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Woord vooraf 

Bij	het	bespreken	van	oorlogsgebeurtenissen	wordt	doorgaans	veel	aandacht	besteed	aan	de	confrontatie	
van	de	legers	aan	het	front.	Wat	achter	de	schermen	van	die	strijd	gebeurt,	krijgt	minder	aandacht.	
Nochtans	is	dat	een	onafscheidelijk	deel	van	oorlogsvoering.	Ons	bestuurslid	Rolande	Van	Heden	kon	het	
oorlogsdagboek	van	verpleegster	Anna	Verkissen	uit	Melle	op	de	kop	tikken	en	brengt	verslag	uit	over	
haar	werkzaamheden	bij	het	Rode	Kruis	in	het	noodhospitaal	in	het	college.	

Een	andere	opmerkelijke	bijdrage	werd	geleverd	door	Paul	Neyrinck	met	zijn	uiteenzetting	over	het	
zogezegde	paaldorp	te	Melle.	Dit	onderwerp	dat	tot	de	verbeelding	van	elke	Mellenaar	spreekt,	werd	reeds	
vroeger	behandeld	door	H.	Verbist	in	zijn	“	Geschiedenis	van	Melle	“	en	door	A.	De	Baets	in	zijn	“Bijdragen	
tot	de	geschiedenis	van	Melle	“.	Op	een	zeer	accurate	manier	weerlegt	Paul	het	bestaan	van	een	paaldorp	
zoals	archeoloog	Jozef	Maertens	de	Noordhout	beweerde.	Meer	nog,	hij	verwijst	het	naar	het	land	van	de	
fabels.	

Naar	aanleiding	van	de	erfgoeddag	op	28	april	brengt	Hannah	Vander	Auwera,	die	deze	activiteit	
coördineert,	een	tekst	over	Karus	(het	vroegere	Caritas).	Ze	beschrijft	een	stuk	geschiedenis,	geeft	wat	
informatie	over	deze	instelling	en	verwijst	naar	het	programma	van	deze	uitzonderlijke	dag.	De	architecten	
die	de	gerenommeerde	prijs	Henry	van	de	Velde	met	hun	renovatieproject	van	het	Sint-Jozefsgebouw	
wonnen,	zullen	ter	beschikking	staan	van	de	geïnteresseerde	bezoekers.	

In	onze	vaste	rubriek	Heemkundig	Nieuws	worden	een	aantal	initiatieven	die	doorgaan	in	het		
Gemeentelijk	Museum	en	Documentatiecentrum	belicht.	Deze	activiteiten	getuigen	van	een	blijvende	
belangstelling	voor	ons	erfgoed	te	Melle:	inventarisproject	van	de	museumvoorwerpen	en	de	cursus	
stamboomonderzoek.	Daarnaast	krijgt	ook	het	boek	Meneer	de	champetter.	Veldwachters	vertellen,	een	
typisch	aspect	van	het	sociaal-politioneel	leven	van	de	vorige	eeuw,		de	aandacht.		
Geschiedenis	is	ook	herdenken.	Dat	kan	door	een	toneelopvoering	zoals	de	N9	maakt	N9	of	het	vieren	van		
het	150	jarig	bestaan	van	het	instituut	Sint-Lodewijk	van	Kwatrecht	(1869-2019).	

In	ons	volgend	nummer	brengen	we	de	integrale	tekst	van	de	
opmerkelijke	toespraak	die	onze	Melse	literator	Camille	
Melloy	hield,	ter	gelegenheid	van	de	11	juli-viering	te	Leuven	
in	het	jaar	1919,		precies	100	jaar	geleden.	

Daniël	Lemmens	
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Dagboek van Anna Verkissen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 

met notities door Rolande Van Heden	
 
	
Anna	Verkissen	

	
-	geboren	te	Melle	op	22	oktober	1899	
-	dochter	van	Camiel1	en	Octavie	Nevejans	
-	gehuwd	in	1953	met	Henri	De	Ceuleners,	koster	te	Melle	
	
Nam	dienst	hij	het	Rode	Kruis	België	in	het	militair	hospitaal	te	Gent	gelegen	op	de	wijk	
“Akkergem”	(Ekkergem)	en	werd	op	1	mei	1840	aangenomen	door	Kolonel	Dokter	
Melchior2	voor	een	stage.	

	
Geschiedenis	van	dit	militair	hospitaal	in	een	notendop.	
	
De	oorsprong	van	dit	ziekenhuis	is	te	situeren	in	Deinze	en	het	klooster	van	de	Zusters	Augustinessen.	Zoals	
alle	kloosters	had	ook	dit	zwaar	te	lijden	onder	de	beeldenstorm	(1566).	De	kloosterzusters	werden	
beroofd	en	uit	het	klooster	verdreven	en	vestigden	zich,	zoals	vele	religieuze	orden	te	Gent,	namelijk	op	
Ekkergem.	Door	hard	werken	en	vooral	door	allerlei	schenkingen	konden	ze	er	naast	hun	kloosterpand	een	
kerkje	bouwen	en	zich	toeleggen	op	het	onderwijs.	
	
Na	de	Franse	nederlaag	(Neerwinden	18	maart	1793)	brachten	de	Oostenrijkers	een	groot	aantal	
gekwetsten	mee	en	moest	ook	dit	klooster	een	gedeelte	van	zijn	gebouwen	afstaan	als	krijgslazaret.	
Ook	tijdens	de	Franse	overheersing,	waarbij	alle	kerk-	en	kloostergoederen	als	zwartgoed	aangeslagen	
werden,	bleef	dit	klooster	buiten	schot,	omdat	het	als	krijgshospitaal	behouden	bleef.	
	
In	1873	kwam	het	onderhoud	van	alle	militaire	gebouwen	ten	laste	van	de	staat,	doch	de	moderne	tijd	en	
de	oude	gebouwen	waren	dringend	aan	vernieuwing	toe.	Ziek	worden	in	het	leger	was	nog	altijd	een	
riskante	zaak,	omdat	veel	soldaten	die	er	werkten	niet	de	minste	notie	hadden	van	wat	verplegen	was.	Het	
was	zelfs	zodanig	erg	dat	er	opnieuw	beroep	werd	gedaan	op	het	moederklooster	van	de	Zusters	
Augustinessen	die	vanaf	1878	weer	de	dienst	uitmaakten	in	het	Ekkergemse	krijgshospitaal.	
	
Na	de	uitbreiding	met	nieuwe	en	grotere	gebouwen	had	het	hospitaal	een	capaciteit	van	300	bedden.	
Het	ziekenhuis	had	juist	vier	nieuwe	ziekenzalen	en	een	nieuwe	operatiezaal	in	gebruik	genomen	toen	de	
Eerste	Wereldoorlog	uitbrak	en	het	Duitse	Leger	beslag	legde	op	de	gebouwen.	
Eind	1914	waren	er	in	de	tuin	reeds	zes	lazaretbarakken	gebouwd	en	hadden	de	Duitsers	met	hun	gekende	
‘grundlichkeit”	reeds	heel	wat	verbeteringen	aangebracht,	zoals	sanitair	en	stromend	water.	
	
Ook	na	de	overgave	in	1918	waren	er	van	Belgische	zijde	nog	geruime	tijd	veel	soldaten	te	verzorgen.	De	
heropbouw	van	het	land	kostte	echter	veel	geld	en	buiten	de	hoogst	noodzakelijke	herstellingen	en	het	
plaatsen	van	centrale	verwarming	veranderde	er	niets	aan	de	gebouwen	van	dit	hospitaal.		
	
	

																																																													
1	Zie	boek	”De	geschiedenis	van	de	bloemisterijen	te	Melle”	p.	253	en	254.	
2	In	1938	was	kolonel-geneesheer	Amand	Melchior	bevelhebber	van	het	gasthuis.	Onder	de	oorlog	werd	deze	officier	door	de	
Duitsers	opgepakt.	Hij	kwam	om	in	een	concentratiekamp.	Na	de	bevrijding	gaf	men	dit	gebouw	zijn	naam.	
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Door	allerlei	omstandigheden	werden	de	plannen	van	de	uit	te	voeren	werken	steeds	op	de	lange	baan	
geschoven	en	werden	de	kredieten	voor	andere	doeleinden	gebruikt3.	
Pas	in	1938	werd	begonnen	met	bouw	van	3	nieuwe	paviljoenen,	maar	bij	het	uitbreken	van	WO	II		in	1940	
was	er	maar	1	blok	klaar.	
	
Eind	mei	1940	richtte	men	er	een	Rode-Kruishospitaal	in	met	Belgisch	personeel	onder	Duitse	bewaking.	Er	
werden	ongeveer	1000	Belgische,	Franse	en	Engelse	soldaten	verpleegd.	
Eind	februari	1941	doekte	men	deze	Rode	Kruispost	op	en	werd	de	Bijloke	een	Duits	ziekenhuis.			
	
Het	eigenlijke	dagboek	van	Anna	Verkissen.	
	
Vermelding	van	de	dagen	in	het	Militair	Hospitaal	te	Gent	

	
	 01.05.1940:	woensdag	
	 02.02.1940:	donderdag.	O.-L.-Heer	Hemelvaart	
	 03.05.1940:	vrijdag	
	 04.05.1940:	zaterdag	
	 05.05.1940:	zondag	
	 06.05.1940:	maandag	
	 07.05.1940:	dinsdag	
	 08.05.1940:	woensdag	
	 09.05.1940:	donderdag	
	 10.05.1940:	vrijdag.	Eerste	dag	van	de	oorlog	
	 11.05.1940:	zaterdag	
	 12.05.1940:	zondag	–	Sinksen	of	Pinksteren	
	 13.05.1940:	maandag	–	2de	Sinksen	
	 14.05.1940:	dinsdag	
	 15.05.1940:	woensdag	–	geen	dienst	
	 16.05.1940:	donderdag	
	 17.05.1940:	vrijdag	
	 18.05.1940:	zaterdag	-	ontruiming	van	het	hospitaal	
	

	 van	18.05	tot	01.06.1940:	Vlucht	naar	Frankrijk	
	
Vermelding	van	de	dagen	in	het	noodhospitaal	in	Melle-College	van	de	paters	Jozefieten	
	
	 van	13.06	tot	04.09.1940	
	
Gebeurtenissen	
	
10	mei	1940:	
Bij	de	aanval	op	ons	land	werd	het	geneeskundig	korps	volledig	gemobiliseerd.	Tevens	werden	er	
noodhospitalen	opgericht	in	openbare	gebouwen,	hotels,	vooral	aan	de	kust	en	
	rond	de	grote	steden.	
	
Belgische	piloot	met	een	enkelbreuk	“knoeselbreuk”	
	
	

																																																													
3	Toen	in	1936	de	bufferzone	tussen	België	en	Duitsland	weg	viel,	was	de	legerleiding	verplicht	zijn	grote	munitieopslagplaatsen	en	
andere	militaire	installaties,	die	zich	overwegend	in	Wallonië	bevonden;	achter	de	lijn	Antwerpen-Gent	over	te	brengen.	Dit	
kostte	veel	geld	en	daardoor	kwam	men	er	niet	toe	het	militair	hospitaal	te	vernieuwen. 
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11	mei	1940:	
Eerste	slachtoffer	overleden:	18-jarige	jongen	van	Mettet,	getroffen	bij	een	
bombardement	op	de	treinlijn	Zottegem.	
Nog	4	nieuwe	gekwetsten,	o.a	

-	Robert,	een	rosse	jongen	van	nog	geen	20	jaar.	Wonende	te	Mettet,	overleden	op	12	mei	1940	
-	soldaat,	gekwetst	bovenknie	
-	soldaat,	arm	afgezet	
-	2	Duitse	gekwetste	piloten	

	 	
12	mei	1940,	vreselijke	nacht,	overal	lichtkogels	in	de	omgeving	en	aanhoudend	bombardement	tot	‘s	
morgens.	

-	eerste	Franse	soldaat	met	wonden	aan	de	voet,	boerenjongen	van	St-Marguerite4	
-	burger	uit	Aarschot,	gekwetst	aan	de	elleboog	

	
13	mei	1940:	

-	zwaar	gekwetste	van	Rieme-Ertvelde	
	
14	mei	1940	

-	gekwetste	soldaten	en	burgers	van	rond	St-Pieterstation	te	Gent	
-	De	Paepe,	burger	van	Deurle,	overleden	
-	soldaat	Victor	De	Coster	van	Massemen	(café	De	Windsor)	

	
16	mei	1940,	reeds	begonnen	met	het	inpakken	van	hospitaalmateriaal	
Op	16	mei	kwam	onverwachts	het	bevel	van	het	hoofdkwartier	om	zich	verder	westwaarts	terug	te	trekken.	
Het	Duitse	leger	had	immers	een	doorbraak	weten	te	forceren	in	de	streek	van	Sedan	in	Frankrijk.Tevens	
had	Nederland	zich	overgegeven.	Het	veldleger	moest	zich	dus	terugplooien	op	de	lijn	Terneuzen-Gent-
Oudenaarde	en	de	hospitalen	die	zich	in	dit	gebied	bevonden	moesten	ontruimd	worden.	
	
17	mei	1940	

-	eerste	Hollander	binnen	gebracht.	
	
18	mei	1940	
Luitenant-generaal	Luyssen,	die	de	gewonden	naar	veiliger	oorden	
wil	laten	overbrengen	geeft	de	opdracht	om	de	evacuatie	naar	
Frankrijk	in	te	zetten.	De	troepen	van	de	geneeskundige	dienst	
vertrekken	per	vrachtwagen,	samen	met	zoveel	mogelijk	
hospitaalmateriaal	naar	Berck-Plage5.	De	gewonden	werden	ofwel	
vervoerd	per	camion	ofwel	met	aangepaste	treinstellen.	
	 	 	
-	de	zuster	en	dokters	zijn	vaarwel	komen	zeggen	rond	10	uur	
-	nieuwe	gekwetsten	
-	rond	12	uur:	ophalen	van	klinisch	materiaal	voor	het	slagveld	van		
		Denderhoutem,	zelf	een	gasmasker	ontvangen	
-	nadien	steeds	meer	slachtoffers	en	aankomst	van	het	Rode	Kruis	
-	om	16h30	zelf	vertrokken	met	de	ambulance	en	6	nog	niet		
		verzorgde	gekwetsten	van	Denderhoutem	naar	Tielt.	Onderweg		
		panne	met	de	ambulance	en	in	volle	straat;	met	al	de	gekwetste		
		soldaten	overgestapt	in	een	andere	ambulance	
		Tielt	was	reeds	ontruimd,	dus	verder	naar	Kortrijk	

																																																													
4	Sainte	Marguerite:	eiland	voor	de	Franse	kust,	ter	hoogte	van	Cannes	aan	de	Côte	d’	Azur.	
5	Gemeente	in	het	Franse	departement	Pas-de-Calais,	maakt	deel	uit	van	het	arrondissement	Montreuil	
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-	om	21	uur	daar	aangekomen,	doch	in	de	kazerne	te	Kortrijk	was	geen	plaats,	teruggekeerd	naar	het	H.	
Hartklooster	in	de	Budastraat6,	waar	alleen	de	gekwetste	soldaten	mochten	blijven,	doch	ik	zelf	niet	

-	overnacht	in	een	bank	
	

	
	
19	mei	1940	
Geen	mogelijkheid	om	nog	in	Gent	te	geraken,	dan	alleen	verder	richting	Frankrijk,	in	de	hoop	mensen	van	
Gent	tegen	te	komen	die	op	weg	waren	naar	Bercq-sur-Mer.	Helaas.	
Om	18	uur	in	Tourcoing.	
	
20	mei	1940	
In	Abeele7	over	de	grens	naar	Hazebroeck8	
	
21	mei	1840	
Van	Marles	naar	het	hospitaal	van	Montreuil,	doch	dit	was	ontruimd;	dan	maar	verder	naar	Extaples.	
	
22	mei	1940	
Overal	Duitse	troepen,	onmogelijk	aan	de	Somme	te	geraken.	
	
23	mei	1940	
Teruggekeerd	tot	Saint-Pol-sur-Mer9	en	daar	gebleven	tot	30	mei	1940.	
	
30	mei	1940	
Teruggekeerd	naar	België	en	‘s	avonds	thuis	gekomen	op	1	juni	1940	
	
Op	die	14	nachten,	maar	2	keer	binnen	in	een	huis	geslapen,	al	de	andere	nachten	in	een	schuur,	waar	er	
al	dan	niet	stro	voorhanden	was.	
van	13	juni	tot	1	september	1940	heb	ik	dan	in	het	hospitaal	van	het	Rode	Kruis	in	Melle	College	gewerkt.	
	
	

																																																													
6	Tegenwoordig:	Zorggroep	H.	Hart,	onder	andere	gespecialiseerd	in	ouderenzorg	en	zorg	aan	personen	met	een	handicap	
7				West-Vlaams	dorpje	in	de	gemeente	Poperinge.	De	hoofdstraat	valt	samen	met	de	landsgrens.	
8				Stad	in	FransVlaanderen	in	het	arrondissement	Duinkerke.	
9				Voormalige	gemeente	in	de	Franse	Westhoek,	gemeente	behorend	de	stad	Duinkerke.	
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Geschiedenis	van	het	Rode	Kruis	
Op	22	augustus	1864	werd	het	Rode	Kruis	officieel	opgericht.	Aanleiding	was	de	veldslag	van	Solferino	op	
24	juni	1859	tussen	Franse	en	Oostenrijkse	troepen,	waarbij	er	meer	dan	40000	slachtoffers,	doden	en	
gewonden,	waren	achter	gebleven	op	het	slagveld	doordat	er	onvoldoende	medische	hulp	ter	beschikking	
was.	
Henry	Dunant10,	een	Zwitsers	bankier,	kwam	toevallig	een	dag	later	in	Solferino	aan	en	was	zo	gechoqueerd	
over	wat	hij	zag	dat	hij	besloot	om	er	zelf	iets	aan	te	doen.	Hij	nam	het	initiatief	om		een	neutrale	
organisatie	op	te	richten,	zodat	er	snel	hulp	kan	verleend	worden	aan	gewonden	en	zieken.	 	
Het	Rode	Kruis	is	de	drijvende	kracht	achter	de	ontwikkeling	van	het	internationaal	humanitair	
oorlogsrecht.	Een	belangrijk	voorbeeld	daarvan	is	de	bescherming	en	hulp	aan	oorlogsslachtoffers,	het	
bezoeken	van	krijgsgevangenen	en	gedetineerde	burgers	en	het	melden	van	schendingen	aan	de	
plaatselijke	overheid	van	dat	land.	
	
(Over	het	ontstaan	van	het	Rode	Kruis	te	Melle	hebben	we	geen	gegevens	gevonden	in	het	documentatiecentrum	en	
archief	te	Melle,	noch	in	het	College.	In	het	archief	van	het	Rode	Kruis	Gent	vonden	we	wel	info	over	de	aanwerving	
van	Anna	Verkissen	en	de	zending	op	23.06.1940	naar	het	hulphospitaal,	ingericht	in	het	college	van	Melle.)	
	
Ik	werd	aangenomen	door	Majoor	Dr.	Parissier	en	werkte	vooral	onder	de	dokters	Sibylle,	Feran,	De	Vos	en	
Remy.	
	
	
Vermelding	van	de	dagen	
Meestal	werkte	ik	de	voormiddag	van	8h30	tot	13h00	en	hielp	vooral	met	het	uitdelen	van	het	eten,	
bedden	opmaken	en	het	in	orde	brengen	van	de	zaal	van	de	gewonden.	
Soms	stond	ik	in	de	verbandzaal	en	hielp	er	bij	de	wondverzorging.	
Ik	werkte	er	18	dagen	aan	één	stuk,	zonder	onderbreking.	Vanaf	eind	juni	was	ik	ook	regelmatig	van	wacht	
en	werkte	dan	meestal	ook	volle	dagen	tot	zeven	uur	‘s	avonds.	
	
Vanaf	de	aankomst	van	Luitenant	Combel	en	KolonelVan	Loocke	van	de	41ste		Linie	stond	ik	ook	in	om	hen	
overal	te	vergezellen,	zoals	naar	de	mis	en	het	onderhoud	van	hun	kamer.	
	
Ik	werd	meestal	betaald	op	het	einde	van	de	maand;	maar	op	1	augustus	1940	werd	ik	30	frank	afgehouden	
voor	pensioen.	
	
Op	1	september	1940	werd	ik	afgedankt,	zonder	bestemming.	
	
Op	4	september	1940	heb	ik	een	nieuwe	aanvraag	ingediend	om	bij	Kolonel	Dr.	Melchior	om	terug	te	
mogen	beginnen	in	het	Militair	hospitaal	op	Akkergem	in	Gent.	
Ik	werd	ingeschreven	voor	de	hulppost	Melle	College.	
	
Gebeurtenissen	
Op	25	juni	1940	vertrokken	de	dokters	Feran	en	Sybille	terug	naar	het	militair	hospitaal	in	Gent	en	werd	
Majoor	Parissiers	vervangen	door	Majoor	Dr.	Creiteur.	
	
Op	5	juli	1940	werden	er	9	nieuwe	gekwetsten	binnengebracht,	waarvan	er	2	bedlegerig	waren,	waaronder	
Sergeant	Lescremier	van	het	8ste	Linie,	bij	wie	nog	een	stuk	kogel	uit	de	bil	werd	verwijderd.	
	
Op	8	juli	1940	kwam	er	een	nieuwe	ambulancierster	die	reeds	dienst	had	gedaan	in	het	“Orphelinat”11	aan	
de	Martelaarslaan	in	Gent.	
																																																													
10		Henry	Dunant	1828-1910,	ontving	in	1901	de	allereerste	nobelprijs	voor	de	vrede	voor	zijn	rol	in	de	oprichting	van	het	Rode	

Kruis.	Het	Nederlandse	Rode	Kruis	heeft	een	schip	naar	hem	vernoemd	dat	speciaal	is	uitgerust	als	vakantieverblijf	voor	zieken	
en	gehandicapten.	Ook	Rode	Kruis	Vlaanderen	maakte	tot	in	2018	gebruik	van	het	vakantieschip	J.	Henry	Dunant.	
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Op	20	juli	1940	werden	er	terug	7	nieuwe	gekwetsten	binnen	gebracht.	
	
Op	22	juli	1940	kwamen	er	9	binnen,	waaronder	de	Franse	Luitenant,	Claude	Carcopinau,	van	het	militair	
hospitaal	van	Gent.	
	
Op	23	juli	1840	om	acht	uur	‘s	avonds	werd	Commandant	Brabants	binnengebracht;	hij	was	betrokken	in	
een	ongeval	met	een	ambulance.	
	
Op	24	juli	1940	zijn	er	9	soldaten	overgekomen	van	het	Hospice	van	St-Amandsberg,	samen	met	hun	
gekwetste	chauffeur.	De	Nieuwe	bevelvoerende	Commandant	was	De	Smedt.	
	
Op	29	juli	1940	was	er	voor	de	eerste	keer	sprake	om	dit	noodhospitaal	te	Melle	te	ontruimen.	
	
Op	30	juli	1940	zijn	er	4	soldaten	overgekomen	van	het	Militair	hospitaal	van	Akkergem	en	zijn	er	4	
van	hier	naar	huis	vertrokken,	met	name	chasseur	Aubert,	sergeant	Renquin,	en	advocaat	Belsire	en	De	
Keyser	uit	Merelbeke,	wiens	been	werd	afgezet.	
	

	
	
Op	3	augustus	1940	zijn	er	terug	10	nieuwe	gekwetsten	overgekomen	van	het	Militair	hospitaal	van	
Akkergem,	waaronder	Luitenant	Combel	en	Pirlet.	De	meeste	hiervan	zijn	trouwens	in	de	namiddag	naar	
Brussel	vertrokken,	hetzij	op	krukken	of	met	afgezette	ledematen.	
	

																																																																																																																																																																																																										
11	Weeshuis	
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Op	15	augustus	1940	zijn	er	‘s	morgens	2	Duitse	soldaten	binnengebracht,	die	betrokken	waren	bij	een	
auto-ongeval	hier	aan	het	College.	
‘s	Avonds	zijn	er	nog	2	slachtoffers	van	een	auto-ongeval	binnengebracht.	
	
Op	28	en	29	augustus	1940	is	er	terug	sprake	van	het	sluiten	van	het	hospitaal,	maar	er	is	nog	altijd	geen	
zekerheid.	De	dag	nadien	begint	men	echter	wel	al	met	inpakken.	
	
Op	31	augustus	1940	vertrekken	er	al	gekwetsten:	

-	Soldaat	Van	Rampey,	uit	Deurne,	vertrok	naar	Antwerpen	met	nog	een	open	beenwonde.	
-	Soldaat	Van	der	Gucht	van	Ternat	en	een	grenadier	vertrokken	naar	Brussel;	deze	laatste	had	nog	een	
grote	wonde	in	de	knieholte	die	nog	niet	dicht	was.	

	
Op	1	september	1940	vertrokken	naar	St-Amandsberg	
Kolonel	Van	Looycke,	Luitenant	Combel,	Luitenant	Claude	Carcopinau,	Sergeant	Malfait,	Adjudant	
De	Weweire	en	Lievin	Potie,	een	burger.	
De	Majoor	en	de	dokters	zijn	nog	gebleven	evenals	sergeant	Leman,	adjudant	Curio	en	de	chauffeur.	
	
Op	2	september	1940	zijn	allen	vertrokken	naar	het	Militair	hospitaal	van	Gent	op	Akkergem	.	
	
Bombardement	Merelbeke-station12	
Het	station	van	Merelbeke	werd	geopend	in	1871	als	wisselstation	voor	goederen-	en	later	voor	
reizigerstreinen.	Het	werd	het	tweede	grootste	van	België.	Voor	de	Duitsers	had	dit	dus	een	zeer	grote	
strategische	waarde	en	dat	moest	ten	alle	prijzen	door	de	geallieerden	uitgeschakeld	worden.	
Dit	werd	dus	hevig	gebombardeerd	met	tragisch	genoeg	telkens	veel	burgerslachtoffers	en	weinig	schade	
aan	het	station	zelf.	

	
Aangezien	ik	ingeschreven	was	voor	de	hulppost	in	Melle-College	
ben	ik	mij	op	zondag	5	september	1943	toen	het	eerste	
bombardement	om	9h30	werd	uitgevoerd,	rond	half	elf	gaan	
aanbieden,	doch	er	was		geen	hulp	nodig.	
	
Op	10	april	194413,	2de	Paasdag	had	dan	de	zwaarste	
bombardementen	aan	Merelbeke-station	plaats	rond	half	elf	‘s	
avonds	en	deze	duurden	meer	dan	23	minuten.	
Rond	twaalf	uur	‘s	nachts	ben	ik	dan	met	de	fiets	van	de	Dries	
naar	het	College	gereden,	doch	er	was	nog	niets	beslist.	Dan	maar	
terug	naar	huis.	Om	1	uur	‘s	nachts	werd	ik	verwittigd	om	naar	het	
gemeentehuis	van	Melle	te	komen	en	vandaar	zijn	we	vertrokken	
naar	de	hulppost	Crombeen	aan	Merelbekestation14.	
	
Mijn	voornaamste	taak	was	vooral,	in	de	5	dagen	dat	ik	er	
meehielp,	de	opvang	van	de	families	van	de	omgekomen	
slachtoffers,	alles	op	fiches	noteren	en	af	en	toe	iemand	
vergezellen	naar	een	ander	ziekenhuis.	
	

	

																																																													
12		Deze	werden	meer	dan	uitvoering	beschreven	in	allerlei	historische	documenten	over	Merelbeke.	
13		In	totaal	lieten118	Canadese	bommenwerpers	hun	bommen	los	op	een	slapende	stationsbuurt.	Er	vielen	428	doden	en	286	

zwaargewonden	
14		Het	huidige	Sint-Franciscusinstituut.	
		 In	het	Crombeen	te	Gent	was	het	hoofdklooster	van	de	congregatie	van	de	Zusters	Franciscanessen	gevestigd.	
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Na	de	oorlog	
Na	de	oorlog	ben	ik	altijd	actief	gebleven	en	heb	altijd	ten	dienste	gestaan	van	de	vereniging,	zoals	bij	de	
fondsenwerving,	de	hulp	aan	krijgsgevangenen	en	de	schooljeugd.	
	
Typische	oorlogsverwondingen	
	 01.05.1940:	hand	met	kogelwonde	
	 13.05.1940:	uitpuilende	darmen,	buik	dichtgenaaid	(persoon	uit	Rieme)	
	 14.05.1940:	vleeswonden	(soldaat)	
	 Breuken,	etterende	wonden,	afgerukte	ledematen.	
	
Namen	van	gekwetste	officieren	of	soldaten	

– Op	04.05.1940:	Majoor	Dr.	Demonie,	vertrokken	op	04.05.1940	
– Op	04.05.1940	:	Adjudant	Gekiere	–	wonde	en	abces	scheenbeen	
– Op	07.05.1940:	Luitenant	Verwee	
– Op	07.05.1940	:	Een	sergeant	uit	het	cantonnement	Gontrode	met	een	gesprongen	maag	
– Op	07.05.1940	:	Vervaecke	-	breuk	van	de	rug,	rugkolom	en	2	gebroken	voeten	
– Op	08.05.1940:	Commandant	Frechy	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
aanwerving	bij	het	Rode	Kruis	op	24.05.1939																brief	met	verslag	ivm	aanvraag	voor	het	Rode	Kruis	Gent	op	16.10.1946	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Zending	naar	het	hulphospitaal	in	het	
College	van	Melle	op	23.06.1940	

Anna	had	nog	een	zuster,	
Marthe	Emma	°	Melle,	
13.02.1902,	die	eveneens	lid	
was	van	het	Rode	Kruis	Gent	
(waaronder	toen	de	afdeling	
Melle	viel).	Hiernaast	haar	
aanvraag	van	09.03.1955.		
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“Hoe maak je het?”, 
over erfgoed en geestelijke gezondheidszorg 

door Hannah Van der Auwera  
	

	

	

Naar	aanleiding	van	Erfgoeddag	slaan	de	gemeente	Melle	en	
Karus,	het	voormalige	PC	Caritas,	dit	jaar	de	handen	in	elkaar.	We	
kozen	voor	een	letterlijke	interpretatie	van	het	thema:	“Hoe	
maakt	u	het?”	als	vraag	naar	hoe	iemand	het	stelt.	“Hoe	gaat	het	
met	je?”	Als	sinds	1908	ontfermen	de	Zusters	van	Liefde	zich	in	
Melle	over	het	welzijn	van	mensen	met	wie	het	minder	goed	
gaat,	mensen	met	psychische	en	psychiatrische	kwetsbaarheden.	

	

Een	nieuwe	kijk	op	de	psychiatrie	

Krankzinnigen,	gekken,	zotten…	eeuwenlang	werden	ze	weggehouden	uit	de	samenleving,	opgesloten	in	
een	zogenaamd	gesticht	of	in	het	beste	geval	thuis	verzorgd	door	familieleden.	De	samenleving	moest	
beschermd	worden	tegen	de	overlast	van	waanzinnigen.	Met	de	behandeling	van	de	patiënten	hield	de	
maatschappij	zich	niet	bezig.	Aan	het	einde	van	de	18de	eeuw	kwam	er	verandering	in	de	kijk	op	
geesteszieken.	Door	de	patiënten	een	regelmatige	routine	aan	te	bieden	en	hun	levensomstandigheden	te	
verbeteren,	merkten	de	verzorgers	verbetering	in	hun	toestand.	Misschien	was	genezing	toch	mogelijk?	

In	1808	nam	de	nieuw	opgerichte	orde	van	de	Zuster	van	Liefde	de	zorg	op	zich	voor	de	geesteszieken	in	
het	Sint-Jozefshuis	in	Gent.	Ze	brachten	er	de	nieuwe	inzichten	in	de	praktijk.	In	1908	verhuisde	de	
instelling	naar	Melle.	PC	Caritas	was	geboren	en	was	met	haar	verschillende	paviljoenen,	licht	en	(groene)	
ruimte	toonaangevend	voor	de	psychiatrie	in	Europa.	

De	Zusters	van	Liefde	geloofden	dat	de	groene	en	prikkelarme	omgeving	in	het	toen	nog	landelijke	Melle	
het	genezingsproces	van	de	zieken	zou	bevorderen.	De	Gentse	architect	Jozef	Haché	ontwierp	voor	de	
zusters	een	instelling	met	een	paviljoenenstructuur,	naar	het	voorbeeld	van	psychiatrische	instellingen	in	
Nederland	en	Duitsland.	De	verschillende	kleinere,	losstaande	gebouwen	stimuleerden	de	rust	van	de	
patiënten,	die	volop	konden	genieten	van	de	gezonde	buitenlucht.		

Paviljoenen	en	sociale	verschillen	

Centraal	langs	de	straatzijde	van	PC	Caritas	bevond	zich	het	hoofdgebouw,	met	links	en	rechts	daarvan	de	
woningen	van	de	hoofdgeneesheer	en	de	aalmoezenier.	In	het	hoofdgebouw	waren	de	administratie,	het	
onthaal,	de	gastenkamers,	de	feestzaal,	de	keukens	en	de	kapel	gevestigd.	De	linkerzijde	van	het	domein	
was	voorbehouden	voor	de	betalende	zieken,	de	paviljoenen	voor	de	niet-betalende	patiënten	bevonden	
zich	rechts	van	het	hoofdgebouw.	Achter	het	hoofdgebouw	lag	het	paviljoen	voor	observatie.	Voor	de	
patiënten	met	TBC	was	er	een	afzonderlijk	paviljoen	voorzien.		
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De	paviljoenen	maakten	het	mogelijk	om	de	patiënten	in	verschillende	categorieën	in	te	delen:	betalende	
versus	niet-betalende	zieken,	rustig	versus	onrustig	en	fysiek	gezond	versus	ziek.	

	

De	directie	maakte	niet	alleen	een	onderscheid	tussen	betalende	en	niet-betalende	zieken.	Ook	de	
betalende	patiëntes	werden,	afhankelijk	van	het	tarief	dat	ze	betaalden,	in	verschillende	klassen	ingedeeld.	
De	dames	van	de	eerste	klas	hadden	recht	op	een	gemeubelde	kamer	met	schouw	en	een	apart	kamertje	
voor	hun	dienstmeisje.	De	zieken	van	de	tweede	klas	kregen	een	eigen	kamer,	zonder	schouw.	De	
patiënten	van	de	derde	klas	deelden	een	kamer	met	een	ander	patiënte,	terwijl	de	zieken	van	de	vierde	
klas	in	een	slaapzaal	gehuisvest	werden,	zonder	veel	privacy.	Armen-	en	gemeentebesturen	betaalden	voor	
het	onderhoud	van	arme	krankzinnigen.	

Het	onderscheid	tussen	de	betalende	en	de	niet-betalende	zieken	toonde	zich	niet	alleen	in	hun	
onderkomen.	De	vrouwen	van	de	eerste	en	tweede	klas	aten	afgezonderd	van	deze	van	de	derde	en	vierde	
klas	en	van	de	arme	zieken.	De	maaltijden	van	de	betalende	en	niet-betalende	zieken	werden	zelfs	in	
aparte	keukens	bereid.	

Arbeid	en	ontspanning	

PC	Caritas	vormde	begin	vorige	eeuw	als	het	ware	een	klein	dorp,	met	haar	eigen	voorzieningen.	Een	
stoomturbine	produceerde	elektriciteit	voor	de	instelling	en	dreef	de	bakkersoven	aan	en	de	machines	in	
de	wasserij.	In	de	moestuin	kweekten	de	zusters	en	de	patiënten	hun	eigen	groenten.	Achteraan	het	
domein	bevond	zich	een	kleine	boerderij,	met	veestapel,	die	de	bewoners	van	vers	vlees	voorzag.	

	

zusters	en	patiënten	op	het	veld	en	in	het	wassalon	
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Zowel	de	zusters	als	de	patiëntes	staken	dagelijks	de	handen	uit	de	mouwen.	Hoewel	de	vrouwen	vooral	
ambachtelijk	handwerk	verrichtten,	zoals	breien,	naaien,	borduren	en	kantklossen,	werkten	ze	ook	mee	in	
de	moestuin,	op	het	veld	en	in	de	wasserij.	Wanneer	hun	werk	verkocht	werd,	kregen	de	zieken	een	deel	
van	de	opbrengst.	Winst	maken	was	echter	niet	essentieel	en	zeker	niet	het	doel	van	de	arbeid	van	de	
zieken.	Het	welzijn	van	de	patiënten	stond	centraal.	Door	hen	te	laten	werken,	wilden	de	zusters	de	
lichamelijke	en	geestelijke	toestand	van	de	patiënten	verbeteren.		

Behalve	arbeid	was	er	uiteraard	ook	ruimte	voor	
ontspanning.	De	zusters	beschouwden	ontspanning	
als	nuttig,	en	zelfs	noodzakelijk	voor	de	genezing	
van	de	patiënten.	De	mogelijkheden	in	PC	Caritas	
waren	talrijk:	de	vrouwen	konden	musiceren,	
hadden	de	beschikking	over	een	ruime	bibliotheek,	
gingen	geregeld	wandelen,	voerden	concerten	of	
toneelstukjes	op,	…	Feestelijkheden	als	Sinterklaas	
en	carnaval	werden	ook	in	de	instelling	gevierd.	

foto	van	de	wintertuin	

	

Erfgoeddag	

In	de	cafetaria	van	Karus	ontdek	je	op	Erfgoeddag	hoe	het	leven	in	de	instelling	er	vroeger	uit	zag:	hoe	
werden	bewoners	over	de	verschillende	paviljoenen	verdeeld,	wanneer	moest	er	gewerkt	worden	en	
wanneer	was	er	tijd	voor	ontspanning,	wat	kregen	de	patiënten	te	eten,	hoe	verliep	de	opname,	en	het	
ontslag?		

Verder	wordt	het	bekroonde	Kanunnik	Triest	Plein	(laureaat	van	de	provinciale	architectuurprijs	en	winnaar	
van	de	Henry	van	de	Velde	Award	in	de	categorie	Community	Awards)	opengesteld	voor	bezoek.	Het	
voormalige	paviljoen	Sint	Jozef	werd	enkele	jaren	geleden	gered	van	de	sloop	en	omgevormd	tot	een	open	
activiteitenzone	voor	patiënten,	bezoekers	en	medewerkers.	Architecten	De	Vylder	Vinck	Taillieu	lichten	
hun	visie	op	het	gebouw	toe	aan	de	bezoekers.		

Ten	slotte	ontdek	je	tijdens	een	workshop	met	erfgoedobjecten	hoe	erfgoed	en	zorg	hand	in	hand	kunnen	
gaan.	Onderzoek	heeft	aangetoond	dat	wanneer	mensen	(museum)objecten	kunnen	aanraken	en	
bestuderen,	dit	hun	zintuigen	en	gevoelens	stimuleert	en	ze	zich	beter	gaan	voelen.	Het	gemeentelijk	
museum	heeft	voor	dit	doel	een	aantal	koffers	samengesteld	met	museumobjecten,	waar	we	op	
Erfgoeddag	mee	aan	de	slag	gaan.	

Erfgoeddag	vindt	plaats	op	zondag	28	april,	van	10	uur	tot	18	uur,	op	de	terreinen	van	Karus	in	Melle.	Voor	
meer	informatie	en	een	gedetailleerd	programma	kan	je	terecht	op	www.melle.be/erfgoeddag-2019		

Bronnen	

Foto’s:	Erfgoedhuis	|	Zusters	van	Liefde	–	Collectie	Beeld	&	Geluid.	
“Eeuwig	hetzelfde”,	brochure	bij	de	gelijknamige	tentoonstelling	in	het	Erfgoedhuis	van	de	Zusters	van	Liefde,	Gent,	
2016.	
Terug	 naar	 de	 toekomst,	 100	 jaar	 Psychiatrisch	 Centrum	 Caritas,	 200	 jaar	 psychiatrische	 zorg	 door	 de	 Zusters	 van	
Liefde	van	J.M.,	Melle,	2008.	
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Heemkundig nieuws 
Daniël Lemmens  

 
Inventarisproject	van	het	Gemeentelijk	Museum.	

Samen	met	de	Erfgoedcel		Viersprong	en	de	Vlaamse	erfgoedconsulenten	startte	men	op	20	februari	,	op	
initiatief	van	onze	conservator	Hannah	Vander	Auwera,	met	een	grootscheepse	inventarisproject.	Het	
welkomwoord	werd	uitgesproken	door	onze	schepen	van	cultuur	de	heer	Erwin	Van	Heesvelde.	Het	is	de	
bedoeling	alle	objecten	uit	het	Gemeentelijk	Museum	te	registreren,	te	fotograferen	en	te	beschrijven.	
Hiervoor	kan	men	beroep	doen	op	een	twintigtal	vrijwilligers,	die	de	afdeling	pijlmakerij	Gyselinck,	
beeldengalerij	Jules	Vits	en	onze	archeologische	collectie	onder	handen	nemen.	Het	resultaat	zal	later	te	
raadplegen	zijn	in	de	beeldbank	Erfgoedinzicht	(www.erfgoedinzicht.be).	Via	deze	beeldbank	zal	de	
collectie	digitaal	toegankelijk	worden	gemaakt	en	zullen	geïnteresseerden	door	onze	collectie	kunnen	
bladeren.	

	

Succesvolle		cursus	:	“Maak	je	eigen	stamboom”.	

Door	de	werkgroep	genealogie	werd	het	initiatief	genomen	om	een	cursus	te	organiseren	voor	personen	
die	hun	stamboom	willen	opmaken.	Onder	leiding		van	lesgever	Chris	Meerschaut	kwamen	35	
geïnteresseerden	samen	in	de	zaal	van	het	Gemeentelijk	Archief	en	Documentatiecentrum.	Tijdens	een	
vijftal	samenkomsten	kregen	zij	een	overzicht	van	de	te	volgen	werkwijze.	Ze	werden	ook	op	de	hoogte	
gebracht	van	de	verschillende	bronnen	die	ter	beschikking	staan	van	de	vorsers:	kadasters,	landkaarten,	
registers	van	de	burgerlijke	stand,	geboorte-,	huwelijk-	en	overlijdensakten.	De	interpretatie	van	deze	
bronnen	is	een	belangrijk	aspect	in	functie	van	hun		opzoekingswerk.	Tot	slot	kregen	ze	een	praktische	
toepassing	voor	het	opstellen	van	hun	stamboom	aan	de	hand	van	de	documenten	die	zich	in	het	
Documentatiecentrum	bevinden	en	een	inleiding	van	oud-schrift.	Als	toemaatje	bezocht	men	het	
Rijksarchief	te	Gent.	

N	9	maakt	N	9.	Steenweg	werd	theatervoorstelling.	

In	2004	werd	op	grootse	wijze	300	jaar	Brusselsesteenweg	herdacht.	Er	werden	feestelijkheden	
georganiseerd	en	tentoonstellingen	gehouden.	Het	werd	een	echt	volksfeest	met	optredens	en	animatie.		
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Bij	die	gelegenheid	werd	ook	een	prachtige	brochure	uitgegeven	met	het	
volledig	programma	en	historiek	van	de	steenweg.	Vijftien	jaar	later	is	deze	
steenweg		tussen	Gent,	Aalst	en	Brussel	de	inspiratiebron	van	een	
muziektheatervoorstelling	op	basis	van	verhalen,	geschiedenis	en	personages	
die	ze	vonden	langs	de	boorden	van	de	steenweg.	Dit	project	stond	onder	
leiding	van	de	Melse	regisseur	Koen	Boesman.	

De	oude	Romeinse	weg	die	in	1704	door	de	Oostenrijkers	vervangen	werd	door	
een	rechter	traject	was	doorheen	de	geschiedenis	het	toneel	van	veldslagen	
(Kwatrecht	WO1	en	WO2)	maar	ook	van	diverse	vormen	van	industriële	

ontwikkeling	en	verval,	voorspoed	en	ramp	(aanslag	Delhaize	te	Aalst).Dit	alles	werd	in	de	voorstelling	
verwerkt:	het	mooie	en	het	lelijke,	de	aantrekkingskracht	en	het	noodzakelijk	kwaad.	

Bovendien	waren	alle	aspecten	met	de	N	9	gerelateerd.	De	spelers	woonden	op	het	traject	evenals	alle	
artistieke	medewerkers	van	muzikanten	tot	decorbouwers	en	techniekers.	

	

Dit	geslaagd	evenement	werd	opgevoerd	in	Studio	M	op	19	januari	en	vervolgens	ook	in	Wetteren,	Asse,	
Molenbeek,	Lede,	Gent,	Koekelberg	en	Aalst.	Hieraan	was	telkens	een	tentoonstelling	verbonden	
gecoördineerd	door	kunstenares	Charlotte	Peys.	Geïnteresseerde	personen	konden	een	bijdrage	leveren	
door	een	zelfportret	van	de	steenweg	te	maken.	Die	tentoonstelling	kon	men	bezichtigen	in	de	bib	van	
Melle.	

Meneer	de	Champetter.	Veldwachters	vertellen.	

Een	tijdje	geleden	verscheen	een	merkwaardig	boek	van	Philip	Vanoutrive,	
een	freelance	fotograaf	en	auteur,	met	als	titel:	Meneer	de	champetter.	Het	

is	een	hommage	aan	de	champetter,	de	garde,	die	
dag	en	nacht	bereikbaar	was	om	het	welzijn	van	
de	plattelanders	te	beschermen.	Avond-,nacht-	en	
weekendwerk	waren	zijn	deel	en	daar	werd	hij	
niet	extra	voor	vergoed.	Met	een	luisterend	oor,	
een	goed	gesprek	of	een	kordate	verbale	
aanmaning	kon	de	veldwachter	de	problemen	in	der	minne	oplossen.	

Meneer	de	champetter	beschrijft	de	laatste	50	jaar	van	het	bestaan	van	de	
landelijke	politie	tot	de	geïntegreerde	politie	in	2001	in	werking	trad.	Met	
straffe	verhalen	en	plezante	anekdotes	die	meer	dan	30	oud-veldwachters	uit	
hun	herinneringen	hebben	opgegraven.	Een	van	die	veldwachters	die	ruim	aan	
bod	komt	is	Oscar	De	Backer,	die	later	politiecommisaris	en	gemeenteraadslid	
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werd	in	Melle.	Hij	was	mede-oprichter	van	onze	Heemkundige	Vereniging	De	Gonde	in	1972	en	publiceerde	
in	ons	tijdschrift	verschillende	artikelen	over	de	oorlogen.	Oscar	deed	ook	heel	wat	onderzoek	in	verband	
met	de	Franse	vlootfuseliers	die	in	Melle	begraven	liggen.	Als	schepen	van	cultuur	bracht	hij	zijn	steentje	bij	
tot	de	oprichting	van	het	Gemeentelijk	Archief	en	Documentatiecentrum	en	speelde	een	belangrijke	rol	in	
de	schenking	van	de		beelden	van	Jules	Vits	aan	ons	museum.	Zijn	uitspraak	“De	champetter…dat	was	de	
vrederechter	en	biechtvader,	hij	genoot	respect	en	vertrouwen”,	vormde	zo	wat	de	leidraad	van	het	boek.	

In	ons	volgend	nummer	brengen	we	een	uitgebreid	verslag	over	zijn	belevenissen	en	anekdotes	als	
politieman	in	onze	gemeente,	zoals	hij	dit	toevertrouwde	aan	de	schrijver	van	dit	interessant	werk.	

Kwatrecht:	Sint-Lodewijk	bestaat	150	jaar.	

Kwatrecht,	een	wijk	van	de	gemeente	Wetteren,		is	in	de	loop	van	de	geschiedenis	sterk	verbonden	
geweest	met	de	gemeente	Melle.	In	beide	wereldoorlogen	waren	we	het	mikpunt	van	strijd	met	de	
Duitsers	en	het	slagveld	van	menig	soldaat.	Ons	bestuurslid	Rolande	Van	Heden	heeft	over	deze	
gebeurtenissen	heel	wat	gepubliceerd.	Zij	is	ook	de	auteur	van	het	boek	“Bloemisterijen	van	Melle.”	De	
congregatie	van		de	Zusters	van	Liefde	hebben	vooral	de	zorg	op	zich	genomen	van	de	minder	bedeelden,	
de	gehandicapten,	de	mensen	met	een	beperking.	In		Melle	hebben	zij	een	psychiatrisch	centrum	
opgericht.	Het	moet	ons	dan	ook	niet	verwonderen	dat	ze	hier	in	Kwatrecht	aan	de	basis	lagen	van	de	zorg	
voor	fysische		gehandicapten	in	ons	land.	

De	geschiedenis	van	Sint-Lodewijk	begon	in	1869.Toen	vestigden	de	Zusters	van	Liefde	zich	in	Kwatrecht.	
Ze	openden	hier,	onder	leiding	van	zuster	Bertha	Crul,	hun	17ste	huis	van	de	congregatie.	Het	klooster	
kreeg	de	naam	van	Saint	Louis	naar	de	patroonheilige	van	Louis	Le	Grand,	een	fabrikant	die	in	de	omgeving	
vele	eigendommen	bezat.	Bij	zijn	overlijden	schonk	zijn	vrouw	de	grond	voor	de	oprichting	van	een	klooster	
en	betaalde	zelf	de	kapel.	Hier	werd	toen	ook	een	weeshuis	en	kostschool	opgericht.	Na	de	eerste	
wereldoorlog	waarbij	Sint-Lodewijk	veel	schade	opliep	omwille	van	de	zware	gevechten	tussen	de	Belgische	
en	Duits	legers,	startte	men	in	1920	met	een	huishoudelijke	beroepsschool.	Stilaan	is	de	instelling	
uitgegroeid	tot	een	pioniersschool	voor	personen	met	een	motorische	handicap.	Van	kleuter	tot	
volwassene	met	fysische	beperking	kan	men	hier	terecht.	De	modernste	technieken	en	materialen	worden	
aangewend	om	hun	weg	in	de	maatschappij	te	vinden.	

In	2000	verlieten	de	laatste	Zusters	van	Liefde	Sint-Lodewijk.	Ooit	woonden	en	werkten	hier	40	zusters	
tegelijk	en	meer	dan	180	zusters	passeerden	hier	de	revue.	

Na	150	jaar	is	de	school	nog	steeds	springlevend	en	een	voorbeeld	van	hoogstaand	onderwijs.	
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Het paaldorp van Melle, een mooie fabel 
Paul Neirinck 

 
	

In	de	zomer	van	1904	wordt	Jonkheer	Jozef	Maertens	de	Noordhout,	32	jaar	oud	en	archeoloog	van	
vorming,	door	de	arbeiders	die	in	Melle	de	waterbassins	aan	het	uitgraven	zijn	voor	de	spoorwegen,	
gewezen	op	een	aantal	archeologische	voorwerpen.	Hij	ontdekt	in	de	ondergrond	ook	enkele	houten	
balken.	 Met	 meer	 romantische	 verbeelding	 dan	 archeologische	 ernst	 en	 wetenschappelijke	
nauwkeurigheid,	 is	 hij	 ervan	 overtuigd	 dat	 hij	 de	 resten	 van	 een	 voorhistorisch	 paaldorp	 heeft	
gevonden.	 Deze	 vondst	 krijgt	 een	 ruime	 weerklank	 in	 de	 lokale	 kranten.	 In	 1906	 legt	 hij	 zijn	
bevindingen	voor	aan	de	Maatschappij	voor	Geschied-	en	Oudheidkunde	van	Gent.	De	leden	wijden	
ruime	aandacht	aan	het	onderwerp,	met	vragen,	antwoorden	en	een	uitvoerige	discussie,	en	komen	
tot	het	besluit	dat	het	onderzoek	van	collega	Maertens	te	amateuristisch	is	om	het	bestaan	van	een	
paaldorp	te	kunnen	bevestigen.	Zijn	bevindingen	over	het	paaldorp	worden	niet	gepubliceerd	in	de	
Annalen	 van	 de	Maatschappij.	 Jozef	Maertens	 slaagt	 er	wel	 in	 ze	 te	 publiceren	 in	 het	 “Bulletin	 et	
Mémoires	 de	 la	 Société	 D’Anthropologie	 de	 Bruxelles”.	 De	 fabel	 van	 het	 paaldorp	 van	 Melle	 is	
geboren.	 In	 1962	 pikt	 Henri	 Verbist	 het	 verhaal	 op,	 in	 zijn	 Geschiedenis	 van	Melle,	 en	 zet	 het	 in	
scène,	op	een	manier	die	de	verbeelding	prikkelt.	Ondertussen	heeft	de	archeologie	zich	ontworsteld	
aan	haar	kinderjaren,	en	 is	 formeel	dat	er	 voor	het	bestaan	van	een	paaldorp	 in	Melle	 geen	enkel	
wetenschappelijk	bewijs	is.	August	De	Baets,	de	onvolprezen	vorser	in	de	Melse	geschiedenis,	besluit	
dat	de	paalvondsten	niets	te	zien	hebben	met	een	‘paaldorp’.	En	toch	duikt	het	paaldorp	steeds	weer	
op	in	teksten	over	de	geschiedenis	van	Melle.	Het	is	tijd	om	het	paaldorp	van	Melle	te	koesteren	als	
een	mooie	fabel,	maar	het	te	laten	verdwijnen	uit	de	feitelijke	geschiedenis	van	het		dorp.	

	
	
Het	paaldorp	van	Melle	is	een	vast	item	in	de	meeste	teksten	over	de	geschiedenis	van	het	dorp.	
In	november	–	december	2018	staat	op	Wikipedia1	in	het	artikel	over	Melle	te	lezen:	“Melle	
kende	reeds	heel	vroeg	paalwoningen,	nog	lang	voor	de	provincie	West-Vlaanderen	werd	
onttrokken	aan	de	zee”.	Henri	Verbist	bouwt	in	zijn	“Geschiedenis	van	Melle”	rond	het	paaldorp	
een	hele	scene2,	National	Geographic	waardig.	Het	zou	al	rond	4.000	v.	Chr.	gebouwd	zijn	en	
gedurende	vele	eeuwen	zwierven	in	dierenhuiden	geklede	jagers	rond	het	paaldorp.	Een	goede	
2.000	jaar	later	ligt	het	er	nog	altijd,	maar	nu	omringd	door	akkers	en	weiden	waarop	mager	vee	
vredig	graast.	In	het	Jaarboek	De	Fonteine	–	Jaargang	19443,	gewijd	aan	Jozef	Maertens	de	
Noordhout,	de	ontdekker	van	het	zogenaamde	Melse	paaldorp,	luidt	het:	“in	1907	houdt	hij	zich	
bezig	met	de	studie	van	een	paaldorp	te	Melle	en	van	de	vrij	talrijke	voorwerpen	die	hij	er	
aantrok.	Hij	slaagde	erin	te	bewijzen	dat	het	paaldorp	moest	dagtekenen	van	het	einde	van	het	
Neoliticum,	misschien	reeds	uit	de	overgangstijd	tussen	het	Steentijdperk	en	het	IJzertijdperk.	
Brons	heeft	hij	er	niet	aangetroffen,	zoals	wel	het	geval	was	in	een	ander	bekend	Oost-Vlaams	
paaldorp,	door	de	prehistoricus	Abt	Claerhout	onderzocht:	Dentergem.”	Hoewel	met	enige	
terughoudendheid	bevestigen	zowel	de	Intergemeentelijke	Onroerend	Erfgoeddienst	(“een	
zogenaamd	paaldorp”4)	als	de	Inventaris	van	het	Onroerend	Erfgoed	van	Vlaanderen	(“er	werden	
aanwijzingen	gevonden	voor	het	bestaan	van	een	paaldorp”5)	het	bestaan	ervan.	Bij	het	
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archeologisch	onderzoek6	dat	sporadisch	wordt	uitgevoerd	in	Melle,	wordt	in	de	inleiding	altijd	
weer	gewag	gemaakt	van	het	‘zogezegd’	paaldorp.	Vanwaar	komt	dit	paaldorp?	En	is	het	bestaan	
van	dit	paaldorp	een	geschiedkundig	feit	of	een	mooie	mythe,	die	de	verbeelding	prikkelt.	
	
Op	woensdag	16	mei	1906	komt	de	Maatschappij	van	Geschied-	en	Oudheidkunde	te	Gent7	
samen	voor	zijn	maandelijkse	Algemene	Vergadering8.	De	Maatschappij	werd	gesticht	in	1893	en	
heeft	zich	in	haar	14-jarig	bestaan	nuttig	gemaakt	onder	andere	met	werk	rond	het	behoud	en	de	
restauratie	van	de	Gentse	historische	gebouwen	en	met	het	bestuderen	van	de	gebroeders	Van	
Eyck	en	andere	Gentse	schilders.	Tot	haar	leden	behoort	de	fine	fleur	van	de	Gentse	burgerlijke	en	
universitaire	wereld.	Als	4de	punt	op	de	agenda	van	de	vergadering	staat	een	mededeling	door	
Joseph	Maertens	over	de	ontdekking	van	een	paaldorp	in	Melle9,	met	tentoonstelling	van	de	
voornaamste	gevonden	voorwerpen.	

Jonkheer	Jozef	Maertens	de	Noordhout	(1872	-1941)10	

was	geboren	in	Gent	op	21	april	1872,	uit	een	familie	van	
welstellende	grootgrondbezitters,	en	kon	zich	van	jongs	
af	aan	wijden	aan	zijn	lievelingsvak:	de	Oudheidkunde.	Hij	
bracht	het	tot	licentiaat	in	de	archeologisch	
wetenschappen.	De	archeologie	bestond	toentertijd	
vooral	uit	het	verzamelen,	identificeren	en	classificeren	
van	vondsten,	en	kreeg	in	het	begin	van	de	twintigste	
eeuw	een	belangrijke	stimulans	toen	bij	het	uitbaggeren	
van	de	Schelde,	de	Leie	en	de	Dender,	en	bij	het	
uitgraven	van	de	dokken	van	Port-Arthur	uitzonderlijk	
interessante	voorwerpen	tevoorschijn	kwamen.	Ze	
behoren	nu	nog	tot	de	pronkstukken	van	het	
archeologisch	museum	van	de	Gentse	universiteit.	Tot	de	
uitbouw	van	dit	museum	leverde	Jozef	Maertens	een	
eminente	bijdrage,	en	mettertijd	verwierf	hij	een	stevige	
nationale	en	internationale	reputatie.	De	ontdekking	van	

het	vermeende	paaldorp	in	Melle	deed	hij	toen	hij	32	jaar	oud	was.	

Einde	18de	en	begin	19de	eeuw	behoorde	het	nauwkeuring	opmeten	en	situeren	in	de	geologische	
lagen	van	archeologische	vondsten	nog	niet	tot	de	goede	praktijk.	Zo	had	in	1901-1902	de	
amateurarcheoloog,	leraar-opvoeder,	onderpastoor	en	later	pastor	Juliaan	Claerhout	in	
Dentergem	op	de	plaats	waar	de	Peperlaarbeek	in	de	Oude	Mandel	uitmondt	enkele	houten	
palen	gevonden,	en	daar	met	meer	archeologische	verbeelding	dan	wetenschappelijke	
accuraatheid	de	resten	van	een	neolithisch	paaldorp	in	gezien.	Jozef	Maertens	moet	ongetwijfeld	
weet	gehad	hebben	van	de	ontdekking	van	dit	paaldorp.	Wellicht	heeft	dit	hem	geïnspireerd.	
Terug	naar	16	mei	1906,	naar	de	vergadering	van	de	eerbiedwaardige	Maatschappij.	Kanunnik	
Vanden	Gheyn11	zit	de	vergadering	voor.	Ze	is	begonnen	om	halfnegen,	en	er	zijn	38	leden	
aanwezig.	De	eerste	mededeling	komt	van	Armand	Heins12,	die	in	het	Getijdenboek	van	Turijn,	
toegeschreven	aan	Van	Eyck,	stadszichten	van	Gent	heeft	ontdekt.	Zijn	uiteenzetting	eindigt	op	
een	goedkeurend	applaus.	Dan	komt	Jozef	Maertens	aan	de	beurt.	Hij	legt	uit	dat	hij	bij	het	
uitgraven	van	de	waterbassins	voor	de	spoorwegen	in	Melle	belangrijke	archeologische	vondsten	
heeft	gedaan:	verschillende	beenderen,	een	gepolijste	silex	bijl	in	silex	van	Spiennes,	een	benen	
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spies,	gereedschappen	in	hertshoorn,	een	Frankisch	zwaard,	enzovoort.	Hij	heeft	ook	talrijke	
houten	palen	gevonden,	en	dus	kan	de	plaats	die	onderzocht	werd	een	paalwoning	of	een	
paaldorp	geweest	zijn,	en	de	voorwerpen	van	de	opgravingen	tonen	aan	dat	ze	werd	bewoond	
gedurende	vier	opeenvolgende	periodes:	de	neolithische	periode,	de	ijzertijd,	de	Gallo-Romeinse	
tijd	en	de	Frankische	tijd.13	Opmerkelijk:	in	het	bulletin	van	de	vergaderingen	staat	gewoonlijk	na	
het	verslag	over	een	uiteenzetting	de	vermelding	“applaudissements”.	Na	de	uiteenzetting	van	
Jozef	Maertens	staat	deze	vermelding	niet.	

	

Opgegraven	te	Melle	door	Jozef	Maertens	de	Noordhout:	Werktuig	in	been,	lengte	16,9	cm.	Bijl	in	hertshoorn,	lengte	9,8	
cm.	Gewei	in	hoorn,	doorboord	werktuig,	lengte	18	cm.Gewei	in	hoorn,	lengte	21,7	cm.	Gewei	in	rendierhout,	lengte	29,8	
cm	
Uit:	VERBIST,	Henri.	Geschiedenis	van	Melle.	Leuven,	1962,	Uitgeverij	A.	Dewallens,	417	pag.	
	
De	Heren	Adolf	de	Ceuleneer14	en	Victor	Willem15	worden	aangesteld	om	het	artikel	dat	Joseph	
Maertens	voor	publicatie	in	de	Annalen	zal	schrijven	te	beoordelen.	

Op	de	werkvergadering	van	25	juli	1906	rapporteren	de	Ceuleneer	en	Willem	over	hun	
opmerkingen	op	het	werk	van	Maertens.	Hun	conclusies	zullen	aan	Maertens	worden	
meegedeeld,	met	de	vraag	er	in	zijn	eindrapport	rekening	mee	te	houden.	

In	de	Algemene	Vergadering	van	woensdag	17	oktober	1906	gaat	het	vooral	over	de	
ontdekkingen	van	Jozef	Maertens.	Hij	is	zelf	afwezig,	evenals	Adolf	de	Ceuleneer.	Victor	Willem	
legt	zijn	bevindingen	voor	aan	de	vergadering.	

“Mijne	Heren,	ik	bracht	tijdens	de	zomer	enkele	weken	door	in	Melle,	en	had	daardoor	de	
gelegenheid	enkele	waarnemingen	de	doen,	die	langs	geen	kanten	stroken	met	de	beweringen	
van	de	Heer	Jozef	Maertens.	Bovendien	heeft	hij	mijn	voorstel	afgewezen	om	zich	samen	met	mij	
ter	plaatse	te	vergewissen	van	de	juistheid	van	mijn	bevindingen.	En	hij	heeft	geweigerd	met	onze	
opmerkingen	rekening	te	houden	in	zijn	eindrapport.	Ik	voel	me	daarom	verplicht	de	conclusie	van	
M.	Maertens	dat	het	hier	om	een	paaldorp	zou	gaan	af	te		wijzen.”	

Het	komt	erop	neer	dat	Willem	samen	met	de	Melse	aannemer	die	de	werken	heeft	uitgevoerd,	
De	Keyzer,	de	houten	palen	is	gaan	bekijken.	Hij	heeft	er	twintig	van	de	honderd	die	werden	
bovengehaald	bij	de	uitgravingen	teruggevonden.	De	Keyzer	heeft	hem	gewezen	op	boringen	en	
tapgaten	in	de	palen,	die	onmogelijk	met	een	Neolithische	technologie	kunnen	gerealiseerd	
zijn.	Ook	het	buitenoppervlak	moet	met	redelijk	moderne	technieken	afgewerkt	zijn.	Zelfs	De	
Keyzer	heeft	er	zich	over	verwonderd	dat	Maertens	zo	weinig	interesse	had	voor	de	houten	
palen,	en	nagelaten	heeft	om	hun	plaats,	hun	aantal,	hun	verdeling,	de	manier	waarop	ze	met	
mekaar	verbonden	waren	precies	op	te	meten	en	te	beschrijven,	en	dit	voor	een	paaldorp	
waarvan	hij	dacht	dat	het	tot	een	van	de	drie	of	vier	belangrijkste	behoorde	die	ooit	in	België	
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werden	opgegraven,	en	dat	daarna	voor	eeuwig	zou	verdwijnen.		

Willem	gaat	verder:	“De	enkele	stukken	van	een	houten	constructie	die	ik	gezien	heb	werden	
bewerkt	met	moderne	ijzeren	werktuigen,	gelijkaardig	aan	die	die	vandaag	gebruikt	worden.	Ik	
heb	geen	enkele	aanduiding	over	de	ouderdom	van	dit	houten	geraamte,	en	ik	moet	nogmaals	
herhalen	dat	ik	het	betreur	dat	M.	Maertens	geen	stratigrafische	doorsnede	heeft	gemaakt.	In	het	
beste	geval	zou	ik	kunnen	aannemen	dat	een	dergelijke	structuur	teruggaat	tot	de	Romeinse	
tijden.”	

Hij	concludeert:	“In	die	omstandigheden	lijkt	het	niet	geoorloofd	over	neolithische	paalwoningen	
in	Melle	te	spreken,	zoals	reeds	gebeurd	is	in	onze	bulletin	en,	naar	men	mij	gezegd	heeft,	in	
verschillende	dagbladen.	En	ik	wil	vermijden	dat	we	in	verband	met	de	opgravingen	in	Melle	
geloofwaardigheid	geven	aan	een	valse	legende.	“	

Maertens	wordt	door	de	Voorzitter	nog	eens	flink	op	zijn	plaats	gezet:	“We	zullen	de	rechtzetting	
in	ons	bulletin	opnemen,	en	we	laten	aan	M.	Maertens	de	zorg	om	er	op	te	antwoorden	als	hij	dit	
wenst.	We	moeten	niet,	zoals	M.	Willem	zeer	terecht	opmerkt,	aan	een	legende	geloofwaardigheid	
geven	naar	aanleiding	van	een	mededeling	in	een	geleerd	genootschap.”	

Op	de	Algemene	Vergadering	van	woensdag	14	november	gaat	Jozef	Maertens	in	de	tegenaanval.	
Waarom	hij	niet	is	ingegaan	op	de	uitnodiging	van	Victor	Willem	om	samen	de	opgravingen	in	
Melle	te	bezichtigen?	Hij	was	op	dat	ogenblik	in	Oostende,	voor	opgravingen	in	De	Panne,	samen	
met	Baron	de	Loë16,	en	daarna	nog	in	Wenduine,	in	Nieuwpoort,	Lombardzijde,	enz.	En	als	Willem	
zegt	dat	hij	geen	rekening	heeft	willen	houden	met	zijn	opmerkingen,	dan	heeft	hij	groot	gelijk.	
Maar	waarom	zou	hij	rekening	houden	met	dergelijke	op	niets	gebaseerde	opmerkingen?	Willem	
heeft	mij	zelfs	niet	gezegd	waar	hij	zijn	houten	palen	gevonden	heeft,	wellicht	in	de	hangar	van	de	
aannemer,	want	de	werken	zijn	al	meer	dan	een	jaar	afgelopen.	Ik	wil	er	niet	aan	twijfelen	dat	
Willem	houten	palen	gevonden	heeft,	maar	zijn	dit	wel	de	palen	die	ik	beschreven	heb,	en	die	ik	
gevonden	had	samen	met	verschillende	voorwerpen	die	mijn	stelling	bewijzen?	En	hoe	durft	
Willem	beweren	dat	ik	mij	niet	genoeg	geïnteresseerd	heb	aan	de	bewuste	palen,	die	
voorbestemd	waren	om	te	verdwijnen?	Ik	heb	er	enkele	van	gefotografeerd,	want,	Mijne	Heren,	
ik	heb	die	opgravingen	gedaan	op	eigen	kosten,	en	ik	kon	die	palen	toch	niet	meenemen	naar	
huis,	en	een	foto	volstond	voor	mij.	Bovendien	heb	ik	nooit	gezegd	dat	het	paaldorp	behoorde	
tot	een	van	de	drie	of	vier	belangrijkste	die	ooit	in	België	werden	opgegraven,	ik	heb	alleen	
gezegd	dat	het	geheel	van	de	opgegraven	stukken	bij	de	belangrijkste	zijn	die	de	laatste	jaren	in	
Oost-Vlaanderen	werden	gevonden.	En	ik	hoop	dat	Victor	Willem,	rekening	houdend	met	deze	
uitleg,	zal	willen	toegeven	dat	de	opgravingen	in	Melle	meer	waard	zijn	dan	een		legende.17	

Maar	Victor	Willem	geeft	niet	af:	“Het	is	de	eerste	keer	dat	ik	hoor	dat	er	twee	soorten	palen	
waren,	maar	met	de	weinige	aanwijzingen	die	er	waren	kon	ik	niet	anders	dan	voortgaan	op	de	
informatie	van	de	aannemer,	temeer	dat	de	plaats	waar	de	opgravingen	gebeurden	nu	onder	
water	staat,	en	dat	de	bewuste	palen	verdwenen	zijn.	Maar	niets	in	de	uitleg	van	Maertens	laat	
me	toe	over	een	neolithisch	paaldorp	te	spreken.	Eén	van	de	twee	loten	palen	komt	duidelijk	van	
een	redelijk	moderne	constructie,	over	de	ouderdom	van	het	verdwenen	lot	weten	we	niets.	Ik	
hoop	dat	Mijnheer	Maertens	ons	meer	informatie	kan	geven,	om	aan	te	tonen	dat	zijn	
paalconstructie	wel	degelijk	neolithisch	is.”	
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Victor	Fris18	is	verwonderd	dat	er	in	de	hele	discussie	over	het	zogezegde	paaldorp	geen	enkel	
precies	gegeven	schijnt	te	zijn.	Hij	wil	niet	twijfelen	aan	de	authenticiteit,	noch	aan	de	waarde	van	
de	vondsten,	maar	enkele	prehistorische	voorwerpen	op	zich	leveren	geen	enkel	bewijs	dat	het	
over	een	neolithische	vindplaats	gaat,	en	nog	minder	dat	het	over	een	paaldorp	gaat.	

Maertens,	verontwaardigd:	“En	een	bijl	in	silex,	spreekt	die	niet	voor	zichzelf?”		

Victor	Fris	geeft	dan	een	hele	uitleg	over	hoe	op	een	correcte	manier	archeologisch	onderzoek	
moet	gevoerd	worden.	En	hij	besluit:	“Ik	wens	dat	Mijnheer	Maertens	op	deze	manier	zijn	rapport	
vervolledigt.”	

Maertens	blijft	hangen	bij	zijn	houten	palen.	“Mag	ik	u	vragen,	Mijnheer	Willem,	waarop	u	zich	
baseert	om	te	beweren	dat	de	palen	die	u	beschreef	dezelfde	zijn	als	de	palen	die	ik	gevonden	
heb?”	

Willem:	“Ik	ben	verder	gegaan	op	de	aanwijzingen	van	de	aannemer,	die	er	blijkbaar	niet	aan	
gedacht	heeft	me	erop	te	wijzen	dat	er	twee	verschillende	soorten	waren.	De	palen	die	ik	gezien	
heb	waren	duidelijk	van	recente	makelij.	U	hebt	me	verteld	dat	de	palen	die	er	om	doen	
verpulverd	zijn.	Ik	vind	het	daarom	des	te	spijtiger	dat	u	er	niet	aan	gedacht	hebt	het	aantal,	de	
vorm	en	de	opstelling	ervan	te	bepalen.	En	waarom	hebt	u	vroeger	nooit	gezegd	dat	u	ze	
gefotografeerd	hebt?”	

Maertens:	“In	mijn	rapport	staat	wel	degelijk	de	beschrijving	van	de	palen	die	ik	gevonden	heb.”	

Willem:	“Ja,	maar	die	beschrijving	is	op	zijn	minst	eigenaardig.	Zo	luidt	ze,	Mijne	Heren:	“De	palen	
die	nog	op	hun	plaats	stonden	waren	van	eikenhout,	met	een	diameter	van	0,53	m	en	ik	heb	er	
gemeten	met	een	lengte	van	2m53,	en	andere	van	2m75.	Er	waren	er	met	de	twee	uiteinden	
gepunt;	enkele	hadden	inkepingen	waarin	de	balken	rustten,	om	de	vloer	te	dragen.”	Die	
schijnbaar	nauwkeurige	afmetingen	laten	vermoeden	dat	de	palen,	waarvan	we	het	aantal	niet	
kennen,	ofwel	2m58	ofwel	2m75	maten.	Is	dit	zo?	

Maertens:	“Voor	de	twee	die	ik	gemeten	heb.	Ik	heb	ze	niet	allemaal	gemeten.”	

Willem:	“Die	valse	nauwkeurigheid	is	betreurenswaardig.	U	spreekt	ook	over	palen	die	
voorbestemd	waren	om	de	vloer	te	dragen.	Hebt	u	sporen	gevonden	van	die	draagbalken,	of	
van	de	vloer	zelf?	U	vertelt	ons	daar	niets	over?	Maar	ik	kom	terug	op	het	cruciale	punt,	waarop	
ik	nog	geen	antwoord	kreeg:	waarop	steunt	u	zich	om	te	beweren	dat	die	houten	constructie	
een	neolithische	ouderdom	heeft?”	

Maertens:	“Ik	steun	me	op	de	voorwerpen	die	ik	tussen	de	palen	gevonden	heb	en	die	vergeleken	
werden	met	analoge	voorwerpen	ontdekt	in	Dentergem	en	Mechelen19.	Daarna	werd	een	
geologische	doorsnede	gemaakt	en	de	voorwerpen	werden	opgestuurd	naar	Mijnheer	Rutot20.”	

Willem:	“Dit	is	niet	voldoende.	Enerzijds	heeft	Mijnheer	Rutot	mij	gezegd	dat	het	materiaal	dat	u	
hem	bezorgd	heeft	niet	toelaat	om	het	niveau	van	de	stratigrafische	doorsnede	te	bepalen,	en	
anderzijds	zeggen	de	stukken	die	u	ons	hier	heeft	getoond	niets	over	de	ouderdom	van	de	
constructie	in	hun	buurt:	men	heeft	in	de	opgravingen	van	Melle	niet	alleen	voorwerpen	uit	de	
neolithische	periode	gevonden,	maar	ook	uit	de	romeinse,	Frankische	en	moderne.	
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Maertens:	“Geen	Frankische!”21	

Willem:	“Ik	dacht	van	wel,	na	de	studie	van	uw	rapport.”	

De	discussie	gaat	door,	over	de	plaats	waar	de	palen	gevonden	werden,	op	welke	diepte,	over	de	
diepte	van	de	bassins.	

Het	wordt	Jozef	Maertens	blijkbaar	te	veel.	De	inhoudelijke	argumenten	worden	achterwege	
gelaten.	Hij	tackelt,	voeten	vooruit,	recht	op	de	man.	

Maertens,	kwaad	en	strijdvaardig:	“Ik	weet	waaraan	ik	me	moet	houden,	denk	ik,	want	ik	heb	
twee	jaar	in	Melle	verbleven,	vanwege	die	opgravingen.	Het	is	spijtig	dat	Mijnheer	Willem,	die	in	
Melle	heeft	gewoond,	zich	niet	als	eerste	om	die	vondsten	heeft	bekommerd.”	

Willem,	als	gevestigde	geschiedkundige	tegen	de	leerling-archeoloog:	“Men	kan	vlak	naast	een	
schat	passeren,	zonder	hem	te	vinden.	Maar	ik	wil	er	wel	aan	toevoegen:	indien	die	vondsten	
indertijd	mijn	aandacht	getrokken	hadden,	dan	zou	ik	het	helemaal	anders	aangepakt	hebben.	Ik	
zou	de	hulp	van	competente	mensen	ingeroepen	hebben,	en	ik	zou	er	vooral	voor	gezorgd	
hebben	dat	de	gevonden	voorwerpen,	bij	gebrek	aan	nauwkeurige	gegevens,	het	grootste	deel	
van	hun	documentaire	waarde	niet	zouden	verloren	hebben.”	

Maertens,	met	een	laatste	poging	om	zich	te	verdedigen,	en	het	gevoel	van	ik	heb	het	hier	wel	
gehad:	“Ik	kan	u	volgen.	Ik	ook	heb	de	hulp	van	Baron	de	Loë	en	van	Mijnheer	Rutot	ingeroepen.	Ik	
vind	het	spijtig	dat	ze	mijn	oproep	niet	hebben	kunnen	beantwoorden.	En	het	is	niet	om	me	te	
laten	gelden	dat	ik	me	met	de	opgravingen	heb	beziggehouden,	en	dat	ik	er	hier	verslag	heb	over	
gedaan.	Maar	laat	me	toch	toe	van	te	zeggen	dat	zonder	mijn	bemoeienis	al	deze	voorwerpen	
onherroepelijk	verloren	zouden	zijn,	door	de	onwetendheid	van	enkele	arbeiders.”	

Willem,	om	er	nog	een	schep	bovenop	te	doen:	“Mijnheer	de	voorzitter,	de	enkele	foto’s	die	ik	nu	
onder	ogen	krijg	zijn	van	geen	enkel	nut	in	de	discussie	die	we	hier	voeren.”	

De	Voorzitter:	“We	zijn	Mijnheer	Maertens	erkentelijk	om	die	voorwerpen	gered	te	hebben,	en	
niemand	hier	denkt	er	ook	maar	aan	om	hem	daarvoor	een	verwijt	te	maken.	Maar	er	is	een	
verschil	tussen	het	werk	van	een	amateur	en	wetenschappelijke	werk.	Het	spreekt	vanzelf	dat	we	
aan	het	werk	van	Mijnheer	Maertens	slechts	een	wetenschappelijke	waarde	kunnen	geven	in	de	
mate	dat	we	in	staat	zijn	het	kritisch	te	beoordelen,	en	er	nauwkeurige	besluiten	kunnen	uit	
trekken.	Het	is	ontegensprekelijk,	en	ik	denk	dat	we	het	er	allemaal	over	eens	zijn,	dat	het	niet	
volstaat	om	de	verschillende	gevonden	voorwerpen	te	bestuderen	om	de	ware	toedracht	van	de	
vondsten	te	bepalen.	De	studie	van	het	terrein	mag	niet	verwaarloosd	worden	om	de	ouderdom	
van	de	gevonden	stukken	te	bepalen.	Ik	hoop	dat	Mijnheer	Maertens	een	antwoord	zal	kunnen	
geven	aan	de	enkele	vragen	die	hem	hier	gesteld	werden,	en	dat	hij	bijkomende	details	zal	
kunnen	leveren.	Ondertussen	kunnen	we	het	debat	voor	gesloten	beschouwen.”	

Willem	voegt	er	nog	aan	toe	dat	hij	wenst	dat	Maertens	een	eindrapport	zou	schrijven	waarin	hij	
rekening	houdt	met	de	geformuleerde	opmerkingen,	zodat	het	dan	ook	kan	gepubliceerd	
worden.	Met	de	bedoeling	om	dit	gemakkelijker	te	maken	vraagt	hij	om	andere	leden	aan	te	
stellen	voor	de	beoordeling	van	het	eindrapport,	zodat	wrijvingen	ontstaan	omwille	van	de	
voorgaande	discussie	niet	zouden	meespelen.	Er	wordt	wel	degelijk	iemand	anders	aangeduid,	
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maar	in	de	verdere	verslagen	van	de	Gents	oudheidkundige	vereniging	is	over	het	vermeende	
paaldorp	van	Melle	niets	meer	te	vinden.	De	naam	van	Jozef	Maertens	komt	ook	niet	meer	voor	
bij	de	aanwezigen.	Het	feit	dat	de	Maatschappij	voor	Geschied-	en	Oudheidkunde	van	Gent	
niet	wou	meegaan	in	zijn	verhaal	over	het	paaldorp	van	Melle	moet	hem	diep	geraakt	hebben.	
Zijn	eindrapport	komt	er	wel,	maar	niet	in	de	annalen	van	de	Gentse	Maatschappij.	

	Jozef	Maertens	blijft	toch	geloven	in	zijn	paaldorpen	hij	vindt	gehoor	bij	de	Société	
d’anthropologie	de	Bruxelles.	In	1907	wordt	in	de	26ste	editie	van	het	Bulletin	van	deze	sociëteit	
zijn	bijdrage	opgenomen	onder	de	titel	“Découverte	des	vestiges	d’une	station	palustre	à	Melle	et	
d’objets	d’époques	différentes.”	

In	deze	bijdrage	staat	niets	nieuws,	dat	een	ander	licht	zou	werpen	op	de	discussie	in	Gent,	
behalve	misschien	het	feit	dat	er	nog	palen	in	de	grond	zouden	zitten,	die	niet	konden	
blootgelegd	worden.	Joseph	Maertens	de	Noordhout	heeft	zich	duidelijk	meer	laten	leiden	door	
zijn	verbeelding,	dan	door	archeologische	nauwgezetheid.	Hij	heeft	bijvoorbeeld	totaal	over	het	
hoofd	gezien	dat	de	plaats	waar	hij	zijn	zogenaamde	paaldorp	heeft	gevonden,	de	vestiging	was	
van	de	heren	van	Melle.	Deze	vestiging	stond	later	bekend	als	het	kasteel	van	Cortrosine.	Een	
archeologisch	onderzoek	door	de	Heemkundige	Vereniging	De	Gonde	kon	aantonen	dat	er	reeds	
in	de	13de	 eeuw	een	stenen	burcht	bestond.22	Ook	August	De	Baets	komt	tot	deze	conclusie23:	
“Het	lijkt	ons	duidelijk	dat	de	hogervermelde	paalvondsten	niets	te	zien	hebben	met	een	
‘paaldorp’	maar	kunnen	toegewezen	worden	aan	een	primitief	verdedigingssysteem	gebouwd	
door	de	vroegste	heren	van	Melle	of	hun	voorgangers.	Het	castrum	bestond	meestal	uit	een	
verdedigingstoren	–	gebouwd	op	een	verhevenheid	in	de	bodem	of	mote	–	omringd	door	een	
houten	palissade	van	afgepunte	boomstammen	en	een	walgracht.”	

Het	paaldorp	van	Melle	behoort	tot	het	rijk	van	de	fabels,	en	fabels	hebben	een	taai	leven	omdat	
ze	de	verbeelding	prikkelen,	en	de	gedachten	leiden	naar	een	wereld	waarin	we	al	onze	niet	
gerealiseerde	dromen	kunnen	realiseren.	Wat	is	er	idyllischer	dan	een	vredig	paaldorp,	dat	
uitsteekt	boven	het	gladde	glinsterende	wateroppervlak,	waarin	families	die	nog	niet	zijn	
aangetast	door	een	overmaat	van	beschaving	een	vredevol	leven	leiden,	en	indien	ze	dan	toch	
belaagd	worden,	zich	met	edele	moed	verzetten	tegen	de	indringers.	

Het	is	een	te	mooie	gedachte,	dat	hier	
ooit	een	paaldorp	zou	gelegen	hebben,	
om	ze	zomaar	los	te	laten.	Iedereen	die	
interesse	heeft	voor	de	geschiedenis	van	
Melle	mag	deze	gedachte	koesteren,	
maar	dan	wel	in	de	nuchtere	wetenschap	
dat	het	niet	meer	is	dan	een	fabel.	

	

	

	

	
Plaats	van	de	vondsten	van	Maertens	de	Noordhout	
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en	corne	de	cerf,	vases	et	débris	de	poteries,	scramasax	ou	épée	franque,	etc.	La	présence	de	nombreux	pilotis	
permet	de	considérer	l’endroit	exploré	par	Mr.	Maertens	comme	une	station	palustre	ou	palafitte,	et	les	objets	
provenant	de	fouilles	montrent	qu’elle	a	été	habitée	pendant	quatre	périodes	successives:	la	période	néolithique,	
l’âge	du	fer,	l’époque	belgo-romaine	en	l’époque	franque.		

14	 Adolphe	de	Ceuleneer	(1849	–	1924),	professor	aan	de	Universiteit	van	Gent,	lid	van	de	Vlaamse	Koninklijke	
Academie,	gemeenteraadslid,	secretaris	van	de	Provinciale	Commissie	der	Monumenten.	

15	 	 Victor	Willem	(1866	-1952),	doctor	in	de	wetenschappen,	Bioloog	Victor	Willem	werkte	zich	onder	de	vleugels	van	
Felix	Plateau	op	tot	zijn	vervanger	en	werd	zo	directeur	van	het	Museum	voor	Dierkunde.	

16	 Alfred	Baron	de	Loë	(1858	–	1947)	Archeoloog,	adjunct	hoofdconservator	van	het	Jubelparkmuseum,	stichter	en	
voorzitter	van	de	Société	d'Archéologie	de	Bruxelles.	
https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Lo%C3%AB,_Alfred_baron_de_(1858-1947)	

17	 	In	zijn	definitief	artikel	luidt	het:	“La	trouvaille	de	Melle	est	une	des	plus	importantes	que	l’on	ait	faite	depuis	de	
nombreuses	années	dans	la	Flandre	orientale,	relativement	aux	peuples	primitifs	que	habitèrent	successivement	
nos	contrées.	Deux	découvertes	du	même	genre	furent	faites	en	1890,	par	l’abbé	Claerhout	à	Denthergem	
‘Flandre	occidentale),	et	en	1904	à	Malines,	par	le	baron	de	Loë	“	(Bron	2	–	p.	CXCVI)	

18	 	 Victor	Fris	(1877	–	1925):	Doctor	in	de	wijsbegeerte	en	de	letteren.	Tweemaal	laureaat	van	de	Koninklijke	
Academie	van	België.	Vanaf	1907	lid	van	de	Académie	royale	d'Archéologie	de	Belgique,	vanaf	1908	van	de	
Maatschappij	van	Nederlandsche	Letterkunde	te	Leiden.	Secretaris	sinds	1907	van	de	Maatschappij	van	
Geschied-	e	Oudheidkunde	te	Gent.	Vanaf	19	maart	1917	archivaris	van	de	stad	Gent,	nadat	hij	al	sinds	1909	
in	de	stedelijke	Archiefcommissie	zetelde.	https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Fris	
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19	 De	archeologische	vondsten	van	Dentergem	en	Mechelen	werden	door	hun	ontdekkers,	Claerhout	en	de	Loë,	als	
paaldorpen	beschouwd.	Vandaag	worden	daarbij	ernstige	vragen	gesteld,	en	wordt	de	stelling	van	de	paaldorpen	
door	de	wetenschappelijke	archeologie	niet	meer	aanvaard.	

20	 Aimée	Louis	Rutot	(1847-1933)	:	Geoloog,	prehistoricus	en	mijningenieur.		
	 https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Rutot,_Aim%C3%A9_Louis_(1847-	1933)	
21	 In	zin	eindartikel	(Bron	2)	luidt	het	nochtans:	“De	plus,	la	station	de	Melle	comprend	quatre	époques	a	objets	bien	

déterminés	:	le	Néolithique,	la	période	d’Hallstatt,	le	belgo-romain	et	le	franc.	
22		 A.	De	Baets,	De	Kastelen	van	Melle	(Cortrosine),	De	Gonde,	1978,	nr.9,	pp.	179-	181	
23		 Bron	3	–	p.	23	
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Henry Dunant ° Genève, 08.05.1828 † Heiden, 30.04.1910 
stichter van het Rode Kruis  
 



 
 

 

 
 
 

 

Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum 
 

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 2019 
 

geheel de maanden juli en augustus 
 
maandag 22 april 2019 (Paasmaandag) 
woensdag 1 mei 2019 
maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag) 
maandag 11 november 2019 
 
 

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

8 www.erfgoedmelle.be 
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