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Woord vooraf 

Omwille van praktisch overwegingen hebben we de nummers 3 en 4 van deze jaargang samengebracht 
in één nummer. Het is meteen het laatste nummer voor het jaar 2017. Vandaar ook een hartelijke 
oproep uw abonnement op De Gonde voor het jaar 2018 snel te hernieuwen (zie het schrijven in bijlage). 
We danken u hiervoor alvast bij voorbaat. Mocht u een extra centje aan de werking willen besteden dan 
neemt u zeker een steunabonnement (vanaf 15,00 €). Digitale lezers kunnen voor 5,00 € de nummers 
via hun e-mailadres toegestuurd krijgen.  

Op 1 september laatstleden trad Hannah Van der Auwera als archiefconsulente in dienst bij de gemeente 
Melle. Vanaf dan is zij, in opvolging van ondergetekende, de verantwoordelijke en het aanspreekpunt in 
het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum. Via haar curriculum vitae weten we dat 
haar opgebouwde kennis en kunde zeer waardevol zullen zijn voor de werking van de instelling die nu 
haar werkplek is. Ook onze heemkundige vereniging zal hiervan uiteraard mee kunnen genieten. Van 
harte welkom in Melle, Hannah! 

Ook in voorliggend nummer is er weer een diversiteit aan artikels en bijdragen, zo is er o.a. de 
bespreking van een truffelfles uit onze museale collectie, een bijdrage over Marietje De Coster die de 
voorbije zomer 100 jaar werd, een in memoriam i.v.m. wijlen ons gewezen bestuurslid André Vervust, 
kunst in de brouwerij Huyghe, de rubriek heemkundig nieuws, een bijdrage over een ondergedoken 
Joodse jongen te Melle tijdens Wereldoorlog II, de Confrérie van de Roze Olifant 25 jaar en zo veel meer. 
Ook u, beste lezer, zult er zeker uw gading vinden. 

Vanuit het gemeentebestuur is met de medewerking van FARO (Bart De Nil) gestart met het initiatief 
“Gemeenschapsmuseum”. Met dit project wordt bekeken of wat we hebben als erfgoed in ons museum 
niet nog meer inzetbaar is binnen bepaalde sectoren van onze plaatselijke samenleving, bijvoorbeeld de 
gezondheidszorg, de ouderenzorg etc. … U hoort in toekomstige nummers zeker nog over hoe het 
initiatief verder zijn vorm krijgt. 

Vanaf 2018 zullen de openingsuren van de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en 
Documentatiecentrum enigszins worden aangepast, via de webstek www.erfgoedmelle.be zal u deze 
wijzigingen kunnen raadplegen. 

Straks is het weer eindejaar en staat een nieuw jaar voor de deur. We wensen u en uw familie en 
vrienden dan ook fijne feesten en alvast het allerbeste voor het komende jaar 2018. 

Jan Olsen   
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In memoriam André Vervust 
door Jan Olsen 

 

Op 21 augustus 2017 overleed ons gewezen en zeer gewaardeerd bestuurslid 
André Vervust. André werd geboren te Melle op 1 januari 1928 en was gehuwd 
met Elvire Coolens, die enige jaren geleden overleed. 

Velen hebben André gekend als een zeer actieve medewerker in het Gemeentelijk 
Museum, Archief en Documentatiecentrum. Was er een praktische klus te klaren, 
André was er bij. Honderden boeken heeft hij ingebonden. Meehelpen aan de 
opbouw van een tentoonstelling, daar was hij steeds voor te vinden. 

Maar buiten de vele praktische taken was hij tevens een zeer geëngageerd 
bestuurslid van onze vereniging. Ook was hij jarenlang de penningmeester van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, onderafdeling Melle. Hij lag vele tientallen 

jaren geleden mee aan de basis van de oprichting van de vandaag nog steeds heel actieve Foto- en 
Diaclub Iris te Melle. 

André had behoudens zijn kwaliteiten als bestuurder en manusje-van-alles ook een heel goeie pen. Vele 
artikels van hem verschenen in ons tijdschrift De Gonde. Legendarisch waren zijn jarenlange bijdragen in 
verband met de Melse wijk ‘Den Dries’, deze lag hem heel nauw aan het hart, hij was er geboren en 
getogen en bleef er ook geheel zijn leven wonen, hij kende er iedereen en wist over het dagelijkse leven 
daar heel veel verhalen over te vertellen. Verhalen die bijzonder werden gesmaakt door onze lezers 
(mochten we vaak expliciet vernemen). De vele artikels m.b.t. “Den Dries” werden later gebundeld in 
een fraai uitgegeven boek. 

Genealogie boeide hem eveneens enorm. Zo schreef hij de 
geschiedenis van zowel de families Vervust als deze van zijn 
echtgenote Coolens, alsook van de families Leurquain en Kielemoes in 
verschillende boekdelen bijeen. Voor de familie “Vervust” werd een 
wapenschild gecreëerd, erkend overigens door het Heraldisch College 
van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw, heden 
Familiekunde Vlaanderen vzw. Dit wapen werd trouwens gepubliceerd 
in Vlaamse Stam, jaargang 36 (2000) nr. 10 p. 453.   

Met andere familieleden uit de stam Vervust bracht hij vele keren tientallen leden samen in een 
familiebijeenkomst. Op meterslange pancartes konden de aanwezigen dan zichzelf terugvinden en de 
band met andere takken, voorouders etc. … traceren. Het archief aangaande zijn familie doneerde hij in 
het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle, alwaar het kan geconsulteerd worden 
(uiteraard na afspraak). 

Op 6 oktober 1995 was het voor André (en zijn dochter Marie-Christine die hem bij zijn werk had 
geassisteerd) een hoogdag. Toen werd zijn tweedelig boekwerk “Lantboeck der prochie ende 
heerlyckhede van Merlebeke 1782” op initiatief van het toenmalig gemeentebestuur o.l.v. burgemeester 
Guido Mortier en schepen van cultuur, Paul Martens, officieel voorgesteld. Dit zeer gebruiksvriendelijk 
werkinstrument werd door vele genealogen en heemkundigen van harte verwelkomd (zie ook De Gonde, 
jg. 23 / 1995 nr. 3-4, p. 31 e.v.). 

Wij kijken heel dankbaar terug op de jarenlange goede samenwerking met André, hij zal in onze 
herinnering altijd een bijzondere plaats weten te behouden, ook zijn humor waarmee hij zo ontwapenend 
kon zijn zal ons in onze gedachten bij blijven. 

Langs deze weg willen we ten overstaan van zijn familie hierbij nogmaals onze diepmenselijke gevoelens 
van medeleven betuigen. 
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Marietje De Coster vierde haar honderdste verjaardag 

(° 10/10/1917) 
door Linda De Geest 

 

Als we ‘erfgoed’ zeggen denken we aan voorwerpen, gebeurtenissen, ambachten, 
tradities … Alles wat van onze voorouders is overgebleven en dat we zorgvuldig 
willen oplijsten en bewaren voor toekomstige generaties. Zelden denken we aan 
een persoon als we het over ‘erfgoed’ hebben, maar ook mensen kunnen (een bron 
van) immaterieel erfgoed zijn. 

Deze gedachte kwam in ons op toen we deze zomer, op 10 augustus, in het Woon- 
en Zorgcentrum Kanunnik Triest het feest bijwoonden voor de honderdste 
verjaardag van Maria De Coster, in Melle beter gekend als “Marietje” De Coster. 

 
De Hertog van Brabant 

Marietje baatte 40 jaar lang het café “De Hertog van Brabant” uit, rechtover het station op de hoek van 
de Eikerwegel. Haar ouders hadden dit café overgenomen kort na de Eerste Wereldoorlog en na de dood 
van haar vader in 1946, zette Marietje de zaak verder, samen met haar moeder. 

 

In 1948 trouwde Marietje met Achiel De Bosscher en tien jaar later bouwden ze hun huis in de 
Eikerwegel, waar ze jarenlang samen bleven wonen. Achiel overleed in het RVT Prinses Josephine 
Charlotte te Lemberge in november 1999. Marietje bleef in het huis in de Eikerwegel wonen tot ze in 
2004 verhuisde naar het woon- en zorgcentrum Kanunnik Triest. 

Schitterend geheugen 

Marietje en Achiel bleven kinderloos. Maar de kinderen van dokter De Vis, 
die een paar huizen verder woonde, waren bij hen kind aan huis. Frank De 
Vis herinnert zich dat hij na schooltijd altijd eerst bij Marietje in het café 
langs ging, waar hij elke keer een stuk chocolade kreeg toegestopt.  

“Ze weet nu nog altijd heel goed van al mijn broers en zussen wie met wie 
is getrouwd en ze herinnert zich ook nog altijd de namen van al onze 
kinderen”, zegt schepen Frank De Vis. “Ze is dan ook als een tweede 
moeder voor elk van ons.” 
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Marietje praat nog graag over de goede oude tijd, ze herinnert zich de namen van talloze cafés die Melle 
vroeger rijk was, ze denkt met genoegen terug aan haar tijd als cafébazin, aan de duivenmelkers die hun 
duiven kwamen inkorven in het café, aan de jaarlijkse feesten van de duivenmaatschappij. 

Jubileum 

Dat nog heel veel mensen Marietje een warm hart toedragen, bleek op de viering van haar honderdste 
verjaardag. De cafetaria van Kanunnik Triest bleek te klein en enkele mensen dienden de misviering te 
volgen in het gangpad. Na de mis werd Marietje in de bloemetjes gezet en mocht ze talloze persoonlijke 
felicitaties ontvangen.  

Marietje heeft Melle niet dikwijls verlaten tijdens haar lange leven. De reizen of uitstappen die ze buiten 
Melle maakte, zijn op de vingers van één hand te tellen. Haar levenservaring deed ze op door met de 
mensen te praten en vooral door naar ze te luisteren. Haar café had als een van de eerste een televisie 
en vele Mellenaars zagen daar voor het eerst dit fenomeen.  

“Ik heb er nooit naar getracht om honderd jaar te worden”, zei Marietje nog, “maar nu ben ik toch wel 
blij dat ik zo oud ben kunnen worden.” Misschien is dit wel de sleutel tot een mooie oude dag: gelukkig 
zijn met wat je hebt en niet trachten naar iets dat onbereikbaar lijkt. Ook in Kanunnik Triest is het 
aangenaam vertoeven voor Marietje, ze krijgt dan ook dagelijks bezoekers over de vloer. Ze is graag 
gezien en daar geniet ze van. We wensen Marietje nog enkele mooie en boeiende jaren toe. 
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Het levensverhaal van een Jozefiet 
 

Inleiding 

Tweehonderd jaar geleden werd de congregatie van de paters Jozefieten gesticht te Geraardsbergen door 
kanunnik Constant Van Crombrugghe (1817). Hij richtte ook het college op te Melle in 1837. De rol van 
deze belangrijke figuur hebben we reeds meermaals toegelicht in ons tijdschrift. Vandaar dat we voor de 
herdenking het zinvol vonden om een pater zelf aan het woord te laten. Pater Ludo De Clippel heeft 
banden met onze gemeente, want hij liep school op het college, gaf er les en was parochiaal actief in de 
werkgroep ‘Een Wereld’. 

Hij is geboren in Aalst in 1941. Op het einde van het lager 
onderwijs kwam hij naar het college van Melle en volgde daarna 
de Grieks-Latijnse afdeling met als medestudent Ludy Sels, de 
kunstenaar waarover onze vereniging vorig jaar een geslaagde 
tentoonstelling hield. In 1959 trok hij naar Geraardsbergen om er 
het noviciaat te volgen. Daar kreeg hij ook zijn eerste wijding. 
Vanaf 1961 tot 1971 vinden we hem terug aan de universiteit te 
Leuven waar pater Ludo klassieke studiën en theologie volgde. In 
de kapel van het H. Drievuldigheidscollege te Leuven werd hij in 
1968 tot priester gewijd door Mgr. Van Waeyenberg, toenmalig 
rector. In 1971 kwam hij naar Melle om leraar te worden voor de 
vakken godsdienst, Latijn en Grieks. Tijdens zijn verblijf in Melle 
bracht pater Ludo twee keer voor zes weken een bezoek aan de 
missieposten van de Jozefieten in Kasaï. In 1981 wordt hij leraar 
te Leuven en fungeert ook als novicemeester. Vijf jaar later 
verhuisde pater Ludo naar Californië waar hij novicemeester 
wordt en tevens parochiedienst doet in Saint-Louis de Montfort in 
Santa Maria. In 1996 wordt hij benoemd tot pastoor van Holy Cross te Santa Barbara. In 2010 stelt men 
pater Ludo aan als regionaal overste van Amerika. Pater Ludo is een veelzijdig man met vele talenten. 
Bovendien is hij een echte polyglot want hij spreekt vloeiend vier talen: Nederlands, Frans, Engels en 
Spaans. 

 
Een getuige van ongeveer één derde van de 

200 jaren Jozefietengeschiedenis 
door E.P. Ludo De Clippel c.j. 

 

Vijf Constant van Crombrugghe connecties in mijn kinderjaren vooraleer hem te kennen: 

(1) In 1946 deed ik een jaar kleuterschool in de "Dams" zoals Aalstenaars verwezen naar de eerste 
school van de Dames van Maria gesticht door Constant van Crombrugghe in Aalst in 1817.  

(2) Het jaar daarop ging ik naar de lagere school in het "groot college", ttz. het St.-Jozefscollege, niet ver 
daar vandaan, in wat toen, sinds 1831, terug de Jezuïeten School was. Maar van 1816 tot 1825 diende 
het als diocesane school, bestuurd door de jonge priester Constant van Crombrugghe. Terwijl hij de 
goede faam van de school voor de gegoede burgerij terug op peil bracht, was hij ook bewust van de nood 
aan onderwijs voor arme kinderen. Met zijn hulp vinden een paar vrouwen een huis in de buurt om aan 
arme meisjes elementair onderwijs en catechese te geven en hen in te wijden in het kantwerk. Deze 
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kleine groep zal uitgroeien tot de Dames van Maria. Hij verkrijgt van het Aalsterse stadsbestuur de hulp 
om ook een "klein college" te beginnen als een internaat voor minder gegoede families. 

 (3) In het St.-Jozefsollege werd ik voorbereid voor mijn eerste communie in dezelfde schoolkapel, waar 
onze stichter gedurende elf jaren mis celebreerde. Dit jaar keerde ik, zeventig jaar later, voor de eerste 
keer terug naar die kapel en zag hem in mijn verbeelding aan het altaar. Zeer waarschijnlijk celebreerde 
hij soms zondagmissen in de dekenale St.-Martinuskerk, enkele stappen van daar. Onze familie ging 's 
zondags naar St.-Martinus. 

(4) In de jaren 1940-1950 wandelden klasgroepen van de lagere school somtijds naar het "Buitengoed" 
van de Jezuïeten in Mijlbeek bij Aalst. Ik herinner me een veranda met muurschilderingen en een vijver. 
Later vernam ik dat de Jezuïeten deze eigendom nog altijd Pausipone noemden sinds ze het hadden 
overgenomen van onze stichter in 1833. Toen ik voor de eerste keer een afbeelding zag was mijn 
spontane reactie: "Ik ben daar geweest!". Toen koning Willem de katholieke scholen sloot in 1826, 
woonde Van Crombrugghe op zijn buitengoed waar hij in de jaren 1828-29 Kerkelijke en politieke 
verzetsleiders ontving. Geen wonder dat hij voor het district Aalst zal verkozen worden als tweede 
vertegenwoordiger voor het National Congres, 1830-31. (Het oorspronkelijk Pausiponegebouw is 
inmiddels vervangen door een eigentijdse instelling voor Bijzonder Onderwijs). 

(5) In 1950 stuurden mijn ouders me naar het "pensionaat in Melle", dat sinds 1837 door Van 
Crombrugghe was toevertrouwd aan de "Messieurs les Joséphites". Inderdaad, de eenvoudige "Broeders 
van Jozef en Maria" voor lager onderwijs in Geraardsbergen namen met hun stichter de uitdaging aan om 
een reeds welgekend humaniora school te besturen en er "moderne handelsonderwijs" aan te bieden met 
een internationale uitstraling. 

 

6de latijnse 1953-1954 

Jonge Jozefiet: 

Gedurende mijn negen jaren "in Melle"(1950-59), zag en ondervond ik meer dan voldoende toewijding en 
familiegeest vanwege de paters -ik herinner me hun namen en gelaat in dankbaarheid- zodat ik op het 
einde van mijn humaniora "wilde zijn en werken zoals zij". 
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En zo ging ik naar het noviciaat in Geraardsbergen. Geraardsbergen! 
Wat Constant van Crombrugghe had begonnen in Aalst met een arme-
meisjesschool, zal hij in hetzelfde jaar 1817 overdoen voor jongens in 
zijn eigen geboortestad met de hulp van zijn ouders, succesvolle 
handelaars. Eerst in een huurhuis in de Steenstraat, en dan in een 
vleugel van het oude Karmelietenklooster naast de Dender. Begrijpelijk 
dat tot op vandaag Geraardsbergen als de bakermat en het hart van de 
Congregatie wordt aangezien, in het bijzonder daar onze stichter er 
begraven is, namelijk in de oude Karmelietenkerk. Begrijpelijk dat de 

lokale bevolking de Jozefietenschool nog altijd "'t Karmelieten" noemt!  

Het is tijdens mijn noviciaat dat ik de verborgen connecties met Van Crombrugghe tijdens mijn 
kinderjaren in Aalst ontdekte. 

Sommige lezers herinneren zich misschien dat in de jaren vijftig Engelse jonge paters verbleven op het 
College toen de Jozefieten daar nog hun eigen seminarieschool of scholastikaat hadden.In de laatste 
jaren van zijn leven overwoog de stichter, samen met de Jozefieten-oversten, om een school te beginnen 
in Engeland. Drie jaar na zijn dood trokken één pater en één broeder naar Croydon in Surrey, in 1870 
zijn er acht Belgische paters en twee broeders en startten er het St.-Georgescollege dat later naar 
Weybridge zal verhuizen. De Dames van Maria deden hetzelfde onder de naam Daughters of Mary & 
Joseph (DMJ). Veel later, kwamen de Engelse scholastieken naar België om er theologie te studeren, om 
te binden met hun historische oorsprong en te verbroederen met de Belgische Jozefieten en scholen. 

Mijn oversten stuurden me naar Leuven om er filosofie, theologie en klassieke talen te studeren en me 
voor te bereiden voor mijn later werk in een van onze scholen. In Leuven had onze stichter in 1843 het 
universiteitscollege Heilige Drievuldigheid op de Oude Markt overgenomen (amper 6 jaren na Melle!) om 
er een meer het traditionele humaniora naar het Jezuïetenmodel te openen. Tegelijkertijd bood het 
onderdak voor de eerste paar Jozefieten die gingen priesterstudies aanvatten. De overgang van 
broedercongregatie naar een klerikaal instituut met een meerderheid van priesters 'paters' zal pas in 
1897 door Rome bekrachtigd worden. 

1962-1971, heerlijke jaren vol met nieuwe horizonten en veranderingen! Van 1962 tot 1965 vergaderde 
het wereldepiscopaat voor sessies van het Tweede Vaticaans Concilie in Rome. Vijf jonge Jozefieten 
leefden mee met de nieuwe perspectieven in de Katholieke Kerk, wereldwijd en nationaal. "Revolutionair 
denken" verspreidde zich ook in universiteiten. Creativiteit was de uitdaging. Binnen de congregatie van 
de Jozefieten werd gewerkt aan een grondige revisie van onze constituties, zoals in alle religieuze 
instituten, hoe klein of hoe groot ook.  In 1964-65 deed ik een jaar soldatendienst met een paar honderd 
religieuze en diocesane seminaristen in de CIBE in Aalst of in een militair hospitaal. Tijd van uitwisseling 
van Kerkelijk experimenteren, van uitdagende vragen over uittreden of verdergaan in de veranderende 
Kerk. Tezamen met  Willem Johan Everard, ook Oud-Mellist, werd ik priester gewijd in de kapel van ons 
college in Leuven, in het fameuze jaar “1968”. 

En nu aan ’t werk: 

Mijn eerste voltijdse aanstelling verliep in Melle in de periode 1971-'81: leraar catechese en oude talen + 
‘tweede surveillant' in het internaat voor 'de groten' in het vaarwater van zovele Jozefieten vóór mij. In 
antwoord aan nieuwe bekommernissen in de Kerk en maatschappij, organiseerde ik Broederlijk Delen in 
de school, 11-11-11 en de “Pater Damiaan Actie” in de gemeente met een werkgroep, genaamd "Eén 
Wereld". Ik geraakte ook betrokken bij "Hand in Hand", een initiatief van de Mellenaars Robert en Denise 
Dehaes (Lindenstraat) die in het Gentse een paar half-weg huizen of beschut wonen voor volwassenen 
met psychosociale beperkingen openden. 

In 1981, terug naar Leuven om er, naast humanioraleraar, ook ons noviciaat in de Schapenstraat te 
leiden, een nieuw interessant werkterrein in samenwerking met andere novicenmeesters en -
meesteressen. 
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Vijf jaar later volgt het verzoek om naar de Jozefieten in California te verhuizen en daar te helpen in het 
Amerikaanse noviciaat, dit voor “2-3” jaar en dan zou ik terugkeren naar mijn oude job. Gemakkelijk uw 
valiezen pakken is een van de praktische gevolgen van het celibaat! Engelse en Belgische Jozefieten 
hadden in 1964 het bestuur gekregen van een splinternieuwe katholieke 'highschool'(=humaniora) in 
Santa Maria, een stad ongeveer drie uren rijden ten noorden van Los Angeles. Een paar Daughters of 
Mary & Joseph (of Dames van Maria) werken op de dezelfde school. Hun zusters kwamen reeds in 1926 
naar het aartsbisdom Los Angeles. 

Niet alleen 'de nieuwe wereld' opende voor mij maar ook een nieuwe wereld van parochiewerk. Vooral 
ongedoopte volwassenen voorbereiden voor volle deelname in de sacramenten en het parochieleven was 
een boeiende taak, ook een leerproces voor mezelf. Na tien jaar in onze parochie in Santa Maria, werd 
me een parochie in Santa Barbara aangeboden. Dat heeft me bezig gehouden voor twintig jaar tot ik in 
2016, op mijn 75ste, officieel op pensioen ging en terugkeerde naar onze communauteit in Santa Maria. 
Het gezegde "Een priester of een Jozefiet gaat nooit op pensioen!" is waar, in die zin dat ik content ben 
wanneer ik in gelijk welke van de parochies in de dekenij kan helpen. 

We weet vermag deze biografie een of andere jonge kracht aan het denken te zetten over "geroepen 
zijn” om Gods volk te dienen. 
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Museale wandeling doorheen brouwerij Huyghe (deel 1) 
door Daniël Lemmens 

 

Brouwerij Huyghe is de laatste jaren uitgegroeid tot een hypermoderne brouwerij. De nieuwste 
technologische middelen worden er gebruikt (robotten bij de afvulling van de vaten, nanofiltratie bij de 
waterzuivering…). Men heeft ook veel aandacht voor ecologische toepassingen, duurzaamheid, 
milieuvriendelijke energie en sociale zingeving (beschutte werkplaats, Habbekratswerking). Maar naast 
deze belangrijke aspecten hecht de brouwerij ook belang aan kunst, de geschiedenis van de 
brouwerswereld en de eigen familiegeschiedenis. Daarom werd in de brouwerij een museum opgericht 
maar ook op talrijke andere plaatsen in de brouwerij vinden we geschiedkundige sporen terug. 

De brouwerijvleugel langsheen de 
Brusselsesteenweg, opgericht in 2014, valt 
op door zijn futuristisch karakter. Loopt 
men even het hoekje om (Geraardsbergse-
steenweg), dan worden we geconfronteerd 
met het imposante gebouw uit 1936. Het is 
een prachtig voorbeeld van de industriële 
art-decostijl die doet denken aan de 
‘paleizen’ op de Brusselse Heizel en aan 
vooroorlogse bioscopen. Hier bevindt zich 
ook de bezoekersingang waar we 
verwelkomd worden door het plaatje 
Brouwerijstraat. Via een vroegere Franse 
kasteeltrap gaan we naar boven. Aan de 

zijmuur springt onmiddellijk een kleurrijk glasraam in het oog. Het is een afbeelding van de H. Arnoldus, 
de patroon van de brouwers. Het prijkte vroeger in de brouwzaal van brouwerij Anglo-Belge uit Zulte, die 
overgenomen werd door Alken Maes. De productie ter plaatse stopte in 1979. Oorspronkelijk bestond het 
glasraam uit drie delen. Op de zijpanelen stonden de pioniers van Anglo-Belge afgebeeld, Leon en Alfred 
Versele met in hun midden de H. Arnoldus. De heer Jean De Laet, oprichter van het museum en vroeger 
mee aan de leiding van de brouwerij, wist dit kunstwerk op de kop te tikken. In het boek van de 
Amerikaanse biergoeroe Michael Jackson ‘De grote Belgische bieren’ (1997) staat dit glasraam eveneens 
afgebeeld. 

De H. Arnoldus, de beschermheilige van de brouwers, was afkomstig 
van het Vlaamse Tiegem waar zich nu nog zijn bedevaartsoord 
bevindt. Hij werd abt van Sint-Médard in Soissons en later bisschop. 
Hij richtte ook een klooster op in Oudenburg waar hij nog vereerd 
wordt. Toen in de periode 1100-1200 pest en cholera uitbrak in de 
streek van Soissons, beval deze heilige man aan zijn onderdanen het 
drinken van bier aan i.p.v. water. Bier was bereid uit gekookt water 
waardoor het gezonder was. Zij die bier dronken hadden meer kans 
om te overleven en zo geschiedde een wonder. Er wordt zelfs 
beweerd dat Sint-Arnoldus zijn kruisbeeld in de brouwketel 
onderdompelde om de mensen aan te moedigen om bier te drinken. 
En de pest verdween. 

Zoals we op het glasraam ook zien wordt de H. Arnoldus 
gesymboliseerd met een stukmand en wordt hij afgebeeld in 
bisschopsgewaad met een roerstok in de hand. Ook op andere 
plaatsen in de brouwerij is de H. Arnoldus aanwezig. Elk jaar 
brengen de Belgische brouwers nog hulde aan Sint-Arnoldus tijdens 
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een kerkdienst in Brussel. De laatste jaren is dat een onderdeel geworden van de ‘Dag van het Bier’. 

 

Als we rechtover de shop de tussenruimte nemen om naar de oude brouwzaal te gaan, valt onmiddellijk 
een groot schilderij op van een amateur-kunstenaar A. Dobbels. Dit schilderij op zichzelf heeft niet zo’n 
grote waarde maar de afbeelding spreekt boekdelen. Het is een namaak van onze beroemde schilder 
Jacob Jordaens ‘De koning drinkt’. Hierbij loopt alles rond uitbundigheid en ontspanning in een volkse 
sfeer. De koning eet en drinkt met eenvoudige mensen die zijn vreugde en opgewektheid delen. Het is 
een kleurrijk schilderij die ons realistisch en expressief een tijdsbeeld weergeeft. 

Wat verder betreden we de imposante oude brouwzaal uit 1938 
die in gebruik was tot 2012. Dit is een getuige van een rijk 
historisch brouwerijverleden. De beslag- en kookketel samen met 
de filterkuip vormden een onafscheidelijk geheel van de alchemie 
van het brouwersambacht. De blikvangers van deze nostalgische 
ruimte zijn ongetwijfeld de muurschilderingen die de 
kunstwaarde van dit stukje industrieel erfgoed nog verhogen. Op 
de voormuur bemerken we twee taferelen met de groten uit onze 
geschiedenis: Julius Cesar en Keizer Karel. 

Zoals de geschiedenis ons leert, weten we dat de Romeinen 7 
jaar nodig hadden om onze streken te veroveren. Dat brengt 
Cesar in herinnering wanneer hij, gezeten op zijn paard en met 
geheven arm en vermanende vinger, zijn drinkende soldaten 
toespreekt: 

Romeinen,                                                                                                                                                                 
gij, die u voldoet aan Bacchusnat                                                                                                                             
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Ziet naar het Westen                                                                                                                                      
Onder alle Galliërs waren de Belgen                                                                                                     
de dappersten en de besten. 

 

De drank van de Romeinen was uiteraard wijn en hun wijngod Bacchus. Maar hier leerden ze ook bier 
kennen en werd Bacchus ook de god van de roes en van de dronkenschap. 

In het tweede tafereel worden we verwelkomd te Olen met als hoofdpersonage Keizer Karel die een groot 
bierenliefhebber was. Hij liet het beste bier naar zijn paleis in Mechelen, Brussel of Gent brengen. Hij 
nam ook Vlaamse bierbrouwers mee naar Spanje om voor hem bier te brouwen. Dit bier wordt door 
Heineken Spanje, volgens eigen zeggen naar een oud Vlaams recept, gebrouwen en als abdijbier 
verkocht onder de naam van ‘Legado de Yuste’ (Erfgoed van Yuste). Yuste is de plaats waar Keizer Karel 
in 1558 stierf in een klooster. Over hem gaat ook het legendarisch verhaal van de pot van Olen die we 
hier afgebeeld zien. De boeren van Olen waren gewend om bier te drinken uit potten zonder oren. Om de 
keizer eer te bewijzen, en om aan te tonen dat ze ook over fijne manieren beschikten als dat moest, 
besloten ze om voor hem een pot met een oor te maken. Toen de vorst echter het dorp bezocht nam de 
waard de pot bij het oor en reikte het zo aan de keizer. De vorst kon niet anders dan de pot met beide 
handen vast te houden. De eerstvolgende keer dat de keizer Olen bezocht hadden de dorpsbewoners 
twee oren aan de pot bevestigd. De waard speelde het echter klaar om de pot met beide handen vast te 
houden zodat de keizer opnieuw de pot bij één van de oren kon vastnemen. Toen de keizer de derde keer 
Olen bezocht hadden de Olenaars voor hem een pot met drie oren gemaakt, om alle problemen te 
vermijden. De waard bood deze pot echter aan terwijl één van de oren naar zijn buik gericht was zodat 
andermaal de keizer het ding niet kon aannemen.      

Vandaar de tekst: 

En keizer Karel sprak aldus:  

indien dit heerlijk gerstenat mijn kele moet doorspoelen                                                                   
zou ik tenminste één oor moeten voelen. 
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Deze taferelen werden geschilderd in de veertiger jaren van de vorige eeuw door decorateur Stefan 
Vermeersch en later, in 1993, gerestaureerd door Beatrice Myncke. 

De zijmuren van de brouwzaal vertellen ons de geschiedenis van de familie Huyghe. Op een origineel-
ludieke manier werden de pioniers afgebeeld door kunstenaar Wim Deprez in 2004. De stichter Leon 
Huyghe, afkomstig van Poperinge en gehuwd met een brouwersdochter Delfina Van Doorselaer uit 
Wolvertem,  wordt in 1902 actief in de toenmalige brouwerij Den Appel, uitgebaat door  Auguste De 
Meyer in. Vier jaar later neemt hij zelfs de brouwerij over en bouwt die verder uit. Rond 1925 komt Leons 
zoon Albert Huyghe en schoonzoon Louis Droesbecque, brouwerszoon uit Zottegem, in het bedrijf. In 
1985 komt de derde generatie aan zet. Jean De Laet, gehuwd met Alberts dochter Anny Huyghe en Guy 
Droesbeque nemen de leiding over. Jean houdt zich vooral met de commerciële aspecten bezig terwijl 
Guy, als brouwingenieur, instaat met het brouwen zelf. Andere familieleden blijven stille vennoten. In die 
periode evolueerde de kleine pilsbrouwerij tot een modern uitgeruste hogegistingsbrouwerij. Vanaf 1992 
is Jean de enige eigenaar en herstructureert het bedrijf grondig. Jeans zoon Alain komt hem vervoegen 
als productiemanager en geeft de aanzet voor een grootschalig investeringsprogramma. 

 

Leon Huyghe           Albert Huyghe        Louis Droesbecque       Jean De Laet         Guy Droesbecque 

 

    Alain De Laet 

 

 

 

 

 

In ons volgend nummer nemen we een kijkje in het museum van de brouwerij. 
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Heemkundig nieuws 
door Daniël Lemmens 

 

Afscheid van onze penningmeester Jan Olsen als conservator-archivaris (16 juni 2017) 

Op 1 juli 2017 ging Jan Olsen met pensioen. Bij die gelegenheid had hij zijn collega’s van het 
gemeentepersoneel, vrijwilligers van de erfgoedwerking en vrienden uitgenodigd om dit op een 
feestelijke manier te doen. Op 16 juni waren allen present in de kerk van Gontrode, nu omgevormd tot 
een ontmoetingscentrum, om de afscheidsviering mee te maken. We werden verwelkomd met heerlijke 
pianomuziek gebracht door Isabelle Christiaens die ook de muzikale tussendoortjes professioneel 
verzorgde. Jan nam eerst het woord om de genodigden te begroeten en dankte hen voor de vele  

 

momenten van samenwerking gedurende een periode van meer dan dertig jaar. Hij gaf ook een overzicht 
van zijn carrière, zijn beginperiode in het Gemeentelijk Museum en de samenwerking met zijn 
leermeester-pionier August De Baets, de uitbouw van het documentatiecentrum, de vele contacten met 
de heemkundigen en genealogen. Hij bracht ook hulde aan Ginette De Smet, de huidige ondervoorzitter 
van de Heemkundige Vereniging De Gonde. Zij lag mede aan de basis van het ontstaan van het 
Gemeentelijk Museum en onze heemkundige vereniging en is op dit ogenblik nog steeds actief bij allerlei 
opzoekingswerk en de organisatie van 
tentoonstellingen. Als dank overhandigde Jan 
haar een prachtig bloemstuk. Burgemeester 
Dirk De Maeseneer prees in zijn toespraak 
vooral de vele verdiensten van Jan als 
historisch klankbord van de gemeente bij 
allerlei gelegenheden, herdenkingen en 
vieringen. Schepen van Cultuur, Frank De 
Vis, wist de familie Olsen te typeren als een 
Vlaamsvoelend gezin waarin de interesse 
voor cultuur en geschiedenis een belangrijk 
aspect vormde. De voorzitter van de 
Heemkundige Vereniging, Daniël Lemmens 
legde de nadruk op het organisatietalent van 
Jan, zijn correctheid, zijn feeling om 
vrijwilligers aan te trekken. Hij somde ook de diverse activiteiten van Jan op: de hoofdredactie van ons 
heemkundig tijdschrift, initiatiefnemer in verband met het Melse funerair erfgoed, gids zijn van 
cultuurwandelingen, medewerker van de erfgoedcel De Viersprong, organisator van de vele 
tentoonstellingen in de voorbije jaren. Sinds 1991 is Jan ook bestuurslid van de Heemkundige Vereniging 
De Gonde waarvan hij penningmeester is. Voor zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap werd hij in 2016 
gehuldigd op de Heemdag van Oost-Vlaanderen te Erpe-Mere. Deze gezellige samenkomst, in een uniek 



 

De Gonde 2017 nr. 3-4            - 14 - 

	

	

kader, werd besloten met een uitgebreide receptie waarvoor dank aan Marleen, Paul, Lydie, Marina en 
Michel. 

  

Ontmoetingsdag van de erfgoedvrijwilligers (17 juni 2017) 

Op 17 juni maakten een 40-tal erfgoedvrijwilligers uit de regio van de Erfgoedcel De Viersprong een 
gezamenlijke uitstap met de bus. In de voormiddag reden we naar Sint-Katelijne-Waver voor  een 
gegidst bezoek aan ’t GROM (een doemuseum rond groenten, gezonde voeding en tuinbouwerfgoed).  

 

Gelegen op een 18de-eeuwse hoevesite ontdekten we een wereld van huidige en verloren groenten, 
bezochten we een schuur, een bakhuis, een bijenhal en een meteostation. Tijdens het middagmaal nam 
de voorzitter van onze Erfgoedcel De Viersprong, Bertrand Vrijens, schepen van Merelbeke, het woord. 
Hij dankte de vrijwilligers voor hun inzet en rekent erop dat ook in de toekomst dit project kan 
voortgezet worden. 

In de namiddag stond het bezoek aan het 
Urselineninstituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op het 
programma. Hier stapten we een wondere wereld 
binnen waarin art nouveau met neogothiek, neo-
empire en art deco met elkaar versmolten werden. 
Namen als Empiregang, Alpenzaal, La Fontainerefter, 
Pianogalerij en Eretrap prikkelden onze verbeelding  
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en verstomd staarden we naar de Wintertuin met zijn goudgele stralen in de glaskoepel en de fauna en 
flora verwerkt in het glaswerk. Overweldigend. 

Nieuwe conservator-archivaris aangesteld (1 september 2017) 

Hannah Van der Auwera neemt de taken van Jan Olsen over. Zij zal het werk in 
het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum combineren met  
archiefwerk op het gemeentehuis. Ze is bachelor geschiedenis ( KU Leuven), 
master archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentenbeheer (VU Brussel) 
en heeft reeds ervaring opgedaan in het Vlasmuseum te Kortrijk, het 
stadsarchief te Tienen, het Rijksarchief te Kortrijk en de Archiefdienst van de 
provincie West-Vlaanderen. 

 

 

Open Monumentendag (10 september 2017) 
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In de gemeente Melle was dit jaar alleen het college van de paters Jozefieten te bezoeken. Het werd een 
succes want niet minder dan 400 personen meldden zich aan. Met 4 gidsen, die om het uur de rondgang 
deden, bezocht men het historisch gedeelte van het college: het herdenkingsmonument uit 1912, de 
serre met de historische druivelaars, de binnenkoer met boerderij, de inkomhal met het salon en 
spreekkamer, de feestzaal, de slaapzaal van de kleinen en de kapel. Op het eindpunt kreeg men een 
poster van een schilderij van het college uit 1929. Men kon ook nog vrijelijk het etnografisch museum 
bezoeken waar er uitleg werd gegeven. 

 

Van gemeentemuseum tot gemeenschapsmuseum (3 oktober 2017) 

De gemeente Melle wil experimenteren met nieuwe 
werkingsvormen om het museum meer dienstbaar te 
maken voor de bevolking. Het museum heeft een mooie 
verzameling erfgoed: documenten, foto’s, voorwerpen 
die kunnen gebruikt worden voor andere doelstellingen 
dan alleen maar bewaren. Dit erfgoed kan aangewend 
worden om te werken rond (senioren) zorg, er kunnen 
koffers gemaakt worden voor dementerende bejaarden, 
ook sport- of jeugdverenigingen kunnen hierbij 
betrokken worden. Vertegenwoordigers van 
organisaties en verenigingen uit Melle werden 
uitgenodigd in de leeszaal van het Gemeentelijk 
Documentatiecentrum om hierover te discussiëren onder leiding van Bart De Nil, stafmedewerker van 
FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed). Dit werd een boeiend en vruchtbaar gesprek zodat 
men besloot  een volgende vergadering te beleggen waar meer concrete voorbeelden zullen uitgewerkt 
worden, vooral voor kwetsbare en zorgbehoevende ouderen. 

Heemdag Vlaanderen (7 oktober 2017) 

De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vond plaats in Sint-Niklaas. Dit jaar vierde de stad 
haar 800-jarig bestaan. Daarom viel Heemdag Vlaanderen samen met Heemdag Oost-Vlaanderen. Het 
thema was: Klant is Koning. Handel en Marktwezen in het verleden. 

Na het welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen, sprak Lieven 
Dehanschutter, burgemeester van Sint-Niklaas. Hij belichtte vooral de geschiedenis van zijn stad als 
handelscentrum met een eeuwenoude traditie. Daarna hield Reinoud Vermoesen van de universiteit van 
Antwerpen een lezing over: Tussenpersonen in de handel. Relatie tussen stad en platteland in het 
vroegmoderne Vlaanderen (17de-18de eeuw). Hierbij legde hij vooral de nadruk op de 
kruisbestuiving van de stedelijke marktontwikkeling  met ambachten, kooplieden, rurale producenten en 
het functioneren van lokale economieën waarin rurale gezinnen transacties met elkaar aangingen. Hierna 
volgde een muzikaal intermezzo gebracht door studenten van de Stedelijke Academie voor Muziek. De 
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tweede lezing, die gehouden werd door Ilia Van Damme (univ. Antw.) had als onderwerp: Shoppen in 
de stad. Winkelen als stedelijke levensstijl (19de-20ste eeuw) waarin hij vooral handelde over 
winkelen als sociale praktijk in onze economische cultuur. Na het middagmaal startte het programma met 
een keuze uit geleide bezoeken: tentoonstellingen in het Stedelijk Museum, het Mercatormuseum met 
Brei-Atelier, Pijp- en Tabaksmuseum, stadskernwandeling, erfgoedwandeling ‘Handel en Herbergen’. Dit 
werd telkens een heerlijke tocht doorheen de Sint-Niklase geschiedenis. 

Als slot van de dag werden er prijzen uitgereikt. De laureaat van de Reinaertprijs van Heemkunde Oost-
Vlaanderen werd onze penningmeester en oud-conservator-archivaris Jan Olsen. Uit handen van de 
voorzitter van Heemkunde Oost-Vlaanderen Luc Van Driessche kreeg hij een beeld van Reinaert de Vos, 
een kunstwerkje van de hand van Zelenaar Andrè Boeykens, een oorkonde en een medaille. De jury 
beloonde Jan voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde en geschiedenis, zijn talrijke publicaties, zijn 
medewerking aan allerlei initiatieven (herdenkingen, tentoonstellingen, lezingen, culturele wandelingen 
…). Het Jozef Weyns-eremerk van Heemkunde Vlaanderen ging naar Etienne Quintyn uit Zele. 

 

Het slotwoord werd uitgesproken door Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur van Oost-Vlaanderen, die 
op zijn typische, forse manier allen dankte voor hun aanwezigheid en hun bijdrage aan dit heemfeest. 
Aansluitend  eindigden we met een drankje en een hapje tijdens de receptie. 

Geslaagde restauraties 

Sinds 1973 organiseerde Heemkunde Oost-Vlaanderen 
een prijsuitreiking voor geslaagde restauraties. Dit ging 
gepaard met een academische zitting waarbij diploma’s 
werden overhandigd aan eigenaars of instellingen die 
hun woning of gebouw op een architecturaal-
esthetische en historische manier hadden 
gerestaureerd. Dit ging van een eenvoudige veldkapel 
tot een indrukwekkende kerk. In onze gemeente vielen 
de voorbije jaren in de prijzen: de woning van Luc 
Langerock, de serre en kapel van het college van de 
paters Jozefieten, de gloriëtte aan het kasteel de 
Bueren … Helaas werd dit initiatief door hervorming van 
de provincies en het afstoten van de subsidiëring van 
culturele projecten stopgezet. 

Vanuit onze heemkundige vereniging willen we aan 
zulke initiatieven toch nog aandacht besteden. In dat 
perspectief willen we  twee geslaagde renovaties van 
het voorbije jaar vermelden: het kruisbeeld aan de 
Collegebaan en het vroegere woonhuis van kunstenaar 
Jules Vits nu bewoond door Jan Olsen. 
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Het kruisbeeld in de hof van het college, aan de Collegebaan, werd herschilderd in lichtgele kleur door 
het personeel van het college zelf. De arduinen stenen, onderaan het kruis, werden samengevoegd en 
zichtbaar gesteld. De tekst hierop ‘De vrienden van het kruis. Les amis de la croix’, werd gereinigd. 

De krant ‘ De Gentenaar/De Landwacht’ van 7 mei 1934 beschreef de 
inhuldiging van dit beeld op volgende wijze: Op de eerste zondag van mei 
1934 werd een nieuwe kroon gezet op het werk van de Vrienden van het 
Kruis. Zoals deze vereniging elders reeds deed, plaatste ze op die dag, 
aan de toen gevaarlijke bocht aan de Brusselsesteenweg (heden ter 
hoogte van de Collegebaan) te Melle een groot kruisbeeld, een mooi werk 
van beeldhouwer Aloïs De Beule (bij wie de Melse kunstenaars Jules Vits 
en Modest Van Hecke ooit een deel van hun artistieke vorming mochten 
genieten). In aanwezigheid van heel wat personaliteiten o.a. E.P. Stanislas 
(bestuurder van college ) en van de heer Jozef Van De Vijvere (toenmalig 
burgemeester) werd het kruis plechtig gewijd door Z.E.H. Emiel Van 
Hyfte, pastoor van de Sint-Martinusparochie. Het programma van deze 
religieuze feestviering voorzag ook de voordracht van een zekere 
Dumoulin (leerling uit de retorica) van een door Camille Melloy speciaal 
voor deze gelegenheid geschreven gedicht in de Nederlandse taal. 

De gevel van de gewezen woning en het atelier van de Melse beeldhouwer Jules Vits (Brusselsesteenweg 
353), die haar huidige vorm kreeg in 1904, werd recentelijk grondig aangepast. Hersteld waar nodig en 
opnieuw in zachte pastelkleuren geverfd door het ecologische schildersbedrijf Tintelijn uit Sint-
Amandsberg. Aan de gevel zijn de beeltenissen van Pieter Appelmans (mede-architect van de Antwerpse 
kathedraal) en de zilversmid Smetryns, de buste van de wereldberoemde kunstschilder Pieter Paul 
Rubens en een bas-reliëf met het hoofd van die andere 
kunstenaar, Jacob Jordaens aangebracht. In half-verheven 
beeldhouwwerk worden de diverse kunstdisciplines afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfgoedcel De Viersprong breidt haar werking uit 

De gemeente Merelbeke nam het initiatief om de projectvereniging van de Erfgoedcel  De Viersprong die 
alleen bevoegd was voor roerend erfgoed uit te breiden tot ook het onroerend erfgoed zodat er ook beter 
kan gezorgd worden voor de historische gebouwen, monumenten , kapellen… in haar werkingsgebied. De 
andere gemeenten, Melle, Destelbergen, Lochristi, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem sloten zich hierbij 
aan zodat een aanvraag met meerjarenbegroting werd ingediend en goedgekeurd. Er is nu een vacature 
uitgeschreven voor de aanwerving van een erfgoedcoördinator voor bouwkundig, archeologisch  en 
landschappelijk erfgoed. Het nieuwe personeelslid zal binnen de structuur van de bestaande 
projectvereniging tewerkgesteld worden in het Erfgoedhuis te Moortzele. 
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Truffel- of truffelolieflesje? 
door Ginette Desmet 

foto’s: Fernand De Paepe en Marieke Paepen 
 

Ook eenvoudige, kleine voorwerpen kunnen nog heel wat vragen oproepen en een eigen verhaal 
vertellen. Zo bevindt er zich in de collectie van het Gemeentelijk Museum te Melle een flesje uit dik, 
donkergroen glas dat geïdentificeerd werd als een ‘truffelflesje’ dateerbaar rond het begin van de 19de 
eeuw1.  

Het flesje werd ooit geschonken door Willy Desmet die het vond in uitgegraven aarde bij werken in de 
Sint-Margrietstraat nabij de Volkskliniek te Gent. Eind de 18de, begin de 19de  eeuw werd daar een 
classicistische, uniforme huizenrij met grote herenhuizen opgetrokken die enkele decennia terug gesloopt 
werden en vervangen door de campus van de Volkskliniek (nu gefusioneerd met Sint-Lucas). 

De enige teruggevonden gegevens over dergelijke flesjes vermelden 
eenvoudig dat in dergelijke flesjes, truffels van uit Frankrijk (voornamelijk 
uit de streek van de Périgord) werden verstuurd naar o.a. Engeland (en 
dus ook naar ons land). Ergens houdt dit geen steek, flesjes zijn gemaakt 
om vloeistoffen in te stockeren. Truffels kunnen toch makkelijker in een 
bokaal, een doosje of een mandje worden verpakt? Hoewel dit een groot 
exemplaar is met een wijde halsopening krijg je zelfs nooit een kleine 
truffel ongeschonden in het flesje, laat staan eruit2! 

Misschien waren dit eerder truffelolieflesjes waarin stukjes of schilfers 
truffel in olijfolie waren ingebed? Of werden er eventueel gedroogde 
schilfers of stukjes truffel in gestopt? Gezien de afstand nodig, om via 
transport met paard en kar, de truffels over een lange afstand te 
vervoeren bracht dit toch ook conserveringsproblemen met zich mee?  

Het flesje heeft een halsribbel gevormd door een opgelegde glasdraad. De eerste 
kurken waren conisch van vorm, ze konden zo gemakkelijk met de hand worden 
uitgetrokken. Ook de flessenhals is conisch, ze versmalt wat onder de rand. 
Kurken konden soms dubbel verzegeld zijn, enerzijds door een draad om de kurk 
en hals onder de ribbel te binden, of gesmolten hars of was over de kurk te laten 
vloeien.  

Het hoge, conische lange flesje heeft een ziel (een ingedrukte bodem) 
maar staat doordat het uit heel zwaar en dik glas is gemaakt toch heel 
stabiel. Het is geblazen met een glaspijp en sporen van een weggewerkt 
pontilmerk zijn aan de onderkant zichtbaar. Dit is een oneffenheid, een 
litteken door het gebruik van een hechtijzer dat gebruikt wordt bij het 
glasblazen. Deze oneffenheid is op dit exemplaar duidelijk weggeslepen. 
Rond het midden van de 19de eeuw komen pontilmerken niet meer voor 
op flessenbodems. 

Er bestaan verscheidene truffelsoorten maar vooral de zwarte truffel uit de Franse Périgord is een van de 
meest gewaardeerde soorten. De zwarte truffel vormt onderaardse, ronde tot gelobde vruchtlichamen. 
Het oppervlak is bijna korstachtig, donkergrijs tot zwart en het vlees is paarszwart met een witte 

																																																													
1	Oproep in De Gonde 2014 nr. 4 / pag. 6. Mark Adriaen en Marc Urmel reageerden op de oproep. Piet Swimberghe 
publiceerde een antwoord in Knack-Weekend 4-10 juni 2014.	
2	Deze flesjes bestaan in verscheidene afmetingen. Het kleinste formaat dat ik ken is ca. 12,6 cm hoog, diameter van 
de hals 3,3 cm en diameter van de bodem 4,6 cm.	
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marmering. De geur die truffels afscheiden lijkt op de seksuele geurstof van een mannetjesvarken. 
Daarom werden vroeger zeugen gebruikt voor de truffeljacht maar het weghalen van de zeugen die 
truffels vonden verliep niet altijd gemakkelijk. Tegenwoordig is het gebruik van hierop getrainde honden 
het meest gangbaar. De witte truffel heeft een heel beperkt verspreidingsgebied, hij komt vooral voor in 
de streek van Piëmont in Noord-Italië en in een heel beperkte streek in Kroatië. Door zijn grote 
zeldzaamheid is dit de kostbaarste truffel van allemaal.  

 

In een oude Franse floraboekje vonden we enkele bijzonderheden over de eigenschappen die aan de 
truffel werden toegeschreven alsmede over de wijze van consumeren. De tekst hebben we omgezet naar 
het Nederlands en om de leesbaarheid te bevorderen zijn de leestekens en de zinsbouw iets aangepast3. 

“De zwarte truffels zijn door iedereen genoeg gekend. Je vindt ze in droge en zandachtige grond. Ze 
hebben bijna geen enkele eigenschap maar ze krijgen door de manier waarop men ze klaarmaakt alle 
hoedanigheden die men wil. Ze verwekken grove en melancholische lichaamssappen, meer dan welk 
ander vlees, daar ze zwaar te verteren zijn. Ze zijn vijanden van de tanden en hun te veelvuldig gebruik 
lijdt naar verlamming en beroerte. Men denkt dat ze de begeerte naar liefde aanwakkeren. Men moet ze 
wassen met wijn, ze koken onder warme as, ze schoonmaken en bestrooien met peper en zout en daarna 
-na het andere vlees- warm eten. Nochtans, zij die een zwak hoofd hebben of die graveel (niersteentjes) 
hebben moeten er zich van onthouden. Kastanjes gegaard op hete kolen en gegeten met sinaasappelsap 
zijn gezond, na (het eten van) truffels.” 

 

																																																													
3	Dit werkje gaat terug op het werk van de Zwitserse botanicus Gaspard Bauhin ( ° 1560-+1624) Deze uitgave is een 
herdruk uit 1753 door de broers Duplain, drukkers te Lyon. 
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De raadgevingen i.v.m. de gezondheid stoelen op de leer van Hippocrates. Deze vertrekt van de stelling 
dat de mens vier levenssappen of lichaamsvochten in zich heeft (zgn. humores: bloed, slijm, gele en 
zwarte gal). Wanneer deze vier lichaamsvochten in de juiste verhouding aanwezig zijn is de mens 
gezond. Een tekort of een teveel van een van deze sappen maakt de mens ziek. Zo zal iemand met een 
teveel aan zwarte gal dan ‘zwartgallig’ worden. 

Tevens legt de auteur duidelijk een verkeerd oorzakelijk verband tussen het eten van truffels en het 
krijgen van een beroerte of een verlamming. Niet de truffel is de boosdoener maar de rijkelijke vlees- en 
wildschotels die erbij gegeten werden! Opmerkelijk is ook dat de truffel als vlees wordt beschouwd. In 
een nu nog populaire Franse uitdrukking worden paddenstoelen en zwammen bestempeld als ‘viande des 
bois’ (vlees der bossen)4. 

Vooral vanaf de 19de eeuw kende de truffelconsumptie een grote opleving. Truffels werden een 
luxeartikel, een teken van rijkdom en werden gekweekt in halfcultuur, vooral onder eiken. Daartoe werd 
truffelmycelium verspreid en met wat geluk kon men na enkele jaren de truffels oogsten. 

De levensverwachting was tijdens het midden van de 19de eeuw niet hoog en bij de hogere sociale klasse 
lag de oorzaak veelal bij het overdadige, calorierijke eten en de vele alcoholische dranken. De lage 
levensverwachting bij de minder begoeden was te wijten aan de slechte hygiëne, chronische 
ondervoeding en allerlei epidemische ziekten zoals cholera en tyfus. Vooral de jaren 1845-’47 waren 
dramatisch door de vele misoogsten en de aardappelziekte. 

Het is schrijnend als je bedenkt dat tijdens deze jaren, toen de ellende bij de arbeidersbevolking zo een 
dramatische piek kende, de hogere sociale klasse, probleemloos en zonder scrupules aanzat aan rijkelijke 
en overvloedige banketten. Let vooral even op de ‘getruffelde’ gerechten! 

Melle telde tijdens deze periode ook al vele buitenverblijven en kastelen van adel en hoge burgerij. Het is 
dus bijna een vaststaand feit dat ook te Melle in deze milieus, dergelijke flesjes toen zowat gemeengoed 
waren, waarschijnlijk werd er hier tijdens die dramatische hongerjaren in die rijkste milieus ook nog 
rijkelijk getafeld! 

 

																																																													
4	D. Meiller en P.Vannier. Le grand livre des fruits et légumes. Pag.373.Uitg. La manufacture.  Besançon 1991.	
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Als toemaatje nog een recept uit een 
kookboek van Cauderlier5, nl. getruffeld 
mestkieken of poularde truffée (vgl. met de 
menukaarten). Wie het ziet zitten kan het 
recept even uit proberen! 

 

 

  

																																																													
5	Philippe Edouard Cauderlier, ° 1812 te Antwerpen. Vestigde zich in 1842 te Gent. Was traiteur, kok met een zaak in 
levensmiddelen en delicatessen. In 1861 schreef hij Het Spaarzame Keukenboek. Het werk kende talrijke herdrukken. 
Hij overleed in 1887 te Gent.	

							Getruffeld	mestkieken	(Poularde	truffée)	
			Neem	fijn	vulvleesch	(Zie	bladz.	94),	waarin	gij	
een	weinig	meer	boter	of	spek	doet	dan	naar	
gewoonte:	pel	truffels	en	stamp	de	pellen	met	
het	vulvleesch.	Snijd	de	truffels	in	stukken,	
welke	gij	in	het	mestkieken	steekt	met	het	
getruffeld	vulvleesch.	Steek	vervolgens	het	
mestkieken	op,	en	laat	het	braden,	na	het	
overdekt	te	hebben	met	eene	snee	spek	of	
geboterd	papier.	
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Het tragisch lot van duizenden Joodse kinderen,  
ook in ons land, tijdens Wereldoorlog II 

door Jan Olsen 
 

Het was het voorjaar van 2014 dat Willy Halpert1 eerst Johan Demets, toen 
nog werkzaam in het P. C. Caritas te Melle, en aansluitend ondergetekende 
contacteerde omdat hij van eind augustus 1942 tot het einde van 
Wereldoorlog II als kind ondergedoken was, eerst te Beloeil en korte tijd 
nadien in onze gemeente, wist hij zich zeker te herinneren. Maar waar 
precies, kon hij zich niet meer in zijn hoofd boven halen. Hij vroeg onze hulp 
in zijn zoektocht. Hij was op vraag van zijn kinderen en kleinkinderen al een 
tijdje bezig met zijn levensverhaal op te tekenen. De ontbrekende 
puzzelstukjes, daar was hij toen nog naar op zoek. 

Vandaag is het 75 jaar geleden dat te Antwerpen in de zomer van 
1942, volgend op het feit dat de in België verblijvende Joden 
verplicht werd om zich in de Dossinkazerne te melden, dit n.a.v. 
het Arbeitseinsatzbefehl van de Duitse nazi’s. Uitgebreide razzia’s 
vonden plaats om Joodse medemensen systematisch aan te 
houden en via Mechelen (de Dossinkazerne) over te brengen naar 
diverse kampen alwaar voor de meesten onder hen de dood 
wachtte. Een schandvlek voor de mensheid en voor onze Europese 
geschiedenis die niet genoeg blijvend dient te worden herinnerd, 
ook en vooral aan jonge mensen, zodat zo’n gruwel zich nooit 
meer kan herhalen. 

Het is in deze context dat we volgende levensbelevenis dienen te 
situeren. 

Willy (Akiba) Halpert, toen 9 jaar oud, stond eind augustus 1942 in een Antwerpse straat bij zijn vader, 
Mozes Abraham2, deze laatste was een praatje aan het maken met een vriend. Opeens kwamen in hun 
typische zwarte uniformen SS-soldaten van weerszijden de straat in gemarcheerd en arresteerden Mozes 
Abraham Halpert, deze laatste riep naar zijn zoontje Willy: “Ga jij mee met je vader!”, en wees op de 
vriend met wie hij zonet een praatje maakte. Deze vriend bracht Willy in contact met een organisatie3 die 
in het geheim gedurende de oorlog circa 4.000 Joodse kinderen in België van de gewisse dood wist te 
redden en hen onder een valse naam onderbracht in diverse instellingen. Voormelde tragische dag was 
de laatste dag dat Willy zowel zijn vader als zijn moeder had gezien. Beiden hebben zoals vele miljoenen 
lotgenoten de oorlog niet overleefd. 

Mozes Abraham Halpert, toen woonachtig in de Provinciestraat te Antwerpen, werd dus op 28 augustus 
1942 gearresteerd, de dag erop werd hij overgebracht naar de Dossinkazerne in Mechelen4. Daar werd 

																																																													
1	Willy	Halpert,	geboren	als	Akiba	Halpert,	geboren	te	Metz	(Fr)	op	18	mei	1933	als	oudste	kind	van	drie	in	het	gezin	
van	Mozes	Abraham	Halpert.	
2	Mozes	Abraham	Halpert,	°	te	Zawadka	(toenmalig	Tsecho-Slowakije)	op	23	december	1908,	kleermaker	van	beroep	
en	gehuwd	met	Bluma	Welner,	°	te	Saezow	op	19	augustus	1899.	In	het	gezin	werden	drie	kinderen	geboren,	
waaronder	Willy	(Akiba).	
3	Deze	organisatie	noemde	het	Comité	ter	Verdediging	van	de	Joden	(CVJ),	een	van	de	bekendste	figuren	uit	deze	
geheime	groep	was	Andrée	Geulen-Hersovici,	°	te	Brussel	op	6	september	1921	in	een	katholiek	gezin,	zij	kreeg	voor	
haar	werk	tijdens	Wereldoorlog	II	bij	wijze	van	eerbetuiging	in	het	jaar	2007	de	Israëlische	nationaliteit.			
4	Zie	het	vierdelig	boekwerk	“Mecheln-Auschwitz	1942-1944”,	deel	2	(Gezichten	van	gedeporteerden:	transporten	1-
13),	p.	190.	Een	uitgave	van	het	Joods	Museum	van	Deportatie	en	Verzet.	
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hij geregistreerd als persoon 537 op de deportatielijst van transport VII. Deze trein, bestaande uit 
derdeklaswagons, verliet Mechelen op 1 september en kwam aan te Auschwitz-Birkenau op 3 september 
1942. Of Mozes Abraham Halpert effectief daar levend aan kwam kon niet meer worden achterhaald, o.a. 
een aantal mensen overleed onderweg en een deel van de archieven werd op het einde van de oorlog 
door de nazi”s vernietigd (wel weten we dat van dit transport 85% van de vrouwen werd vergast). 

De echtgenote van Mozes Abraham Halpert, Bluma Welner, werd eveneens gearresteerd, maar over de 
omstandigheden is niets geweten. Wel weten we dat ze naar de Dossinkazerne werd gebracht op 29 april 
1944. Haar naam staat op de lijst van transport XXV onder het nummer 3595. De trein waarin zij werd 
weggevoerd bestond uit beestenwagens en verliet Mechelen op 19 mei 1944 en kwam te Auschwitz aan 
op 21 mei. Ook hier ontbreekt ongelukkiglijk enig verder spoor.  

In een eerste instantie kwam Willy Halpert onder de naam Willy Van Hamme 
terecht in het kasteel van Beloeil bij prins Eugène de Ligne6. Hij kreeg er samen 
met andere kinderen (een veertigtal) les. Die Joodse kinderen moesten een 
volledig andere identiteit aannemen en hun eigenlijk verhaal mochten ze nooit 
aan iemand vertellen, zo was 
het hen voor hun eigen 
overlevingskans ingeprent. 
Wie uitgebreid over deze 
onverkwikkelijke toestanden 
meer wenst te vernemen kan 
o.a. terecht in het 
aangrijpende boek “Tranen 
onder het masker” 

(ondergedoken kinderen), geschreven door Viviane 
Teitelbaum-Hirsch en uitgegeven in 1994. Ook 
signaleren wij het boek “Verborgen oorlogsjaren. 
Ondergedoken kinderen getuigen”, van auteur: Herman Vandormael (Dr. Historicus) uitgegeven in 2010. 
Voor zijn boek sprak hij met zeshonderd ooit ondergedoken kinderen, één van deze verhalen werd in het 
recentste nummer van “Joods Actueel” trouwens gepubliceerd7. 

Toen het in Beloeil te gevaarlijk werd 
voor de kinderen werden zij her en der 
overgebracht naar diverse andere 
instellingen, voor zes onder hen werd 
dat het college van de paters Jozefieten 
te Melle. Nergens werd aldaar, om 
begrijpelijke redenen, in de archieven 
van het college een spoor van 
nagelaten. De enige pater die van de 
werkelijke achtergrond van Willy op de 
hoogte was, was de toenmalige 
superior E.P. Stanislas (Maurice, Aloïs 
Peire8), deze had Willy eveneens op het 
hart gedrukt met niemand over zijn 
ware afkomst te praten en enkel te 

melden dat hij een wees was en dat zijn ouders waren omgekomen in een bombardement. 

																																																													
5	Zie	idem	als	noot	4,	deel	3	(Gezichten	van	gedorteerden:	transporten	14-26),	p.	341.		
6	Prins	Eugène	de	Ligne,	°	10	augustus	1893	en	+	26	juni	1960,	diplomaat	van	beroep,	hij	was	in	1917	gehuwd	met	
Philippine	de	Noailles,	het	gezin	kreeg	4	kinderen.	In	het	grootste	geheim	gaf	hij	onderdak	aan	een	veertigtal	Joodse	
kinderen.	Een	kleinzoon	van	hem	ontmoette	in	2016	in	Jeruzalem	enkele	van	hen.		
7	Joods	Actueel,	november	2017	(nr.	120)	p.	42	e.v.	.	
8	Maurice	Peire,	°	te	Oostende	op	31	juli	1887,	vanaf	1905	ingetreden	bij	de	paters	Jozefieten	en	priester	gewijd	op	26	
augustus	1917.	Hij	overleed	in	de	Sint-Vincentiuskliniek	te	Gent	op	25	september	1969.		
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Dat Willy Halpert er zich in aanvang verschrikkelijk ellendig voelde hoeft 
eigenlijk geen uitleg. In de eerste periode sloot hij zich vaak op in zichzelf. 
E.P. Stanislas heeft hem dan eens terzijde genomen en hem op het hart 
gedrukt de rug te rechten en hem verteld dat zijn vader het liefst zou 
hebben dat hij zich sterk zou houden en goed studeren, wat Willy dan ook 
vanaf dan ter harte nam. 

Na de oorlog werd Willy Halpert overgebracht naar een tehuis in 
Profondsart nabij Waver alwaar hij werd verenigd met zijn beide zusters, 
Salla en Maria (respectievelijk geboren te Metz in 1934 en te Antwerpen in 
1935), alvorens te worden gestuurd naar een oom van hem die zich in 
Australië had gevestigd. Op vandaag heeft Willy Halpert zijn thuis in 
Thornhill Ontario in Canada.  

In zijn zoektocht naar de plaats waar hij te Melle was ondergebracht geworden gaf een gelukkig toeval 
hem de honderd procent zekerheid. Toen hij een bezoek bracht aan het college waren er kinderen in de 
kapel bezig met de voorbereiding van hun plechtige communie. Hij hoorde hen zingen en meteen 
herinnerde hij zich dezelfde gezangen die hij eveneens had meegemaakt als ondergedoken kind in 
diezelfde kapel. Een heel ontroerend moment voor hem. Ook bij het zien van de slaapzaal kwamen de 
herinneringen boven. 

 

Je ouders in dergelijke omstandigheden verliezen, jarenlang als kind ondergedoken moeten leven, … elke 
nacht nog, tot op vandaag, bevolken nachtmerries zijn hoofd, zo wist Willy Halpert ons te vertellen.  

Willy Halpert liet zijn levensverhaal en zijn zoektocht via een lezing vastleggen op beeld, deze werd 
gedeponeerd in het United States Holocaust Memorial Museum te Washington, via hun webstek is deze 
lezing te consulteren. https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn180725 
 
Kazerne Dossin 
Goswin de Stassartstraat 153 te 2800 Mechelen 015.29.06.60 
info@kazernedossin.eu  /  www.kazernedossin.eu  

 

Andrée	Geulen-Hersovici	
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Confrérie van de Roze Olifant bestaat 25 jaar 
door Daniël Lemmens 

 

In Melle zijn er heel wat verenigingen en organisaties actief. Sommige zijn verbonden aan een koepel, 
andere zijn uitsluitend plaatselijk actief. Zij vormen een brede waaier van ons sociaal leven. Een 
buitenbeentje is ongetwijfeld de Confrérie van de Roze Olifant, verbonden aan brouwerij Huyghe. Ze doet 
denken aan onze middeleeuwse gilden die de belangen van hun ambacht verdedigden maar ook aan onze 
huidige serviceclubs die naast hun ontspanningsactiviteiten ook oog hebben voor caritatieve doeleinden. 
Bij hun verschijning vallen ze op door hun kledij bestaande uit een lang blauwroos gewaad met een 
veelhoekig hoofddeksel. 

Op zaterdag 24 augustus 2017 was het een grote dag voor de Roze Olifanten uit Melle. Ze vierden 
immers op grootse wijze hun zilveren jubileum. 

 

Hun verhaal begon op 24 april 1992. Op initiatief van de stichters, Jean en Alain De Laet, werd de 
Confrérie van de Roze Olifant boven de doopvont gehouden met als peter de Confrérie van de Hasseltse 
jenever. Op dit eerste Buitengewoon Kapittel werd burgemeester André Maton tot Eregrootmeester 
benoemd en de heren Jean De Laet, Alain De Laet, Guy Droesbeque en Edmond Smit tot 
Erecommandeurs. De Grote Raad (het bestuur) kreeg volgende samenstelling: 

Grootmeester: Roger De Raedt                                                                                                        
Grootofficiers: Roger Van Loo en Leon Van Lierde                                                                                           
Grootkanselier: Eric Janda                                                                                                                     
Grootintendant: Albert Urbain                                                                                                                               
Grootceremoniemeester: Roger Vercammen                                                                                     
Commandeurs: Johan Charita, Patrick De Waele, Johan Merckx, Marc Van Ooteghem, Eric Van Wesemael 
en Freddy Vermaercke   
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De broederschap van de confrérie heeft als doel de aloude tradities van de Melse streekbieren en in het 
bijzonder de Delirium Tremens als kwaliteitsproduct zowel in binnen- als buitenland te promoten en deze 
bieren als ’echt iets van ons’ te leren waarderen. Ze wil de Melse bieren haar ereplaats schenken in de 
gastronomische en culinaire receptuur. 

Hun activiteiten zijn drieërlei: het organiseren van  Grootkapittels, Bijzondere kapittels en het bijwonen 
van opendeurdagen, van initiatieven van verwante confréries of feestelijkheden allerhande. Jaarlijks staat 
ook een gezamenlijke uitstap of reis op het programma. 

Het Groot Kapittel heeft om de twee jaar plaats telkens de laatste zaterdag van augustus en wordt steeds 
in Melle gehouden. Hierbij worden confréries uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Dit is  een feestelijk 
gebeuren met een optocht door de straten van Melle en plechtige ontvangst op het gemeentehuis. Daar 
worden verdienstelijke personen geïntroniseerd. Zij moeten de eed afleggen dat ze getrouw de bieren 
van de brouwerij zullen promoten en regelmatig drinken. Tot slot moeten ze de proef afleggen door in 
één dronk een Delirium te nuttigen. Op die manier worden ze opgenomen in de orde van de Confrérie 
van de Roze Olifant en krijgen ze een diploma en eremetaal. 

Daarnaast worden regelmatig Buitengewone Kapittels georganiseerd. Die worden gehouden naar 
aanleiding van wijkkermissen, opening van Deliriumcafés, bezoek van buitenlandse klanten, jaarlijks 
kapittel bij Manneke Pis … Tot nu toe werden niet minder dan 14 Groot Kapittels en 170 Buitengewone 
Kapittels gehouden en werd reeds de kaap van 2.000 geïntroniseerde leden overschreden. 

Door geregeld deel te nemen aan kapittels van bevriende confréries wordt een echte vriendenkring 
opgebouwd en maakt men kennis met het gastronomisch en folkloristisch patrimonium van ons land en 
de buurlanden. In 1994 nam onze confrérie het peterschap op van de ’Confrérie van de Tantes en 
Nonkels van Valeir’ uit Gavere. 

De Confrérie van de Roze Olifant is ook actief op sociaal vlak. Regelmatig verleent ze haar medewerking  
aan tal van activiteiten waarvan de opbrengst geschonken wordt aan goede doelen.   

 

In hun 25-jarig bestaan heeft de confrérie een aantal merkwaardige momenten meegemaakt. Zo werd 
Manneke Pis in 1997 opgenomen als ere-ridder. Dit ging gepaard met heel wat ceremonie. Vooreerst 
werd de confrérie ontvangen op het stadhuis van Brussel waar trouwens belangrijke burgers werden 
geïntroniseerd. Daarna ging men in stoet naar het beeld van Manneke Pis die als ere-lid het blauwroze 
kostuum van de confrérie mocht ontvangen. Bovendien werd hij aangesloten op een vat Delirium zodat 
hij het Melse bier plaste voor de aanwezigen. Deze plechtigheid in hartje Brussel lokte een duizendtal 
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bezoekers die genoten van gratis Delirium. Niet minder dan 8 vaten werden uitgedeeld. Het werd een 
echte toeristische verbroedering want op hetzelfde moment had het Brussels Folklorefestival plaats op de 
Grote Markt. Sedertdien wordt deze activiteit jaarlijks herhaald en is er steeds een delegatie van de 
confrérie present. Ook Janneke Pis werd ere-burger van de confrérie. Dat moet ons niet verwonderen 
want het beeld, dat geplaatst werd door lokale handelaars in 1987, staat in de Getrouwheidsgang, het 
Brussels steegje dat uitgeeft op de Beenhouwersstraat. Hier bevindt zich de ‘Delirium Village’ eigendom 
van brouwerij Huyghe, met 6 themabars, 25 tapkranen, 3.000 bieren uit 60 landen. Naast Brussel zijn er 
ook Deliriumcafés in Andenne, Amsterdam, Clermont-Ferrant, Amiens, Nantes, Rouen, Bergamo, Rome, 
Rio, Sao Paulo en Tokio. 

Toen het museum van de brouwerij in 1999 geopend werd, was ook de confrérie in de weer. De 
voormalige bottelarij werd omgetoverd tot een echte museumzaal  met talrijke bezienswaardigheden: 
historische documenten, foto’s, bierkannen, collectie van 17de-eeuwse bierpotten, brouwerijkar, antieke 
vatendragers, roerschoppen, koperen koelers, muurschilderingen en een volledig ingericht café uit 1930.    

Een andere belangrijke gebeurtenis waar de confrérie bij betrokken werd was de ontvangst van het kruim 
van de Belgische bierwereld ter gelegenheid van het feest van koning Gambrinus in 2.000. Op dit feest 
van de Confederatie van de Belgische Brouwerijen maakte de Ridderschap van de Roerstok gebruik om 
verdienstelijke personen tot ridder te benoemen omdat zij zich hebben ingezet voor de promotie van het 
Belgisch bier. Het was uniek dat, toen die zogezegd kleine Gentse brouwerij, de gelegenheid kreeg om 
dat feest te organiseren want meestal vindt dit plaats in grote brouwerijen zoals Palm, Interbrew, Maes 
of Duvel. De nieuwe ere-ridders waren o.a. staatsecretaris 
voor Buitenlandse Handel Pierre Chevalier en Miss België 
Joke Van De Velde. 

In 2009 liep een uitzonderlijk bierprogramma op Canvas, 
nl. Tournée Générale. Muzikant, motard en bierman Jean 
Blaute ging op stap met MTV-VJ Ray Cokes op zoek naar 
unieke en veelzijdige biercultuur in ons land. Met hun 
Volkswagenbus verkenden ze niet alleen onze biercultuur 
maar ook de hierbij betrokken aspecten van kunst, 
folklore en gastronomie. Zo waren ze ook te gast op de 
brouwerij en werden door de Roze Olifanten verwelkomd.  

Op 1 juli 2010 werd de Confrérie ontvangen op het gemeentehuis. Daar werd het 100e Kapittel gehouden 
ter gelegenheid van de aanstelling van Dominique Morel de Westgaever als nieuwe Grootmeester nadat 
zijn voorganger Roger De Raedt overleed. Tijdens dezelfde plechtigheid werden Marc Dierickx, Marc 
Symoens en Guy Broes aangesteld als respectievelijk Grootmeester, Ceremoniemeester en Meester-
Proever. 
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Op 20 april 2015 werd de Confrérie zwaar 
getroffen door het plotse overlijden van Roger Van 
Loo. Van bij het ontstaan was hij de drijvende 
kracht geweest achter de werking van de Roze 
Olifanters. Toen zij hun jaarlijkse reis naar 
Frankrijk begonnen, zeeg Roger plots neer als 
gevolg van een hartaderbreuk. 

Zoals men kan vaststellen is de Confrérie van de 
Roze Olifant een zeer dynamische organisatie die 
reeds jarenlang een intense activiteit aan de dag 
legt. Het moet ons dan ook niet verwonderen dat 
hun jubelfeest op 24 augustus  een nieuwe start 
in hun bestaan betekende. ‘s Morgens 
verzamelden  21 confréries uit binnen- en 

buitenland in het GOC-Centrum te Gontrode. In hun typische kledij vormden zij de haag voor de 
genodigden en personaliteiten die zich naar de Sint-Bavokerk begaven waar de plechtigheid plaats vond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar werden allen verwelkomd door de heer Lieven Vergaerde, spreekvoerder van de confrérie. Hij 
bracht ook de overleden leden van de voorbije jaren in herinnering. De burgemeester nam ook het 
woord. Hij wenste de jubilerende vereniging  proficiat met hun werking en dankte de brouwerij omdat zij 
de gemeente Melle wereldbekend maakte en zo een toeristische factor vormt. Door Grootmeester 
Dominique Morel de Westgaever werd het Kapittel voor geopend verklaard nadat Meester-Proever Patrick 
De Waele het Melse nat had goedgekeurd. Hierna volgde de intronisatie van de nieuwe leden w.o. een 
aantal personaliteiten:                                                                                                
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Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe                                                                                 
Gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers                                                                                        
Ex-judoka Gella Vandecaveye                                                                                                                
Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gyffroy                                                                    
Burgemeester van Merelbeke Filip Thienpont                                                                              
Burgemeester van Laarne Ignace De Baerdemacker                                                                               
Directeur van Ryhove Peter Leyman 

 

 

 

 

 

Naast deze personaliteiten legden nog een dertigtal personen hun eed af als ereridder, ridder, jonkvrouw 
of erecommandeur. Allen moesten ook als proef een delirium ad fundum uitdrinken en getrouwheid 
beloven aan het Melse bier. Deze ludieke plechtigheid ging uiteraard gepaard met een vleug humor. Tot 
slot werd nog hulde gebracht aan  Grootkanselier Chris Van Assel die om gezondheidsredenen afscheid 
nam. Zijn vrouw Marie Paule mocht uit de handen van CEO Alain De Laet een prachtig geschenk 
ontvangen. In deze functie wordt Chris nu opgevolgd door Rob Bral. De plechtigheid werd besloten door 
het zingen van het strijdlied van de Roze Olifanters, nl. Klokke Roeland. Hierna begaven allen zich naar 
de brouwerij waar een uitgebreide receptie werd aangeboden. Om 14u had nog een smakelijk banket 
plaats in de Salons van Het Groenhof.    
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De huidige Grote Raad is samengesteld uit 23 leden:                                                                     
Grootmeester: Morel de Westgaever Dominique 
Grootofficier: Dierickx Marc (+)                                                                                                                                    
Grootkanselier: Bral Robrecht                                                                                                      
Grootintendant: De Bock José                                                                                                                 
Ceremoniemeester: Symoens Marc                                                                                              
Commandeurs: Broes Guy, De Waele Patrick, Van Wesemael Erik, Beyaert Marc, De Temmerman Mia, 
Van Assel Chris, Pycke Marie-Paule, Meeuwissen Marijke, Ryckaert Christiane, Vergaerde Lieven, 
Janssens Antoine, Van Ranst Pierre, Verbiest Benedict, Adins Eddy, Cackebeke André.                                                   
Stichters De Laet Jean en De Laet Alain.                                                                                           

Dit bestuur wordt aangevuld met 22 leden van de Algemene Vergadering: De Wilde Daniël, Janda Erik, 
Doms Yvette, Vereloo Christiane, Beckers Joseph, Van Der Stichel Nicole, De Vleeschouwer Anne, 
Fleurkens Jan, Ceulenaere Martin, Scheepers Jo, Van Hulle Evy, Cackebeke Christoph, Cackebeke Geert, 
Gyselinck Geert, Vandender Jan, Van Hulle Johan, Van Den Bussche Frank, Delmulle kristof, Verbiest 
Maxime, De Laet Pascale, Van Cleemputte Marleen, Dubrulle Catherine.               
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Inhoudstafel	

	
	

Woord vooraf 1 
In memoriam André Vervust 2 
Marietje De Coster vierde haar honderdste verjaardag 3 
Het levensverhaal van een Jozefiet 5 
Museale wandeling doorheen brouwerij Huyghe (deel 1) 9 
Heemkundig nieuws 13 
Truffel- of truffelolieflesje? 19 
Het tragisch lot van duizenden Joodse kinderen, ook in ons 
                            land, tijdens Wereldoorlog II 23 
Confrérie van de Roze Olifant bestaat 25 jaar 26 

 
 
 
	

Werkten	mee	aan	de	realisatie	van	dit	nummer	
	

 
Lydie Bracke (foto) Luc Goedertier (foto) 
E.P. Ludo De Clippel Daniël Lemmens 
Linda De Geest Bart Muylaert (opmaak) 
Fernand De Paepe (foto) Jan Olsen 
Kathleen De Ruyck (foto) Marieke Paepen (foto’s) 
Ginette Desmet  
 

 



 
 

 

 
 
 

 

Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum 
regeling vanaf 01.01.2018 

 
maandag 13.00 tot 17.00 uur 
dinsdag 14.00 tot 19.00 uur 
woensdag 13.30 tot 17.00 uur 

 
gesloten op donder-, vrij-, zater-, zon- en feestdagen 

en tijdens de maanden juli en augustus 
Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak 

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN 
DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET JAAR 2017-2018 

 
maandag 25 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018 

(kerst- en nieuwjaarsperiode) 
 
maandag 2 april 2018 (Paasmaandag) 
dinsdag 1 mei 2018 
maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag) 

 
geheel de maanden juli en augustus 
 
maandag 24 december t.e.m. woensdag 26 december 2018 
 

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

8 www.erfgoedmelle.be 
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