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Woord vooraf 

Vooreerst onze verontschuldigingen dat we jullie, als abonnee op ons heemkundig tijdschrift, zo lang 
hebben laten wachten op het eerste nummer van ons tijdschrift. Belangrijke redenen liggen hier echter 
aan de basis. We verklaren ons nader. 

De laatste maanden hebben we als bestuursploeg een en ander organisatorisch grondig aangepakt. De 
verschillende verenigingen binnen het erfgoedveld te Melle zijn opgegaan in één enkele vereniging, 
namelijk Erfgoed De Gonde vzw. Of mensen nu meer vanuit heemkundige, genealogische, funeraire, 
volkskundige of museale interesse actief waren en zijn te Melle, allen zijn we bezig met het plaatselijk 
erfgoed.  

Vanuit de visie dat samenwerken, vanuit welke invalshoek dan ook, nuttiger en wenselijker is dan naast 
mekaar te blijven werken, hebben we de beslissing genomen vanaf heden onder één vlag te werken. Het 
zal bovendien de cohesie van onze ruime groep medewerkers versterken. 

Voor wie ons tijdschrift leest zal er echter (zeker voorlopig) niet zoveel veranderen, niet aan de vorm, 
noch aan de inhoud. 

In voorliggend nummer kunt u genieten van o.a. volgende bijdragen: Ginette Desmet voert u mee 
doorheen de geschiedenis van een object uit de collectie van het gemeentelijk museum, met name een 
jeneverkruikje; Daniël Lemmens wandelt met de lezer door een stukje brouwerijmuseum, horende bij 
onze Melse familiale brouwerij Huyghe; Michel De Roek laat je kennis nemen met een brok recente 
geschiedenis, namelijk deze van het Ovenveld te Melle, alwaar kunst en ambacht al dertig jaar met vol 
enthousiasme actief worden beoefend; er zijn nog bijdragen over de geschiedenis van een eminente 
Melse cultuurvereniging, met name Kultuur en Leven, die jaren in onze gemeente kwaliteitslezingen 
organiseerde en ook een stukje 18de-eeuwse parochiehistoriek uit Gontrode. Tevens willen we u enige 
heemkundige nieuwtjes niet onthouden. Voor elk wat wils dus. 

Mochten er mensen zijn die onze enthousiaste ploeg willen komen versterken en graag een bijdrage 
willen leveren aan onze werking, jullie zijn van harte welkom. Kan en wil je de pen hanteren, contacteer 
ons. 

Alvast veel leesgenot en straks een zeer zonnige zomer. 

Jan Olsen   

 

 
 
 
 
 
 
 

Petrus van Verre ° Opdorp, 16.07.1919 - Ṫ Mortsel, 06.11.1997 

Wat deed Petrus van Verre in 1951 in Melle? 
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De Grootste Mellenaar 
Verslag over Erfgoeddag 2018 

door Michel De Roek en Hannah Van der Auwera 
 

Op 22 april verkozen de inwoners van Melle ter gelegenheid van Erfgoeddag de "Grootste Mellenaar”. 
Op de tentoonstelling in het gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum kwamen de 
bezoekers alles te weten over de negen kandidaten. Na afloop kon iedereen zijn stem uitbrengen op 
zijn of haar favoriete kandidaat. Het gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum ontving 
uiteindelijk meer dan 720 stemformulieren, zowel digitaal als op papier via de stembussen die overal in de 
gemeente te vinden waren. Wim De Craene was de overtuigende winnaar met 313 stemmen. Brouwer 
Leon Huyghe behaalde met 139 stemmen de tweede plaats en Maria "Mapoe" Poelman werd derde met 101 
stemmen.  
In dit artikel gaan we dieper in op het levensverhaal van Wim De Craene, maar ook de acht  
andere kandidaten willen we hier nog kort even onder de aandacht brengen.  

 
Leon Huyghe, stichter van brouwerij Huyghe, was afkomstig uit Poperinge.  
Samen met zijn vrouw Delfina Van Doorslaer, verhuisde hij in 1906 naar 
Melle. Hij ging aan de slag in de brouwerij op de Appelhoek, nam enkele jaren 
later de zaak over en bouwde de brouwerij verder uit.  
 
Veel Mellenaars werden op de wereld geholpen door Maria Poelman. 
Maria, beter bekend onder haar bijnaam Mapoe, werkte in de jaren 1930 als 

ziekenverzorgster in Brussel, maar keerde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog terug naar Melle, 
haar geboortedorp. Hier assisteerde ze de lokale artsen als vroedvrouw. Later ging ze ook waken bij de 
stervenden.  

Lokale politicus en historicus August De Baets was van groot belang voor de zorg voor 
het lokale erfgoed en de studie van het verleden van Melle. In de jaren 1970 leidde hij 
archeologische opgravingen in Melle en omgeving. Hij richtte de heemkundige 
vereniging De Gonde op en was initiatiefnemer voor de oprichting van het gemeentelijk 
archief en documentatiecentrum.  
 
Georgers Peeters was in Melle vooral bekend als voorzitter van de 
vereniging Cultuur en Leven, maar daarnaast was hij ook een 

gerenommeerd dierenarts aan de Gentse universiteit. Hij maakte naam als 
wereldautoriteit op vlak van de studie van de melkklier en werd de eerste decaan van de 
faculteit dierengeneeskunde, die in 1968 werd opgericht.  
 

Camille Melloy en Victor A. Dechamps waren beiden geestelijken en 
internationaal gekende schrijvers, maar waar Dechamps zich vooral 
toelegde op filosofische en theologische werken, schreef Melloy ook 
poëzie, verhalende romans en kinderboeken.  
 
François Spae was burgemeester van Melle, maar vooral 
belangrijk als bloemist. Hij was actief in verschillende 
nationale verenigingen voor bloemisten en in 1933 ook 

voorzitter van de Gentse Floraliëncommissie. Spae zette Melle 
internationaal op de kaart als bloemistengemeente.  
 
Het werk van beeldhouwer Jules Vits is nog overal in Melle te zien: hij ontwierp 
verschillende grafmonumenten, maakte het monument voor Van Crombrugghe aan het 
College van de Paters Jozefieten en verzorgde verschillende gevelversieringen. Zijn 
oorlogsmonumenten vinden we overal in Vlaanderen terug.  
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WIM DE CRAENE  
 

Biografie  
 
Jeugd  
Wim De Craene werd geboren in een katholiek gezin met zeven kinderen. Op zestienjarige leeftijd begon 
hij rond te trekken. Hij studeerde verpleegkunde en toneel, maar brak zijn studie voortijdig af. Met de 
inkomsten die hij als schoorsteenveger en biertapper in een homobar verdiende, kocht De Craene zijn 
eerste gitaar. ('Ik werd artiest in het bed van een travestiet.’) 
 

Eind jaren '60 maakte hij deel uit van de Vlaamse folkgroep Ja en werd zo 
ontdekt door Miel Cools.  
Op achttienjarige leeftijd trok hij naar Amsterdam om dichter bij zijn 
mentor Ramses Shaffy te kunnen wonen. Hij mocht optreden in een tv-
programma met Adèle Bloemendaal en Ramses Shaffy liet hem optreden in 
het café chantant 't Cloppertjen en uit blijk van dank en bewondering 
noemde De Craene in 1974 zijn eigen zoon Ramses. In 1969 hoorde hij 

zich uitgeroepen worden tot het grootste nieuwe kleinkunstenaarstalent van dat jaar. Datzelfde jaar 
richtte hij met Louis de Vries en de legendarische Kamiel Pauwels het theaterbureau Spiraal op. Een 
journalist die De Craene in die periode op het podium bezig zag, omschreef hem als 'een Rimbaud-gezinde 
en -getinte dichter, die in het spoor van de Nederlanders Schaffy en Van Veen aan het vechten is om zijn 
eigen knappe Vlaamse stem uit het Miel Cools-valletje te helpen'.  
 
De eerste singles sloegen echt niet aan, tot de platenfirma Decca, de stal waar ook Willem  
Vermandere en 't Kliekske deel van uitmaakten, brood zag in een elpee die werd opgenomen in 1973.  
 
Succesperiode  

Het jaar 1975 was zijn meest succesvolle jaar als artiest. "Tim" 
(van zijn album Alles is nog bij het oude), "Rozane" (uit zijn 
album Brussel) en zijn duet met Della Bosiers, "Mensen van 18", 
werden hits. De Craene liet zich voor de onderwerpen van zijn 
liedjes vooral inspireren door mensen die hij kende. Omdat hij 
vond dat mensen zich meer aangesproken zouden voelen 
wanneer hij veel voorkomende voornamen gebruikte, kregen 
veel van zijn nummers titels als "Tim", "Marieke", "Kristien", 
"Elke", "Rikky" of "Marcellino". Niet al deze nummers gaan over 

mensen die die naam dragen. "Tim" gaat bijvoorbeeld over zijn pasgeboren zoon, Ramses, maar omdat 
die naam minder goed in de melodie paste, gebruikte De Craene de voornaam van de zoon van één van 
zijn beste vrienden. "Rozane" werd geschreven voor ex-vriendin Chris Thys, als actrice vooral bekend in 
haar rol van de ex-vrouw van Witse.  
In 1977 schreef De Craene samen met Jan de Vuyst, zijn eerste musical, ‘Help, ik win een miljoen’.  
 

 
 
Afname populariteit  
De Craene werd in de tweede helft van de jaren zeventig steeds minder populair. In 1978 organiseerde 
hij in Wetteren een prestigieus concert om zijn nieuwe album Wim De Craene is ook nooit weg te promoten, 



 

De Gonde 2018 nr. 1-2            - 4 - 

	

	

maar er kwamen amper 70 mensen op af.  
 
De zanger probeerde steeds meer onder het stigma "kleinkunst" uit te komen en experimenteerde met 
andere muzikale stijlen zoals pop, rock, klassiek en disco. Naar aanleiding van zijn single St. Tropez 
(1980) vertelde hij: 'Wie zegt dat mijn muziek geen kleinkunst meer is, heeft gelijk. Kleinkunst hou ik voor 
bekeken. Ik ben die liedjes zo beu als koude pap. Misschien zal ik ze in mijn oude dag nog eens zingen, als 
ik mijn akoestische gitaar weer boven haal. Maar nu probeer ik vooral liedjes te maken die ik leuk vind 
om te brengen. Met een begeleidingsband kom ik veel makkelijker los. Als je op het podium staat te 
swingen met enkele andere muzikanten, zijn er nooit problemen. En ik denk dat het huidig publiek voor 
zo’n muziek komt.’ 
 

Op het album Perte Totale uit 1980 vermengde hij rock, ballads en 
elektronische muziek. Later in dat decennium liet hij zich ook door new wave 
inspireren. Helaas waren een groot deel van deze experimenten niet populair 
en veel ervan worden over het algemeen als mislukkingen gezien. De reactie 
van hem verwoordde hij als volgt: “Tja, op een bepaald ogenblik was ik 
twaalf jaar bezig en ik wist echter niet wat te doen. Na twee jaar stilte heb je 
de keuze ofwel stoppen ofwel voortdoen en dus een plaat maken. Ik deed 
voort. Al de vrienden die ik had, zaten zonder werk. Dus heb ik gezegd: 
Laten we een leuke band maken en het eens lekker doen swingen. Eigenlijk 
was het een prachtige tijd, alleen hebben de mensen het nooit genomen. 

Artistiek was Perte totale een vergissing, maar ik had gewoon geen keuze". De experimenten die echter wél 
werkten worden nog altijd gekoesterd door zijn bewonderaars.  
 
Toch voelde De Craene zich miskend. In 1981 scheidde hij ook nog eens van 
zijn vrouw. En ook nadat hij met het nummer 'Ik kan geen kikker van de kant 
afduwen', een compositie van Peter Koelewijn, en rockend door Vlaanderen 
was getrokken, overheerste de ontgoocheling: 'Het kost me tegenwoordig toch 
wel enige moeite om te worden aanvaard. Ik zit vast aan een publiek van 
vroeger en daarvan wil ik me losmaken. Maar het is niet gemakkelijk om in 
het rock-'n-rollmilieu in te breken. Ik word verondersteld om daar niet meer 
bij te horen. Voor zestienjarigen ben ik de zanger van vroeger.'  
 
Op zoek naar erkenning en succes nam hij tweemaal deel aan de preselectie van het 
Eurovisiesongfestival: in 1981 met de groep Perte Totale en het nummer "Compagnie verliefd" en in 
1983 als soloartiest met het nummer "Kristien". In de tumultueuze finale van 1983, gewonnen door Pas De 
Deux, werd hij derde.  
De hit "Breek uit jezelf" betekende in 1987 eventjes een nieuwe start, maar hij verkocht nadien nog 
steeds weinig platen. In 1988 schreef hij wel nog zijn tweede musical, Jan de Lichte. 
 
Zelfdoding  

Op 14 september 1990 vond men het levenloze lichaam van 
de 40-jarige zanger in zijn flat te Gent. Algemeen wordt 
aangenomen dat hij zelfdoding pleegde uit liefdesverdriet 
vanwege een verbroken relatie. Ramses De Craene merkte 
op dat zijn vader nooit kerkelijk 
begraven wou worden, maar op 
verzoek van de familie en voor de 

fans gebeurde dit toch. Willem Vermandere was aanwezig en hield een toespraak. 
Dimitri van Toren, een vriend van De Craene, schreef onder de titel Wim De Craene 
een prachtig eerbetoon. Marijn Devalck maakte begin jaren 2000 het lied Voor Wim. 
 
Het einde van een Angry young man, die de verbittering steeds meer in zijn leven 
had zien binnensluipen. Het graf van Wim De Craene bevindt zich in Melle op de 
gemeentelijke begraafplaats.  
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Jan de Vuyst vertelde na zijn dood aan Humo-journalist Rudy Vandendaele; 'Ik was met Isabelle A in de 
studio, toen ik het vernam. Ik dacht dat het een misselijke grap was en belde hem op: ik kreeg de politie 
aan de lijn. Ik heb twee dagen gehuild en ik heb het weken aan een stuk niet kunnen geloven. Hij 
stroomde over van gevoelens en daarom was hij wel eens lastig in de omgang. Hij maakte een heel 
moeilijke periode door. Hij viel tussen twee stoelen. De kleinkunst was voorbij en hij kon geen aansluiting 
vinden bij het publiek van Tien om te zien, al deed hij nog zo zijn best. Willem Vermandere zei me eens: 
'Waarom moet Wim plots een leren jekker dragen en een reusachtige zonnebril opzetten? Zo is hij niet.' 
Maar Wim wilde graag scoren en het succes van Rozane en Tim overdoen, terwijl hij niet in de gaten had dat 
de wereld veranderd was en dat de mensen voor nieuwe en vooral jongere gezichten kozen, nieuwe 
ritmes, nieuwe verwoordingen. Voeg daar dan nog een ongelukkige liefde aan toe, en tja, hij is van de tram 
gestapt.'  
 
Na zijn dood  
Wim De Craene kreeg na zijn dood meer erkenning dan tijdens zijn leven. Zijn liedjes worden nog steeds 
veel gedraaid en nummers als "De kleine man", "Tim", "Rozane", "Mensen van 18" en "Breek uit jezelf" 
worden vandaag erkend als klassiekers.  
 
In de jaarlijkse eindejaarshitparade 100 op 1 op Radio 1, waarbij luisteraars hun favoriete Belgische 
muziek kunnen kiezen, staan "Rozane" en "Tim" al sinds de eerste editie uit 2002 hoog genoteerd. "Tim" 

heeft zelfs nog nooit de top 10 verlaten.  
In het najaar van 2010 verscheen de verzamel-cd Back to Back, met daarop liedjes van 
Wim en van Boudewijn de Groot. In december 2010 ontving Wims zoon Ramses De 
Craene een gouden plaat voor de verkoop van meer dan 10.000 exemplaren.  
In 2004 werd zijn nummer "Kristien" opgenomen in de eregalerij van de Vlaamse 
klassiekers van Radio 2.  

Op 4 februari 2016 werd zijn nummer "Rozane" opgenomen in de eregalerij van de Vlaamse Klassiekers 
van Radio 2.  
 

Zo is er maar één  
In 2007, in het tweede seizoen van het VRT-programma ‘Zo is er 
maar één’, werd "Rozane", gezongen door Andrea Croonenberghs, 
uitgekozen tot "mooiste lied over vrouwen". Het lied won ook 
met voorsprong de eerste halve finale op 16 maart. In de finale 
moest "Rozane" de overwinning laten aan "Ik mis je zo", origineel 
van Will Tura en in het programma vertolkt door Udo. In 2009 

werd "Tim" wederom uitgekozen tot beste Nederlandstalige nummer in de categorie 
'Er Was Eens'. Hiphopartiest Maesland zette het nummer om in een rapnummer en 
kreeg door zijn originaliteit de Wildcard van Bart Peeters.  
 
Discografie  
Albums  
Wim De Craene (1973)  
Brussel (1975)  
Is nog bij het oude (1975)  
Wim De Craene ... is ook nooit weg (1977)  
Perte Totale (1980)  
Kraaknet (1983)  
Via Dolorosa (1988) 
 
Singles  
"Recht naar de kroegen en de wijven" (1970)  
"Portret van gisteren" (1970)  
"De kleine man" (1974), een geüpdatete cover van Louis Davids hit uit 1929  
"Tim" (1975)  
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"Rozane" (1975)  
"Marcellino" (1976)  
"Help ik win een miljoen" (1978)  
"St. Tropez" (1980)  
"Ravage" (1980)  
"Hoor" (1982)  
"Ik kan geen kikker van de kant afduwen" (1982)  
"Het exuberante leven van Leentje De Vries" (1982)  
"Kristien" (1983)  
"Rikky" (1983)  
"Laat me met je meegaan" (1983)  
"Breek uit jezelf" (1987)  
"Vrijwillig" (1988)  
"Leen" (1990)  
"Enkel in een broekje" (1990)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen 
een.be (webarchief) - Zo Is Er Maar Eén  
 
Wim De Craene in de Internet Movie Database  
radiowinfail.wordpress.com - Radiodocumentaire over Wim De Craene, gemaakt door Arnout Bracke 
(Studio Brussel) (niet meer raadpleegbaar)  
 
http://www.wimdecraene.net  
Omhoog "Officiële website van Wim De Craene"  
Kleinkunst, de complete kleinkunstgeschiedenis—Manu Adriaens uitgave 1998 bij uitgeverij Globe 



 

De Gonde 2018 nr. 1-2            - 7 - 

	

	

 

MELLE KOERS VAN START TOT FINISH 

Op donderdag 5 juli wordt in Melle de 75ste editie gereden van Melle Koers. Reden genoeg om eens terug 
te blikken op de voorbije 74 edities. Wie waren de renners, hoe gebeurde de organisatie en wat zijn de 
meest opvallende verhalen uit de voorbije edities? Kom er tijdens de kermis alles over te weten op de 
tentoonstelling in het gemeentelijk museum.  

De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 30 juni, zondag 1 juli en maandag 2 juli, telkens van 
10 uur tot 18 uur. 

 
In 1951 schreef Petrus van Verre de overwinning van de Omloop Melle op zijn naam. 

(foto uit: De Gentenaar, 3 juli 1951) 
 

 
 

 
Speciaal voor de liefhebber van het boek 
 
Tweedehandse boekenverkoop (lage prijzen) 
georganiseerd door vzw Erfgoed De Gonde 
tijdens de openingsuren van de tentoonstelling in het  
 
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum 
Brusselsesteenweg 393 te Melle.
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Museale wandeling doorheen brouwerij Huyghe (deel 2) 
“Cambrinus”, koning van het bier 

door Daniël Lemmens 
 

 
In de geschiedenis van de brouwerswereld zijn de heilige Arnoldus en 
koning Cambrinus belangrijke hoofdpersonages. In de vorige bijdrage 
belichtten we uitvoerig de figuur van Arnoldus. Nu hebben we het over het 
ander boegbeeld, de schutspatroon van de brouwers: Cambrinus (ook 
Gambrinus). Die naam is wijd verspreid in de brouwerswereld. In Tsjechië 
is een brouwerij naar hem genoemd. Ook in Zutphen (Nederland) kennen 
we een stadsbrouwerij met die naam. Sommige merken gebruiken 
Cambrinus als biersoort. In ons land is er een organisatie  van 
bierliefhebbers Cambrinus. De leden verzamelen allerlei voorwerpen uit de 
brouwerijnijverheid en organiseren ruilbeurzen en tentoonstellingen. Menig 
café of taverne draagt ook die naam. 

In brouwerij Huyghe is de figuur van 
Cambrinus opvallend aanwezig. Zijn 
beeltenis is te vinden tussen 

brouwersvoorwerpen in de ruimte naast de bar. In de zaal prijkt zijn 
beeld boven de kast waarin glazen zijn tentoongesteld. Zijn 
opvallendste verschijningen zien we in de museumafdeling naast de 
nieuwe brouwzaal, gezeten op een bierton en een afbeelding op een 
reclamepaneel van de Aarschotse Bruine, een biertje dat door overname 
bij brouwerij Huyghe terecht kwam. Zijn afbeeldingen zijn verschillend. 
De ene keer is hij feestelijk uitgedost met een kroon op het hoofd met 
kleurrijke mantel omgord en een drinkbeker in de geheven hand. Een 
andere keer wat soberder in hout gesculpteerd waarvan de eenvoudige 
lijnen minder het bruisend genieten weergeven. De meest opmerkelijke 
afbeelding van Cambrinus is de figuur, in luidruchtige doen, zwaaiend 
met de armen en schrijlings gezeten op een ton. Bij nader toezien blijkt 
dit monumentje een juke-box te zijn, wonderwel passend in dit geheel. 

Wie was die Cambrinus eigenlijk en welke rol heeft hij gespeeld voor 
het brouwerijwezen?  

Voor alles was het zeker een mythisch personage waarvan de 
oorsprong altijd mysterieus is gebleven. De Romeinen gebruikten 
voor bier het woord cam naast cerevisia. Deze term werd in België 
en Noord-Frankrijk gebruikt voor de staaf waaraan de brouwketel 
boven het vuur werd opgehangen in een huisbrouwerij. Was het uit 
deze woorden dat zich het Noord-Franse cambier, dat brouwer 
betekent, ontwikkelde? En misschien de stadsnaam Cambrai in 
Frans-Vlaanderen? Dat is een mogelijke verklaring voor Cambrinus. 

Meestal wordt aangenomen dat Cambrinus een verbastering is van 
“Jan Primus”  (Jan de eerste). Hij werd geboren als zoon van hertog 
Hendrik III en Alix van Bourgondië in 1252 te Brussel. Hij regeerde 
al op zeer jeugdige leeftijd over Brabant dat toen een zeer machtig 
prinsbisdom van de Nederlanden was. Na de dood van zijn vader in 
1261, zette zijn moeder hertogin, het regentschap voort. Doordat 
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zijn oudere broer ongeschikt was voor dit ambt, nam Jan Primus de macht over in 1268. Een jaar later 
huwde hij met de dochter van de Franse koning die wat later kinderloos overleed. Hij hertrouwde met de 
dochter van Gwijde van Dampierre. 

De levensgenieter en zeer ontwikkelde Jan Primus werd gekenmerkt 
door stoutmoedigheid en degelijkheid waardoor hij een immense 
populariteit genoot. Hij kon vaak zijn krijgshaftige moed 
manifesteren. De beroemdste slag die hij wist te winnen was die van 
Worringen in 1288 waardoor hij het hertogdom Limburg kon 
veroveren. Maar hij stond vooral te boek om zijn gevoel voor politiek 
en zijn ongetemd verlangen de economie in zijn gebied te 
ontwikkelen. Als hertog groeide hij uit tot een weldoener en een 
ware held. Ook voor het bier werd hij een belangrijk figuur. Zo legde 
hij de kiem voor de Brabantse brouwnijverheid toen hij de Brusselse 
wethouders het recht gaf om vergunningen te verlenen voor het 
brouwen en verkopen van bier. Hij werd ere-president van de 
Brusselse brouwersgilde. Hij hield dan ook veel van het gerstenat. 
De legende wil dat hij tijdens een driedaags banket een enorme 
hoeveelheid bier achterover kiepte, genoeg om hem tot de koning 
van het bier te promoveren. Op zekere dag, na een glansrijke 
overwinning, nodigde Jan Primus alle edelen uit om de goede afloop 
te vieren. Hijzelf trok tijdens het feest naar het binnenplein waar zijn 
knechten en soldaten aan het fuiven waren. Om die ruwe bonken te 
kunnen toespreken beklom hij een stapel tonnen en ging schrijlings 

op de bovenste zitten. Met een schuimende kruik in zijn hand nam hij het woord en besloot met een 
flinke toast op zijn land en de gezondheid van zijn volk. Zo ging hij de legende in. Een andere liefde, 
namelijk die voor tornooien, zou hem fataal worden. Hij overleed aan de verwondingen die hij had 
opgelopen tijdens een tornooi in Lotharingen. Zijn lichaam werd ter plaatse verbrand en zijn beenderen 
volgens zijn eigen wilsbeschikking, midden in de kerk van het Franciscanerklooster van de 
Minderbroeders in Brussel bijgezet. De kloostergebouwen werden verwoest door Franse legers op het 
einde van de 17e eeuw. Men had nooit gedacht enige overblijfselen van de hertog van Brabant terug te 
vinden totdat in…   1988, bij uitgevoerde werken in de hoofdstad, vlakbij de Beurs, de ruïnes van het 
klooster werden blootgelegd. Momenteel zijn de overblijfselen van de laatst bekende verblijfplaats van 
Jan Primus ondergebracht in het museum Bruxella 1238. 
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Het Ovenveld 
van experiment tot volwaardig atelier 

voor beeldende kunsten 
30ste verjaardag 1988-2018 

door Michel De Roek 
 

 
EEN STAANDE ROMEINSE AARDEWERKOVEN ALS WARM EXPERIMENT  
Tijdens het eerste weekend van juli 1987 werd een staande Romeinse 
aardewerk-oven geconstrueerd en gestookt. De idee van dit voor Vlaanderen 
unieke experiment groeide stilaan en in vele geesten. De initiatiefnemende 
verenigingen en personen waren: het Gemeentelijk Museum, de 
Heemkundige Vereniging De Gonde, de Vrije Academie Gent vzw, 
pottenbakker Tjok Dessauvage en Archeoloog Johan Rommelaere. Ook het 
Gemeentebestuur en de Gemeentelijk Culturele Raad verleenden hun steun.  
 
Een dergelijk project van “experimentele archeologie” kon historische informatie bezorgen en tevens 
inspirerend werken op hedendaagse creaties. Concreet had men bij dit experiment twee doelen voor 
ogen: inzicht krijgen in de bouwtechnische aspecten van een dergelijke constructie en daarnaast 
informatie opdoen met betrekking tot het functioneren van dit type oven.  
 

Om dit experiment nog meer kracht en luister te geven werd er 
naast de boetseerwerken en potten van kunstenaars, ook een 
wedstrijd uitgeschreven op initiatief van de Heemkundige 
Vereniging De Gonde in samenwerking met de parochie Sint-
Martinus en onder auspiciën van het Gemeentebestuur en de 
Culturele raad om een nieuw beeld te laten vervaardigen in 
terracotta van O.L.Vrouw van smarten voor het kapelleke aan de 
begraafplaats. Er waren 9 inschrijvingen en de jury koos voor het 
beeld van Georges Leenknecht uit Bellem-Aalter. Dit beeld bevindt 
zich nog steeds in dit kapelleken.  

 
DE START VAN HET OVENVELD  
Op initiatief van de Heemkundige Vereniging De Gonde om met hedendaagse pottenbakkers en 
keramisten verder te experimenteren met het bakken van aardewerk, gebruik makend van de methoden 
door onze vroege voorouders, stimuleerden de uitbouw van een praktisch werkterrein voor - noem het 
maar - “experimentele archeologie”. In de loop van het jaar 1988 kreeg de vereniging de Gonde een stuk 
gemeentelijke grond ter beschikking, gelegen aan het sport- en recreatieterrein in de Kouterslag en 
leunend aan de plaats waar voornoemde vereniging in de beginjaren ‘70 restanten opgroef van wat ooit 
het kasteel Cortrosine was. Meteen gingen een aantal mensen enthousiast aan de slag. De 
basisinfrastructuur werd opgebouwd, en het terrein schoongemaakt.  
 

Een stenen koepeloven (gebaseerd op de staande 
Romeinse aardewerkoven) werd gebouwd op het terrein, 
die nog steeds het symbool van de naam “Ovenveld” op 
het terrein aanwezig is. De boetseergroep o.l.v. de 
beeldhouwer Chris Ferket, verbonden aan de Vrije 
Academie Gent vzw, waagde als eerste een experiment 
met voornoemde oven.  
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EEN NIEUW MONUMENT IN HET TEKEN VAN “KUNST EN LANDSCHAP”  
Op initiatief van de Heemkundige Vereniging De Gonde kreeg een prachtige, in steen 
gebeeldhouwde watervogel-groep, geschonken door de gemeente Melle, op 22 
september 1990 een definitieve bestemming. Het monument werd geplaatst in de 
omgeving van de Gonde-beek aan het Sport- en Recreatiecentrum in de Kouterslag 
te Melle. De idee om het monument te kappen ontstond dus vanuit de diepe 
bekommernis het beschreven landschap niet verloren te laten gaan. Tevens als een 
soort ode aan de natuur. De keuze van de watervogel-groep kwam er daar het Chris 
Ferket uit Deinze was opgevallen hoeveel reigers op hun tocht van Heusden naar de 
waterputten aan de andere zijde van de spoorweg, kwamen pauzeren aan de 
nabijgelegen "bassins". Hun nogal rauwe kreet had zijn aandacht getrokken. Samen 

met Erik Surmont, een goed schilder en tekenaar uit Gavere, die nog niet zo lang beeldhouwde, kreeg de 
idee vaste vorm en werd gestart met de uitvoering ervan.  
 

17 MEI 1992: Naar aanleiding van de verbondsdag te Melle voor 
heemkundige kringen bezochten de deelnemers in de late namiddag het 
Ovenveld, waar oude keramische baktechnieken werden gedemonstreerd 
en beeldhouwers aan de slag waren met Balegemse steen. 
 
9 JANUARI 1993 VAN OVENVELD NAAR KUNSTENCENTRUM  
De keramisten en beeldhouwers beslisten de werking een meer 

professionele wending te geven. Kwaliteit boven kwantiteit dus.  
 
Daardoor wilde men de mogelijkheid scheppen om naar buiten te treden. In het kader van Torhout, de 
cultuurstad van West-Vlaanderen in 1993 werd er deelgenomen met kleine beeldhouwwerken in Galerij 
Cassa Rintia.  
 
8 MEI SCULPTUUR – 4 LUIK  
Een prachtige openluchttentoonstelling voor beeldhouwkunst, werd onder grote 
publieke belangstelling, officieel geopend. Plaats van het gebeuren was een 
stukje Geraardsbergsesteenweg (tussen de watertoren en de spoorwegbrug) 

alsook de omgeving van de eerste twee "bassins" 
aan de Kouterslag. Het was een reizende tentoonstelling. Het cijfer 4 in 
de titel duidde op de vier locaties die deze expositie aandeed, met name 
Melle, Lovendegem, Ieper en Torhout.  
 
De bouw van het bijkomend 
keramiekatelier zat in de eindfase. Een 
aangepast lokaal drong zich uit 
noodzaak op. Temeer daar in de nabije 

toekomst regelmatig kortlopende cursussen (ook voor buiten-
staanders) werden gepland. Voorts bereidden ze weekends voor, rond 
initiatie in brons gieten en beeldhouwen in Balegemse steen.  
 

23 JUNI 1994 POËZIEROTONDE 
In het bijzijn van het voltallig Melse Schepencollege werd de 
"Poëzierotonde", gelegen langs de Ovenveldstraat te Melle, 
met de nodige luister ingehuldigd. Het betrof hier een 
initiatief uitgaande van het Kunst- en Vormingscentrum "Het 
Ovenveld", naar een idee van Chris Ferket. De praktische 
realisatie lag in hoofdzaak in handen van Paul Den Haese en 
Eric De Pauw. Financieel werd substantieel bijgesprongen 
door twee sponsors, met name de Firma Leus uit Melle en de 
bvba De Winter Bouwpromotie uit Oosterzele. Technische 
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ondersteuning kwam er vanuit het Gemeentebestuur van 
Melle. De beplanting rondom het monument danken we aan 
het Hoger Instituut voor Land- en Tuinbouw (H.I.L.T.) te 
Melle. Na een toespraak van Chris Ferket, namens het 
Kunst- en Vormingscentrum "Het Ovenveld”, werd het woord 
gevoerd door de heer Oscar De Backer, Schepen van 
Cultuur. Hij knipte ook het traditionele lint door zodat het 
talrijk opgekomen publiek het monument kon binnentreden. 
De literaire podiumgroep "De Reinaardiers" lazen de 
gedichten voor. Tot slot volgde een receptie aangeboden 
door het Melse Gemeentebestuur, onderwijl droegen de 
aanwezige dichters voor uit eigen werk.  
De "Poëzierotonde" bestaat uit een zevental grote arduinen 
platen in cirkelvorm opgesteld. Aan de binnenkant werd, op 
leesgrootte en in bronzen letters, dichtwerk aangebracht, dit 
van volgende dichters: Eric De Pauw, Moris De Smet, Jan 
D'Haese, Chris Ferket, Camille Melloy, Anton van Wilderode 
en Roger Wastijn. In het midden van de rotonde is een 

zitbank geplaatst, versierd met een door Stefaan Ponette uit arduin gehouwen beeld (vrouwenfiguur). Op 
Camille Melloy (Ṫ 1941) na, waren alle dichters aanwezig (zie foto).  
Met deze "Poëzierotonde" heeft de gemeente Melle er een mooi monument bij, een rustpunt ook voor de 
vele wandelaars die even literair willen verpozen. Vandaag staat de poëzierotonde op het pleintje tussen 
Schauwegemstraat en Geraardsbergsesteenweg 
 
Van 1995 tot 2005 werden workshops gegeven in de verschillende kunsttechnieken, deelname aan 
tentoonstellingen o.a. aan 25 jaar toerisme Meetjesland, opendeurdagen in de Tuinbouwschool te Melle, 
Wannegem Lede Beeldendorp enz.  
Op eigen terrein hield men open atelierdagen die op grote belangstelling van het publiek mochten 
rekenen en werkte men mee aan verschillende initiatieven door de Cultuurraad ingericht.  
In 2005 werd in samenwerking met de Bib te Melle een poëzieprogramma rond 10 jaar Poëzierotonde 
gepresenteerd. Chris Ferket de drijvende kracht en de bezieler van het Ovenveld was daarbij aanwezig 
als een van de enthousiaste deelnemers. Het was zijn laatste bijdrage aan het culturele gebeuren te 
Melle. De activiteiten in het Ovenveld verloren hun drijvende kracht en kwam op lager pitje te staan, met 
uitzondering van enkele leden die ijverig de ingeslagen weg verder bewandelden.  
Chris Ferket stierf op 18 juni 2009 en werd begraven op het Campo Santo te St-Amandsberg. 

 
In 2008 gaf de Heemkundige Vereniging aan het Gemeentebestuur 
te kennen de leiding en support van het Ovenveld zelf niet meer uit 
te oefenen en over te dragen aan het Gemeentebestuur.  
Daarop gaven enkele resterende leden van het Ovenveld de wens te 
kennen samen met de Kunstgroep-M de leiding over te nemen. Er 
werd een nieuw bestuur samengesteld, een vzw in het leven 
geroepen en een nieuwe naam bedacht: vzw Ovenveld & 
Kunstgroep-M en een gebruikersreglement met het 
Gemeentebestuur goedgekeurd. 
 

2009 START VAN VZW OVENVELD & KUNSTGROEP-M  
Met goeie moed en doorzettingsvermogen werd de nieuwe groep opgestart en werden door het 
Gemeentebestuur aanpassingswerken uitgevoerd aan de infrastructuur.  
De volgende jaren werden tot op heden verschillende nieuwe initiatieven ondernomen zoals:  
workshops schilderen en tekenen, boetseren, pottendraaien, beeldhouwen en etsen en linosnede. 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts: de dichters Moris 
De Smet, Eric De Pauw, Jan D'Haese, 
Roger Wastijn, Anton van Wilderode en 
Chris Ferket alsook de beeldhouwer 
Stefaan Ponette.	
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EEN ONTROEREND EN ONVERGETELIJK MOMENT  
Dat het Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld op een gemeentelijk terrein vorm kreeg was 
grotendeels te danken aan de toen fungerende voorzitter van de Heemkundige Vereniging De Gonde, 
Paul Den Haese. Het werd een centrum voor keramiek en beeldhouwkunst. Talloze cursussen werden er 
georganiseerd. Vele stenen monumenten werden er gecreëerd en vonden een vaste stek in steden en 
gemeenten in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Paul zelf was ook altijd een kunstenaar geweest (hij 
was overigens jaren een actief lid van Kunstgroep-M), hij kon bijzonder goed schilderen, tekenen en 
etsen.  
Uit dankbaarheid voor zoveel engagement werd op 28 juni 2014 een passend monument onthuld bij de 
ingang op van het Ovenveldplein.  
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De vermeldingen van onderpastoor Henricus Enghels in het 
parochieregister van 1779 te Gontrode 

door Luc De Ruyver & Ginette Desmet 
foto’s: Michel De Roek 

 
Van de kleine gemeente Gontrode is weinig archief bewaard gebleven en dit vooral voor de periode vóór 
1796 (Ancien Régime). De bewaard gebleven staten van goed (boedelbeschrijvingen van overledenen 
met minderjarige erfgenamen) uit deze periode zijn voor Gontrode heel beperkt in aantal. Pas vanaf 
1796 leveren de volkstelling van dit jaar en de akten van de burgerlijke stand die toen werden ingevoerd, 
voor het eerst een idee op van de beroepen van de inwoners.  
 

In 1779 was Walter(us) De Bal, pastoor van Gontrode sedert 
1748, te ziek om zijn functie nog naar behoren te kunnen 
uitoefenen. Hij zou trouwens op 1 mei 1780 te Gontrode 
overlijden. Tijdens zijn ziekte was het onderpastoor Henricus 
Enghels die tijdelijk de taken van de pastoor overnam. Daartoe 
behoorde ook het registreren van de dopen, huwelijken en 
overlijdens in de parochie in de parochieregisters.  
 
Parochieregisters uit het Ancien Régime vermeldden zelden 
beroepen, met uitzondering van enkele hoge functies zoals 
burgemeesters, baljuws en pastoors. Eigenaardig genoeg 

vormde onderpastoor Enghels een uitzondering op de regel en vermeldde hij ook - voornamelijk in de 
overlijdensakten - het beroep van de overledene. Het Latijn van Enghels was eerder beperkt. De 
nagenoeg geijkte Latijnse standaardformuleringen in de akten vulde hij - als hij het beroep noteerde - 
aan met Nederlandse woorden. We overlopen even de verschillende Nederlandstalige aanvullingen.  

 
Op 7 januari 1779 overleed de 44-jarige Judocus Franciscus Van der Haegen, echtgenoot van Joanna 
Livina De Mulder. Hij was behalve mulder, voordien ook burgemeester geweest van Gontrode en dit van 
1768 tot 1785; waarschijnlijk betrok hij de watermolen in Gontrode. Zijn weduwe hertrouwde op 28 
november van hetzelfde jaar met landbouwer Adrianus Franciscus Van der Meulen en ook in deze 
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trouwakte smokkelde de onderpastoor een paar Nederlandse woorden in de Latijnse tekst. De 
watermolen stond in de Watermolenstraat, nu de hoeve van de familie Van Cauwenberghe. Uitwendig is 
er niets meer te zien van die vroegere molen en ook de landschappelijke omgeving is nu totaal 
veranderd.  
 
Joannes Franciscus Verspeeten overleed te Gontrode op 23 maart 1779. Hij had dezelfde voornaam als 
zijn vader die als pachter werd vermeld en echtgenoot was van Cornelia Steenhout. In de volkstelling van 
1796 vinden we Frans Verspeeten terug als landsman, woonachtig in de Driesch. Behalve zijn echtgenote 
Cornelia Steenhaut waren er dan nog een 21-jarige zoon Geeraert en een 17-jarige dochter Regina in 
leven. De 22-jarige Livinus Valkenaer was er toen knecht en de 13-jarige Pieter Joannes De Moor woonde 
er ook in als koeijwachter. Beide knechten verbleven sinds 1795 in Gontrode.  
 
Op 22 mei 1779 verwisselde Anna Christina De Vreese het aardse voor het eeuwige, zij was het 
dochtertje van Petrus Jacobus De Vreese en Maria Walraven. Pieter Jacobus werd in het 
begrafenisregister vermeld als ontfanger ende saeme bockweypelder van dese parochie. Ook hij werd 
vermeld als burgemeester van Gontrode; hij vervulde die functie tijdens de periode van 1762 tot 1768.  
	
In 1774 had hij een aanvraag ingediend aan de landsheer, de markies van Rode dat hij: geirne saude 
oprichten eene hantmeulen tot het pellen ende maelen van boucquyt. Volgens de volkstelling van 1796 
woonde Pieter Jacobus De Vreese als ontvanger met zijn 31-jarige echtgenote, Theresia De Geijter toen 
in de Capellestraete. Hij was toen 48 jaar en vader van Joannes Baptiste (26 jaar) en Engelbertus (14 
jaar), een derde kind, jonger dan 12 jaar werd niet met naam vermeld. Waarschijnlijk is J.B. De Vreeze 
die in 1819 aanvaard werd als schoolonderwijzer te Gontrode zijn zoon Joannes Baptist(e). De 
plaatsnamen Driesch en Capellestraete zijn nu samengebracht in de naam Kapellendries. 
 

Boekweit is geen graangewas (= grassenfamilie) maar een plant uit de 
duizendknoopfamilie die tijdens het Ancien Régime veel gekweekt werd. Het is 
een eenjarige plant met een holle, recht opgaande stengel. De 
duizendknoopfamilie is goed herkenbaar aan de gelede, vaak van dikke 
knopen voorziene stengel en door het vliezige kokertje dat die stengel 
omgeeft, overal waar er een blad aan bevestigd is. Boekweit gedijde ook heel 
goed op arme en zandige gronden en bemesting van de grond was vooraf niet 
nodig. Het dichte loof verstikte alle ondergroei en na de oogst beschikte de 
boer over een onkruidvrije akker. De bloemen zijn zeer honingrijk en uiterst 
aantrekkelijk voor bijen en de stengels en bladeren zijn tevens een heel goed 
veevoer. De plant zou afkomstig zijn uit Midden-Azië of het Midden- Oosten 
(Fr. sarrasin.) De naamgeving verwijst naar de beukennootjes - wegens de 
gelijkenis van de driekantige vruchtjes - ( boek = beuk) en (weit = tarwe). 
Eigenlijk betekent het woord dus: beukentarwe.  
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Op 14 juli 1779 stierf Petronilla Van den Hende, weduwe van Joannes Baptiste D’Hont, hebbende in haer 
leven eene kleyne pachterheye bedreven.  
 
Bij het overlijden van Adriana Marie Tolliers op 11 december 1779 werd het beroep “aggricola hujus 
parochia ex majoribus” vermeld. Het Latijnse woord voor landbouwster kende Enghels blijkbaar wel. Wat 
de betekenis is van ex majoribus ontgaat ons. 

Op 22 mei 1780 overleed pastoor Walterus De Bal, die 32 jaar lang 
van dienst was geweest in Gontrode. Hij was afkomstig van Tongerlo, 
was 70 jaar oud geworden en kreeg zijn laatste rustplaats in de kerk. 
In 1854-1855 werd de oude kerk van Gontrode afgebroken en de 
huidige kerk opgericht. In vijf ruitvormige witmarmeren grafstenen 
van geestelijken werden uit de oude kerk gerecupereerd en in de 
vloer van de sacristie ingevoegd. Jammer genoeg zijn er enkele van 
die grafstenen ondertussen zwaar afgesleten. Door eliminatie van de 
leesbare opschriften mogen we besluiten dat de grafsteen van pastoor 
De Bal nagenoeg volledig afgesleten is. Hij werd opgevolgd door 
pastoor Jacob Philip Verreyt. Deze noteerde de beroepen van zijn 
parochianen niet, hij stierf op 18 september 1801 te Gontrode.  
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Mineraalwaterkruik, jeneverkruik en Rigabalsemkruik: 
houd ze uit elkaar! 
door Ginette Desmet 

 
 

Wie het niet weet en oppervlakkig kijkt haalt een mineraalwaterkruikje, een Riga-balsemkruikje en een 
jeneverkruikje door elkaar en beschouwt het als “één pot nat”. De vormgeving van die kruikjes is immers 
nagenoeg identiek maar de inhoud was wel sterk verschillend. Pas als je even let op de ingestempelde 
merken, valt het op dat je -qua inhoudsfunctie- met onderling verschillende voorwerpen hebt te maken. 

Mineraalwaterkruiken 

Al omstreeks 1700 werd mineraalwater uit Duitse kuuroorden naar 
andere Europese landen, zelfs naar overzeese continenten verstuurd. 
Mineraalwater werd gebruikt als geneesmiddel tegen allerlei kwalen 
zoals, nier-, gal- en maagaandoeningen, reumatische kwalen en 
dergelijke meer. De kruiken waarin het mineraalwater voor verzending 
werden verpakt, waren tijdens die periode een product van Duitse 
pottenbakkers. Ze werden handmatig gedraaid op een 
pottenbakkersschijf, het aanzetten van het oortje en het zetten van de 
stempels was vrouwenwerk. De kruiken waren gemaakt uit een kleisoort 
die op een hoge temperatuur (1150 à 1200 °C) werden gebakken 
waardoor een waterdicht product werd verkregen (het zogenaamde 
steengoed of grès). De kleur van het baksel was variabel, afhankelijk 
van de in de klei aanwezige mineralen, ijzeroxiden gaven de ceramiek 
een bruinig rood uitzicht, indien er geen ijzeroxides in de klei aanwezig 
waren kreeg je een grijs baksel. De kruiken werden in verschillende 
formaten geleverd.  

 

 

 

 

De bodems van deze kruiken 
vertonen een kenmerkend 
lijnenpatroon, ontstaan doordat 
de kruik met behulp van een 
draad van de nog na-draaiende 
pottenbakkersschijf werd 
getrokken.  

Toen de concurrentie van de glazen flessen te vlug steeg werd in 1879 overgeschakeld naar het gebruik 
van een kruikenpers waardoor het fabricageproces sneller verliep. Desondanks werden de 
mineraalwaterkruiken omstreeks de jaren 1900 volledig door de glazen flessen verdrongen, deze waren 
lager van gewicht en dat resulteerde in minder transportkosten. 

 

(van l. naar r.) jeneverkruik, 
mineraalwaterkruikje en 
rigabalsemkruikje	
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De verkoop van mineraalwater was oorspronkelijk in handen van apothekers, aangezien mineraalwater 
toen voornamelijk therapeutisch werd gebruikt. Vergelijk even de namen en de adressen die in de 
“Wegwijzer van Gend” (1827) vermeld staan onder de rubrieken: magazijnen van Spa en Selterwaters en 
apothekers. 
 

 

Het best bekende en meest gedronken Duitse bronwater was het Selterswater, het cirkelvormig merk is 
een schematische voorstelling van een gekroonde arend met gespreide vleugels, met rondom in 
drukletters: Selters Nassau. 

 

Er waren echter nog talrijke andere bronnen in de Duitse kuuroorden: Niederselters, Apollinaris, 
Gerolstein, Schwalheim, Tönistein, Ems, de lijst is schier eindeloos en van iedere bron zijn - volgens de 
tijdsperiode - soms ook diverse bronmerken gekend. Het merk van Niederselters heeft dezelfde 
figuratieve voorstelling met eromheen: Niederselters Nassau en onder het merk een horizontale 
tekststempel: glich Preussische Brunnen-Verwaltung.  
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Ook Spawater dat in soortgelijke kruiken te koop werd aangeboden was heel populair.  

 

     de Geronstère bron te Spa rond 1733              getekende afbeelding van Spa-merk 

Rigabalsem kruiken  

De Rigabalsem kruiken hebben een identieke vormgeving als de 
mineraalwaterkruikjes, het zijn eveneens cilindrische 
steengoedkruikjes. Nagenoeg altijd hebben ze een stempel onder het 
oor.  
Rigabalsem was een soort wondermedicijn, een alcoholische 
kruidendrank met niet minder dan 24 verschillende ingrëdienten, rond 
het midden van de 18de eeuw ontwikkeld te Riga door Abraham Kunze. 
Het drankje was o.a. werkzaam tegen verkoudheid, tegen koliek en 
ideaal voor de spijsvertering, zodoende werd het zowel in de farmacie 
als in de keuken gebruikt. Na de dood van Kunze, nam rond het 
midden van de 19de eeuw de firma Wolfschmidt de productie over van 
zijn erfgenamen. Een klein exemplaar uit de collectie van het 
gemeentelijk museum met een inhoud van een kwart liter draagt nog 
een opgekleefd zwart glanzend etiket van de firma A. Wolfschmidt en 
een klein etiket onder het oor draagt het trotse opschrift: Paris Grand 
Prix 1900. Een ander groter en nogal gehavend etiket geeft een 
overzicht van alle prijzen die ooit tijdens nijverheidstentoonstellingen 
aan de firma werden uitgereikt. De vroegste vermelding dateert uit 
1860 waar ze te Sint-Petersburg een zilveren medaille behaalden, de 
laatst vermelde prijs was een eervol diploma verworven in 1901. Rond 
het korte kruikhalsje is een touwtje geknoopt met een loodje waarop je Riga kunt ontcijferen. 
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Jeneverkruikjes 

Het best bekend en als het ware in ons collectieve geheugen gegrift zijn de jeneverkruikjes. Ze werden 
het langst aangemaakt en waarschijnlijk het meest verkocht in de handel.  

De liter gebruikt als inhoudsmaat dateert van 1793 toen dit tijdens de Franse revolutie werd ingevoerd. 
Een kan is een vroeger gebruikte inhoudsmaat die variabel was van streek tot streek (van 1,4 tot 2 liter). 
In 1820 werd in onze streken het Nederlands metriek stelsel ingevoerd en de inhoud van 1 kan werd 
gelijkgesteld met 1 liter. In 1869 werd de benaming afgeschaft. 

 

In de 20ste eeuw hadden de jeneverkruiken dikwijls een 
merk-etiket. Een fraai etiket is dat van “Oude Genever 
Ernest”. 
In de rechtse hoek onderaan staat het monogram LB. Dit 
is een verwijzing naar L. Bauwens, een handelaar in 
alcoholische dranken die in de Burgstraat te Gent woonde.  

Bibliografie  

Uitgebreide artikels over mineraalwaterkruiken zijn 
eertijds verschenen in het ter-ziele-gegane tijdschrift 
“Antiek”. 

Een beknopte selectie van de meest relevante artikels:  

D. A. Wittop Koning / Mineraalwaterkruiken in Antiek 10de 
jaargang n°9, pag. 853 t/m 867. 

D. A. Wittop Koning / Rigabalsem in Antiek 15de jaargang 
n°3 pag. 133 t/m 134. 

H. Nienhaus / Mineraalwaterkruiken van grès met 
zoutglazuur, bron- en fabrikantenmerken, Antiek  15de 
jaargang n° 9, pag. 489 t/m 509. De afbeelding van het 
Spawatermerk komt uit dit artikel. 

H. Nienhaus / Mineraalwaterkruiken en hun bronmerken, Antiek 19de jaargang n°7 pag. 357 t/m 369. De 
foto en de prent van de Geronstèrebron te Spa komt uit dit artikel. 

 
Alle afgebeelde objecten bevinden zich in de heemkundige verzameling van het MAD (Gemeentelijk 

Museum, Archief en Documentatiecentrum) te Melle.
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Het Hulp- en Voedingscomiteit 
door Hannah Van der Auwera 

 

Wanneer het Duitse leger in augustus 1914 ons land binnenvalt, is dit het begin van vier moeilijke jaren 
voor de burgerbevolking. Niet alleen leeft de bevolking in onzekerheid over geliefden aan het front en 
moeten ze zich aanpassen aan de Duitse aanwezigheid en aan nieuwe wetten, maar ook honger wordt 
een onderdeel van het dagelijks leven. Vier jaar lang is de bevolking afhankelijk van de 
voedselbevoorrading door de verschillende lokale hulp- en voedingscomiteiten, ook hier in Melle. Een deel 
van het archief van het Hulp- en voedingscomiteit uit Melle werd in februari geschonken aan het 
gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum (MAD).  

Wanneer de oorlog uitbreekt, blokkeert de Britse vloot de handelsstroom naar Duitsland en de bezette 
gebieden. Voor België was dit dramatisch. Ons land was voor de oorlog een van de meest 
geïndustrialiseerde landen ter wereld en voor een groot deel afhankelijk van de invoer van 
levensmiddelen uit het buitenland. De voedselprijzen gingen razendsnel de hoogte in en er dreigde 
hongersnood uit te breken als gevolg van de snel slinkende voorraden, de opeising van levensmiddelen 
door het Duitse leger en een slechte verdeling van het beschikbare voedsel. In oktober en november 
eiste het Duitse leger ook in Melle grote hoeveelheden levensmiddelen op: de bevolking werd verplicht 
om o.a. 750 kg aardappelen te leveren, 290 zoute haringen, meer dan 460 kg vlees en daarnaast ook 
nog veevoeder, petroleum, hout, zeep en specerijen. 

Al snel ontstonden er overal in het land kleine private initiatieven die zich inspanden om de 
hulpbehoevende bevolking bij te staan, onder meer in Brussel. Verschillende organisaties sloten zich bij 
het Brusselse initiatief aan en eind oktober was het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit een feit. Vier 

jaar lang zou de organisatie instaan voor de 
voedselbevoorrading van het bezette België. Het NHC 
kocht levensmiddelen aan bij de lokale boeren, bij de 
Duitse overheid en van The Commission for Relief in 
Belgium. Deze laatste organisatie was opgericht in 
Amerika door de latere president Hoover, om het Poor 
Little Belgium te ondersteunen tijdens de oorlog. De 
aangekochte levensmiddelen werden gerantsoeneerd en 
verdeeld over de verschillende lokale afdelingen.  

In februari 1915 werden in Melle de bestuursleden van 
het lokale comiteit verkozen. Burgemeester van 
Pottelsberghe de la Potterie werd verkozen tot 
voorzitter, maar stond deze plaats af aan François Spae, 
op dat moment eerste schepen van de gemeente. 
Andere leden van het comiteit waren de heren De 
Mulder, Pauwels en Sanspeur. De gemeentesecretaris 
Remi De Coster zou tot september 1915 secretaris zijn. 
De documenten die werden geschonken aan het MAD 
zijn afkomstig uit zijn archief, en geven dan ook goed 
beeld van de werking van het lokale comiteit tijdens het 
eerste oorlogsjaar.  

Het archiefje bevat onder andere een groot aantal 
vragen om hulp van Mellenaars aan de leden van het 
lokale comiteit, lijsten van hulpbehoevenden en 
werkingsverslagen.  



 

De Gonde 2018 nr. 1-2            - 23 - 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de vragen om hulp zien we dat het 
Comiteit niet alleen voedsel verdeelde, maar 
ook kolen, brandstof en kledij. Voor de armen 
organiseerden ze soepkeukens en deelde ze 
gratis rantsoenkaarten uit. Uit een lijst die 
werd opgesteld op vraag van het Nationaal 
Comité, leren we dat Melle iets meer dan 150 
werklozen telde en dat er 200 personen 
waren ingeschreven voor de soepkeukens. 
Het waren echter niet alleen armen, 
werklozen, zieken en bejaarden die tijdens de 
oorlog afhankelijk waren van de 
voedselbedeling. Ook steeds meer leden van 
de middenklasse deden een beroep op de 
diensten van het comiteit.  

Het Comiteit probeerde de bevolking ook op 
andere manieren te helpen: op 2 mei 1915 
organiseerde het Comiteit bijvoorbeeld een 
voordracht over “huishoudkunde”, waarbij de 
huisvrouwen uit Melle allerlei aanwijzingen en 
praktische tips kregen om hun huishouden in 
deze moeilijke tijden beter te organiseren. 
Ook in de kranten verschenen regelmatig 
recepten en artikels over de oorlogskeuken, 
waarin vrouwen de raad kregen om spaarzaam om te gaan met het beschikbare voedsel. In de recepten 
lag de nadruk vaak op aardappelen en groenten. 
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Hoewel de voedselhulp voor een groot deel gefinancierd werd door de VS, werd er uiteraard ook een 
inspanning verwacht van de lokale besturen. Deze inspanning woog zeker in oorlogstijd vaak zwaar door. 
In februari 1916 zag het gemeentebestuur van Melle zich genoodzaakt om een lening aan te gaan om op 
die manier de hulpverlening te kunnen verderzetten. Personen die gelden ter beschikking hadden, 
werden aangemoedigd om deze uit te lenen aan het gemeentebestuur. De gemeente verzekerde 
iedereen ervan dat het geld goed besteed zou worden en dat het hier om een edelmoedig werk ging. 

De voedseltekorten zouden gedurende de hele oorlog blijven bestaan. De buitenlandse import bedroeg in 
1917 16% van deze uit 1913, en ook de binnenlandse productie kon de vraag niet bijbenen. België zou 
nog tot in 1919 afhankelijk blijven van de import van voedsel uit de VS. Om hun dankbaarheid te tonen 
aan de Amerikanen, gingen veel schoolkinderen na de oorlog op de foto met bordjes waarop teksten 
geschreven stonden als “As a gift of their gratitude from the Belgium children of Melle to the american of 
Hinton”. Deze foto’s werden dan opgestuurd naar de hulpverleners in Amerika. Ook in Melle werden 
dergelijke foto’s genomen. 

Het archief van Remi De Coster bevat niet alleen stukken over het Hulp- en Voedingscomiteit, maar ook 
andere documenten uit de Eerste Wereldoorlog. Zo liet het gemeentebestuur in augustus 1914 alle 
wapens bij de burgerbevolking inzamelen om problemen te voorkomen.1 In het archief vinden we een 
lijst terug van alle Mellenaars die bij het begin van de oorlog hun wapen hadden ingeleverd. Daarnaast 
vinden we ook briefwisseling en lijsten van de vluchtelingen die in september 1914 werden opgevangen 
in Melle en het schadedossier dat de broers de Coster indienden na de oorlog. Dit laatste dossier bevat 
onder andere het inkwartieringsbiljet dat Remi De Coster verplichtte om onderdak te verlenen aan een 
Duitse luitenant en zijn onderofficier. 

Het archief en de volledige inventaris zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Museum, Archief en 
Documentatiecentrum. 

Bronnen 
B. DEMASURE, “Honger tijdens 1914-1918”, Landbouw, voeding en de Eerste Wereldoorlog 
(https://www.boterbijdeviswo1.be/verhalen/maatschappij/honger-tijdens-1914-1918/, geraadpleegd op 13/05/2018). 

B. DEMASURE, “Het Nationaal Hulp- en Voedingscomité redt de bevolking”, Landbouw, voeding en de Eerste 
Wereldoorlog (https://www.boterbijdeviswo1.be/verhalen/maatschappij/het-nationaal-hulp-en-voedingscomite-redt-
de-bevolking/, geraadpleegd op 13/05 2018). 

Collectie MAD, Verzameling Familiearchieven, Archief De Coster. 

																																																													
1	In	verschillende	steden	en	gemeenten,	de	bekendste	voorbeelden	zijn	misschien	Leuven	en	Aarschot,	werd	de	
burgerbevolking	ervan	beschuldigd	de	Duitse	soldaten	onder	vuur	te	hebben	genomen.	De	gevolgen	waren	zware	
represailles,	waarbij	alles	samen	honderden	burgerslachtoffers	vielen.	



 

De Gonde 2018 nr. 1-2            - 25 - 

	

	

 

Heemkundig nieuws 
door Daniël Lemmens 

 
 

Een aangenaam “weerzien” met Anton van 
Wilderode 

Reizen op Versvoeten 

 

2018 is een Van Wilderodejaar: 100 jaar geleden 
werd hij te Moerbeke geboren, 20 jaar geleden 
stierf hij te Sint-Niklaas. Melle kon deze 
gelegenheid niet laten voorbijgaan. Vele keren 
was Anton hier te gast met lezingen, feestredes, 
vieringen, inhuldigingen en heel wat activiteiten 
werden georganiseerd rond zijn persoon.  

 

Op donderdag 19 april werd onze vernieuwde bibliotheek voor het eerst in gebruik genomen met een 
voordracht van de nicht van Anton, Hildegard Coupé, “ Reizen op Versvoeten “. Wat wellicht velen niet 
weten is dat Anton een verwoed reiziger was die vele landen bezocht. “Reizen is voor mij verhevigd 
leven “, zei hij. Hildegard, die jarenlang de inboedel van het woonhuis van de auteur inventariseerde, 
ploos zijn (reis)dagboeken van naald tot draad uit. Een reflectie van deze lectuur, geïllustreerd met  
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talrijke reisgedichten, gaf een ongewoon beeld van Anton van Wilderode. Hierin werd hij belicht als “ een 
reiziger doorheen Europa “. Deze lezing werd daarbij ondersteund door een powerpointpresentatie 
met foto’s en teksten uit zijn reisdagboeken. 

Hierbij kwam een totaal ander aspect van de figuur van van Wilderode aan bod dat door de meer dan 50 
aanwezigen fel werd gesmaakt. We danken het bibliotheekpersoneel en vooral Rita en Rudy voor het in 
orde brengen van de nieuwe zaal op zo’n korte tijd. 

Aansluitend hierbij willen we vermelden dat op zaterdag 30 juni een openluchtherdenkingsdag plaats 
heeft aan het van Wilderodehuis, Dorpvaart 70 te Moerbeke-Waas waarop alle geïnteresseerden zijn 
uitgenodigd. Het start om 14.00 met de ontvangst van de bezoekers. Daarna volgt de onthulling van 
een gemeentelijk infobord en de presentatie van de mooiste tien kindertekeningen over het leven van 
van Wilderode. Na een muzikaal intermezzo krijgen we een voordracht met als thema Oorlog en 
Vrede. De herdenkingstoespraak wordt gehouden door kunstenaar Harold van de Perre gevolgd door 
de uitreiking van de herdenkingsprijs 2018.Tot slot kan men nog genieten van een receptie in de tuin. 
Om 18.00 is er een eucharistievierng in de kerk met teksten van van Wilderode. De toegang is gratis 
en iedereen is welkom. 

Erfgoedcel De Viersprong start met onroerend erfgoed 

Sedert 16 april werd Sofie Moeykens aangesteld 
als erfgoedcoördinator archeologisch, 
landschappelijk en bouwkundig erfgoed. Zoals 
men wellicht weet was onze erfgoedcel 
uitsluitend bevoegd voor roerend erfgoed. Op 
initiatief van de gemeente Merelbeke werd aan 
de Vlaamse Gemeenschap gevraagd dit uit te 
breiden met onroerend erfgoed wat werd 
toegestaan. Nu kan er op dit gebied ook 
samengewerkt worden met de gemeenten 
Oosterzele, Merelbeke, Sint-Lievens Houtem, 
Destelbergen en Lochristi. 

Ingemaakt erfgoed 

De voorbije maanden werd er heel wat aandacht besteed aan het thema “Van gemeentemuseum naar 
gemeenschapsmuseum”. Men hield infovergaderingen om het nieuwe concept kenbaar te maken en 
om gedachten uit te wisselen. Dit kadert trouwens in een reeks pilootprojecten van FARO rond 
erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Zo verscheen er een tijdje geleden aan het gemeentelijk 
museum een plantenkar met bokalen waarin teksten, foto’s en voorwerpen zaten afkomstig van  
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personen met angst- en stemmingsstoornissen. Voordien hadden ze een bezoek gebracht aan de 
museumzolder waar ze een bonte verzameling van voorwerpen aantroffen uit het dagelijks leven van hun 
ouders of grootouders. Ze konden hierover honderduit vertellen en gevoelens uiten. Hierna kregen de 
deelnemers een inmaakpot mee naar huis met als opdracht een voorwerp uit hun eigen collectie te 
kiezen die voor hen waardevol is. Tijdens hun laatste bijeenkomst werden hun verhalen hieromtrent 
genoteerd en opgeladen naar de ErfgoedApp. Een geslaagd initiatief dat een verruiming betekent van de 
rol van een museum ten dienste van  kwetsbare groepen uit de samenleving. 

Archief van Camille Melloy komt naar Melle 

Onze bekendste Melse literator Camille Melloy (pseudoniem van 
Camille De Paepe) verbleef de laatste jaren van zijn leven in 
Waasmunster als aalmoezenier van de Rozenbergabdij. Hij 
overleed in 1941 te Sint-Niklaas. Zijn bibliotheek werd, op voorstel 
van de heer Henri de Lovinfosse, die hiervoor een prachtig meubel liet 
vervaardigen, door de familie De Paepe geschonken aan Bibliotheca 
Wasiana, een v.z.w. die haar zetel heeft in de Stedelijke Bibliotheek 
van Sint-Niklaas. Deze vereniging verzamelt werken die ofwel door 
Waaslanders zijn geschreven, ofwel in het Land van Waas zijn 
gepubliceerd, ofwel over het Land van Waas en zijn bewoners 
handelen. Zij aanvaardt ook schenkingen zoals de nalatenschap van 
Camille Melloy, die zijn laatste jaren in het Waasland heeft 
doorgebracht.                                                                                              

De plechtige overhandiging van het Melloy-fonds vond plaats op 5 
december 1948, zeven jaar na zijn overlijden, door zijn broer pater 
Theofiel De Paepe, namens de familie. De gelegenheidsrede in het 
Nederlands werd uitgesproken door literator Dr. Albert Van Driessche 
en in het Frans door Prof. Dr. Charles de Trooz, gewezen leerling en 
vriend van Camille Melloy.                                                                   
De verzameling bestaat uit de werken van Camille Melloy uitgegeven in 
boekvorm (dichtwerken, prozawerken, reisverhalen, boeken voor de 
jeugd), bijdragen gepubliceerd in periodieken en bloemlezingen. Verder 
bestaat de verzameling nog uit talrijke werken van diverse auteurs  met 
opdrachten aan Melloy. Anderzijds werd het fonds nog verrijkt met werk 
door Melloy geschreven maar afkomstig van en opgedragen aan zijn 
broer Joseph De Paepe. 
Naast het gedrukt werk omvat de verzameling ook voor een belangrijk 
deel handschriften, kranten, foto’s en ander persoonlijke voorwerpen. 

Op initiatief van de Heemkundige Vereniging 
De Gonde werd door het gemeentebestuur 
een aanvraag ingediend om deze bibliotheek 
over te brengen naar het geboortedorp van 
Camille Melloy. Op die manier zou verder onderzoek gemakkelijker kunnen 
gebeuren. Deze nieuwe aanwinst zal een vaste plaats krijgen in onze 
vernieuwde Gemeentelijke Bibliotheek en ten dienste staan van 
geïnteresseerden zowel voor lectuur als voor studiewerk. 

 

 

Prof. Dr. Charles de Trooz 
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Verdwenen verenigingen: Kultuur en Leven (1956-2004) 
door Daniël Lemmens 

 
 
Kultuur en Leven bekleedde jarenlang een unieke plaats in het 
culturele leven van Melle en dit om diverse redenen. In de eerste 
plaats is die organisatie niet ontstaan als een onderdeel van een 
landelijk gestructureerd geheel zoals we er vele kennen: 
Davidsfonds, Willemsfonds, Vermeylenfonds, Okra, Neos, Markant… 
Kultuur en Leven was een zelfstandige vereniging met een eigen 
visie en eigen accenten. Het valt ook op dat de oprichters vooral 
academici waren die zich, zij het ongewild, vooral richtten tot de 
midden- en hogere klasse. In onze gemeente verbleven heel wat 
werknemers van de landbouw- en proefstations die een dankbaar 
publiek vormden naast de autochtone intellectuelen van de 
gemeente. 
Wanneer een organisatie zijn activiteiten stopzet is dat meestal het 

gevolg van een dalende interesse, zoals dat ook bij Kultuur en Leven het geval is geweest, maar men 
verdwijnt dan in alle stilte. Bij Kultuur en Leven was dit geenszins het geval. Men wou in schoonheid 
eindigen en organiseerde daarom een feestelijke slotbijeenkomst op 24 oktober 2004. Dit werd 
voorafgegaan door een Eucharistieviering in de kapel van Melle Vogelhoek, opgedragen door bestuurslid 
E.H. Baert, gevolgd door een korte plechtigheid en uitgebreide lunch in de salons ’t Groenhof in de 
Wautersdreef. 
Bij het afsluiten van hun werking besloot het bestuur het hele archief van de vereniging over te maken 
aan het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum als een waardevol deel van het lokale 
cultuurpatrimonium. Hiervan maakten we dankbaar gebruik bij het schrijven van dit artikel. 
 
Ontstaan 
We schrijven 5 oktober 1956. De mensen van Melle Vogelhoek waren volop bezig met de wederopbouw 
van de gemeenschap die door de oorlog zo vreselijk verwoest was. De nieuwe kerk van Flora, het 
levenswerk van pastoor Claus, stond enigszins symbool voor die hernieuwde aanpak. In die sfeer 
ontstond Kultuur en Leven. Op initiatief van onderpastoor Buysse kwamen een aantal academici van de 
parochie samen ten huize van prof. Derwael, met name de heren Peeters, Vanschoubroek, Criel, 
Verplanken, De Wilde en Van Damme. In het kader van de volksontwikkeling wilden ze een kulturele 
kring oprichten waar eminente sprekers voordrachten zouden houden op hoog niveau over kunst , 
wetenschappen, godsdienst. De nieuwe vereniging zou een dubbele doelstelling hebben: instructief zijn 
en geestelijk verheffend op christelijke basis. Er zou geen entreegeld gevraagd worden en de financiering 
zou komen van subsidies van het gemeentebestuur, het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur 
en vrijwillige bijdragen van academici uit de omgeving en andere instanties. Op die eerste 
startvergadering werd prof. Frans Van Schoubroek tot voorzitter gekozen, een taak die hij zou uitoefenen 
tot 1973. De heer Paul De Wilde werd aangesteld als secretaris. De naam van de nieuwe vereniging werd 
Kultuur en Leven. 
 
Werking 
Voordrachten organiseren was de kernactiviteit van de vereniging. Soms werd dit aangevuld met een 
muzikaal of picturaal evenement. Telkens greep dat plaats op de derde dinsdag van de maanden januari, 
februari, maart, oktober en november. Inspiratie voor deze voordrachten kwam uit twee rijke bronnen. 
De voorzitters en vele bestuursleden waren personen met een ruime belangstelling en specifieke  
competenties  in diverse specialiteiten. Bovendien hadden ze talrijke relaties in de academische wereld 
en in vele wetenschappelijke, culturele, politieke en industriële milieus in heel Vlaanderen. Dit opende 
veel deuren tot vooraanstaande en bevoegde sprekers. De tweede inspiratiebron was de KVHU 
(Katholieke Vlaamse Hogeschool Uitbreiding te Antwerpen). Door toedoen van de eerste voorzitter de 



 

De Gonde 2018 nr. 1-2            - 29 - 

	

	

heer F. Van Schoubroek, wiens schoonbroer Jos Janssens hiervan secretaris was, werd Kultuur en Leven 
als vereniging een afdeling van deze organisatie. Zodoende kon men op hen vaak een beroep doen om 
waardevolle sprekers te vinden. Als illustratie som ik een aantal domeinen en sprekers op die aan bod 
kwamen. Zo kunt u zich een idee vormen over de verscheidenheid en kwaliteit van de voordrachtgevers. 
 
Maatschappij en politiek: W. Martens, R. De Backer, D. Eppink, K. Van Miert, H. De Croo, H. Weckx, 
E.P. Wildiers, L. Wils, prof. Coetsier, A. Van Bilsen, T. Luyckx, L. Apostel, I. De Witte, kapitein Andries …                                                                           
Politie en gerecht: F. Carlier, M. Storme, F. Van Damme, J. Vermassen, J. Timperman, H. Van 
Goethem, prof. De Vos …                                                                                                   
Journalistiek: J. Vranckx, H. De Ridder, M. Grammens, M. Ruys, R. Fonteyn, Van Istendael, L. De 
Lentdecker, G. Durnez …                                                                                                
Taal en Literatuur: M. Janssens, P. Thomas, J. Graels, A. Demedts, J. Goossenaerts, A. Van Wilderode, 
P. Lateur, Dr. Grypdonck, M. Rosseels …                                                           
Kunst: J. Hoet, J. Van Cleven, N. Poulain, I. De Sutter, E.H. Dierick, J. Briers …                    
Godsdienst: Mgr. Luysterman, Mgr. Schreurs, Mgr. Brys, Mgr. Martens, dom Batselier, E.P. Burvenich, 
pater J. Kerckhofs, vic. P. Schmidt, vic. J. De Kesel …                           
Wetenschappen: professoren De Schaepdrijver, Vermeulen, Verwilst, L. Massart, J. Cassiman, D. Van 
depitte, Piot, A. Heyndrickx, G. Verdonck, P. De somer, A. Cottenie, A. Van Steenwege, F. Peeters, A. De 
Vrecker, J. D’haenens … 
 
Aanvankelijk gingen de vergaderingen door in de zaal van het Gildenhuis die volkomen gratis ter 
beschikking gesteld werd. In de jaren daarop verhuisde men ingevolgde verwarmingsperikelen naar het 
Sint-Franciscusinstituut. Na dertig jaar vond men een meer geschikte locatie in de gebouwen van 
Electrabel/Imewo, nu Eandis genoemd.  In oktober 2000 keerde de vereniging terug naar het vertrouwde 
Sint-Franciscusinstituut. 
 

 
 
Behalve door voordrachten ontplooide Kultuur en Leven, vooral in de beginperiode, ook andere 
activiteiten. Zo trad in 1959 het Hadyn-kwartet op en het jaar daarop het Antwerps Bachgezelschap. De 
volgende jaren waren ook te gast de Nederlandse Kameropera o.l.v. de befaamde zanger Tony Van Der 
Heyden, de Balletschool van Jeanne Brabants, het Kamerorkest Ars Nova met Godfried De Vreese, het 
West-Vlaams Kamerorkest en tenslotte het Ballet van Lydia Chagoll. Een paar keer werden er ook 
uitstappen georganiseerd. Dit ging naar Bokrijk (1959) en naar Antwerpen (1977) ter gelegenheid het 
Rubensjaar. Een andere keer bracht men een bezoek aan een museum of een tijdelijke tentoonstelling in 
welk kader dan meestal ook een voordracht werd gehouden. In 1971 opende men het werkjaar met een 
feestmaal in het Kasteel van Laarne. Vanaf 1973 tot en met 1988 was het de gewoonte geworden het 
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jaar te openen met een eucharistieviering en een feestmaal in het Groenhof dat zowat het huisrestaurant 
van de vereniging was geworden. 
Een andere opvallende constante in de historiek is de zorg voor het drukwerk en de vormgeving. Dat 
bleek ook uit de rekeningen want dit was één van de zwaarste uitgavenposten. Kultuur en Leven sloot 
hierbij bewust aan bij de meer dan vijfhonderd jaar oude Vlaamse druk- en vormgevingstraditie. Vanaf 
1983 verdween deze zorg als gevolg van besparingsmaatregelen. 
 
Hoogtepunt: de jubelviering van 1981. 
Op 4 oktober 1981 werd het zilveren jubileum van de vereniging gevierd. Dit begon met een 
eucharistieviering in de kerk van Melle Vogelhoek met celebrant pastoor Declercq bijgestaan door 
directeur E.H. Baert en onderpastoor E.H. Cottenie. De homilie werd gehouden door Kan. P.Schalliee. Op 
de academische zitting, in de refter van het Sint-Franciscusinstituut, spraken Prof. G. Peeters, de 
voorzitter, burgemeester A. Maton, mevrouw Rika De Backer, staatssecretaris voor Cultuur. Deze 
academische zitting, waarop een 300 personen aanwezig waren, werd opgeluisterd door het Vlaams trio 
met Eliane Van der Schueren, viool en de gebroeders Van Waeyenberg met altviool en cello. Tijdens het 
diner in het Groenhof hield Pater R. Labyn, voorzitter van de Cultuurraad van Melle, de tafelrede en 
kregen de genodigden een speciale lino die voor deze gelegenheid werd gedrukt. De sprekers van deze 
dag werden voorgesteld door de heer P. De Wilde. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdere evolutie: 
In 1984 kwam Dr. Gerrit Dhondt aan het hoofd van Kultuur en Leven en in 1990 werd een belangrijke 
koerswijziging doorgevoerd. Het opzet van de voordrachten bleef gehandhaafd maar na elke voordracht 
hield men een receptie tijdens dewelke de aanwezigen de gelegenheid hadden elkaar te ontmoeten en 
contact te nemen met de spreker van de avond. Doordat de subsidiëringen één na één wegvielen werd 
het bestuur verplicht over te schakelen naar een lidmaatschap waarbij alle leden een vaste jaarlijkse 
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bijdrage betaalden. Ten gevolge van deze evolutie verliet Kultuur en Leven de zaal van Sint-
Franciscusinstituut, waar de vergaderingen meer dan dertig jaar doorgingen, voor een meer aangepaste 
locatie bij Electrabel/Imewo (nu Eandis). In oktober 2000 keerde de vereniging terug naar het Sint-
Franciscusinstituut. 
 
Tot slot: 
Het dient gezegd dat Kultuur en Leven bijna een halve eeuw middenveldwerk heeft geleverd van de 
bovenste plank. Niet minder dan 240 voordrachten werden georganiseerd voor meer dan 20.000 
aanwezigen. Met deze rijke gedachte in het achterhoofd besliste het bestuur in schoonheid afscheid te 
nemen. Daarom organiseerde men een slotbijeenkomst op 24 oktober 2004 waarbij een stuk 
geschiedenis naar voor werd gebracht gevolgd door een afscheidslunch in het Groenhof. 
Het afscheidnemende bestuur bestond uit: Dr. G. Dhondt, voorzitter, E.H. L. Baert, lic. C. Van Eeckaute, 
secretaris, prof. I. Heyse, schatbewaarder. Dit dagelijks bestuur werd  aangevuld met prof. G. Peeters, 
ere-voorzitter, ir. M. Claes, ir. A. Maton, apoth. R. Van De Walle, ir. L. Ponnet, ir. J. Lips, mevr. M. Van 
Schoubroek, lic. L. Ravier, lic. B. De Volder, ir. A. De Beule, G. Ducazu en J. Haegeman. 
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