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Woord vooraf
De herfst komt er aan, ook al houden we van de zonnige zomer en valt onze heemkundige werking nooit
echt stil, de komende maanden staan er verschillende boeiende projecten in de steigers met als een van
de belangrijkste uitschieters de organisatie van een overzichtstentoonstelling (26.11 t.e.m. 11.12.2016 in
het gemeentehuis te Melle) met het artistieke werk van de geboren en getogen Mellenaar, Ludy Sels
(1941-1996), germanist van opleiding, als kunstenaar een onvermoeibare selfmade man, die een
ongelofelijk grote en kwaliteitsvol oeuvre na liet en ons veel te vroeg verliet. Met de enthousiaste
medewerking van de familie Sels en het ondersteunend werk van het Gemeentelijk Museum wordt deze
door onze vereniging georganiseerde expositie, waarbij een ruime waaier van zijn schilderkunst en
illustratietalent in de kijker zal worden gezet, met stip de moeite waard om te bezichtigen. Inhoudelijk
heeft Ludy Sels zijn oeuvre vaak te maken met erfgoedkundige onderwerpen, zoals het funeraire uit
diverse ons omringende gemeenten, alsook thema’s uit wat we algemeen kennen als werelderfgoed uit
Griekenland en Egypte. Het vierde nummer van ons tijdschrift dit jaar zal quasi volledig zijn gewijd aan
het leven en werk van Ludy Sels.
Onze vereniging werkt samen met de Erfgoedcel Viersprong aan het project “Uit goeie grond” dat het
tuinbouwverleden in Destelbergen, Lochristi, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en uiteraard
ook onze gemeente bij een ruimer publiek kenbaar wil maken. Het vormingsaanbod in dit kader vindt u
in voorliggend nummer.
Op 20 november eerstkomend wordt een nieuw altaar in de Sint-Martinuskerk ingezegend, dit jaar
bestaat het ‘nieuwe’ kerkgebouw 175 jaar. Ons bestuurslid Michel De Roek stelde naar aanleiding
daarvan een boek van circa 500 pagina’s samen (het boek zal ook op cd verkrijgbaar zijn). Inhoudelijk
wordt in deze schriftuur gefocust op de pastoors en onderpastoors van deze parochie alsook op hun
bijdrage in het parochiale leven. Onze heemkundige vereniging zal tevens instaan voor een bescheiden
expositie op die dag en in de namiddag geïnteresseerden gidsen in het kerkgebouw. Meer daarover vindt
u zeker tijdig in de plaatselijke media.
Heemkunde Vlaanderen vzw organiseert ook dit jaar een boeiende heemdag waaraan elke
geïnteresseerde heemkundige kan deelnemen, deze gaat door op zaterdag 8 oktober te Izegem, het
thema “Stielen met stijl” (ambachten en tewerkstelling in het verleden, alle info en wijze van inschrijven
vindt u op de webstek www.heemkunde-vlaanderen.be.
Voorliggend nummer biedt u weerom een variatie aan heemkundige bijdragen betreffende Melle. Eén
ervan willen we toch extra onder uw aandacht brengen, namelijk deze van Marc Carlier onder de titel
“Petrus Joannes De Bal (1787-1856): van krijgsgevangene tot kantonnaal inspecteur voor het lager
onderwijs”. Het is een met toestemming van de auteur overgenomen artikel uit Biekorf, jaargang 2016
nr. 2, en beschrijft het leven van J. P. De Bal die les gaf aan zowel de onderwijsinstelling van Dechamps
als het latere college te Melle. Hij was ook een tijd gemeenteraadslid en gemeentesecretaris van onze
gemeente en was auteur van diverse schoolboeken. Het betreft hier een heel mooie aanvulling op
bijdragen die eerder in ons tijdschrift verschenen m.b.t. de familie Dechamps en het College der Paters
Jozefieten te Melle.
Jan Olsen
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Petrus Joannes De Bal (1787-1856): van krijgsgevangen
militair tot kantonnaal inspecteur voor het lager onderwijs
door Marc Carlier
In aflevering 2 van de 116de jaargang (juni 2016) van “BIEKORF” (West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Taal- en
Volkskunde), een bijzonder interessant driemaandelijks tijdschrift, was ons onderstaand artikel opgevallen. Het bevat
voor ons tot op heden onbekend materiaal met betrekking tot Melle in het algemeen en de voorgeschiedenis van het
College van de Paters Jozefieten in het bijzonder. Auteur van deze mooie bijdrage is Marc Carlier (° te Brugge in
1962), germanist van opleiding en als literatuurhistoricus gepassioneerd door de geschiedenis van de Vlaamse
letterkunde en de Vlaamse Beweging in de 19de eeuw. Over deze onderwerpen publiceert hij al verschillende decennia.
Op onze vraag om onderstaand artikel te mogen overnemen in ons heemkundig tijdschrift antwoordde hij onmiddellijk
positief. We zijn hem hiervoor van harte dankbaar. Buiten het doodsprentje van Charlotte Van Crombrugghe komen de
illustraties uit onze eigen documentatie.

Zowel in 2003, 2015 als in het vorige nummer van Biekorf is de vraag gesteld wie de ongeïdentificeerd
gebleven P.J. De Bal was die in de eerste helft van de negentiende eeuw naast een Franse spraakkunst
ook verschillende andere schoolboeken uitgaf bij de katholieke Gentse drukker-uitgever Vander Schelden.
Lucien Van Acker opperde in het maart-nummer dat De Bal mogelijk een West-Vlaming was, al hield hij
er ook rekening mee dat hij een Oost-Vlaming kon zijn omdat hij steevast voor Vander Schelden koos als
uitgever van zijn pedagogische werken1. We zullen zien dat in De Bals levensverhaal Oost- en WestVlaanderen elkaar de hand reiken.
Petrus Joannes De Bal was Oost-Vlaming. Hij werd op 24 september 1787 in Bevere bij Oudenaarde
geboren als zoon van Petrus Jacobus De Bal en Isabella Van Houte. Volgens historicus Constant Fideel
Piron (Dendermonde, 1803 – Vilvoorde, 1866) gaf de twintigjarige De Bal zich in 1807 op als vrijwilliger
bij het leger van Napoleon. Nog datzelfde jaar verkreeg hij de titel van onderluitenant van de artillerie,
wat op een betere opvoeding kan wijzen. De Bal maakte midden augustus 1809 het beleg van Vlissingen
mee waarbij een Britse oorlogsvloot van niet minder dan veertig linieschepen en dertig fregatten de
Zeeuwse havenstad veroverde. Na een kort maar hevig beleg met zware beschietingen vanaf land en zee
capituleerde Vlissingen op 15 augustus waarbij de Franse gouverneur en zijn garnizoen van 5.000 Franse
soldaten werden gevangen genomen en afgevoerd naar Engeland. Zo ook Petrus Joannes De Bal die als
krijgsgevangene tot 1814 opgesloten zat op de zogenaamde pontons van Portsmouth2. Dat waren
afgedankte galjoenen die op het strand werden gesleept en dienst deden als gevangenisboten. De
levensomstandigheden waren er erbarmelijk.
Leraar in Melle
Na de val van Napoleon keerde De Bal na vijf
jaar krijgsgevangenschap naar Vlaanderen
terug. Mogelijk ging hij toen studeren of had
hij in krijgsgevangenschap kunnen studeren
want volgens Piron sprak hij niet alleen
vloeiend Nederlands, Frans, Engels en Duits,
maar kende hij ook Latijn, Grieks, Spaans en
Italiaans. Omstreeks 1817 werd De Bal
leraar aan de befaamde katholieke
kostschool van Adrien Joseph Dechamps (Morlanwelz 1773 - Fayt-lez-Seneffe 1852) in Melle bij Gent. Als
de informatie van Piron klopt, moet zijn aanstelling gebeurd zijn bij aanvang van het schooljaar 18171818 want De Bals naam komt, in tegenstelling tot deze van de andere leerkrachten, nog niet voor op

1
2

L.V.A., ‘Auteur P.J. De Bal’, in: Biekorf (2016), p. 43.
C. PIRON, Algemeene levensbeschryving der mannen en vrouwen van Belgie, Mechelen, J.F. Olbrechts, 1862, p. 10.
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het programma van de prijsdeling van 20 augustus 18173. Deze plechtigheid werd opgeluisterd met een
van Dechamps’ bevlogen toespraken over opvoedkunde, en bijgewoond door baron Charles de Keverberg
de Kessel, de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Het internaat van Melle had een uitstekende reputatie en
organiseerde onderwijs voor kinderen van welstellende families. Het programma was kwaliteitsvol, met
veel aandacht voor talen, wiskunde, wetenschappen, handel en schone kunsten. De leerkrachten waren
stuk voor stuk onderlegd. De Bal onderwees in die jaren onder meer wiskunde en Nederlands of “langue
hollandaise”. Bij voldoende belangstelling gaf hij ook Engels4. Dechamps zelf gaf ook les en was een
uitstekend en vernieuwend pedagoog. In 1806 had hij het pensionaat van Melle overgenomen en de
kostschool die hij tot dan had gerund in Wichelen, naar daar overgebracht. Een artikel in de Gazette van
Gend van 14 april 1814 looft de landelijke en gezonde omgeving van de school en het gevarieerde
leerprogramma. Daarnaast was er ook aandacht voor godsdienstbeleving, ontspanning, voeding, orde,
tucht en netheid. Het pensionaat bood buitenschoolse lessen in muziek, tekenen en dansen aan, die door
de ouders afzonderlijk betaald moesten worden. Ook Dechamps’ zonen Adolphe (Melle, 1807 – Manage,
1875) en Victor (Melle, 1810 – Mechelen, 1883) liepen er een tijdlang school. Adolphe zou later minister
voor de Katholieke Partij worden, Victor redemptorist, aartsbisschop van Mechelen en kardinaal5.
Getrouwd met een Brugse
In 1822 verkocht Adrien Joseph Dechamps zijn pensionaat aan de jonge Brugse makelaar Dominique
Charles Van Wymelbeke (Brugge, 1794 – Gent, 1864), een van de zonen van chirurgijn Charles Jacques
Van Wymelbeke (Brugge, 1747-1832) en Thérèse Jeanne Beyts (Brugge, 1749-1804). In 1815 was
Dominique in Geraardsbergen getrouwd met Carolina (ook wel Charlotte) Van Crombrugghe
(Geraardsbergen, 1794 - Gent, 1868), een telg uit een vooraanstaande katholieke familie. De nieuwe
eigenaar slaagde erin het hoge niveau van het internaat te behouden. De Bal werd een van zijn
belangrijkste leerkrachten. Hij werd rethoricaleraar en gaf onder meer Latijn, Grieks en Engels. “Les
classes de grec et de latin, de français, d’anglais et de flamand, sont dirigées par les maîtres les plus
habiles du pays », schreef in 1831 de Franse liberaal katholieke krant L’Avenir die het internaat aanprees
bij haar lezerspubliek. De redactie bestond uit niemand minder dan de liberaal katholieke priester Félicité
de Lammenais en zijn vrienden Charles de Montalembert en Henri Lacordaire.

familiegraf Van Wymelbeke Van Crombrugghe
begraafplaats te Gentbrugge

rouwbrief Charles Van Wymelbeke

doodsprentje Charlotte
Van Crombrugghe

De band met Dominique Van Wymelbeke werd zeer nauw toen Petrus Joannes De Bal op 13 september
1826 – hij was toen net geen 39 jaar – in Melle trouwde met de zesendertigjarige Carolina Benedicta Van
Wymelbeke (° Brugge, 1790), de vier jaar oudere zus van Dominique. Zij woonde op dat moment nog in
3

4
5

Het programma is bewaard in SBB onder nr. E 1766 dat verschillende documenten bundelt die betrekking hebben op
het pensionaat van Melle.
SBB nr. E 1766/F.
Heemkundige Vereniging De Gonde (1991), p. 16.
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Brugge. Getuigen op het huwelijk waren vader Charles Van Wymelbeke, Dominique Van Wymelbeke en
Karel Van der Heyden, de veldwachter van Melle. Het echtpaar vestigde zich in Melle en kreeg twee
kinderen: (Carolus) Petrus (° Melle, 1827) en Carolina Theresia (Melle, 1829 – Brugge, 1876). De Bal en
Van Wymelbeke moeten goed met elkaar hebben kunnen opschieten. Na de Belgische Omwenteling
zetelden ze beiden in de gemeenteraad van Melle. De Bal was raadslid van november 1830 tot november
1836, Van Wymelbeke schepen van november 1830 tot december 18376.
Door zijn huwelijk kwam Petrus Joannes De Bal in een vooraanstaande Brugse schoonfamilie terecht.
Thérèse Caroline (Brugge, 1783-1863), de ene zus van zijn echtgenote, was gehuwd met apotheker
Eugène Ferdinand Veys (Kortrijk, 1787 – Brugge, 1865). Haar andere zus Anne (Brugge, 1785-1870) was
getrouwd met zoutzieder Jean Robert Herreboudt (Brugge, 1787-1869). Haar oudste broer Charles
(Brugge, 1779 - Kortrijk, 1841) was bankier en wisselagent en getrouwd met Catharina Vercauteren
(Brugge, 1770 -1828). Haar jongste broer Louis (Brugge, 1798-1886) was brouwer, gehuwd met
Françoise Druant en hertrouwd met Marie Louise Fockedey (Brugge, 1798-1871)7.
Schoolboeken
Vanaf 1824 begon Petrus Joannes De Bal zich toe te leggen op de samenstelling van schoolboeken. Het
ziet ernaar uit dat zijn uitgaven aanvankelijk bedoeld waren voor de lessen in het pensionaat van Melle.
Alle verschenen ze bij Vander Schelden in Gent. Zijn debuut, een Fransche Spraek-konst van J. Des
Roches, hermaekt én verbeterd door P.J.D.B, publiceerde hij in 1824. Voor zover we konden nagaan
werd het boek minstens zes keer herdrukt in 1826, 1829, 1831, 1834, 1839 en 1842. De Bal had vanuit
zijn dagelijkse praktijk vastgesteld dat de Franse spraakkunst van Jan Des Roches, hoewel algemeen
gebruikt, op sommige plaatsen gebreken vertoonde. Daarom had hij ze verbeterd met het oog op het
aanleren van het Frans bij “weinig gevorderde Nederlanders”. In 1829 volgde een Introduction à la
géographie, à l’usage des commençants, met gekende herdrukken in 1834, 1847, 1851, 1854 en 1858.
Ondertussen liet ook Dominique Van Wymelbeke zich niet onbetuigd. Hij publiceerde in 1825 een Choix
de fables à l’usage du pensionnat de Melle bij de Aalsterse drukkers Spitaels en Van Ryckeghem. Drukker
Spitaels was vermoedelijk een familielid van zijn vrouw. Haar ouders waren brouwer Ghislain François
Van Crombrugghe (Gent, 1761 – Geraardsbergen, 1842) en Cécile Josèphe Spitaels (Geraardsbergen,
1757-1826), een telg uit een bankiersfamilie.
De Bal bleef de volgende jaren onvermoeibaar schoolboeken uitgeven die door de katholieke index stuk
voor stuk als betrouwbaar werden omschreven8 en dan ook ruim werden verspreid in katholieke
onderwijsinstellingen:
-

-

-

-

6

7

8

Eléments de la langue francaise à l'usage des commençants/Grondbeginselen der Fransche tael
voor eerstbeginnenden, Gent, Vander Schelden, 1832, met een bekende herdruk in 1843.
Verzameling van opstellen, toegepast op de verbeterde spraek-konst van Des Roches, Gent,
Vander Schelden, 1833, met bekende herdrukken in 1835 en 1856 (door Frans De Potter in zijn
Vlaamsche Bibliographie, p. 602 en 829 verkeerdelijk toegeschreven aan J.F. De Bal)
Grammaire anglaise simplifiée: à l'usage de ceux qui ont déjà appris le français, Gent, Vander
Schelden, 1836, met bekende herdrukken in1860, 1865 en 1871.
Recueil de lettres commerciales appropriées de manière à pouvoir servir de thèmes et de
versions, à l'usage de ceux qui apprennent le français, l'anglais ou l'allemand : 1e série, Gent,
Vander Schelden, s.d.
De nieuwe Des Roches. Fransche spraekkunst. Volgens de grondregels der Akademie, ten
gebruike der Vlamingen, Gent, Vander Schelden, 1839, met bekende herdrukken in 1842 en
1850.
De doorluchtige mannen der stad Rome, uyt het latyn; nieuwe vertaling volgens de spelling van
Olinger, ofwel die van de tael-commissie, Gent, Vander Schelden, 1842.
Déclinaisons et conjugaisons flamandes, d’après l’orthographie de la Commission royale, suivies
de quelques règles indiquant la différence entre l’ancienne et la nouvelle ortographie , et

‘Alfabetische lijst van gemeenteraadsleden van 1803 tot 1970’, in: Heemkundige vereniging De Gonde (1986), p. 2728.
A. VAN ABEELE, ‘Advocaat Joseph Herreboudt, een vroege promotor van Brugge Zeehaven en van Brugse
monumentenzorg’, in: Brugs Ommeland (2009), p. 156-157.
J. VAN DE KERCKHOVE, De katholyke boekkundige naemlyst, II, Doornik, J. Casterman, 1855, p. 23.
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augmenté d'un court aperçu sur la versification française-flamande, Gent, I. Tytgat, 1843, met
bekende herdrukken bij Vander Schelden in1845, 1847, 1849, 1855 en 1862, in Brussel in1875
en bij weduwe Joseph Van Ishoven in Antwerpen in1879.
Opvallend is dat De Bal in 1842 gemakkelijk overschakelde op de Commissiespelling terwijl een deel van
de katholieke opinie zich er tijdens de spellingoorlog fel tegen verzette wegens te Hollands en te
onvaderlands.
Gemeentesecretaris en kantonnaal inspecteur
Eind 1836 werd Petrus Joannes De Bal benoemd tot
gemeentesecretaris van Melle. Tot in september 1843 combineerde hij
deze functie met deze van leerkracht in de kostschool. In mei 1837 liet
Dominique Van Wymelbeke zijn kostschool over aan zijn schoonbroer,
kanunnik Constant Van Crombrugghe (Geraardsbergen, 1789 – Gent,
1865), en de paters Jozefieten, de congregatie die Van Crombrugghe in
1807 had opgericht. Zij bouwden de onderwijsinstelling verder uit.

De Bal bleef er als leraar op post. Van Wymelbeke keerde met zijn
gezin naar Brugge terug waar hij zich vestigde als wijnhandelaar. Later
verhuisde hij naar Gent waar hij zijn wijnhandel verder zette.
De oud-directeur bleef bekommerd om het onderwijs. Op 30 april 1850
tekende hij samen met veel andere Gentse vooraanstaande katholieken een petitie
tegenVan
hetCrombrugghe
liberale
Constant
wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs waarbij de staat tien athenea en vijftig
middelbare scholen zou oprichten. Het protest van de katholieken was zo fel omdat zij er een aanval in
zagen tegen de vrijheden van de gemeenten en van de gezinshoofden en het volgens hen ging om een
duidelijke poging om het burgerlijk gezag te versterken, de inmenging van de clerus te beperken en het
godsdienstonderwijs facultatief te maken9. Dominique Van Wymelbeke stierf in 1864 in Gent. Vier jaar
later werd er zijn omvangrijke collectie schilderijen geveild10.
Petrus Joannes De Bal werd bij K.B. van 18 september 1843 benoemd tot kantonnaal inspecteur voor het
lager onderwijs en verliet de kostschool van Melle. Hij bleef de functie van inspecteur en
gemeentesecretaris combineren tot hij in 1855 om gezondheidsredenen zijn ontslag indiende. Hij
overleed op 15 februari 1856 in Melle op 68-jarige leeftijd. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn
zoon Petrus en door veldwachter Karel Van der Heyden.
Wie is J.F. De Bal?
Frans De Potter vermeldt in zijn Vlaamsche Bibliographie ook een zekere J.F. De Bal die in 1874 bij Van
der Poorten in Gent Brieven uit het kinderleven. Stijloefeningen voor de lagere scholen uitgaf en in 1878
Een bundel nieuwjaarsbrieven voor de leerlingen der lagere scholen die in 1884 een herdruk beleefde.
Gaat het om een familielid van Petrus Joannes De Bal? Hoogstwaarschijnlijk niet. De auteur van deze
schoolboeken is Jacobus Franciscus De Bal (Sint-Pieterskapelle, 1835 - Slijpe, 1911), hoofdonderwijzer in
Slijpe. Jacobus Franciscus De Bal was de zoon van boterhandelaar Jacobus De Bal en Joanna Theresia

9

K. DE CLERCK, Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch onderwijs, Antwerpen, 1975, p. 21-23.
Catalogue de la collection de tableaux, formant le cabinet de feu Mr. D. Van Wymelbeke, Gent, J. en H. Vander
Schelden, 1868, 24 blz.

10
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Masson uit Sint-Pieterskapelle. Hij ging naar de normaalschool in Torhout en behaalde al in 1851, op
zestienjarige leeftijd, zijn diploma van onderwijzer. Hij was eerst onderwijzer in Leisele en Mariakerke.
Op 21-jarige leeftijd werd hij in 1856 gemeenteonderwijzer in Slijpe. Hij had er sterk te lijden onder de
schoolstrijd. In 1891 diende hij zijn ontslag in en werd gemeentesecretaris in Slijpe. Hij was er ook
koster en stond in voor de postbedeling. Hij was in 1857 getrouwd met Maria Philomena Missy
(Zuidschote, 1837 – Westende, 1913)11.

overlijdensakte van Petrus Joannes De Bal

Monument Wereldoorlog I,
exact 100 jaar geleden gerealiseerd
door Jan Olsen

Naar aanleiding van de veldslagen tegen de Duitse invaller in september en oktober 1914 vielen ook te
Melle verschillende dodelijke slachtoffers te betreuren, zowel onder de Belgische als onder de Franse
soldaten. Reeds op 25 oktober 1916 werd in zitting van de Melse gemeenteraad onder punt 3 van de
agenda volgende beslist, zo staat in de notulen te lezen: een ontwerp voor gedenksteen op te richten ter
eervolle herdenking der gesneuvelde Fransche en Belgische soldaten begraven in het gemeentekerkhof te
Melle, opgemaakt door den heer Vits Jules, beeldhouwer te Melle, wordt goedgekeurd. Voor dezes
uitvoering wordt een krediet van 450 frank gestemd.
Deze gemeenteraadszitting werd voorgezeten door de toenmalige burgemeester, Leon van Pottelsberghe
de la Potterie (die het kasteel ‘Ter Camere’ in de Kalverhagestraat bewoonde) en bijgewoond door de
schepenen François Spae en Edmond De Mulder alsmede door de gemeenteraadsleden Louis Vervaene,
Jozef Van Onder, Louis Venneman, Victor Mornie, Jules Vits (beeldhouwer, zie hoger) en Henri Clement.
De notulen werden opgemaakt door de gemeentesecretaris Remi De Coster.
Opmerkelijk is dat er reeds tijdens deze oorlog, toen de Duitse legermacht ons land voor het grootste
deel bezet hield, een dergelijk monument kon worden opgericht.
In 1916 was het monument gerealiseerd.

11

R. VAN TROOSTENBERGHE, ‘Meester Jacobus De Bal, hoofdonderwijzer en gemeentesecretaris van Slijpe’, in:
Graningrate (1997), nr. 66, p. 16-25.
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Op de voorzijde van het monument werden volgende teksten aangebracht:
- op de bovenste plaat:
“Aan de Belgische Vrijwilligers van 7 sept. 1914.
Gij vielt vol roem voor ’t Vaderland.
Altoos zal Melle Uw moed herdenken
en moge God in ’t Hemels Land
uw zielen Eeuw’gen vrede schenken.”
- op de onderste plaat is voor de Franse gesneuvelden een gedicht
van Victor Hugo* gebeiteld:
“Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie,
ont droit, qu’a leur cerceuil, la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère,
et comme fait une mère,
la voix d’un peuple les berce en
leur tombeau.”

*Victor Hugo (1802-1885), Frans schrijver (één van de belangrijkste romantici uit
de 19de eeuw) en staatsman, verbleef een tijd als banneling in ons land.

Na Wereldoorlog II (1940-1945) werd een bijkomende herdenkingsplaat
dienaangaande geplaatst.
Op de achterzijde van het monument staan de namen van zowel de
Belgische als de Franse soldaten vermeld.
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Heemkundig nieuws
door Jan Olsen

WARME OPROEP !
In de week van 24 oktober 2016 nemen vele inwoners van onze gemeente deel aan een atelier van

ComingWorldRememberMe. Ze maken een beeldje dat een overledene
symboliseert, iemand die gevallen is in ons land tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De maker van het beeldje verbindt zijn naam aan de naam van een slachtoffer op het metalen plaatje dat
aan het beeldje hangt. Zo herdenken we de overledenen uit de Groote Oorlog. 600.000 van die beeldjes
worden in 2018 samengebracht in een groot landschapskunstwerk in Ieper. De makers van de beeldjes
worden hierop extra uitgenodigd.

Draag ook jij je beeldje bij?
Wilt u zelf ook graag zo’n beeldje maken of gewoon peter of meter van een beeldje uit het project
worden? Dat kan.
De week van 24 oktober stellen we na de schooluren het atelier in Studio M (Molenstraat / Melle) open.
Zeker op zaterdag, bij voldoende belangstelling ook op zondag en/of weekavonden.
Geef bij interesse je gegevens door aan de cultuurdienst. De deelnemers worden dan ingepland.
Een beeldje maken kost 5 euro. De helft ervan gaat naar de kosten van het project, de andere helft gaat
naar een goed doel. Het steunt kinderen die moeten opgroeien in oorlogssituaties.

Info en inschrijven:
Mieke Penninck
Cultuurbeleidscoördinator
Tel. 09 210 07 75
cultuurdienst@melle.be

De Gonde 2016 nr. 3

-9-

De boekenverkoop tijdens de opendeurdagen in
het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum n.a.v. de zomerkermis te
Melle (begin juli laatstleden) was een groot
succes, tal van mensen gingen tevreden naar
huis met een bergje literatuur voor de komende
lange winteravonden, onze vereniging zelf keek
zeer verheugd in de portemonnee. Met de binnen
gehaalde centen worden nieuwe boeken
aangekocht ten behoeve van onze heemkundige
en genealogische vorsers.
Hierbij enkele sfeerbeelden:

Gezien:
‘De Eerste Wereldoorlog gelezen in
affiches’.
Op 26 augustus 2016 werd in het
Gemeentelijk Museum te Destelbergen
(ondergebracht in de kelder) in aanwezigheid van
de Schepenen André De Groote en Liliane Lebon
de tentoonstelling ‘De Eerste Wereldoorlog
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gelezen in affiches’ door de voorzitter Marc Couwels plechtig geopend.
Deze bijzonder interessante tentoonstelling werd in het kader van de herdenking van 100 jaar eerste
wereldoorlog door onze zustervereniging GEMUDES vzw in samenwerking met VOS Vlaamse
Vredesvereniging georganiseerd.
In 42 affiches gaf de tentoonstelling een beeld van hoe de burgerbevolking ver van het front een
dagelijkse strijd voerde om te overleven onder een gezag dat hen onderwierp aan controles,
rantsoeneringen, opeisingen en represailles. De affiches werden gemaakt in opdracht van de Duitsers en
bleven opmerkelijk genoeg zelfs gedurende de Tweede Wereldoorlog veilig bewaard. De toeschouwers
konden in deze tentoonstelling het leven van de burgerbevolking door een objectieve bril aanschouwen,
omdat de aanplakbiljetten origineel zijn.
De organisatoren hadden voor de vooropening speciaal een gastspreker uitgenodigd, met name Sandra
Vancauwenberghe van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.). Zij
ontleedde de affiches en gaf een boeiende uiteenzetting over haar bevindingen. De aanwezigen hingen
aan Sandra’s lippen en ze nam de luisteraars mee naar de oorlogsperiode 1914-1918. De tentoonstelling
was nog vrij te bezoeken tot 18 september laatst.
Hierbij enkele sfeerfoto’s gemaakt door Xavier De Schryver.
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Uit goeie grond – Het tuinbouwverleden in
Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en
Sint-Lievens-Houtem.
Vormingsaanbod Erfgoedcel Viersprong 2016-2017
1. Kookdemonstratie ‘Je oogst in een potje’
Dankzij bepaalde bewaartechnieken kan je in tijden van overvloed
je oogst bewaren voor later. In deze kookdemonstratie kwam je
meer te weten over inmaken, pekelen, zouten, inkuilen van
groenten en fruit. Hoe ga je aan de slag, wat heb je nodig en hoe
lang kan je je oogst bewaren? Het kwam allemaal aan bod. En je
kon proeven!
Deze activiteit ging door op donderdag 15 september.
2. Workshop ‘Lang leve de appel’
Een oogst van appels en peren is al snel omvangrijk. Met als
gevolg dat een deel van de opbrengst verloren gaat. In deze
workshop kom je te weten hoe je je appel- of perenoogst kan
verwerken in lekkere bereidingen zoals sap, moes, confituur,
appelboter, chutney, enz. Oogst op zijn best!
Wanneer: 27 april 2017 – 19 uur. We starten om 19
uur met een kort bezoek aan de boomgaard van de
tuinbouwschool Melle.
Waar: Tuinbouwschool Melle – Brusselsesteenweg
165 – 9090 Melle
Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht via info@4sprong.be of
09 363 88 51
Organisatie: erfgoedcel Viersprong, Velt Land van
Rhode, H.K. De Gonde, Tuinhier afdeling GontrodeMelle, Landelijke Gilden Melle-Gontrode, gemeente
Melle
Meer info: www.erfgoedcelviersprong.be

3. Lezing ‘Vergeten groenten’
Elke maand kent haar eigen seizoensgroenten, waarvan de ene al bekender
is dan de andere. In deze lezing kom je meer te weten over de zogenaamde
‘vergeten groenten’ en hoe het komt dat deze groenten in de vergetelheid
zijn geraakt. Hoog tijd voor een eerherstel!
Wanneer: 15 juni 2017 – 19 uur. We starten om 19 uur met een kort
bezoek aan de historische moestuin van bioboerderij Blauw Kasteel.
Waar: Bioboerderij Blauw Kasteel – Schaperstraat 2-4 – 9860
Scheldewindeke
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Prijs: gratis
Inschrijven: verplicht via info@4sprong.be of 09 363 88 51
Organisatie: erfgoedcel Viersprong, Velt Land van Rhode, bibliotheek Oosterzele, Landelijke Gilden
Oosterzele, gemeente Oosterzele
Meer info: www.erfgoedcelviersprong.be
Uit goeie grond
Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem kennen een rijk
tuinbouwverleden. Erfgoedcel Viersprong wil dit verleden onderzoeken en tonen aan een breed publiek.
Via een interactief audiopunt in elke gemeente en een fietslus kan je dit verleden ontdekken (vanaf
september 2017).
Meer info?
www.erfgoedcelviersprong.be
09 363 88 51, info@4sprong.be

foto’s © VELT

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland

Meer informatie op www.heemkunde-vlaanderen.be
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In de kijker, voorwerpen uit de
heemkundige collectie van het Gemeentelijk Museum:
een kamergemak.
door Ginette Desmet

Wie het de eerste keer ziet vermoedt dat het een
doodgewoon kastje is. Zo’n klein meubeltje waar je in de
laatjes wat kleine spullen kan opbergen. Maar niets is ooit
wat het lijkt en schijn bedriegt, ook hier! Wat inderdaad een
onopvallend, banaal kastje lijkt, verbergt iets wat gewoonlijk
liefst aan het oog wordt onttrokken.
Er zijn vier laden, voorzien van trekkers, zichtbaar. Alleen
als je aan de tweede trekker (van bovenaf geteld) trekt
komt er beweging in het meubeltje. Het bovenblad klapt
naar boven open en een zitting en een deksel in een ander
bleke houtsoort worden zichtbaar. Wie het deksel van de
zitting wegneemt kijkt recht in een kamerpot.
Het kastje heeft rolpootjes, het kan dus makkelijk
verschoven worden. Aan de achterkant is links-onder ook
een trekker zichtbaar. Daarmee gaat hier ook een deel van
het meubeltje open. Langs hier kan een kamerpot in en uit
het meubeltje worden geschoven. Twee houten
regels/glijders boven de ingeplaatste pot zorgen ervoor dat
die op de juiste plaats, onder de opening in de zitplank
terecht komt.
Het sobere meubeltje is dateerbaar in het Interbellum (de
periode tussen de twee wereldoorlogen). Voor die datering
steunen we op de art-deco vormgeving van de trekkers en het
feit dat de pispot een wit geëmailleerd exemplaar is met een
blauw gebiesd randje.
Binnenhuis aanwezig sanitair was lang onbestaande en het
beperkte zich tot pispotten op de slaapkamers die onder het
bed of in een nachtkastje werden geplaatst. Een toilet was er
alleen buitenshuis op de achterplaats of de koer, in een klein
afzonderlijk hokje of gebouwtje. In het dialect heeft dit zijn
sporen nagelaten. Een dialectspreker heeft het nog altijd over
‘naar achter gaan’, ‘naar het vertrek of naar de koer gaan’;
zelfs als hij een hedendaagse moderne woning betrekt met
sanitair binnenshuis.
Al vanaf de late middeleeuwen zijn er aanwijzingen dat er
binnenshuis soms ook gemakstoelen in gebruik waren, maar
de bloeiperiode situeert zich in de 17de en 18de eeuw. In het
Versailles van Louis XIV waren er - volgens een inventaris liefst 274 aanwezig en dit in allerhande luxueuze
uitvoeringen. Tijdens die periode was het in de hoogste
kringen niet ongebruikelijk om zelfs in het bijzijn van gasten op een gemakstoel te zitten en zijn gevoeg
te doen. In het Gentse stadhuis staat nog altijd de gemakstoel van Jozef II die bij zijn Blijde Intrede in
1781 te Gent op de Vrijdagmarkt achter zijn troon was opgesteld. In gesloten toestand lijkt het op een
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roodfluwelen taboeret. Opengeklapt lijkt het op een comfortabel zeteltje. Of de keizer er toen gebruik van
maakte?
Op het einde van de 18de eeuw kwam er bij een deel van de sociale bovenlaag een mentaliteitswijziging,
in het bijzijn van anderen op de pot zitten en er gebruik van maken werd hoogst onwelvoeglijk. Men
begon de gemakstoel zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken en kamerpotten werden soms in
allerhande meubeltjes ingebouwd. Verscheidene vermommingen kwamen voor, populair was een
taboeretvorm soms voorzien van een stapel (in hout nagebootste) boeken. Bij het voorwerp uit de
heemkundige verzameling is het kamergemak eenvoudig maar doeltreffend vermomd als een kastje.
Voor ouderen en zieken was de gemakstoel, door de afwezigheid van sanitair binnenshuis, een goede
noodoplossing en dergelijk meubilair was ruim verspreid in veel woningen aanwezig. Zelf heb ik nog vage
herinneringen aan grootouders die thuis een gemakzetel hadden. Dat was een ouderwetse houten zetel
met een gecapitonneerde leren hoge rug en armleuningen. In de zitting, verborgen onder een deksel en
een zetelkussen zat er een grote, witte ceramische pot. Qua vormgeving vergelijkbaar met een
vingerhoed maar met een brede vlakke rand en een vlakke bodem. Hoe die in de zetel werd geplaatst en
verwijderd weet ik niet, ik heb het waarschijnlijk nooit zien doen. Toen de zetel in onbruik geraakte werd
hij gewoon als brandhout in mootjes gehakt. Ook bij de burgerij waren gemakstoelen enkele generaties
terug nog frequent in gebruik. Het schoonmaken van de gemakpotten was daar een karweitje voor het
dienstpersoneel.
Zittend op een lage pispot of pisemmer zijn gevoeg doen is voor een stramme, slecht ter been zijnde
oudere of zieke, zeker niet doenbaar en in ziekenhuizen en verzorginstellingen zijn gemakstoelen, nu in
een hedendaagse vormgeving, nog altijd in gebruik.
Heel leesbare informatie over alle mogelijke facetten van het toiletgebeuren is terug te vinden bij Danny
Lamarcq: “Het latrinaire gebeuren” (Gent, 1993) en van dezelfde auteur: “De geschiedenis van de WC /
het kleinste kamertje” (Leuven, 2012).
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DE WERELD VAN VERLOREN DINGEN

Dat komt voor de bakker

door Norbert De Meyer
Groot geworden halfweg de vorige eeuw in een omgeving waar soutanes, Lourdes en Scherpenheuvel de
plak zwaaiden, kenden wij het Onzevader rats uit het hoofd. En op enkele foutjes na een mis in het
Latijn. Als toverformules. Simsalabim. Zo hoorde dat, toen. Daar was onder andere de zinsnede ‘geef ons
heden ons dagelijks brood’ bij. Brood was overal en op alle plaatsen, zoals bakker Henri. Brood kwam zo
vanzelfsprekend op tafel als elk jaar sneeuwballen gooien en over ijsbanen slieren en knikkeren langs de
straatboord en tollen draaien en... Brood was onuitroeibaar als uit de kluiten gewassen zomers met
statige processies vol zoete rozengeur en vliegen vangende paardenvijgen. Als we uitgehongerd waren,
doopten we een stek rabarber in bruine suiker of peuterden ongezien het kruim uit het sponzige brood.
Het manna uit de hemel. Daar woonden de bakkers. Dachten wij.
‘Hé! Henri!’
Moeders schorre stem galmde over de straat als ze te laat had gereageerd op de deurbel (een aftandse
draaiknop die klonk als een luie fietsbel) waarachter bakker Henri ongeduldig van het ene been op het
andere wiebelde met enkele broden tegen zijn grijze kiel aangedrukt. Zo wachtte hij onderdanig fronsend
op een nieuwe bestelling of op een reprimande van moeder dat ze even geen brood hoefde. Zo ging dat
in die gouden jaren eraan toe: als je Henri, die drie keer per week langs kwam, niet uitdrukkelijk opdroeg
om bij zijn volgende ronde geen brood te leveren wegens genoeg, dan stond zijn product (hagelwit, want
volkoren moest in de jaren zestig nog worden uitgevonden) in de nis van de huisgevel, net boven de
daarin gemetselde brievenbus, enigszins beschermd tegen de weergoden of kriebelende kindervingers.
Ach, Henri, gedrongen man met je wit bebloemde kiel die fladderde om je botten. Je rende van hot naar
haar met je gebakken deeg, nu eens té doorbakken, dan weer té snel uit de oven, je leek er geen vat op
te krijgen. Je autootje dat vaak vertrok voor je erin zat, stond verweesd en slordig achtergelaten in onze
verlaten straat. Soms leek het alsof je de handrem was vergeten aan te trekken, of was de kabel
versleten zodat hij niet meer ‘pakte’. Het vehikel kreeg af en toe kuren terwijl jij belletjetrek deed als een
stouterik. Je deed enkele deurbellen na elkaar, in de hoop dat ze niet allemaal tegelijk zouden reageren,
want dan wist je niet meer waar je het had met je verwarde haardos die alle kanten piekte, ook al
doorspekt met flarden meel, sporen van je nachtelijke arbeid.
Op het einde van de week werd de rekening gemaakt van de geleverde en - wie zal het zeggen - de niet
geleverde waren. Henri sloeg er soms naar als naar een zoemende wesp en moeder wist van lieverlee
niet meer wat haar kroost de afgelopen week achter de kiezen had gestoken. Dan grabbelde Henri
omstandig in de slappe lederen tas die als een leiband om zijn hals hing, waarmee hij eruitzag als een
gepensioneerde postbode. Ik zag hem denken dat hij beter piloot was geworden. Tot diep in huis kon je
het gerinkel horen van de petieterige roestbruine halve frankskes of de muisgrijze kwartjes die van een
gaatje waren voorzien en waarmee Henri's vingers roefelden op de hupse cadans van zijn
trekkebekkende benen. Maar bakker en moeder rookten uiteindelijk de vredespijp. Tijd voor een praatje
was voor Henri niet aan de orde, want verspilde tijd stond synoniem voor weggegooide centen. Bakker
Henri had geen tijd te verbrodden, maar wel altijd goedlachs. Na afhandeling van de transactie spurtte
hij als een olympiër naar zijn ongedurig reutelend autootje en weg was ie.
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Ter gelegenheid van de kermis maakte moeder vlaaien. 't Is te zeggen: het beslag. Dat werd in een
speciale, bruin geribbelde kom gekieperd waar bovenop een briefje stak met onze naam, want we bleken
niet de enigen met zo’n (mis)baksel. De kom nam bakker Henri zonder tegenstribbelen mee van
steengoede klanten. Enkele dagen later hing hij blinkend van trots met de inmiddels gebakken vlaai
tegen zijn borst opnieuw aan de bel. Gratis voor niks, want de oven stond toch heet. Voor wat, hoort
wat, zal Henri hebben gepeinsd en moeder kocht alweer een paar broden te veel als dank voor zijn
moeite.
‘Ik wil de hemel, ik wil de straat’ luidt het jongste boek van Luuk Gruwez. Los van de inhoud (brieven,
essays en beschouwingen over poëzie) kon de titel op het iele lijf van Henri van toepassing zijn. Maar hij
is allang de hoek om, Henri de bakker, mét wagen en mét brood en moeder is allang haar schorre keel
kwijt. De straat echter, die Henri wou, had hij ingepakt. Ook de hemel voor zich winnen, zal voor Henri,
alles welbeschouwd, een habbekrats zijn geweest. Zoals hij zijn klanten in de watten legde, zal hij Petrus
hebben doen watertanden met zijn paradijselijke baksels. Ik gun hem die hemel van harte, vanuit mijn
ouwelijk geworden kinderhart.
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Merkwaardige beelden in Melle
Atlas met de Roze Olifant (De Wereldbrouwer)
door Daniël Lemmens

Onze gemeente heeft “iets” met beelden. Op de Kouterslag bevindt zich het Ovenveld waar sinds een
paar decennia kunstenaars hun beelden sculpteren. Langs de omheining en op het terrein zelf is een
reeks van beelden te bewonderen. Melle wordt de laatste jaren bovendien opgesmukt met een aantal
kunstwerken. Het begon met de intergemeentelijke wedstrijd “Vijf voor Vijf” gewonnen door Nand
Huyghe. Zijn beeld “Vijflink”, een abstracte vrouwenfiguur, werd geplaatst op het pleintje aan de
Varingstraat. Toen P.C. Caritas zijn 100-jarig bestaan vierde, ontwierp kunstenares Florin Caen uit
Merelbeke het wondermooie beeld de “Wolkenblazer ”dat aan de ingang van het Psychiatrisch Centrum
prijkt. Een tijd voordien was er al het monument “Ontholi” (Ontmoeting-Hoop-Liefde) van de hand van
ons bestuurslid Jan Olsen geplaatst. Bij de officiële opening van de nieuwe spoorwegbrug op MelleVogelhoek onthulde men “ De man met de regenboog” van Guy Timmermans op het vernieuwd plein.
door kunstenaar Frank Vanhooren uit Desselgem.

Voor de wedstrijd van Radio 2 en de provincie OostVlaanderen “Een thuis voor een beeld”, gewonnen door de
gemeente Melle plaatste men in 2015 het monumentaal
beeld “Stoel der Erfgoed” van kunstenaar Renato
Nicolodi op de bunkersite van het voormalig vliegveld van
Gontrode. Aan de Collegebaan onthulde men exact honderd

jaar na de gebeurtenissen een keramieken
beeldengroepje “ Oorlogsherinneringen”
om de slachtoffers van 7 september 1914 te
herdenken. Het werd geschonken door
kunstenaar Frank Vanhooren uit Desselgem.
Maar het merkwaardigste beeld in onze
gemeente bevindt zich op de Appelhoek, aan
brouwerij Huyghe op de Brusselsesteenweg:
“de Atlas met de Roze Olifant”. Het drie
meter hoge bronzen beeld met fontein, van kunstenaar Jan Desmarets, werd op een sokkel geplaatst
naast de koperen ketel, symbool van de traditionele bierbrouwer. De onthulling in 2012 ervan was het
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sluitstuk van een feestelijk weekend. Even voordien werd de
nieuwe brouwzaal ingehuldigd door toenmalig Vlaams ministerpresident Chris Peeters. In een recent gebouwde opslagplaats,
die voor die gelegenheid werd omgetoverd tot een riante
feestzaal, hadden de feestelijkheden plaats waarop een
tentoonstelling kon bekeken worden van kunstenaar Jan
Desmarets. Op zondag bezochten niet minder dan 6.000
bezoekers de brouwerij tijdens de opendeurdag.
Het prachtig beeld zit vol symboliek. De krachtige mythologische
Atlasfiguur torst het hemelgewelf, dat doet denken aan de
voorgangers van de huidige directeur Alain De Laet, die de
bouwstenen legden van een modern bedrijf. Bovenop de
wereldbol staat de zegevierende roze olifant, zinnebeeld van de
huidige brouwerij in volle expansie die er in slaagt op wereldvlak
mee te spelen en het Melse bier in wel 80 landen te verspreiden.
De basisgrondstof van het bier, water, komt uit de slurf van de
olifant en loopt via de wereldbol in de mond van de mansfiguur.
De kunstenaar Jan Desmarets heeft op een expressionistische manier een gesublimeerde weergave
gegeven van de werkelijkheid. Geen strak omlijnde vormen maar een speelse ruwe elegantie die het
beeld een andere dimensie geeft. Hij reduceert mens en dier tot hun essentiële vorm. Hij bereikt dat door
details niet uit te werken en zich op de hoofdzaak van de vorm te concentreren. Dit geeft een totaal
ander beeld zoals we gewoon zijn van de klassieke voorbeelden van bijvoorbeeld een George Minne, een
Constant Meunier of dichter bij ons een Georges Grard. Hij is er werkelijk in geslaagd met een eigen
techniek een sterk symbolisch beeld te realiseren.
Jan Desmarets is een der meest succesvolle beeldhouwers van zijn generatie en wordt internationaal
erkend . Hij werd geboren te Ieper als achtste kind en bracht zijn jeugd door in het tabaksdorp Wervik
waar hij van jongsaf aan met aarde en klei in de weer was. Dat groeide naarmate hij ouder werd uit tot
een hobby en mondde uiteindelijk uit in een opleiding beeldhouwen aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten te Gent tussen 1979 en 1983. Meteen daarna was hij verbonden aan het Museum voor
Schone Kunsten te Gent met een eerste eigen tentoonstelling in 1985. Met de jaren vergroeide deze
gedreven beeldhouwer met het brons, een materie die hij met passie koestert en laat ademen door zijn
specifieke techniek van gieten, lassen, polieren en patineren. Intussen werd zijn werk in binnen- en
buitenland gewaardeerd en geëxposeerd. In ons land treffen we prachtbeelden aan in Charleroi
(Springende Hond), Dendermonde (Ros Beiaard), Hasselt (Paardenkracht), Maaseik (Mensentoren),
Waregem (Waregem Koerse) … Hij realiseerde bronzen trofeeën voor de Memorial Van Damme, het
huwelijkscadeau voor prins Laurent met prinses Claire, het geschenk voor de Amerikaanse president
Obama bij zijn bezoek aan Waregem. Hij hield opmerkelijke tentoonstellingen in Nederland, Duitsland,
Zweden, Denemarken … en was te gast bij prins Albert van Monaco voor wie hij prachtige kunstwerken
ontwierp.
Zijn vriend Meester Vermassen typeerde hem op
volgende wijze: Jan Desmarets is begeesterd door
de immense kracht, de intense schoonheid en de
sensuele lenigheid van bepaalde dieren en mensen
dat hij niet anders kan dan zijn eigen intensieve
kracht aan te wenden om wat in zijn geest is
ontsproten te uiten in zijn kunstcreaties en echt tot
leven te brengen.
Het beeld “De Atlas met Roze Olifant” of “De
Wereldbrouwer” is het zoveelste kunstwerk van de
zeer productieve beeldhouwer Jan Desmarets die
hier in Melle zijn ware plaats heeft gevonden.
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Inhoudstafel
Woord vooraf
1
Ludy Sels - een overzichtstentoonstelling
2
Petrus Joannes de Bal: van krijgsgevangen militair tot
kantonnaal inspecteur voor het lager onderwijs
3
Monument Wereldoorlog I, exact 100 jaar geleden gerealiseerd 7
Heemkundig nieuws
9
In de kijker: een kamergemak
14
Dat komt voor de bakker
16
Merkwaardige beelden in Melle - Atlas met de Roze Olifant
18

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer
Marc Carlier
Danny De Lobelle (foto)
Norbert De Meyer
Michel De Roek (foto)
Xavier De Schryver (foto)

Ginette Desmet
Daniël Lemmens
Bart Muylaert (opmaak)
Jan Olsen

Zicht op het gewezen klooster H. Hart, vandaag het Woon- en Zorgcentrum kanunnik Triest.
Op de achtergrond een stukje Schelde met de eerste brug erover die van 1868 tot 1956
dienst deed.
Deze foto dateert van begin de 20ste eeuw.
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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
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

