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Woord vooraf 

In	de	vorige	jaren	hee.	men	in	onze	gemeente	veel	aandacht	besteed	aan	de	herdenkingen	van	de	
Eerste	Wereldoorlog.	Hieraan	hebben	we	ook	in	ons	<jdschri.	verschillende	bijdragen	gewijd.	Dit	
jaar	staat	de	Tweede	Wereldoorlog	in	de	belangstelling	naar	aanleiding	van	Bevrijding	75	jaar	
geleden.	Dit	konden	we	ook	niet	laten	voorbijgaan.	Daarom	publiceren	we	een	ar<kel	over	de	
bevrijding	van	onze	gemeente	waarvan	we	de	beschrijvingen	vonden	in	het	boek	van	Henri	Verbist	
“Geschiedenis	van	Melle”	(1962)	en	in	het	Guldenboek	van	de	gemeente.	Aansluitend	hierbij	
brengen	we	het	verslag	van	een	eenvoudige,	in<eme	plech<gheid,	die	plaats	vond	bij	het	
monument	van	de	Canadese	piloot	John	Younge	die	neerstorTe	in	de	omgeving	van	de	
Heusdenbrug	op	6	september	1944.	

Personen	die	100	jaar	worden	krijgen	in	onze	gemeenschap	de	nodige	aandacht.	Dit	geldt	
ongetwijfeld	ook		voor	organisa<es	die	100	jaar	bestaan.	Dit	is	het	geval	met	onze	beide	oud-
strijdersverenigingen	VOS	en	NSB	die	we	uitvoerig	belichten.	Bovendien	valt	het	op	dat	ze	dit	
gezamenlijk	deden	nieTegenstaande	ze	in	hun	doelstellingen	heel	wat	van	mening	verschillen.	

België	is	bekend	voor	zijn	biercultuur	en	Melle	met	brouwerij	Huyghe	is	daar	een	echte	
vertegenwoordiger	van.	Vooral	de	Confrérie	van	de	Roze	Olifant	zorgt	voor	de	promo<e	in	binnen-	
en	buitenland.	Dit	jaar	kwam	ze	opnieuw	in	de	belangstelling	met	de	viering	van	hun	15de	KapiTel	
met	een	s<jl	die	doet	denken	aan	onze	middeleeuwse	gilden.	

Poli<eke	evolu<es	hangen	soms	af	van	incidentele	gebeurtenissen	die	op	zichzelf	niet	veel	
betekenen	maar	door	persoonlijke	gevoeligheden	aan	de	basis	kunnen	liggen	van	nieuwe	poli<eke	
ontwikkelingen.	Dit	was	in	onze	gemeente	het	geval	met	de	11	juli-toespraak	van	dichter	Anton	
Van	Wilderode	in	1976.	Die	bracht	heel	wat	poli<eke	strubbelingen	teweeg	bij	de	
gemeenteraadsverkiezingen	van	dat	jaar.	Na	40	jaar	kan	men	daar	serener	over	oordelen	en	
behoort	het	tot	onze	lokale	geschiedenis.	

Naast	deze	ar<kels	geven	we	in	onze	rubriek	“Heemkundig	Nieuws”	een	overzicht	van	de	
ac<viteiten	waarbij	onze	heemkundige	organisa<e	De	Gonde	bij	betrokken	is.		

Daniël	Lemmens	

Vredesmonument	onthuld	op	11	november	2018 
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75 jaar geleden: België bevrijd 
4 september 1944: Melle wordt bevrijd door het 

Engelse Queen’s Royal Regiment 
door Daniël Lemmens	

Op	4	september	1944	verschenen	enkele	pantsers	van	De	Engelse	voorhoede	op	de	Appelhoek,	
komende	van	de	baan	op	Geraardsbergen.	Ze	beschoten	een	Duitse	wagen	en	trokken	zich	terug.	
De	Duitsers	beantwoordden	het	vuur	en	schoten	op	alles	wat	ze	zagen.	Zo	vielen	vier	burgers	voor	
het	college	van	Melle,	namelijk:	Emiel	Rosseel,	Leonce	Van	Der	Heyden,	Domien	Van	Belleghem	en	
Pieter	De	Poorter.	Dezelfde		avond	kwam	burgemeester	de	PoMer	d’Indoye	in	de	gemeente	terug.	
In	1942	werd	hij	uit	zijn	ambt	geschorst	op	bevel	van	de	Ober-Kommandeur	omdat	hij	weigerde	7	
mannen	aan	te	duiden	voor	het	bewaken	van	een	muniTedepot.	Hij	werd	toen	vervangen	door	de	
oorlogsburgemeester	Cosyns	die	op	15	augustus	1944	op	de	baan	van	Geraardsbergen	door	
Weerstanders	werd	neergekogeld.	

Op	5	september	kwamen	de	pantsers	terug	om	10	u	en	beraadslaagden	met	de	burgemeester.	Ze	
onderzochten	de	mogelijkheid	een	brug	te	werpen	over	de	Schelde	aan	de	Pontstraat	maar	de	
bevelhebber	besloot,	langs	WeMeren	om,	naar	het	noorden	de	aZrekkende	vijand	te	achtervolgen.	
De	burgemeester	had	de	Engelsen	verwi[gd	dat	een	Duitse	verschansing,	die	hij	was	gaan	
verkennen,	nog	stand	hield	ter	hoogte	van	de	Akkerstraat.	Tegen	7	u	’s	avonds	kreeg	een	nieuwe	
afdeling	pantsers,	gesteund	door	een	compagnie	Infanterie,	bevel	de	vijandelijke	stelling	op	te	
ruimen.	De	aanvalscolonne	verdeelde	zich	in	twee.	De	linkervleugel	ging	vooruit	langs	de	
Brusselsesteenweg,	terwijl	de	rechtervleugel,	geleid	door	de	burgemeester,	de	Spijkerdreef	volgde		
om	de	vijand	te	omsingelen.	De	bevrijding	van	Melle	kosMe	de	Engelsen	12	doden.	De	volgende	
dag	kwam	Lt.	Kolonel	Mason	D.S.O.	met	zijn	commandotank,	de	troepen	van	de	Appelhoek		
inspecteren.	Hij	trok	van	hier	naar	Gent	vermits	de	baan	nu	vrij	was.	De	gesneuvelden,	samen	met	
de	Canadese	piloot,	die	neergeschoten	werd	in	de	omgeving	van	de	Heusdenbrug,	werden	
voorlopig	begraven	op	een	perceel	landbouwgrond,	toebehorende	aan	het	C.O.O.	van	Gent,	
gelegen	langs	de	baan	tegenover	bloemisterij	Van	Onder	(omgeving	Tuinbouwschool).		
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Op	20	september	had	een	huldebetoon	plaats	op	het	geïmproviseerd	met	bloemen	beladen	
begraafplaats.	Gans	Melle	was	aanwezig.	Kolonel	Chambers	vertegenwoordigde	het	Engels	Leger.	
Burgemeester	de	PoMer	hield	een	korte	ontroerende	
toespraak.	In	1946	werden	de	lijken	ontgraven	en	
overgebracht	naar	een	militaire	begraafplaats	in	
West-Vlaanderen.	Als	herinnering	en	uit	
dankbaarheid	werd	een	glasraam	aangebracht	in	de	
kerk	van	Melle.	Het	bevindt	zich	aan	de	
rechtervleugel,	naast	het	beeld	van	de	H.	Hubertus,	
met	de	aaeeldingen	van	het	H.	Hart	en	het	Lam	
Gods.	Het	draagt	de	tekst:	De	parochianen	van	
Melle.	Uit	dankbaarheid.	4	sept.	1944	alsook	The	
Queen’s	Royal	Regiment.	Over	het	huldebetoon	en	
de	onthulling	van	dit	glasraam	werd	melding	gedaan	
aan	Lt.	J.H.	Mason	die	in	zijn		antwoord	de	
geschiedenis	van	zijn	bataljon	weergaf	en	de	
gebeurtenissen	van	de	bevrijding	in	Melle	door	zijn	
troepen	verduidelijkte.	Tien	jaar	later,	op	6	
september	1954,	had	ter	herinnering	aan	de	
bevrijding	van	Melle,	een	ontvangst	plaats	op	het	
gemeentehuis.	Daar	was	ook	een	afvaardiging	van	de	oud-strijders	van	The	Queen’s	Royal	
Regiment	aanwezig	wiens	namen	opgetekend	werden	in	het	Gulden	Boek	van	onze	gemeente.	

De Gonde 2019 nr. 3            -  - 3



	

De Gonde 2019 nr. 3            -  - 4



 

75 jaar geleden: België bevrijd 
25 jaar geleden: John Younge, Canadees piloot 

krijgt straatnaam en herdenkingsmonument in Melle 
door Daniël Lemmens	

	

De	bewoners	van	de	John	Youngestraat,	een	zijstraat	van	de	
Heusdenbaan,	zijn	hun	bevrijders	niet	vergeten.	Op	5	september	2019	
had	een	inTeme	plechTgheid	plaats	aan	het	herdenkings-
monumentje,	dat	hier	25	jaar	geleden	werd	opgericht,	ter	
nagedachtenis	van	de	29-jarige	jachtpiloot		John	Younge	die	in	deze	
omgeving		door	de	Duitsers	werd	neergehaald.	

Voorafgegaan	door	een	doedelzakspeler	en	gevolgd	door	een	viertal	piloten,	begaven	een	derTgtal	
buurtbewoners	zich	naar	het	gedenkteken.	Schepen	Frederik	De	
Buck,	die	samen	met	een	buurtbewoner,	het	iniTaTef	nam	van	
deze	herdenking,	verwelkomde	de	aanwezigen	en	deed	het	
verhaal	van	de	jonge	piloot.	Burgemeester	De	Maeseneer	legde	
vervolgens	een	bloemstuk	neer.	Hierna	demonstreerden	de	
piloten	een	verzorgde	en	eenvoudige	militaire	parade	waarbij	het	
woord	gevoerd	werd	door	één	van	hen	in	het	Engels.	Uit	naam	
van	de	familie	Younge	legde	een	buurtbewoner	een	krans	neer.	
Tot	slot	kregen	de	buurtbewoners	een	drankje	aangeboden	en	verbroederden	ze	rond	het	
monument.	

Hoe	kwam	die	Canadese	piloot	in	Melle	terecht?	Wanneer	werd	de	John		Youngstraat	ingehuldigd	
en	in	welke	omstandigheden	kwam	het	monument	tot	stand?	

In	de	bevrijdingsdagen	van	1944,	op	6	september,	steeg	van	op	een	vliegveld	in	Noord-Frankrijk	
een	Spijire	op,	bemand	door	de	Canadese	jachtpiloot	John	Campbell	Younge,	voor	een	

verkenningsvlucht	boven	Duinkerke,	Brugge	en	Gent.	Dicht	bij	de	
Heusdenbrug,	beschoot	het	toestel	omstreeks	10.30	een	vijandelijk	schip	op	
de	Schelde.	Getroffen	door	het	Duits	afweergeschut	storMe	de	Spijire	neer	
op	een	akker	van	hoeve	Pypaert.	De	piloot	bleef	op	slag	dood.	Drie	
boerenknechten	zagen	de	crash	gebeuren	maar	konden	niets	meer	doen.	De	
onfortuinlijke	piloot	werd	begraven	op	een	oorlogsbegraafplaats	aan	de	
Brusselsesteenweg.	In	1946	werd	het	stoffelijk	overschot	overgebracht	naar	
de	Canadese	begraafplaats	te	Adegem.	Toen	in	1992	een	tweetal	in	Amerika	

wonende	familieleden,	James	Raabe	en	Susan	Selchow,	op	zoek	gingen	naar	de	plaats	waar	hun	
oom	verongelukte,	kwamen	in	Melle	de	herinneringen	weer	naar	boven.	Op	hun	speurtocht	
konden	ze	rekenen	op	de	medewerking	van	de	heer	en	mevrouw	Aelterman,	die	hen	op	hun	
zoektocht	naar	de	omstandigheden	van	de	dood	van	hun	neef	inlichMe.	Toen	meer	gegevens	
beschikbaar	waren,	werd	het	gemeentebestuur	gecontacteerd	om	concreet	een	laatste	eer	te	
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betuigen	aan	John	Younge.	Zo	werd	beslist	om	in	een	nieuwe	verkaveling	in	de	buurt	van	de	crash	
een	straat	te	noemen	naar	deze	gevechtspiloot.	

In	het	kader	van	de	vijZigste	herdenking	van	de	Bevrijding	in	1944,	werd	de	John	Youngestraat	in	
1994	officieel	opengesteld	en	werd	het	herdenkingsmonument,	geschonken	door	de	familie,	

onthuld.	Toespraken	werden	daarbij	toen	gehouden	door	
burgemeester	André	Maton	en	de	heer	James	Raabe,	neef	
van	John	Younge.	Hierna	volgde	een	recepTe	op	het	
gemeentehuis.	

Het	monument	is	ca	1,20	m.	hoog	en	werd	uitgevoerd	in	
Balegemse	steen.	Op	de	afgeschuimde	bovenzijde	draagt	
een	metalen	plaat	met	de	beeltenis	van	de	piloot,	een	
wereldkaart	en	een	Engelse	tekst.	Een	tweede	plaat,	op	
het	verTkaal	vlak,	draagt	een	Nederlandse	tekst:	

Deze	gedenksteen	is	opgedragen	aan	John	Campbell	Younge	die	zijn	leven	gaf	bij	de	bevrijding	
van	Melle	op	6	september	1944.	Hij	droeg	bij	tot	een	vrij	België	en	deed	vriendschapsbanden	
ontstaan	tussen	de	bevolking	van	Melle,	Belgium,	Camrose,	Alberta,	Canada	en	Saint	Paul,	
Minnesota,	U.S.A.		
Geschonken	door	de	familie	van	J.C.	Younge,	luitenant	vlieger	van	de	Royal	Canadian	Air	Force.	

Door	de	organisatoren	en	de	buurtbewoners	werd	besloten	deze	herdenking	telkenjare	te	
hernemen	om	deze	heldendaad	levendig	te	houden	bij	de	Melse	bevolking.	
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Eeuwfeest van VOS en NSB Melle 
door Daniël Lemmens	

Op	zondagvoormiddag	29	september	verzamelden	de	leden	van	VOS		
(Verbond	van	de	Vlaamse	Oud-Strijders)	en	NSB	(NaTonale	Oud-
Strijdersbond	van	België)	in	de	bib	om	hun	100	jaar	bestaan	te	vieren.	
De	voorziMer	van	VOS	de	heer	Erwin	Van	Heesvelde	verwelkomde	de	
aanwezigen	waaronder	burgemeester	Dirk	De	Maeseneer	en	gaf	een	
overzicht	van	het	ontstaan	en	de	geschiedenis	van	VOS	in	de	gemeente	
Melle	(zie	verder).	Hierna	kwam	zijn	collega	
van	de	NSB	de	heer	Michel	De	Roek	aan	de	
beurt.	In	zijn	toespraak	verwees	hij	vooral	
naar	de	samenwerking	tussen	beide	

verenigingen	die	tot	uiTng	kwam,	vorig	jaar	op	11	november,	toen	een	
nieuw	monument	van	alle	oud-strijders	en	burgerlijke	slachtoffers	werd	
onthuld,	bekosTgd	door	NSB	en	VOS,	gesteund	door	het	
gemeentebestuur.	De	namen	van	alle	oorlogsslachtoffers	van	beide	
oorlogen	werden	geconcreTseerd	in	een	gedenkboek	dat	ingebracht	
werd	in	de	nis	van	het	nieuwe	monument	op	onze	begraafplaats.	
Bovendien	vroeg	hij	ook	de	aandacht	om	onze	jeugd	te	sensibiliseren	

om	de	vrede	en	de	vrijheid	te	bewaren.	Een	oorlog	
heeZ	geen	geen	winnaars,	alleen	verliezers.	Na	dit	
informele	gedeelte	kregen	we	een	passend	
zangoptreden	van	het	duo	Frank	Merrie	en	Wim	Van	
De	PuMe.	Ze	brachten	ons	op	overtuigende	wijze	een	

keuze	van	Vlaamse	chansons	met	nummers	
van	Wim	De	Craene,	Louis	Neefs,	Boudewijn	
De	Groot,	An	ChrisTe,	Herman	Van	Veen…	dat	
fel	gesmaakt	werd.	Tot	slot	volgde	een	
uitgebreide	recepTe.	
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Een	brok	Melse	VOS-geschiedenis.	

De	VOS-afdeling	in	Melle	werd	opgericht	in	1919	met	als	sTchter	en	eerste	voorziMer	Georges	De	
Vloed	(1889-1970).	Hij	was	de	zoon	van	een	schrijnwerker	en	werd	architect.	Hij	had	de	oorlog	
meegemaakt	aan	het	IJzerfront	en	was	een	gewaardeerd	persoon	want	hij	werd	ook	voorziMer	van	
het	Davidsfonds	en	van	de	Kerkfabriek.	Bestuursleden	uit	de	beginperiode	waren:	Leon	Poelman	
(schrijver),	Bruyneel	Jos,	De	Moor	Georges,	Ervinck	Octaaf,	Leenesonne	Jules,	Roegies	Jozef	en	
Vasterman	Marcel	(hoofdman).									

In	het	Archief	en		DocumentaTecentrum	van	Melle	worden	
een	reeks	documenten,	affiches,	folders	en	brieven	bewaard	
uit	die	periode.	We	troffen	er	een	merkwaardige	postkaart	aan	
met	een	aaeelding	van	de	eerste	vlag	met	als	opschriZ	“Melle	
Gedenkenis	Vaandelinhuldiging	der	Oud-Strijders	op	3	juli	
1921“.	Via	de	teksten	van	de	flyers	en	uitnodigingen	worden	
we	op	de	hoogte	gebracht	van	de	vele	acTviteiten	die	de	
Vossen	organiseerden.	Er	is	sprake	van	bloemenhuldes,	
vredesfeesten,	Guldensporenvieringen,	Klaasfeesten,	muziek-	
en	kunsjeesten.	Die	acTviteiten	gingen	door	bij	Pieter	Van	
Heel,	lokaalhouder	van	VOS,	Kamiel	Van	Caeckebeeke,	
lokaalhouder	van	ZAB,	een	verwante	organisaTe,	maar	vooral	
in	de	zaal	Ysabie.	Op	een	filmvoorstelling	was	zelfs	prof.	José	
Daels,	voorziMer	van	het	IJzebedevaartcomité,	aanwezig	die	
speciaal	verwelkomd	werd.	

Door	de	oorlogsomstandigheden	was	VOS-Melle	niet	meer	
acTef	tussen	1940	en	1945.	Daarna	hield	het	bestuur	zich	in	de	
eerste	plaats	bezig	met	de	stoffelijke	belangen	van	de	oud-

strijders	van	beide	wereldoorlogen,	waarvan	een	aantal	het	financieel	zeer	moeilijk	had.	VOS-
Melle	sloot	zich	Tjdelijk	aan	bij	de	afdeling	van	Merelbeke,	die	kort	na	de	tweede	wereldoorlog	
weer	acTef	was	en	een	reeks	culturele	acTviteiten	organiseerde	in	Merelbeke,	Melle	en	
Oosterzele,	soms	in	samenwerking	met	de	Gewestelijke	IJzerbedevaartwerkgroep	Land	van	Rode.	
Vanaf	einde	van	de	jaren	’70		vertegenwoordigde	Piet	De	Vloed	VOS-Melle	in	de	groep	VOS-
Merelbeke.	Vanaf	midden	de	jaren	’80	sloot	ook	de	VOS-afdeling	van	Oosterzele	aan	bij	
Merelbeke.		

De	zelfstandige	afdeling	VOS-Melle	werd	heropgericht	op	9	april	1999	Tjdens	een	
bestuursvergadering	van	VOS-Merelbeke-Melle-Oosterzele.	De	eerste	afzonderlijke	vergadering	
had	plaats	op	27	mei	met	als	voorziMer	Piet	De	Vloed	(1922-2014)	en	als	secretaris	Adeline	De	
Graeve.	Later	nam	Jan	Tusschans	(1936-2015)	het	voorziMerschap	over.	Het	huidige	bestuur	is	
samengesteld	uit:	Erwin	Van	Heesvelde	(voorziMer),	Guido	De	Munter	(secretaris),	Nicole	
GoederTer	(penningmeester),	Lutgarde	MorTer,	Jacques	MaMhijs,	Frank	De	Vis	en	Freddy	Van	De	
PuMe.	

De	afdeling	VOS-Melle	organiseert	sindsdien	jaarlijks	een	Tental	acTviteiten,	zelfstandig	of	in	
samenwerking	met	een	of	meer	andere	verenigingen.	
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Historische	no88es	over	NSB-Melle		

Na	de	Eerste	Wereldoorlog	werd	in	1919,	naast	het	Verbond	van	Vlaamse	Oud-strijders	(VOS)	ook	
de	NaTonale	Oud-strijdersbond	van	België	(NSB)	opgericht.	Beide	beharTgden	de	belangen	van	de	
oud-strijders,	brengen	hulde	aan	de	slachtoffers	van	beide	oorlogen	en	dragen	een	boodschap	van	
vrede	uit	maar	legden	andere	accenten.	VOS,	gegroeid	uit	de	Frontbeweging,	verdedigde	de	
Vlaamse	zaak	en	het	anTmilitarisme	en	ijverde	voor	een	federaal	Europa,	gebaseerd	op	
economische	samenwerking	en	culturele	zelfstandigheid.	NSB	steunt	vooral	het	behoud	van	
eenheid	van	het	land	en	is	gehecht	aan	de	dynasTe	en	de	driekleur.		In	Melle	was	tussen	beide	
oorlogen	alleen	de	VOS	acTef.	

In	het	boek	van	H.	Verbist	“Geschiedenis	van	Melle”,	uitgegeven	in	1962	lezen	we	over	het	
ontstaan	van	NSB	het	volgende:	Na	de	oorlog	van	1940	werd	de	plaatselijke	VOS	ontbonden	en	
werd	een	nieuwe	afdeling	ges<cht,	aangesloten	bij	de	Na<onale	Strijdersbond	van	België	(NSB).	De	
s<ch<ngsvergadering	greep	plaats	in	juni	1945	onder	het	voorziTerschap	van	dhr.	Van	den	
Branden	(oud-strijder	1914-18).	Het	bestuur	werd	als	volgt	samengesteld:	erevoorziTer	H.	de	PoTer	
d’Indoye,	voorziTer	Oscar	Van	den	Branden,	ondervoorziTer	Ernest	Mornie,	secretaris	Abel	Van	
Lancker,	penningmeester	Leon	Allaert,	bestuursleden:	André	Coupé,	Achiel	De	Moor,	Maurits	Gillis,	
Roger	Mor<er,	Carlos	Reuse,	Emiel	Roegies,	Lt.	Roger	Van	De	Wiele	en	Roger	Varenberg.	De	bond	
groepeert	de	Oud-strijders	van	beide	oorlogen,	de	oorlogsweduwen	en	wezen,	de	poli<eke	
gevangenen	en	weerstanders.	De	inhuldiging	van	de	vlag	in	1946	gaf	aanleiding	tot	een	geslaagd	
feest.	Buiten	de	vertegenwoordiger	van	Z.K.H.	de	Prins	Regent,	waren	vele	hogere	officieren	
aanwezig.	Vertegenwoordigers	van	het	hoofdbestuur,	56	afgevaardigden	van	de	NSB	en	talrijke	
geestelijke	en	burgerlijke	personaliteiten	van	Melle	en	omliggende	gemeenten.	In	de	optocht	
speelden	zeven	fanfaren.	Op	10	september1955,	bij	het	huwelijk	van	de	erevoorziTer	met	de	
weledele	prinses	Elisabeth	de	Merode,	aanvaardde	deze	laatste	het	erevoorziTerschap	van	de	
afdeling	NSB	Melle.	

Na	de	bloeiperiode	onder	Oscar	Van	den	Branden	kregen	we	tot	op	de	dag	van	heden	als	
voorziMers:	Fernand	De	Coster,	Gaston	De	Meyer,	Maurice	Lejeune,	Pieter	De	Roek,	Georges	
Bekaert	en	Michel	De	Roek.	Elk	bracht	zijn	steentje	bij	voor	de	goede	werking	van	hun	organisaTe.	
Hun	acTviteiten	bestonden	(bestaan)	vooral	in	het	bijwonen	van	vaderlandslievende	herdenkingen	
op	naTonaal,	provinciaal	en	lokaal	vlak.	Zo	waren	ze	steeds	aanwezig	op	de	plechTgheden	te	
Nieuwpoort	aan	het	monument	van	koning	Albert.	In	de		voorbije	jaren	werden	heel	wat	
iniTaTeven	genomen	met	de	herdenkingen	van	de	Eerste	Wereldoorlog.	Hierop	waren	ze	ook	
prominent	van	de	parTj.	Zieke	leden	kregen	ook	regelmaTg	bezoek	en	bij	hun	overlijden	hielpen	ze	
de	dienst	verzorgen.	De	laatste	jaren	is	hun	ledental	fel	verminderd	zodat	van	een	eigenlijke	
werking	nog	weinig	sprake	is.	
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15de Groot Kapittel van de Confrérie van de Roze Olifant 
door Daniël Lemmens	

Op	zaterdag	31	augustus	2019	had	het	vijZiende	Groot	KapiMel	van	de	Confrérie	van	de	Roze	
Olifant	plaats	te	Gontrode.	Om	9.30	u.	begaven	zich	de	21	confréries	uit	Vlaanderen,	Brussel,	
Wallonië	en	Frankrijk	naar	de	kerk	van	Gontrode	voorafgegaan	door	de	Belleman	van	Gent	en	een	
groep	Thebaanse	trompeMers	van	de	Koninklijke	Gentse	PoliTeharmonie.	In	de	kerk	werden	allen	
verwelkomd	door	de	coördinator	van	dienst	Lieven	Vergaerde.	Hierna	nam	de	burgemeester	en	
tevens	eregrootmeester	Dirk	De	Maeseneer	het	woord.	Hij	wees	op	de	grote	verdienste	van	de	
confrérie	en	brouwerij	Huyghe	als	vertegenwoordigers,	als	ambassadeurs	van	de	gemeente	Melle	
in	binnen-	en	buitenland.	Even	werd	toen	sTlte	gehouden	voor	de	overleden	leden	van	de	
confrérie	van	bij	hun	ontstaan:	Roger	De	Raedt,	Roger	Van	Loo,	Albert	Urbain,	Roger	Vercammen,	
Leon	Van	Lierde,	Freddy	Vermaercke	en	Marc	Dierickx.	

Grootmeester	Dominique	de	Westgaever	ging	over	tot	de	eigenlijke	plechTgheid	die	ingeleid	werd	
door	meesterproever	Guy	Broes,	begeleid	door	ceremoniemeester	Marc	Symoens.	Vervolgens	
werden	een	veerTgtal	personen	opgenomen	in	de	confrérie.	Ieder,	op	zijn	eigen	manier,	bracht	zijn	
steentje	bij	tot	de	promoTe	van	de	Melse	bieren,	inzonderheid	de	Delirium	Tremens.	De	ene	door	
medewerking	aan	allerlei	acTviteiten	van	de	brouwerij,	de	andere	aan	directe	promoTe	van	de	
bieren	in	binnen-	en	buitenland.	Sommigen	werden	opgenomen	als	ridder,	ereridder,	anderen	als	
erejonkvrouw	of	erecommandeur.	Telkens	werd	een	Delirium	aangebracht	die	ze	ad	fundum	
moesten	uitdrinken	in	aanschijn	van	de	Grote	Raad	en	daarna	legden	ze	hun	eed	af,	voorgelezen	
door	ceo	Alain	De	Laet:	”BelooZ	u,	met	getrouwheid	de	gemeente	Melle,	de	Confrérie	van	de	Roze	
Olifant,	de	Melse	bieren	en	in	het	bijzonder	de	Delirium	Tremens	te	verdedigen	en	te	beharTgen	in	
woord	en	daad”,	waarop	de	geïntroniseerden	antwoordden	“Ja,	dat	beloof	ik.”	Door	de	Grote	Raad	
werden	ze	dan	aanvaard	met	een	volmondig	“Ja,	wij	aanvaarden.”	Vervolgens	werden	ze	
uitgenodigd	om	het	guldenboek	te	tekenen	en	kregen	ze	hun	diploma	en	een	medaillon	of	erelint.	
Hierna	mochten	ze	plaats	nemen	bij	hun	confraters	aan	de	tafel.	Ook	een	aantal	leden	van	
aanwezige	bevriende	confréries	werden	opgenomen	in	de	grote	familie	van	de	Delirium.	Hierbij	
valt	ook	te	vermelden	dat	ons	gewaardeerd	bestuurslid	Michel	De	Roek,	verantwoordelijk	voor	de	
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vrijwilligers	van	ons	Museum,	Archief	en	DocumentaTecentrum	alsook	voor	ons	Religieus	en	
Funerair	Erfgoed,	voortaan	ook	deel	uitmaakt	van	de	Confrérie.	

Om	deel	uit	te	maken	van	de	organisaTe	van	de	confréries	moet	je	steeds	aanbevolen	en	gesteund	
worden	door	reeds	bestaande	confréries.	Zo	werd	jaren	geleden	de	Melse	Confrérie	van	de	Roze	
Olifant	in	bescherming	genomen	door	de	Confrérie	van	de	Hasseltse	jenever,	die	het	peterschap	
waarnam.	Op	hun	beurt	beschermde	onze	Melse	Confrérie	zich	over	de	Confrérie	van	de	Tantes	en	
de	Nonkels	van	Valeir	uit	Gavere.	Deze	laatste	organisaTe	promoot	de	Valeirkoekjes,	de	
Valeirpralines,	het	Valeirwater,	de	Valeirbieren	en	de	Breydelprodukten.	Valeir	is	de	volkse	naam	
voor	het	standbeeld	op	de	markt	van	Gavere.	

De	drie	verwante	confréries	zorgden	voor	een	ludiek	moment.	Ze	presenteerden	een	nieuw	
brouwsel,	een	huwelijk	tussen	hun	producten.	Vroeger	bestond	reeds	de	heerlijke	drank	HAMEL	
(Hasselt-Melle)	samengesteld	uit	een	borrel	jenever	te	mengen	met	een	glas	Delirium.	Hierbij	
werden		de	petekinderen	uit	Gavere		betrokken	door	er	een	Valeirkoekje	aan	toe	te	voegen	en	zo	
ontstond	de	nieuwe	benaming	HAMELEIR.	De	grootmeester	nodigde	de	vertegenwoordigers	van	
de	3	Confréries	uit	om	samen	met	burgemeester	en	ere-grootmeester	de	gepaste	handelingen	uit	
te	voeren.	

De Hasseltse Jenever in het glas Delirium Tremens uitgieten. Het Gaverse Valeirkoekje eerst met de voetjes 
in het vocht brengen (wassen der voeten) en opeten. Vervolgens het hoofdje in het vocht brengen en terug 

opeten. Uiteindelijk de rest in het vocht brengen en laten verdwijnen in de eeuwigheid. 

Dit	vijZiende	Groot	KapiMel	werd	besloten	door	de	Bazuinen	van	de	Koninkijke	Gentse	
PoliTeharmonie	die	het	Europees	volkslied	en	Klokke	Roeland	speelden,	dit	laatste	lied	met	volle	
borst	meegezongen	door	het	talrijk	publiek.	Hierna	begaven	allen	zich	naar	de	feestzaal	van	de	
brouwerij	waar	een	recepTe	werd	aangeboden	door	de	familie	De	Laet.	In	salons’t	Groenhof	had	
vervolgens	het	banket	plaats.	
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Een stukje Melse politieke geschiedenis 
Het 11 juli-incident 
door Daniël Lemmens	

Onder	de	Ttel	“	Het	11-juli-incident	te	Melle	“	verscheen	onlangs	een	bijdrage	in	“ToegiZ”	van	het	
Van	Wilderodegenootschap	uit	Moerbeke-Waas.																		

We	weten	dat	de	dichter	Anton	van	Wilderode	
(pseudoniem	van	Cyriel	Coupé)	steeds	goede	banden	had	
met	de	gemeente	Melle.	Op	onze	poëzierotonde	werd	een	
gedicht	van	hem	opgenomen.	Hij	hield	hier	ook	
verschillende	voordrachten	over	literatuur.	In	het	boek	van	
Jules	Vits	over	de	kruisweg,	schreef	hij	bij	de	beelden	
passende	verzen.	Over	hem	werden	hier	zelfs	
tentoonstellingen	gehouden	en	toen	hij	75	werd,	vierde	
men	hem	in	het	Gildenhuis.	Bovendien	wonen	in	Melle	
familieleden	van	hem	(familie	Coupé).	

Maar	wat	velen	wellicht	niet	weten	is	het	feit	dat	Anton	
van	Wilderode	ook	de	persoon	is	geweest	die,	naar	
aanleiding	van	een	11	juli-toespraak		op	het	gemeentehuis,	
de	oorzaak	was	dat	er	ernsTge	poliTeke	strubbelingen	ontstonden	die	invloed	hadden	op	de	
gemeenteraadsverkiezingen	van	1976.	Als	belangrijke	aanvulling	wil	ik	wel	vermelden	dat	Van	
Wilderode	van	1963	tot	1996	getrouw	een	becommentarieerde	en	rijkelijk	geïllustreerd	dagboek	
bijhield,	zowel	van	zijn	dagelijkse	ervaringen	als	van	indrukken	die	zijn	vele	reizen	op	hem	nalieten.		

We	geven	hier	vooreerst	de	tekst	weer	van	een	arTkel	dat	verscheen	in	hogervermeld	TjdschriZ	
(augustus	2019,	nr.	8	pag.	4-6).	
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Het 11-juli-incident in Melle 

E.H. Joris Eeckhout: Pastoor 
in Melle van 1972 tot 1978. 
Samen met Van Wilderode 
priester gewijd in 1944. 

Henri De Potter D’Indoye: 
burgemeester van Melle tus-
sen 1939 en 1976. 
 
Pater Rudolf Labijn: leraar 
Nederlands aan het Jozefie-

tencollege van 
Melle. 
 
Jan Eduard 
Rombauts (1902-
1987): hoogle-
raar Nederlandse 
letterkunde.  

I n 1976 vragen het gemeentebestuur en de cultuurraad van Melle Van Wilderode om de 11-juli-
rede te houden. Samen met broer Jozef vertrekt hij naar Melle-Vogelhoek waar een achterneef - 

‘kozijn’ André Coupé - hoofd is van de plaatselijke lagere school. De broers brengen eerst een bezoek 
aan de familie Coupé en vertrekken dan samen met hen naar de academische zitting.  

Na de receptie reist het gezelschap terug naar de Coupés waar men rond 
13u aan tafel gaat voor het middagmaal. Van Wilderode schrijft: “André 
heeft wat veel whisky genut op de receptie en slaapt in de zetel, tot veront-
waardiging van vrouw en dochter: ‘nu onzen kozijn hier is’.  
Op woensdag 20 oktober van dat jaar, op de vergadering van de Koninklijke 
Academie in Gent, wordt Van Wilderode aangesproken door de toenmalige 
voorzitter prof. Eduard Rombauts i.v.m. een artikel dat in de krant ‘De Voor-
uit’ was verschenen over het incident in Melle. Van Wilderode was pas in 
1975 lid geworden van de academie (tot 1998) . 
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Daniël Lemmens (winnaar van de herdenkingsprijs 2012) beschrijft in ‘De Gonde’ (het tijdschrift van de 
plaatselijke heemkundige kring) het voorval als volgt: “Het is een feestrede geworden die in Melle heel wat 
deining heeft teweeg gebracht. De zachte, hese stem van de dichter kreeg in zijn toespraak een hardere, 
scherpere klank wanneer hij het had over de achteruitstelling van de Vlamingen in ons land. Hierbij ver-
weet hij de hogere instanties van de Kerk en het Hof weinig of niets gedaan te hebben voor de ontvoog-
ding van de Vlaamse burger. 
Die laatste opmerkingen werden door sommige aanwezigen (sic) op gemengde gevoelens onthaald. Ach-
teraf is hierover zelfs politieke heibel ontstaan die gevolgen had voor het politiek leven in onze gemeente, 
want in datzelfde jaar hadden gemeenteraadsverkiezingen plaats (10/10/1976). Alain Callebaut heeft in 
zijn licentiaatsthesis (1985) die handelde over de ‘Naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen te Melle’ die 
feiten uitvoerig beschreven onder het hoofdstuk « Geval van Wilderode ».” 
 

Hieronder een uittreksel 
uit de befaamde lezing 
die voor zoveel heibel 
heeft gezorgd in Melle. 

Vooraan zijn tekst had Van Wilderode geschreven: 
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Het	11-juli-incident	in	Melle	(1976	)	

De	heer	Alain	Callebaut,	die	later	schepen	van	cultuur	werd	te	Melle,	schreef	in	het	schooljaar	
1984-’85	voor	het	behalen	van	de	graad	licenTaat	in	sociale	en	poliTeke	wetenschappen	een	thesis	
over	de		naoorlogse	gemeenteraadsverkiezingen	te	Melle	met	als	Ttel	RODE	KRUIPERS	VOOR	
BLAUWE	ADEL.	Hierin	wijdt	hij	een	hoofdstuk	aan	De	affaire	Van	Wilderode	dat	we	hier	overlopen.	

Dat	André	Maton	de	CVP-	lijst	voor	de	gemeenteraadsverkiezingen	van	10	oktober	1976	zou	
aanvoeren	was	reeds	geruime	Tjd	door	Henri	de	PoMer	geregeld.	De	PoMer,	die	in	1970	Peeters	
(Vander	Waeren)	op	de	tweede	plaats	van	de	CVP.	lijst	plaatste,	had	nu	Maton	verzocht	en	bereid	
gevonden	om	de	kiesstrijd	als	lijsMrekker	aan	te	vangen.	Daardoor	verhinderde	de	PoMer	dat	het	
ACW	meer	invloed	en	macht	kreeg	dan	hem	lief	was.	In	ieder	geval	zou	Raes	geen	burgemeester	
worden	want	meer	dan	een	tweede	plaats	zat	er	voor	hem	niet	in.	Tot	de	zomer	van	1976	was	er	
geen	vuiltje	aan	de	lucht:	de	PoMer	had	zijn	opvolging	volledig	naar	zijn	zin	geregeld	en	kwam	zelf	
niet	meer	op.	De	PoMer	zou	ook	niet	aan	de	propagandastrijd	deelnemen,	ware	het	niet	dat	de	11-
juliviering	te	Melle	voor	heel	wat	deining	zorgde.	Het	was	Anton	Van	Wilderode	die	met	zijn	
toespraak	meer	animo	bracht	in	de	viering	van	de	naTonale	feestdag.	Na	de		tradiTonele	
eucharisTeviering,	bloemenlegging	en	optocht,	verklaarde	Van	Wilderode	(die	zijn	voordracht	
hield	op	uitnodiging	van	het	gemeentebestuur)	dat	noch	de	kerk	noch	het	vorstenhuis	ooit	iets	
gedaan	hadden	voor	Vlaanderen.	Van	Wilderode	gooide	nog	meer	olie	op	het	vuur	door	het	
onverbloemd	op	te	nemen	voor	de	collaborateurs	Wies	Moens	en	Gerard	Romsee.	Het	werd	de	
PoMer	te	machTg	en	hij	verliet	boos	de	zaal.	Nauwelijks	één	dag	later	werd	het	incident	door	
burgemeester	de	PoMer	in	het	schepencollege	ter	sprake	gebracht.	De	PoMer	stelde	voor	om	een	
tekst	waarin	men	zich	van	Van	Wilderodes	verklaringen	distanTeerde	in	het	notulenboek	op	te	
nemen.	De	tekst	luidde	als	volgt:	“Het	schepencollege	stelt	vast	dat	ter	gelegenheid	van	
bovenvermeld	feest	het	vertrouwen	dat	het	gesteld	hee.	in	in	de	heer	Anton	Van	Wilderode	als	
feestredenaar,	onaanneembaar	misbruikt	is	geweest.	Inderdaad	beweerde	de	spreker	onder	
andere:	dat	noch	het	vorstenhuis,	noch	de	Kerk	ooit	iets	gedaan	hebben	voor	Vlaanderen.	
Dergelijke	uitla<ngen	op	het	gemeentehuis,	ten	overstaan	van	het	gemeentebestuur	en	de	
bevolking	stoten	tegen	de	borst	en	zijn	onaanvaardbaar”.	Het	voorstel	werd	aangenomen	door	de	
PoMer,	De	Baets	en	Raes	maar	niet	door	Vander	Waeren.	Vander	Waeren	had	de	PoMer	op	11	juli	
reeds	voor	het	hoofd	gestoten	door	(net	als	Maton)	voor	Van	Wilderode	te	applaudisseren	en	
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verkorfde	net	nu	(	door	tegen	te	stemmen	en	daarna	de	zi[ng	van	het	schepencollege	te	verlaten)	
helemaal.	Wanneer	Vander	Waeren	in	een	latere	gemeenteraadszi[ng	de	PoMers	voorstel	om	de	
koning	en	de	koningin	een	telegram	te	sturen	waarin	de	trouw	aan	het	vorstenhuis	zou	worden	
beklemtoond,	met	applaus	beantwoordde,	kreeg	zij	de	PoMer	volledig	tegen	zich	(dit	telegram	was	
naar	aanleiding	van	21	juli).	Noch	de	PVV	noch	de	BSP	waren	met	Van	Wilderodes	uiteenze[ng	
gediend	en	belegden	een	persconferenTe	waarbij	ze	zich	distanTeerden	van	diens	zienswijze.	De	
PoMer	werd	bijgetreden	door	De	Baets	maar	Vander	Waeren	kon	op	de	steun	van	Maton	rekenen.	
De	PoMer	eiste	van	Maton	(toenmalig	voorziMer	van	de	CVP-Melle)	dat	Vander	Waeren	van	de	
christen-democraTsche	kandidatenlijst	zou	worden	afgevoerd.	Maton	was	echter	niet	gewoon	
bevelen	te	krijgen	en	weigerde	zich	door	de	PoMer	te	laten	patroneren.	Vander	Waeren	bleef	en	
dat	waren	de	laatste	woorden	tegen	de	PoMer.	

De	blauwbloedige	burgemeester	hield	het	nog	alTjd	niet	voor	bekeken	en	liet	in	alle	brievenbussen	
van	Melle	en	Gontrode	een	vlugschriZ	deponeren	met	daarin	o.a.	volgende	waarschuwing:	“Het	
sein	van	applaus	geven	voor	een	rotsvaste	getrouwheid	aan	degenen	van	wie	men	beweert	tekort	
te	komen	aan	hun	verplichTngen	is	een	valsheid	en	een	dupliciteit	waarvan	men	geen	voorbeeld	
kent.	De	plotse	anT-vorstenhuis	houding	van	Mevrouw	Peeters,	haar	totale	bekering,	haar	pre-
electorale	Damascusweg,	is	tegelijk	erbarmelijk	en	komisch.	Doch	deze	bekering	zou	heel	ernsTg	
kunnen	worden,	indien	Mevrouw	Peeters	erin	moest	lukken,	na	de	verkiezingen,	nogmaals	
schepen	van	Onderwijs	te	worden.	In	dergelijk	geval	is	het	zeker	dat	met	dezelfde	dupliciteit	welke	
zij	op	21	juli	heeZ	getoond,	en	met	de	koppigheid	welke	haar	eigen	is,	zij	alles	in	het	werk	zal	
stellen	om	onze	jeugd	van	haar	gloednieuwe	poliTeke	religie	te	bekeren	(…)”.	De	heer	Maton	en	
Mevrouw	Peeters	schrijven	zich	leMerlijk	mekaar	af.	Moesten	ze	aan	het	bewind	komen	dan	zullen	
ze	onvermijdelijk	met	een	dergelijke	cynische	poliTek,	een	einde	stellen	aan	de	wonderbare	
eenheid	der	Mellenaars	welke	onze	zelfstandigheid	heeZ	afgedwongen	en	voortaan	wonderen	
moet	verwezenlijken.	De	scherven	waren	niet	meer	te	lijmen	en	vanuit	een	machteloze	posiTe	
roept	de	PoMer	zijn	“waarde	medeburgers”	op	om	toch	maar	niet	voor	de	CVP	te	stemmen.	De	
laatste	poliTeke	acTviteit	van	de	PoMer	bestond	uit	het	steunen	van	de	kandidatuur	van	…	August	
De	Baets.	Hij	mengde	zich	acTef	in	de	propagandaslag	door	in	tal	van	pamfleMen	gewezen	
medewerkers	aan	te	vallen	en	door	de	socialisten	van	teksten	te	voorzien.	

De	BSP	en	PVV	vormden	één	lijst	met	August	De	Baets	als	kopman.	NieMegenstaande	hij	de	
meeste	voorkeurstemmen	haalde,	kreeg	de	CVP	de	absolute	meerderheid	en	werd	Maton	
burgemeester.	
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Heemkundig nieuws 
door Daniël Lemmens & Hannah Van der Auwera	

Zomertentoonstelling	“Terug	naar	de	schoolbanken”	(6,	7	en	8	juli	2019)	
Naar	jaarlijkse	gewoonte	organiseerden	het	Gemeentelijk	Museum	
en	Erfgoed	De	Gonde	opnieuw	een	kleine	tentoonstelling	Tjdens	de	
Melse	Feesten.	Onder	de	Ttel	“Terug	naar	de	schoolbanken:	
interacTeve	tentoonstelling	over	het	onderwijs	in	Melle”	belichMen	
we	deze	zomer	het	verleden	van	de	lagere	scholen	in	Melle	en	
Gontrode.	En	dat	waren	er	wel	wat!	Verschillende	scholen,	zoals	de	
gemeentelijke	basisschool	in	Gontrode,	de	rijkslagereschool	
Malpertuis	en	de	vrije	gesubsidieerde	jongensschool	op	Melle-
Vogelhoek,	zijn	inmiddels	verdwenen,	maar	de	gemeentelijke	
basisschool	in	Melle-Centrum,	de	Sint-VincenTusschool,	de	Sint-
Franciscusbassisschool	en	het	College	van	de	paters	Jozefieten	
bestaan	na	meer	dan	een	eeuw	nog	steeds!	

In	een	uitgebreide	fototentoonstelling	kwam	
de	bezoeker	meer	te	weten	over	de	
ontstaansgeschiedenis	van	de	scholen	en	
over	de	belangrijkste	momenten	uit	hun	
bestaan.	Jaarlijkse	terugkerende	tradiTes	
zoals	het	bezoek	van	de	Sint,	de	
nieuwjaarsbrief	en	het	schoolfeest	kwamen	
uiteraard	ook	aan	bod.	Daarnaast	stelden	
leerlingen	uit	het	vierde	leerjaar	de	bezoekers	
op	de	proef	aan	de	hand	van	een	quiz	over	de	
leerstof	die	ze	dit	jaar	gezien	hadden.	De	
meeste	bezoekers	wisten	wel	dat	Alfred	
Nobel	de	uitvinder	was	van	het	dynamiet,	
maar	de	locaTe	aanduiden	van	de	Belgische	kerncentrales	bleek	toch	wat	moeilijker	te	zijn…	

In	het	tweede	lokaal	riepen	oude	schoolbanken,	
schoolboeken,	portreMen	van	de	vorsten,	oude	
schoolplaten	en	ander	lesmateriaal	de	sfeer	op	van	
een	klaslokaal	uit	de	Tjd	van	toen.	Bezoekers	
konden	er	plaatsnemen	achter	de	banken	en	
ervaren	hoe	het	was	om	te	leren	schijven	met	een	
griffel.	Zij	die	wilden	konden	een	poging	wagen	om	
met	pen	en	inkt	een	nieuwjaarsbrief	te	schrijven	in	
hun	mooiste	handschriZ.	Dit	alles	onder	de	
deskundige	begeleiding	van	meester	Daniël	of	
zuster	GineMe!	
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Na	al	die	inspanning,	was	het	Tjd	voor	wat	ontspanning.	Op	school	werd	er	immers	ook	heel	wat	
gespeeld!	Bikkelen,	hoepelen,	knikkeren,	steltlopen,	touwtjespringen,	hinkelen…	kleine	en	iets	
grotere	kinderen	konden	zich	uitleven	met	spelletjes	van	weleer.	

Het	museum	blikt	tevreden	terug	op	een	mooie	ediTe	van	de	jaarlijkse	zomertentoonstelling.	Met	
170	bezoekers	was	het	dit	jaar	zeker	een	succes.	SuggesTes	voor	volgend	jaar	zijn	steeds	welkom!	

Open	Monumentendag	“Het	Aelmoeseneiebos:	Eeuwenoud	en	
springlevend!”	(8	september	2019)	
De	jaarlijkse	hoogmis	van	het	onroerend	erfgoed	vond	dit	jaar	
plaats	in	het	Aelmoeseneiebos,	op	de	grens	van	Gontrode	en	
Landskouter.	Net	geen	100	wandelaars	brachten,	onder	een	bij	
momenten	wat	aarzelend	zonnetje,	een	bezoek	aan	dit	stukje	
landschappelijk	erfgoed.	

Het	Aelmoezeneiebos	is	een	zogenaamd	oud	bos:	al	
eeuwenlang	is	het	gebied	ononderbroken	bebost.	Het	
Aelmoeseneiebos	en	veel	van	de	omliggende	gronden	waren	
eeuwenlang	eigendom	van	de	aalmoezenij	van	de	Gentse	Sint-
Baafsabdij.	De	aalmoezenij	was	verantwoordelijk	voor	de	
organisaTe	van	de	armenzorg.	Na	de	Franse	revoluTe	kwam	het	
bos	in	handen	van	de	voorloper	van	het	huidige	OCMW.	
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Uiteindelijk	werd	het	eigendom	van	de	UGent,	die	er	wetenschappelijk	onderzoek	uitvoert.	

Doorheen	de	eeuwen	drukte	de	mens	zijn	stempel	op	het	Aelmoeseneiebos.	De	sporen	die	hij	
achterliet	zijn	soms	nog	duidelijk	te	zien.	Het	duidelijkste	voorbeeld	is	het	bunkertje	dat	gebouwd	
werd	net	voor	het	uitbreken	van	de	Tweede	Wereldoorlog	en	dat	deel	uitmaakte	van	het	
Bruggenhoofd	Gent.	Deze	bunkergordel	moest	Gent	en	de	Bovenschelde	beschermen	bij	een	inval	
van	vijandelijke	legers.	Tijdens	een	gegidste	wandeling	onder	leiding	van	de	bosgidsen	t’Aelmoes	
konden	bezoekers	de	verschillende	sporen	uit	het	verleden	ontdekken.	Lieve	en	Yves	vertelden	het	
geboeide	publiek	meer	over	de	geschiedenis	en	de	typische	natuur	van	het	bos.	

Geïnteresseerden	konden	ook	op	individuele	basis	het	bos	verkennen	en	de	wandeling	maken	aan	
de	hand	van	een	handige	wandelbrochure	met	plannetje.	Kinderen	konden	zich	uitleven	met	een	
spannende	zoektocht,	waarbij	ze	op	zoek	gingen	naar	de	moordenaar	van	de	abt	van	de	Sint-
Baafsabdij.	

De	wandelbrochure	kan	nog	steeds	gedownload	worden	via	
www.melle.be/open-monumentendag-2019	en	is	op	aanvraag	
verkrijgbaar	in	het	Gemeentelijk	museum	en	
documentaTecentrum.	

Erfgoedredders:	een	provinciaal	educaTef	project	te	Melle.	

De	provincie	kiest	elk	jaar	een	gemeente	uit	om	een	educaTef	erfgoedproject	op	te	starten.	Dit	
jaar	is	onze	gemeente	aan	de	beurt.	Samen	met	het	gemeentebestuur,	de	erfgoedcel	De	
Viersprong	en	de	scholen	Sint-VincenTus,	de	Gemeenteschool	en	het	college	van	de	paters	
Jozefieten	ging	men	begin	oktober	van	start.	Samen	met	erfgoeddeskundigen	en	
landschapsspecialisten	gaat	men	op	zoek	gaan	naar	erfgoed	in	de	schoolomgeving	om	er	met	de	
klas	aan	de	slag	te	gaan.	De	kinderen	ontdekken	wat	erfgoed	is,	waarom	het	zo	waardevol	is	om	
het	te	bewaren	en	ondernemen	acTes	om	het	beter	bekend	te	maken.	De	Provincie	zorgt	voor	het	
coachen	van	de	leerkrachten	en	brengt	ze	in	contact	met	een	aantal	deskundigen	die	vertrouwd	
zijn	met	het	terrein.	Omgevingsonderwijs	wordt	hierbij	duidelijk	gekoppeld	aan	erfgoededucaTe.	
Hierbij	denken	we	aan	kerken,	kloosters,	kapellen,	begraafplaatsen,	trage	wegen,	molens,	ruïnes,	
beelden…	

Op	9	oktober	starMe	de	infosessie	in	het	GOC	Gontrode.		
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Mevrouw	Els	OMe,	beleidsverantwoordelijke	van	de	provincie,	verwelkomde	de	leerkrachten	van	
de	Melse	scholen	en	de	deskundigen	van	de	erfgoedcel,	natuurpunt,	landschap	en	
monumentenwacht.	Ze	verduidelijkte	nog	eens	de	doelstellingen	van	dit	erfgoedproject:	
leerkrachten	aansporen	om	in	de	schoolomgeving	erfgoed	te	ontdekken	en	begrijpen	om	achteraf	
acTes	te	ondernemen	om	dit	erfgoed	te	bewaren	of	beter	bekend	te	maken.	Daarna	behandelde	
ze,	samen	met	haar	collega	Leen	Vandaele,	allerlei	aspecten	om	dit	doel	te	bereiken.	

Voor	de	uitvoering	van	zo	een	erfgoedproject	kan	men	hulp	en	
steun	krijgen	van	plaatselijke	erfgoedspecialisten	en	van	natuur-	en	
landschapsdeskundigen	en	monumentenwachters	van	de	provincie.	
Onmiddellijk	werden	alle	aanwezigen	aan	het	werk	gezet	want	ze	
moesten	gezamenlijk	een	puzzel	samenstellen	van	beelden	van	
onroerend	erfgoed	uit	de	streek.	Hierna	werd	het	gezelschap	in	
groepjes	ingedeeld	en	kregen	ze	de	opdracht	op	het	kerkhof	van	
Gontrode	wat	onderzoekingswerk	uit	te	voeren	waarna	de	
monumentenwachter	hun	resultaat	beoordeelde	en	toelichTng	gaf.	

In	de	namiddag	werd	gezamenlijk	een	3-D	kaart	van	erfgoed	en	
natuur	in	Melle	geconstrueerd	die	vanzelfsprekend	aanleiding	gaf	
tot	heel	wat	discussies.	Dit	was	ook	het	moment	om	te	

brainstormen	over	allerlei	originele	erfgoedacTviteiten.	De	aanwezige	leerkrachten	kregen	daarna	
de	gelegenheid	om	hun	bevindingen	van	de	dag	weer	te	geven	en	vragen	te	stellen	over	allerlei	
vormen	van	medewerking	vanuit	de	lokale	gemeenschap	of	de	provincie.	

Het	was	een		informele,	zeer	boeiende	samenkomst	met	heel	veel	nieuwe	ideeën	die	aanleiding	
gaven	tot	vruchtbare	discussies.	

Deze	introducTedag	krijgt	een	vervolg	want	binnen	een	paar	weken	komen	allen	nog	eens	samen	
en	leggen	de	leerkrachten	hun	plannen	voor	zodat	de	anderen	feed	back	en	Tps	kunnen	geven	en	
bijsturen	waar	het	nodig	is.	Ook	kan	aan	de	deskundigen	gevraagd	worden	om	een	rondleiding	te	
geven,	in	de	klas	te	komen	vertellen…	Er	is	dan	later	op	het	jaar	nog	een	terugkom-moment	
voorzien	en	een	evaluaTe.	
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Inhoudstafel 
	

Woord vooraf 1 
75 jaar geleden: België bevrijd. 4 september 1944: Melle 
wordt bevrijd door het Engelse Queen’s Royal Regiment 2 
75 jaar geleden: België bevrijd. 25 jaar geleden: John Younge, 
Canadees piloot krijgt straatnaam en herdenkingsmonument 5 
Eeuwfeest van VOS en NSB Melle 7 
15de Groot Kapittel van de Confrérie van de Roze Olifant 10 
Een stukje Melle politieke geschiedenis: het 11 juli-incident 12 
Heemkundig nieuws 18 
Cursus Genealogie: een succes 22 

Werkten	mee	aan	de	realisaTe	van	dit	nummer	

  
Dalemans Anne (foto’s) Bart Muylaert (opmaak) 
De Munter Guido (foto’s) Paul Sels (foto’s) 
Michel De Roek (tekst en foto’s) Hannah Van der Auwera 
Daniël Lemmens Mies Vergaelen (foto’s) 
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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 

maandag 11 november 2019 

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

8 www.erfgoedmelle.be 

mailto:museum.melle@skynet.be
mailto:museum.melle@skynet.be

	Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden het Gemeentelijk Museum en Erfgoed De Gonde opnieuw een kleine tentoonstelling tijdens de Melse Feesten. Onder de titel “Terug naar de schoolbanken: interactieve tentoonstelling over het onderwijs in Melle” belichtten we deze zomer het verleden van de lagere scholen in Melle en Gontrode. En dat waren er wel wat! Verschillende scholen, zoals de gemeentelijke basisschool in Gontrode, de rijkslagereschool Malpertuis en de vrije gesubsidieerde jongensschool op Melle-Vogelhoek, zijn inmiddels verdwenen, maar de gemeentelijke basisschool in Melle-Centrum, de Sint-Vincentiusschool, de Sint-Franciscusbassisschool en het College van de paters Jozefieten bestaan na meer dan een eeuw nog steeds!
	In een uitgebreide fototentoonstelling kwam de bezoeker meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van de scholen en over de belangrijkste momenten uit hun bestaan. Jaarlijkse terugkerende tradities zoals het bezoek van de Sint, de nieuwjaarsbrief en het schoolfeest kwamen uiteraard ook aan bod. Daarnaast stelden leerlingen uit het vierde leerjaar de bezoekers op de proef aan de hand van een quiz over de leerstof die ze dit jaar gezien hadden. De meeste bezoekers wisten wel dat Alfred Nobel de uitvinder was van het dynamiet, maar de locatie aanduiden van de Belgische kerncentrales bleek toch wat moeilijker te zijn…
	In het tweede lokaal riepen oude schoolbanken, schoolboeken, portretten van de vorsten, oude schoolplaten en ander lesmateriaal de sfeer op van een klaslokaal uit de tijd van toen. Bezoekers konden er plaatsnemen achter de banken en ervaren hoe het was om te leren schijven met een griffel. Zij die wilden konden een poging wagen om met pen en inkt een nieuwjaarsbrief te schrijven in hun mooiste handschrift. Dit alles onder de deskundige begeleiding van meester Daniël of zuster Ginette!
	Na al die inspanning, was het tijd voor wat ontspanning. Op school werd er immers ook heel wat gespeeld! Bikkelen, hoepelen, knikkeren, steltlopen, touwtjespringen, hinkelen… kleine en iets grotere kinderen konden zich uitleven met spelletjes van weleer.
	Het museum blikt tevreden terug op een mooie editie van de jaarlijkse zomertentoonstelling. Met 170 bezoekers was het dit jaar zeker een succes. Suggesties voor volgend jaar zijn steeds welkom!
	De jaarlijkse hoogmis van het onroerend erfgoed vond dit jaar plaats in het Aelmoeseneiebos, op de grens van Gontrode en Landskouter. Net geen 100 wandelaars brachten, onder een bij momenten wat aarzelend zonnetje, een bezoek aan dit stukje landschappelijk erfgoed.
	Het Aelmoezeneiebos is een zogenaamd oud bos: al eeuwenlang is het gebied ononderbroken bebost. Het Aelmoeseneiebos en veel van de omliggende gronden waren eeuwenlang eigendom van de aalmoezenij van de Gentse Sint-Baafsabdij. De aalmoezenij was verantwoordelijk voor de organisatie van de armenzorg. Na de Franse revolutie kwam het bos in handen van de voorloper van het huidige OCMW. Uiteindelijk werd het eigendom van de UGent, die er wetenschappelijk onderzoek uitvoert.
	Doorheen de eeuwen drukte de mens zijn stempel op het Aelmoeseneiebos. De sporen die hij achterliet zijn soms nog duidelijk te zien. Het duidelijkste voorbeeld is het bunkertje dat gebouwd werd net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en dat deel uitmaakte van het Bruggenhoofd Gent. Deze bunkergordel moest Gent en de Bovenschelde beschermen bij een inval van vijandelijke legers. Tijdens een gegidste wandeling onder leiding van de bosgidsen t’Aelmoes konden bezoekers de verschillende sporen uit het verleden ontdekken. Lieve en Yves vertelden het geboeide publiek meer over de geschiedenis en de typische natuur van het bos.
	Geïnteresseerden konden ook op individuele basis het bos verkennen en de wandeling maken aan de hand van een handige wandelbrochure met plannetje. Kinderen konden zich uitleven met een spannende zoektocht, waarbij ze op zoek gingen naar de moordenaar van de abt van de Sint-Baafsabdij.
	De wandelbrochure kan nog steeds gedownload worden via www.melle.be/open-monumentendag-2019 en is op aanvraag verkrijgbaar in het Gemeentelijk museum en documentatiecentrum.

