle, opnieuw de toelating om in
hun fabriek een stoomtuig te mogen plaatsen. De plannen lagen gedurende 15 dagen ter inzage op het
gemeentehuis. Bezwaren konden ingediend worden tot dinsdag 18 maart 1890.
1

Hij werd te Gent geboren op 8 mei 1843 en stierf er in zijn residentie op 21 december 1903. Hij was waarnemend
burgemeester van Melle vanaf 1882 en werd in die functie bij Koninklijk Besluit benoemd op 11 januari 1896 en
bleef dit tot zijn dood. Tevens was hij provincieraadslid vanaf 1894. Hij was gehuwd met een dochter De Coster, één
van de pioniersfamilies in de bloementeelt. Zie boek “De Geschiedenis van de Bloemisterijen te Melle“, pagina 57-61.

De Gonde 2016 nr. 1

- 12 -

Aangezien niemand iets indiende verkregen ze dan ook de toelating.
Op 11 februari 1893 vroegen de heren Gustaaf Botelberge en Cie dan de nodige vergunningen om in hun
werkplaats acht bakken of kuipen met een dubbele binnenkant en geschikt om met stoom verwarmd te
worden, in gebruik te mogen nemen Tegenkantingen konden ingediend worden tot 27 februari 1893.

Uittreksel uit het register van het College van Burgemeester en Schepenen van Melle van 1881-1896

Aangezien er geen schriftelijke, noch mondelinge bezwaren binnenkwamen werd dit onderzoek van
commodo en incommodo dan ook afgesloten en werd de vergunning toegekend.
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Document uit 1895 - origineel in het bezit van Paul Neirinck

Reeds van in het begin van het ontstaan van de fabriek deed de heer Botelberge zaken met de Duitse
firma Beneke & Co -Schlemmwerke bei Podersam. Vermoedelijk bestelde hij bij hen grondstoffen, want in
1884 vinden we een schrijven waarbij deze firma hem bedankte voor de betaling. Tevens schreven ze dat
lege zakken zouden teruggenomen worden, als deze nog in goede staat waren. Ze vroegen ook om niet
te lang te wachten met het plaatsen van de nieuwe bestelling.
In 1901, werd dan een naamloze vennootschap opgericht en noemde de fabriek officieel
“SA 'l Ultramarine des usines de Botelberge.”
In 1904 werd er onteigend voor werken aan de Schelde en werd er 7a 10ca van het weiland afgenomen.
In die periode werd de fabriek ook sterk vergroot. Er werd twee are van het weiland afgenomen zodanig
dat dit in 1904 nog een oppervlakte had van 55a 10ca. In 1908 had de fabriek een oppervlakte van 78a
20ca en werd ook het huis en de paardestal, die op het ernaast gelegen perceel stonden en door de SA 'l
Ultramarine des usines de Botelberge waren gekocht er bijgenomen zodat het fabrieksterrein na de
grondige renovatie een oppervlakte had van 1ha 78 a 70ca.
In 1910 werd er opnieuw een stoommachine geplaatst. De fabriek was dan ook in volle bloei toen de
Eerste Wereldoorlog uitbrak.

detail uit de kaart van P.C. Popp (circa 1860)
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Betalingsbewijs uit 1911 - origineel in het bezit van Paul Neirinck

Bij het binnenkomen van de Duitse troepen op maandag 7 september 1914 waren deze nog in de
voormiddag doorgedrongen tot de Blauwfabriek en van daaruit beschoten ze de omliggende Belgische
stellingen. Bij een tegenaanval werd Adjudant Libens echter gedood en nam Sergeant Van Aerschoot het
bevel over. Hij stormde met enkele grenadiers over ongedekt terrein naar de Blauwfabriek en kon die
heroveren.
Bij sommige beschrijvingen van het gevecht wordt beweerd dat de Blauwfabriek zwaar beschadigd werd,
doch dit was geenszins het geval. Pas op 10 oktober 1914 werd de fabriek vooraf door Belgische soldaten
vernield zodat ze niet als schuilplaats voor de Duitsers kon dienen tijdens hun tweede doortocht.
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Aansluitend bij boven vermeld fragment kunnen we hier in het kort de verklaring weergeven die Jules
Claus, 38 jaar en meestergast in de fabriek liet optekenen2.
Ik ben reeds om 9 uur in de kelder gevlucht met mijn familie. Duitse soldaten zegden mijn
toen dat zij bemerkt hadden dat ik met Belgische soldaten een ronde in de fabriek had
gedaan. Inderdaad rond vijf uur 's morgens zijn er twee Belgische officieren gekomen die
met mij de hele fabriek hebben doorzocht. We zijn in de kelder gebleven tot het gevecht
gedaan was, tot ongeveer drie uur in de namiddag. Dan zijn er Duitse soldaten
binnengekomen, de deur was open,hebben ons
uit de kelder gehaald en ons tegen de gevel doen staan met onze handen omhoog. Ik heb
dan gezegd dat ik meesterknecht was in de fabriek en ook de sleutels ervan had. Zij hebben
dan gevraagd wie er eigenaar was en ik heb gezegd, de Heer Leverkussen van Keulen. Dan
hebben ze gevraagd wie hem kende, maar ik heb het antwoord niet verstaan. Dan hebben ze
ons vrij gelaten en op de deur geschreven ons gerust te laten. Gute Leute.

Foto van de Blauwfabriek

Andere buurtbewoners die toen ook werden opgepakt verklaarden dat ze de nacht hadden moeten
doorbrengen in de Blauwfabriek en pas op dinsdagmorgend werden vrijgelaten.
In 1915 was de fabriek dus “partiëllement en ruines” en geruime tijd buiten gebruik.
In 1920 werd ze dan verkocht aan Lodewijk Karel Destrée, een nijveraar uit het Brusselse Haren, die
daar al een blauwselfabriek had.
In 1921 werden dan de ”Usines Destrée” opgericht.
De weide was ondertussen verwilderd en bos geworden. Het werd dan ook gerooid en op dezelfde plaats
werd een kiekenkot gebouwd. Daar rechtover in het verlengde van de fabriek werd een woonhuis
aangebouwd. Daardoor kwam de totale oppervlakte van de fabriek op 1ha 16a 70ca.
Als één van de eerste bewoners in de woning vonden we het gezin van technieker August Evaldre. Hij
was de eerste bestuurder van de Usines Destrée en had de Franse nationaliteit.
Na hem woonden er ook nog rekenplichtige Jooris Van Den Berghe en scheikundige Louis Van Dam.

2

Zie ook het boek van auteur Rolande Van Heden, uitgeven in november 2014 “de Eerste Wereldoorlog op
grondgebied Quatrecht” pg 54 en het boek van auteur Paul Neirinck, uitgeven in september 2014 “Ik zal ze horen
roepen, oorlogsleed te Melle in 1914” pagina 49-52.
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Onderaan deze foto zien we de Blauwfabriek van Melle,
waardoor we ons een goed idee kunnen vormen van hoe ze er toen uitzag.

Ondertussen had het College van Burgemeester en Schepenen van Melle in de zitting van 18 december
1926 besloten over te gaan tot de uitbreiding van de electrische verlichting. Alle villas en woningen langs
de Brusselsesteenweg tussen het College der Heeren Paters Jozefieten en Quatrecht. Zeer waarschijnlijk
werd dit reeds vroeger gevraagd, want er staat uitdrukkelijk vermeld: “Indien de Maatschappij, NN
Centrales Electriques des Flandres te Gent dit binnenkort niet uitvoert zullen dwangmiddelen voorgesteld
worden”.
In 1926 werden de Usines Destrée ook een vennootschap van Reckitt & Sons uit Hull in Groot-Brittanië,
dat op zijn beurt fusioneerde met Colman.
Daarna werden de activiteiten opgesplitst en werd de firma Reckitt & Colman ook actief in de
geneesmiddelensector met Dettol, Dispril, Codis en Steradent.
Ondertussen groeide en bloeide de fabriek te Melle tot in mei 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak en ze
terug zware schade opliep. In 1948 werden de gebouwen gedeeltelijk herbouwd en werd er heropgestart.
De meeste grondstoffen, behalve Soda, dat van Solvay kwam, kwamen van het buitenland en werden per
schip aangevoerd. Deze werden dan gelost, veelal in de haven van Gent, door de eigen werknemers van
de fabriek. Daarvoor legden ze eerst een papieren zak op hun schouder en droegen de zakken, van 50 en
100 kg, naar een klaarstaande camion.
De grondstoffen om blauwsel te verkrijgen, onder meer soda en zwavel of sulleke stique werden
gemengd in trommels. Deze melange, die wit van kleur was, ging dan naar de ovens en werd daar in
potten geschept. Deze werden dan tot bij de man gebracht3 die de oven manueel van binnen uit vulde,
want alle potten werden met het deksel naar beneden op de grond gezet. Dit werk gebeurde meestal in
bloot bovenlijf omdat het in de oven zeer warm was, want tijdens het proces liep de temperatuur in de
oven op tot 450 graden. Door de verbranding van de zwavelstoffen in de oven werd alles blauw. Nadien
werd de oven dan gekuist.
Per oven werkten er vijf man. Twee in de oven, één voor het inscheppen van de potten en één voor het
3

Later gebeurde dit via een lopende band.
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wegvoeren van het afval.

Het duurde twee tot drie dagen vooraleer alles was afgekoeld. Dan werden de potten, die zeer hard
waren geworden, kapot geslagen4 en de inhoud ervan in zakken gevuld. Deze werden dan in een grote
kuip uitgegoten. Nadien werden de zakken opzij gelegd om later opnieuw te vullen.
4

De kapotte potten werden gemalen en bij het afval gedeponeerd.
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Deze kuipen werden dan afgelaten en alles werd in bezinkingsbakken gegoten. Ze bleven twee dagen
staan. Nadien werd dit alles uit de bezinkingstonnen geschept en ging naar een molen. Daar werd alles
gemalen en verpakt in zakken en tonnetjes voor het buitenland.
Men maakte er ook lokjesblauw om in de was te doen. Dit was bestemd voor de binnenlandse markt. Het
verpakken ervan was werk voor de vrouwen die in het bedrijf werkten
Het ultramarijnblauw is het bekendst als middel om wit wasgoed zijn kleur te laten bewaren. Verder
wordt het gebruikt in pleisterkalk, als kleurstof in verven; inkt, zepen en als kleurcorrector tegen het
vergelen van papier en weefsel.
Doordat de oorspronkelijke productie van Bleu d'azur5 zeer duur was werd deze reeds 1856 vervangen
door de minerale kleurstof ultramarijnblauw. Dit werd oorspronkelijk gewonnen uit lazuursteen, maar dit
procédé was eveneens te duur en daarom werd er naar een andere methode gezocht. Uiteindelijk werd
dit kunstmatig geproduceerd uit een samenstelling van verschillende stoffen.
Als huishoudelijke onderhoudsprodukten bracht de fabriek onder andere Zebra, Zebrit, Harpic, Karbol en
Cardinal op de markt.
Mede door de druk van nieuwe milieunormen begonnen de Usines Destrée half de jaren vijftig met het
verkopen van al hun eigendom te Melle.
Zo kocht in 1956 de P.V.B.A. Ceragres de helft ervan.
De andere helft werd in onverdeeldheid verkocht aan enerzijds Marcel Tedesco-Lemaire, nijveraar uit
Oudergem bij Brussel samen met Rogier Vanderhaeghe-Hoebeke, deurwaarder te Gent en anderzijds aan
ondernemer Gaston Debrandt-Van Brussel uit Dendermonde.
Bewoners - concierges
Kort overzicht
Evaldre Auguste
Van den Berghe Jooris
Van Obbergen Pierre
Van Dam Louis

van
van
van
van

Steurbaut Leo
Janssens Corneel
De Greef André

tot 1/7/1954
van 1/6/1956 tot 5/3/1962
van 17/2/1965

5

25/6/1920
3/12/1940
20/7/1948
9/12/1949

tot
tot
tot
tot

5/3/1934
25/10/1947
31/12/1953
20/2/1954

Vervaardigd uit kobalt silicaat. Dit uit Saksen ingevoerd kobalterts werd in de molens verwerkt tot een hele reeks
blauwselskwaliteiten die o.m. gebruikt werden in de papierindustrie, de linnenblekerij en het kleuren van keramiek.
Oorspronkelijk was het één van de grondstoffen voor het maken van porseleinkaarten.
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Inhoudstafel
Woord vooraf
Chris Ferket liet zijn sporen na
Kunst in/en brouwerij Huyghe
Heemkundig nieuws
In de kijker: rije, rije in een wagentje
Poëzie
De Blauwfabriek te Melle

1
2
3
5
8
10
11

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer
Norbert De Meyer
Michel De Roek (foto)
Xavier De Schryver (foto)
Ginette Desmet
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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 2016
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

