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Woord vooraf
Regelma'g brengen we jubilerende verenigingen op het voorplan. Dit keer is het de Foto- en
Diaclub IRIS die 50 jaar geleden ontstond. Deze organisa'e neemt een bijzondere plaats in onder
de andere verenigingen van onze gemeente. Als geen ander is ze sterk verbonden met het socioculturele gebeuren in Melle omdat ze vaak samenwerken en ten dienste staan van anderen:
gemeentebestuur, instellingen, organisa'es. Wijzelf vanuit onze Heemkundige Vereniging en het
Gemeentelijk Museum en Documenta'ecentrum deden vaak een beroep op hen voor
tentoonstellingen en archieKeheer.
Dit jaar wordt in Gent op grootse wijze de gebroeders Van Eyck herdacht en gevierd met allerlei
ac'viteiten. Ongetwijfeld zal men deze gelegenheid niet laten voorbijgaan zonder aandacht te
besteden aan het mysterie van de diefstal van de Rechtvaardige Rechters. Reeds meer dan 85 jaar
spreekt deze diefstal tot de verbeelding van onze bevolking en blijP deze triller ons beroeren. Ook
onze gemeente is betrokken geweest bij de speurtocht van het gestolen paneel. Hiervan vind je een
uitgebreid verslag van het onderzoek en de ontknoping in dit nummer.
In de voorbije maanden ontvielen ons een paar geliefde personen: bestuurslid Marcel De Deene en
schrijver-journalist Gaston Durnez. In dit nummer willen we hen gedenken met een bijdrage.
We brengen ook verslag uit van een aantal heemkundige ini'a'even die plaats vonden in onze
gemeente onder de rubriek Heemkundig Nieuws.
Bij de start van het nieuwe jaar wenst het bestuur jullie het allerbeste: een goede gezondheid,
familiaal geluk en weinig zorgen.
Daniël Lemmens

OMG! GOEDERTIER WAS HERE.

De Gonde 2019 nr. 4

-1 -

Afscheid van ons bestuurslid Marcel De Deene
door Daniël Lemmens
Op dinsdag 17 december namen we afscheid van ons bestuurslid Marcel De Deene. We zullen hem
herinneren als een joviale, sociaal bewogen en acKef persoon met heel wat interesses. Jarenlang
was hij de dynamische secretaris van het Davidsfonds. Hij zorgde voor de boekenverdeling,
organiseerde lezingen en nam allerlei iniKaKeven. Toen Melle fuseerde met Davidsfonds
Merelbeke-Flora, was hij de enige die acKef bleef in het nieuwe bestuur.
Marcel was ook de acKeve voorziQer van het
Oudercomité van de Sint-VincenKusschool. Hij
nam op veel vlakken iniKaKeven om de school
volledig te integreren in het gemeenschapsleven
van onze gemeente. Hij was ook niet bang om de
handen uit de mouwen te steken bij fesKviteiten
zoals het eeTesKjn van de Vriendenkring en de
aanleg van de speelplaatsen met zandbakken.
Marcel was ook een gewaardeerd bestuurslid van
de Heemkundige Vereniging De Gonde samen
met zijn echtgenote Francine. Op hem kon je
steeds rekenen. Tevens was hij ook vrijwilliger van
het DocumentaKecentrum en verbonden aan de
werkgroep genealogie.
Marcel was ook een echte familieman, bekommerd om zijn gezin en geïnteresseerd in het wel en
wee van kinderen en kleinkinderen. Wanneer zijn gezondheid minder werd trachQe hij dit te
compenseren door meer te sporten. En gedreven zoals hij was durfde hij zich hierbij wel wat
forceren. De laatste Kjd ging alles minder en is Marcel sKlaan achteruitgegaan.
We zullen steeds een zeer goede herinnering aan Marcel bewaren.
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Auteur en journalist Gaston Durnez is overleden.
Herinneringen over zijn relatie met Melle en Melloy
door Daniël Lemmens
Op 22 november 2019 overleed te Lier op 91-jarige leeYijd de veel gelauwerde schrijver, dichter,
journalist Gaston Durnez. Hij was iniKaKefnemer van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en
publiceerde de Geschiedenis van dagblad De Standaard. Samen met Louis Paul Boon was hij tevens
een gevierd panellid van het tv-spelletje ‘ ’t Is maar een woord’. Gaston Durnez was een zeer
creaKeve persoonlijkheid en schreef Kentalle boeken, gedichtenbundels, cursie^es en
kinderboeken.
En welke rela*e had hij met de gemeente Melle?
Ik ontmoeQe Gaston Durnez voor het eerst op een
prachKge zomerdag van 1996 in het Zeeuwse stadje
Veere. Daar had een samenkomst plaats van de Felix
Timmermanskring uit Lier. Ze hielden er hun jaarlijkse
ledendag omdat dit plaatsje gekend was uit
Timmermans boek Het Kindeke Jezus in Vlaanderen.
Ook de kinderen van Felix Timmermans Clara en Lia
waren daar aanwezig. Ik kwam met Durnez in gesprek
over de vriendschap tussen Felix Timmermans en
Camille Melloy. Hij kende Melloy wel als Franstalig
schrijver en vertaler van een aantal werken van
Timmermans zoals ‘De harp van Sint-Franciscus', ‘DriekoningentripKek’, ‘De zeer schone uren van
juﬀrouw Symphorosa, begijntje’… maar wist niet dat het zulke goede vrienden waren, met elkaar
overvloedig correspondeerden en wederzijdse bezoeken brachten. Bovendien was Felix
Timmermans een uitstekend tekenaar die de illustraKes verzorgde van Melloy’s ‘Louange des
Saints Populaires’. Hierin stonden de gedichten over de bekende heiligen Sint-Franciscus, SintPieter, Sint Jozef, Sint-Niklaas…
Vanuit de Heemkundige Vereniging De Gonde hebben we hem toen
de volledige correspondenKe tussen hen beiden doorgespeeld zodat
hij een duidelijk beeld kon vormen van hun relaKe. Het toeval wou dat
Gaston Durnez juist de opdracht gekregen had van uitgeverij Lannoo
om een biograﬁe te schrijven over Felix Timmermans, waarover hij
reeds vroeger heel wat gepubliceerd had. Op de voorstelling van dit
lijvig werk op 27 oktober 2000 in het stadhuis te Lier was ik ook
aanwezig. Na de eerder academische toespraken van uitgeverdirecteur Lieven Sercu en Marc Somers, directeur van A.M.V.C.
Antwerpen, kwam Gaston Durnez zelf aan het woord. Op de hem
eigen, gemoedelijke manier, doorspekt met spitsvondigheden, wist hij
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ons te vertellen dat hij getracht had, een eerlijk levensverhaal te schrijven, gesteund op nieuwe
inzichten en gegevens. Voor ons Mellenaars, is deze biograﬁe van groot belang want in geen enkel
ander werk is zoveel aandacht besteed aan de relaKe van Felix Timmermans met Camille Melloy.
In 1997 was het 50 jaar geleden dat Felix Timmermans overleed. Op vele plaatsen werd dit
gevierd. Melle mocht hierbij niet ontbreken. Onze gemeente heeY toen, gezien de bijzondere
verwantschap tussen hem en Melloy, een project uitgewerkt ‘Melle herdenkt Felix Timmermans’
met allerlei acKviteiten: tentoonstelling, voordracht, kinderen pallieteren Timmermans,
diamontage over ‘ Kroniek van een
vriendschap’. Ook Gaston Durnez
werd hierbij betrokken. Op de
geslaagde Timmermansavond in het
gemeentehuis op 31 mei hield hij de
feestrede ‘De humor in het werk
van Timmermans’. Toen werd ook
de sfeervolle diamontage
gepresenteerd ‘C. Melloy en F.
Timmermans, kroniek van een
vriendschap’. Bij die gelegenheid
bracht hij ook een bezoek aan het
college van de paters Jozeﬁeten
waar Melloy geleefd en gewerkt had. Bovendien was een grootoom van hem, pater Vincent, een
pionier geweest van het missiewerk van de congregaKe.
In het jaarboek van het Timmermansgenootschap, waarvan Gaston Durnez een der oprichters
was, verscheen over deze acKviteiten een uitvoerig verslag alsook een neerslag van de
correspondenKe tussen beide vrienden met als Ktel ‘k Was overlaatst naar Melle gegaan. In 2000
hield de Timmermanskring in Melle zelfs zijn ledendag. Dit ging gepaard met een tentoonstelling in
het museum van het college en een bezoek aan het graf van C. Melloy waar twee versies van het
gedicht Testament werden voorgelezen door voordrachtkunstenaar Fons De Roek. Deze
samenkomst in Melle heeY veel indruk gemaakt want hun voorziQer EKenne De Smet noemde het
een van de hoogtepunten van hun ledendagen.
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Fotoclub “Iris-Melle” bestaat 50 jaar
door Daniël Lemmens

Donderdag 31 oktober 2019 had de opening plaats van hun tradiKoneel jaarlijks salon in het
gemeentehuis. VoorziQer Laurent D’Haeyer verwelkomde de talrijke aanwezigen. Hij wees op de
technische ontwikkeling die de digitale fotograﬁe heeY teweeg gebracht maar voegde eraan toe
dat de interesse voor de creaKeve inbreng van de klassieke fotograﬁe overeind blijY dankzij de
inzet van de vele amateurs. Hierna nam de heer Van Vlaanderen, voorziQer van de Oost-Vlaamse
FederaKe het woord. Hij benadrukte de vele mogelijkheden van de huidige technieken maar bleef
erbij dat de inhoud zal blijven primeren. De huidige beeldcultuur moet benaderd worden zoals een
kunstenaar zijn onderwerpen doorploegt. Vooraf moet men een studie maken want men moet
steeds weten waar men eindigt, wat het resultaat zal zijn. Een foto moet telkens een inhoudelijk
kunstwerk zijn. Vervolgens sprak burgemeester Dirk De Maeseneer. Hij feliciteerde fotoclub Iris

voor hun jubileum en dankte hen omdat het gemeentebestuur, gedurende zoveel jaren steeds op
hen beroep kon doen bij allerlei gelegenheden en fesKviteiten. Hij opende dan oﬃcieel het 51 ste
fotosalon. Tijdens de rondgang konden we de werken bewonderen van Aalbrecht Heeﬀer, Valère
Claus, Geert De Keyser, SKjn Audooren, Dirk De Pelsmacker, Hugo Lefèvre, Guy De Smet, Marleen
Van Robaeys, Laurent D’Haeyer, Aaron De Block, Walter Paternoster, Marc Ulens en Daniël De
Tollenaere. De digishow was een montage van Valère Claus.
Fotoclub Iris bekleedt onder de Melse organisaKes een zeer bijzondere plaats. Zij zorgt niet alleen
voor de ontplooiing van haar leden maar maakt zich zeer verdienstelijk voor de andere
verenigingen en instellingen van onze gemeente. Bij allerlei acKviteiten, vieringen, feestelijkheden
en projecten van verschillende aard worden ze gevraagd om hun steentje bij te dragen. Onze
Heemkundige Vereniging en het Gemeentelijk Museum deed vaak een beroep op hen bij de
organisaKe van tentoonstellingen en het op punt stellen van het fotograﬁsch archief.
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Het prille begin.
De prehistorie van fotoclub “IRIS” gaat terug tot het jaar 1968. Toen werd er op iniKaKef van KWB
(Katholieke Werkliedenbond),afdeling Melle-Centrum, een tentoonstelling van fotolietebbers
georganiseerd. Deze acKviteit vond plaats in de gebouwen van de meisjesschool Sint-VincenKus in

de Wezenstraat. Het was de periode van de toenemende vrije Kjd zodat vele mensen deze zinvol
wilden invullen en fotograﬁe als hobby kozen. De ‘golden sixies’ zorgden er eveneens voor dat
daarvoor het nodige geld binnen het gezinsbudget kon worden vrij gemaakt.
Voortbouwend op de toen gelegde contacten, verzamelde pater Robert
Labyn, leraar aan het college van de Paters Jozeﬁeten en zelf Mellenaar, in
de kleine zaal van het Parochiehuis, aan het Dorpsplein, een aantal
enthousiastelingen en besliste een fotoclub op te richten. Pater Labyn is
steeds de drijvende kracht geweest van de club. Hij was de inspirator en
organisator van zovele acKviteiten. Voor zijn uitzonderlijke verdienste
kreeg hij de erkenning van de FédéraKon InternaKonale de l’Art
Photographique. De oﬃciële start van de nieuwe vereniging was 25
augustus 1969. De naam van de nieuwbakken vereniging was vlug
gevonden, nl. FOTOCLUB IRIS MELLE. In het eerste nummer, van in
oorsprong driemaandelijks KjdschriY “Iris” (nu tweemaandelijks) werd
onder de Ktel “What’s a name” een en ander toegelicht. De naam IRIS (waaraan overigens ook het
embleem van de vereniging is ontleend) verwijst naar het diafragma van een fototoestel.
Bovendien is de godin Iris, volgens de Griekse mythologie, de personiﬁcaKe van de regenboog.
Verscheidenheid van kleur dus, symbolisch voor de pluralisKsche opstelling van de vereniging,
zoals we mochten lezen in het verslag van de sKchKng van de club. In hun clubblad vindt men
verslagen van hun bestuursvergaderingen, te bezoeken salons, familiaal nieuws ‘Elk weirdt d’em’
en hun medewerking aan regionale of plaatselijke acKviteiten. In 1972 kreeg men een nieuw lokaal
ter beschikking in het oud-gemeentehuis. Het werd ingehuldigd door de toenmalige burgemeester
de PoQer d’Indoy. Als vereniging is IRIS aangesloten bij de O.V.U. Oost-Vlaamse Unie van Foto- en
Diakringen en ook bij C.v.B. Centrum voor Beeldexpressie.
Een bestuur werd geïnstalleerd:
VoorziQer:
VAN NUFFEL Frans
Secretaris:
VERSTRAETE Daniël, die na 1 jaar vervangen werd door SMEDTS Marcel.
Schatbewaarder: VITS Laura
Bestuursleden:
DE COSTER Paul, DE POORTER Georges
Technisch Comité: BODDEART Georges, DE MOOR Freddy, LABIJN Robert
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Buiten enkele snelle wissels van verantwoordelijkheden in de beginperiode kan Fotoclub Iris bogen
op een vrij stabiele bestuurssamenstelling. Over een periode van 50 jaar heeY de fotoclub slechts:
5 voorziQers:

Van Nuﬀel Frans, Thery Maurice, Labijn Robert, Meersschaut Julien en
D’Haeyer Laurent;
3 ondervoorziQers: Oosterlinck Romain, De Roo Roger en Claus Valère.
3 secretarissen:
Verstraete Daniël, Smedts Marcel en Ulens Marc.
3 schatbewaarders: Vits Laura, D’Haene Germain en Leleu MarKn.
En dan nog 14 gewone bestuursleden waarvan de meeste nog doorgegroeid zijn naar een hogere
funcKe. Qua ledenbestand kende Fotoclub Iris in haar beginperiode een sterke aangroei met als
hoogtepunt midden de jaren zevenKg. Naast acKeve leden bezit Iris ook steunende leden, ereleden en sympathisanten zodat ze over een ruime kennissenkring beschikken.
Ac*viteiten:
Wekelijks hadden de acKeve leden hun vergaderingen: één voor foto’s en één voor dia’s. Hierop
werden hun werken besproken. Af en toe werden ook technische onderwerpen behandeld door
collega’s zoals omkleuren van zwartwit foto’s (Laurent), werken met kleuren (BerKn), hoe
fotograferen we vogels (W. Dobbelaere). Diamontages van reizen werden bekeken en besproken:
Turkije (Julien), wandelen in Engeland (Valère), Egypte (Labyn)…
Daarnaast kregen de leden ook de kans deel te nemen aan bepaalde door het O.V.U.
georganiseerde sessies bv. modelfotograﬁe. Men organiseerde ook opnamedagen op eigen terrein
of in de omgeving rond een bepaald thema zoals sKlleven, portret, Kalverhave, Gentse haven… In
de loop der jaren werden ook foto-uitstappen georganiseerd: Middelheim Antwerpen, Begijnhof
Kortrijk en Diest, Zoniënwoud, De Panne, Planckendael, abdij Villers-la-Ville… Zelfs met de trein
ging men op stap zoals die keer naar het museum van de fotograﬁe te Charleroi in een oudkarmelietenklooster (2006) waar men de eerste scherpe foto van de maan uit 1860-1870 kon
bewonderen.
Tot in 1989 organiseerde men ook familie-uitstappen per autocar vaak in samenwerking met de
Heemkundige Vereniging De Gonde: Bokrijk, Boulogne, Westhoek, PajoQenland, Alden Biezen,
Hamont-Achel, Zeeland, Thorn, Beleil…
Men betrok ook de bevolking bij hun werking. Zo organiseerde men voor de scholen en voor
jongeren (Grabbelpas) een cursus fotograﬁe alsook een fotowedstrijd. Tijdens de Week van de
Amateurkunsten in 1996 hield men een fototentoonstelling en doorlopende projecKe met een
ingerichte opnamestudio voor opnamen met eigen camera door de bezoekers.
Bij het grote publiek zal Iris het meest bekend blijven omwille van de door haar sinds 1969 jaarlijks
georganiseerde foto- en diasalon. De eerste acKviteit vond plaats in de meisjesschool doch vanaf
1970 in het nieuwe gemeentehuis, telkens in begin van november. In de beginperiode werden er
ere-plakeQen aan laureaten overhandigd voor de beste foto’s en werd de fotograaf van het jaar
voorgesteld. Later kwam daar de publieksprijzen bij. Door de bezoekers van het salon werd een
witzwarte en een kleurenfoto gekozen. De winnaars hiervan kregen dan als prijs de foto met de
meeste aanduidingen. Vaak werd er ook een gasTotograaf uitgenodigd die wat variaKe bracht in

De Gonde 2019 nr. 4

-7 -

de tentoonstelling (Luc De Backer, Jos Talboom, Fernand Beckaert, Petra Van Leuven, Willy
Dobbelaer, YveQe De Lust…)
In 1979 bestond Iris 10 jaar. Tijdens de opening van het salon werd hieraan aandacht besteed.
VoorziQer Maurice Théry schetste het ontstaan en de werking van de vereniging terwijl
burgemeester Maton hulde bracht aan de jubilerende organisaKe. Hij bezorgde aan de voorziQer
de herdenkingsschaal van de gemeente. In de tentoonstelling stelden 18 leden tentoon met 120
foto’s en waren er 25 leden die zorgden voor prachKge diareeksen. Naar aanleiding van het 25jarig bestaan in 1994 werd door de heer en mevrouw Dorikens, voorziQer van de Diaporama Club
van België, een speciale gastvoorstelling gehouden. Bij die gelegenheid bracht men ook hulde aan
hun sKchter-voorziQer, pater Labyn die een jaar voordien overleed, in de vorm van een korte
diamontage ‘De kleine wereld van pater Labyn’ over de laatste dagen van zijn verblijf in de
vertrouwde omgeving van zijn college.
Samenwerking met het gemeentebestuur en andere organisa*es.
Vaak deed het gemeentebestuur een beroep
op de kundigheid en kunst van Iris voor het
realiseren van projecten. Zo werd een
fotoboek over de gemeente Melle
samengesteld met als Ktel Melle vroeger en
nu. Het gemeentebestuur selecteerde 120
oude foto’s op advies van de Heemkundige
Vereniging De Gonde. De fotografen van Iris
(Valère Claus, Guy De Smet, Hans Geenen,
BerKn Leleu, Annemie Turf, Marc Ulens en
Frieda Vandenbrouck) maakten hierbij
overeenkomsKge hedendaagse foto’s. De
basis van dit iniKaKef was de tekst van de Melse literator Camille Melloy ‘Melle avant le déluge’.
Een andere opmerkelijke bijdrage van Iris was hun medewerking aan de DVD die ze maakten voor
de zustergemeenten van Melle in Frankrijk en Duitsland. Hierdoor kregen onze buitenlandse buren
een goed beeld van hun naamgenoten uit België. Op vraag van schepen Frank De Vis
fotografeerde Iris voor Bouwkundig Erfgoed geklasseerde gebouwen en sites verspreid over onze
gemeente. Ook was Iris present met 4 fotografen om een reportage te maken over de grootse
herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in Melle. Beelden van de optocht in de straten van onze
gemeente en plechKgheden aan onze oorlogsmonumenten werden prachKg gefotografeerd.
Uiteraard was hun fotosalon met een speciale projecKe aan deze gebeurtenissen gewijd.
Ook met de Cultuurraad en andere organisaKes werkten ze samen bij allerlei gemeentelijke
projecten.
Tijdens ‘Het jaar van het dorp’ in 1978 werden de boerderijen van onze gemeente gefotografeerd
en bracht men speciaal plakket aan de gevel. Wat later had een ‘bebloemingsac*e’ plaats. Van de
versierde huizen werden foto’s gemaakt, die dan aan de eigenaars werden overhandigd. In
december van dat jaar hield men een speciale Irisshow waarop alles gepresenteerd werd alsook
een voorstelling over ‘Melle vroeger en nu’.
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Een ander hoogtepunt was de herdenking van het 50 jaar overlijden van kunstenaar Jules Vits in
1985. Hij was de vader van Laura Vits, die vanaf het ontstaan van
de fotoclub tot in 1994 schatbewaarder was. Deze Melse
beeldhouwer, wiens werken verspreid zijn over gans het Vlaamse
land, zelfs in het buitenland, werd feestelijk gehuldigd. De leden
van de fotoclub gingen op stap om de vele werken van de
kunstenaar te fotograferen en tentoon te stellen in het
gemeentehuis. In datzelfde jaar werd ook een kunstboek
uitgegeven met foto’s van de kruisweg van Jules Vits, genomen
door de voorziQer van Iris, Julien Meersshaut. Hierbij werden
passende gedichten geschreven van Anton van Wilderode. Met
de opbrengst hiervan realiseerde men het kunstwerk ‘Lieveke’
van J. Vits dat zich naast het gemeentehuis bevindt.
Met dichter A. van Wilderode had Melle een zeer goede relaKe.
Die band kreeg een kunsKge creaKe in de prachKg geslaagde
diareeksen van Julien Meersshaut ‘Van dorp tot overoever’ en
‘Vijf jaar later’ over het leven en werk van de dichter. Het dient vermeld dat voorziQer Julien, de
verbindingspersoon bij uitstek met de socio-culturele organisaKes van de gemeente, heel wat
realisaKes op zijn acKef had. Met zijn diareeks ‘De vier jaargeKjden’ op muziek van Vivaldi, was hij
te gast bij menige vereniging. Zijn projecKe naar aanleiding van de herdenking ’10 jaar
Poëzierotonde’ te Melle, op de Gedichtendag van 2005, had ook veel bijval. Achzen jaar lang
stond hij aan het roer van Iris die onder zijn leiding een hoogtepunt bereikte tot hij in 2009 ontslag
nam wegens gezondheidsredenen.
Onze parochie Sint-Mar*nus vierde in 1991 zijn 150 jarig bestaan met een tentoonstelling in de
parochiezaal van schilderijen, beeldhouwwerken en allerlei illustraKemateriaal. Daaraan werkte
Iris acKef mee met prachKge foto’s.
In 1997 werd een grootse viering
gehouden in verband met de
vriendschap van de Melse dichter
Camille Melloy en de Lierse
schrijver Felix Timmermans. Als
voorbereiding op deze viering ging
fotoclub Iris op uitstap naar Lier.
Zij namen foto’s van nog
bestaande plaatsen (volgens
tekeningen uit de literatuur van en
door Felix Timmermans) en
stelden die ten toon in het
gemeentelijk museum. Op de
opening hiervan was de dochter
Clara en de kleinzoon van Felix aanwezig. Zij waren vol bewondering voor het werk van Iris.
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Toen men in 2004 Driehonderd jaar Brusselsesteenweg herdacht, waren de fotografen van Iris
weer present. Ze gingen op stap om alle evenementen vast te leggen en Kjdens het salon van dat
jaar werd een speciale tentoonstelling gehouden over deze acKviteiten.

Het Psychiatrisch Centrum Caritas (nu Karus genoemd) vierde in 2008 zijn honderd jaar
aanwezigheid in Melle en meteen tweehonderd jaar geestelijke gezondheidszorg door de zusters
van Liefde in het Gentse. Iris hield hierover een tentoonstelling in Transept, de tentoonstellingszaal
van de instelling. Een jaar lang waren hun fotografen op stap geweest in de verschillende
afdelingen om de acKviteiten van paKënten en personeel fotograﬁsch vast te leggen.
Ook bij kleinere projecten maakten de fotografen van Iris zich dienstbaar. Vermelden we hierbij de
oprichKng van een primiKeve Romeinse oven op het Ovenveld, de onthulling van de gedenkplaat

aan het huis van Jules Vits, de schandpaal voor het gemeentehuis, de openlegging van het
monument van de vlooTuseliers op zoek naar de rechtvaardige rechters, reportage over de
opbouw van de nieuwe brug…..
Uit bovenstaande opsommingen mogen we besluiten dat “Fotoclub Iris-Melle” ﬁer mag
terugblikken op vele kwaliteitsvolle acKviteiten in de voorbije 50 jaar. Bovendien zijn ze een
belangrijke schakel geweest in het socio- en culturele leven van onze gemeente. En daarom zijn we
hen zeer dankbaar.
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Heemkundig nieuws
door Daniël Lemmens

Ontwapenend: een cultureel programma *jdens de vredesweek
Uitstap naar Grimde en Halen: de Slag der Zilveren Helmen
TradiKegetrouw bezoekt men in de Vredesweek een plaats die verbonden
is met ons oorlogsverleden. Dit keer waren het locaKes waarvan weinigen
onder ons van gehoord hadden maar die echt indruk maakten.
In de voormiddag van 9 november brachten we een bezoek aan de
necropolis van Grimde: monument van de sKlte. Deze vroeg 13de eeuwse
Sint-Pieterskerk deed tot in de 19de eeuw dienst als parochiekerk. In het
voorjaar van 1915 werden er 145 Belgische gesneuvelden begraven. Later
werd de kerk gerestaureerd en omgevormd tot een begraafplaats, een
uniek monument in zijn soort. De interacKe tussen de vroeg-goKsche
architectuur en de moderne ingrepen zorgen voor een speciale sfeer
bedoeld om de bezoeker te overweldigen. Vooral het opmerkelijke spel
van licht en schaduw bij de glasramen heeY een symbolische funcKe: het
zegevierend licht overwint de duisternis van de dood.

In de namiddag maakten we een rondrit in Halen en bezochten we het Helmenveld. Hier lagen
Kentallen prachKg en origineel versierde helmen verspreid op het ereveld. Het waren
getuigenissen van de Slag van de Zilveren Helmen. Deze slag vond plaats op 12 augustus 1914 en
was het laatste ruitergevecht op divisieniveau in West-Europa. Het was meteen de enige
overwinning van de Belgische krijgsmachten zonder hulp van de geallieerden.
Daarna bezochten we het nabijgelegen museum waar de oorlogvoering in de streek uitvoerig
behandeld werd met overvloedig legermateriaal.

Lezing Dirk Musschoot: Belgen maken bommen.
Dirk Musschoot is niet alleen schrijver en journalist maar ook een begenadigd verteller, die je op
basis van zijn boeken meeneemt in een stukje van onze geschiedenis. Dat deed hij op maandag 11
november in de bib van onze gemeente.
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Belgen maken bommen gaat over 6000 Belgische vluchtelingen en gewonde soldaten die Kjdens
de Eerste Wereldoorlog zijn terechtgekomen in de muniKefabriek van Birtley in Noord-Engeland.

Ze woonden daar in een speciaal voor hen gebouwd Belgisch dorp: Elisabethville. De straatnamen
waren er Belgisch, net als het ziekenhuis, de kerk, de begraafplaats en de school. Er waren ook
Belgische winkels, muziek- en toneelverenigingen en sportclubs. Na de oorlog verdwenen de
Belgen uit Birley even snel als ze er gekomen waren.

Vroeger was alles anders.
Onder deze Ktel werd in de bib van Melle, op 26 november Kjdens de
seniorenweek, een voordracht gehouden door historicus Korneel De Rynck.
Hij schetste in woord en beeld het leven van België in de tweede helY van
de jaren vijYig, met de focus op 1957, het jaar net voor de befaamde
wereldtentoonstelling in Brussel, die de hele stroomversnelling inleidde. Hij
steunde daarbij op talrijke arKkels, boeken, studies en staKsKeken,
interviewde verschillende deskundigen en sprak
met vele kroongetuigen. Hij behandelde: eten,
wonen, communicaKe, vervoer en vrije Kjd.
Vele aanwezigen werden teruggevoerd naar hun kinderKjd waarin men
uitsluitend pataQen, vlees en groenten at en op vrijdag vis gebruikte. Er
was geen sprake van broccoli, kiwi of paprika. Het was ook de Kjd dat
men chicorei als smaakversterker, bij de koﬃe voegde. Er was geen
wooncomfort als nu. Men had wel een beste kamer die men nooit
gebruikte. Het was wel gezellig rond de gloeiende buiskachel. Van
stromend water was er geen sprake en op zaterdag werd een grote
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metalen tobbe gebruikt, vaak door meerdere personen, voor de wekelijkse wasbeurt.
Slechts een minderheid bezat een wagen, dat vaak een statussymbool was. Van autosnelwegen
was geen sprake want de eerste (E40 Brussel-Oostende) werd ingehuldigd door koning Boudewijn
in 1956. Toen kwamen, op weekend, kijklusKgen, de rijdende wagens bewonderen. Scooters waren
wel populair.
Kermissen, processies, stoeten hadden veel succes. Als een nieuwe pastoor of burgemeester werd
verwelkomd was de hele gemeenschap en verenigingsleven van de parKj. Fanfares, harmonies,
toneelgezelschappen, schuQersgilden zorgden voor heel wat bedrijvigheid. Als ontspanning waren
vissen, volksspelen, voetballen, wielrennen… zeer geliefd…
Zovele voorbeelden uit de TIJD VAN TOEN…heel herkenbaar voor ouderen … verrassend voor
jongeren. Een zeer geslaagde samenkomst.

Genealogie vanuit het Documenta*ecentrum
Door Jean Pierre Mestdagh, de coördinator van de gegevens – en beeldband Genealogiebronnen,
werd ons een overzicht bezorgd van de stand van zaken op het einde van het jaar 2019.
Rouwbrieven: 215 041 (5 480) waarvan 73 851 (1 835 ) met a}eeldingen
Bidprentjes: 231 403 (18 371) waarvan 42 238 (15 405) met a}eeldingen
Overlijdensberichten: 108 405 (1 824) waarvan 11 871 (1 822) met a}eeldingen.
Communieprentjes: 10 688 waarvan 10 635 met a}eeldingen
Geboortekaartjes: 4 427 alle met a}eeldingen
Inschrijvingen in de bevolkingsregisters: 22 241 (3 211) met 542 a}eeldingen van de
registerbladen.
Het totaal aantal bidprentjes, rouwbrieven en overlijdensberichten bedraagt nu 554 849 waarvan
127 960 met a}eeldingen.
Dit jaar 25 675 registraKes en 19 065 a}eeldingen.

Erfgoedredders
Op 10 oktober 2019 starQe in onze gemeente het project Erfgoedredders (zie vorig nummer). Op
28 januari 2020 wordt er een opvolgsessie voorzien in de bibliotheek.
Wat komt er aan bod?
Leerkrachten van de Melse lagere scholen delen hun projecKdeeën mee.
Samen wordt er feedback en input gegeven aan elkaars ideeën bijgestaan door
erfgoeddeskundigen van de gemeente en de provincie.
Er zal een keuze gemaakt worden welke onderwerpen zullen behandeld worden en welke
personen hieraan zullen meewerken.
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2020: Gebroeders Van Eyck-jaar
Gent in de ban van het Lam Gods
Zit het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters
dan toch in Melle?
door Daniël Lemmens & Paul Sels
2020 wordt voor Gent een groots cultureel en toerisKsch jaar. Een jaar lang brengt men hulde aan
de gebroeders Van Eyck, de Vlaamse meesters die onlosmakelijk met de stad verbonden zijn door
hun wereldberoemd meesterwerk het Lam Gods. Zes eeuwen na de onthulling blijY het kunstwerk
een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen niet alleen door haar religieuze symboliek en
vakmanschap maar ook door haar woelige geschiedenis. Het wordt een boeiend jaar vol
zinderende acKviteiten en evenementen op gebied van beeldende kunst, theater, dans, design,
mode, muziek en gastronomie.

In het Museum van Schone Kunsten loopt de tentoonstelling Jan Van Eyck, een op*sche revolu*e.
Daar zullen niet alleen de gerestaureerde panelen van het Lam Gods te zien zijn maar ook de
andere werken van Van Eyck alsook kunst uit dienst periode. Daarna worden de panelen van het
Lam Gods overgebracht naar het nieuw Bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal.
Een bewogen en merkwaardige geschiedenis van het Lam Gods
In opdracht van de Gentse schepen Joos Vijd en zijn echtgenote Isabella Borluut
schilderden de gebroeders Van Eyck de tripKek De aanbidding van het Lam Gods.
Het werd op 6 mei 1432 in een zijkapel van de toenmalige Sint-Janskerk, thans SintBaafskathedraal, aangebracht. Sindsdien kende dit retabel, geschilderd op
eikenhouten panelen, een merkwaardige geschiedenis. Het kan slechts verbazing
wekken dat het vandaag nog in zo een volledige en perfecte staat bewonderd kan
worden.
Voor 1550 werd het zeer slecht gerestaureerd, doch in 1550 kreeg het veelluik een
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eerste ernsKge reinigingsbeurt door de schilders Lancelot Blondeel en Jan van Scorel. Tijdens de
Beeldenstorm werd het weggestopt en verhuisde het naar het stadhuis, vanwaar het in 1584 terug
in de kathedraal werd opgehangen. In de jaren daarop kende het werk zulkdanige toeloop van
bezoek, dat men de Vijdtkapel moest sluiten. In 1612 onderging het werk een nieuwe restauraKe.
Tijdens de Franse RevoluKe verhuisden de middenpanelen naar het Louvre te Parijs, van waar ze
na de Slag van Waterloo terug in Gent belandden. De zijpanelen, samen met het middenpaneel,
werden naar Berlijn overgebracht. Daar werd het middenpaneel doorgezaagd en later door een
brand beschadigd. In de jaren 1823 tot 1828 werden de zijpanelen gereinigd. Gedurende de 1ste
wereldoorlog werden de middenpanelen bij burgers weggeborgen en in 1920 werden de
zijpanelen uit het Berlijns Museum als “oorlogs-resKtuKe“ terug aan de Vijdtkapel geschonken. In
1940 werd het Lam Gods veiligheidshalve naar Pau overgebracht waar het toch door de Duitse
bezeQers werd weggehaald en verhuisd naar een kasteel in Duitsland. In 1944 verborg men het in
een zoutmijn in Althausen doch een jaar daarop kwam het terug naar zijn oorspronkelijke plaats in
Gent. In de jaren 1950/51 onderging het een restauraKe door professor Cooreman uit Brussel.
Sinds 2012 werkt het KIK, het Koninklijk InsKtuut voor het Kunstpatrimonium, aan een grondige
restauraKe in het Museum van Schone Kunsten in Gent. Het laatste deel, het imposante centrale
paneel, wordt nu afgewerkt.
Ongetwijfeld zal in dit herdenkingsjaar ook de diefstal van de Rechtvaardige Rechters aan bod
komen. Ontelbare hypothesen en studies hieromtrent werden gelanceerd. Van zeer ernsKge en
nauwkeurige tot de meest fantasKsche. Het is in elk geval een diefstal die tot de verbeelding
spreekt en de geheimzinnigheid errond wordt van Kjd tot Kjd van vers gekruid voedsel voorzien.
1934: Het paneel van de Rechtvaardige rechters gestolen.
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In de nacht van 10 op 11 april 1934 werd het paneel van de Rechtvaardige Rechters samen met het
paneel (grisaille) dat Sint-Jan de Doper voorstelt, gestolen uit de Vijdkapel. Drie weken na de
diefstal ontving het bisdom een chantagebrief van een onbekende die zichzelf idenKﬁceerde met
de leQers D.U.A.
Hoewel deze D.U.A. wel de grisaille teruggaf als blijk van zijn posiKe
om te kunnen onderhandelen, liepen de onderhandelingen
uiteindelijk vast. Een van de verdachten die betrokken zou zijn
geweest bij deze kunstroof, als afperser, is Arsène Goeder*er, een
wisselagent uit WeQeren. Hij verklaarde op zijn ster}ed aan zijn
vriend en advocaat Georges De Vos dat hij de enige was die wist waar
het paneel zich bevond. GoederKer had volgens het verslag van de
advocaat echter niet meer de kracht om met zijn laatste adem die
bergplaats te onthullen. In het bureau van GoederKer werden korte
Kjd later de doorslagen gevonden van de D.U.A.-brieven waarmee de
correspondenKe met het bisdom werd gevoerd, alsmede een aantal
schetsen. Ondanks die informaKe kon men het paneel niet terugvinden.
Tot op heden blijY het paneel van de Rechtvaardige Rechters onvindbaar en werd in 1941
voorlopig vervangen door een kopie van de hand van Jef Van der Veken. De kopiist gaf een van de
rechters het proﬁel van de toenmalige koning Leopold lll om, uit eerbetoon voor de
oorspronkelijke schilder(s), er duidelijk op te wijzen dat het over een kopie gaat. De kopiist kon
beschikken over een andere geschilderde kopie van Michiel Coxcie, in 1559 vervaardigd voor Filips
II van Spanje. Dit werk had zes maanden intensieve arbeid gevergd.
De eindeloze zoektochten naar het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters
Geen enkele criminele kwesKe heeY in Vlaanderen zoveel inkt doen vloeien als de roof van de
Rechtvaardige Rechters. Geen dorp of er woont wel een amateur-detecKve, een paragnost, een
avonturier, een kunstkenner, een journalist of commissaris die meestal na jarenlang onderzoek ter
zake, een hypothese achter de hand houdt die het raadsel zou oplossen. Die zoektochten zijn
uitgegroeid tot een echte mythe, zowat de Vlaamse variante op het Monster van Loch Ness.
Commissaris Karel Mor*er en journalist Noël
Kerckhaert hebben gedurende 40 jaar als
professionele speurders alle aspecten van de zaak
uitgeplozen, tot in het buitenland toe. De neerslag
hiervan publiceerden ze in een lijvig boek “Dossier
Lam Gods“. Zij hebben er zich van onthouden een
“meest waarschijnlijke bergplaats“ aan te duiden.
Maar het dossier dat ze hebben samengesteld was zo
indrukwekkend dat het uiterst actueel werd en riep
tot oﬃcieel onderzoek. Heel wat gegadigden
gebruikten dit ook om persoonlijke opzoekingen op
het getouw te zeQen. Een bloemlezing.
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Er wordt gezocht op een bergplaats achter het altaar in de dekanale Sint-Gertrudiskerk te
Weferen waar GoederKer koster was.
Na wichelroedeonderzoek, verwijderde men een marmeren plaat in de Sint-Baafskathedraal.
Speurder Willy Nachtergaele beweerde dat het ontvreemde paneel zich in de Sint-Lauren*uskerk
van Antwerpen bevond omdat de afperser bij de pastoor van deze kerk een gedeelte van het
losgeld moest ophalen.
Een Kpgever zei dat het paneel in een zinken omhulsel verborgen zou liggen aan de Gentse SintJansvest. Een 20-tal speurders kwamen ter plaatse en met een graafmachine braken ze de vloer
van een parkeergarage open. Geen succes.
Een Gentse advokaat kwam met de theorie dat het paneel verborgen zat in een van de veerKen
kapelletjes van de kruisweg aan de Calvarieberg nabij de Bareldonkkapel in Berlare.
Auteur Marc De Bel stelde zelfs zijn nieuwe theorie voor in een roman samen met de amateurspeurder Gino Marchal. Ze kregen hierbij de steun van oud-burgemeester Termont .In opdracht
van het parket werd uitvoerig gezocht op de Kalenderberg maar… tevergeefs.
Er was ook sprake dat vooraanstaande poliKci als Frans Van Cauwelaert en August De Schryver iets
met de diefstal te maken zouden hebben om de bankencrisis van de jaren derKg te boven te
komen. Door de familie werd dit als pure fantasie bestempeld.
In het boek van Patrick Bernauw De myte van de Rechtvaardige Rechters staat er zelfs een zeer
merkwaardige (veronder)stelling “De kopie is het origineel”. Bij deze zienswijze was ook Mellenaar
Clement Trefois (1894-1984), een wetenschapper die publiceerde over landelijke architectuur,
onrechtreeks bij betrokken. In ons volgend nummer brengen we hierover ook een bijdrage.
Tijdens de voorbije Gentse Feesten was ik aanwezig bij een voordracht in het Sint-Baafshuis,
gelegen naast de kathedraal, door de 62-jarige stadsgids Dirk Van Nieuwenhuyze, reeds 15 jaar
gefascineerd door de diefstal. Op basis van de analyse van enkele raadselachKge woorden op de
veerKende en laatste afpersingsbrief aan het bisdom, puzzelde hij bij elkaar dat het schilderij op
152 stappen zou liggen van de beeltenis van Reinaert De Vos op het Sint-Baafsplein en van de
gebeeldhouwde arend op de Zandberg. Zo kwam hij precies uit bij het middeleewse gebouw de
Achtersikkel met idyllische binnenkoer waar studenten van het conservatorium een koﬃetje
drinken. Op dat pleintje staat ook al meer dan honderd jaar een waterput die breed genoeg is om
een schilderij in te verstoppen. Met deze overtuigende hypothese stapte hij naar het parket die de
Civiele Bescherming vroeg dit na te trekken, wat ook gebeurde op 14 november 2019. Tevergeefs.
De ontgoocheling bij de stadsgids was niet zo groot. “Ik ben vooral blij en opgelucht dat we nu
weten dat het schilderij niet in de waterput ligt.”
Zovele veronderstellingen… zovele ontgoochelingen. En toch…
DE WEG NAAR MELLE.
In 1984 ontmantelde men het oorlogsmonument van de Franse Vloohuseliers.
Waarom in Melle?
Lucien Huyghe was reeds 20 jaar op zoek naar het gestolen paneel. Zijn speurtocht bracht hem
naar Melle. In een document verantwoordde hij zijn keuze met veel overtuiging en gaf ernsKge
elementen aan om dit te staven. In Melle vond hij medestanders in de persoon van Paul Den
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Haese, voorziQer van de Heemkundige Vereniging De Gonde, en
schepen Lucien Raes. Van meetaf aan was het hun bedoeling
het monument van de Franse vlooTuseliers te openen. Toch
heeY het nog 4 jaar geduurd om tot de operaKe te kunnen
overgaan. Een voorzichKg onderzoek had vroeger uitgewezen
dat het binnenste van het monument uit metselwerk bestond
met een gleuf van arduin gescheiden om vriesbarsten te
voorkomen. Bovenaan waren die barsten er toch gekomen
zodat de regen er de laatste jaren toch insijpelde. Daarom liet
schepen Raes op de begroKng van 1981 een bedrag van 300 000
fr. inschrijven om dit gedenkteken te restaureren (meteen kon
men kijken of Huyghes hypothese klopte). In het kader van de
besparingen (toen al?) werd dit bedrag uiteindelijk door het
college geschrapt en beperkte men zich tot voorlopige opkuiswerken.
Huyghe schreef in 1984 met als Ktel DE WEG NAAR MELLE
Voor de eerste maal sinds de diefstal, nu 50 jaar geleden, wordt doelbewust een openbaar
monument geopend die een mogelijke bergplaats kan zijn van de Rechtvaardige Rechters. Indien
het paneel in het monument NIET wordt gevonden elimineert dat deﬁni'ef een mogelijke openbare
bergplaats. Het voorbeeld van Melle zou dan navolging kunnen krijgen om uiteindelijk te leiden
naar de deﬁni'eve oplossing van het mysterie.
Het is bijna zeker dat Goeder'er het paneel van de Rechtvaardige Rechters niet in zijn bezit had
noch kon over beschikken om de afpersing af te ronden. Dit blijkt ondermeer uit de brieven.
Trouwens bijna iedereen is het daarover eens.
In die op'ek moet het paneel ergens verborgen zijn op een plaats waar hij het wel kon verbergen
maar nadien het niet meer kon terughalen. Indien Goeder'er de bergplaats zou aanduiden in ruil
voor het ontvangen van het losgeld, zoals hij van in het begin voorstelde, dan mocht van uit die
bergplaats geen spoor zijn naar hem toe.
De bergplaats moet dus aan volgende voorwaarden voldoen:
Een paneel van 1,45 x 0,55 moet er in kunnen verborgen worden.
Als het verborgen is mag geen toevallige derde het kunnen vinden m.a.w. na het verbergen
moet het veilig “dicht“ zijn.
Goeder'er moet er “bij” kunnen.
Er mag geen spoor lopen naar degene die het verborgen heeP.
Deze elementen elimineren volgende plaatsen:
Alle plaatsen waar Goeder'er regelma'g vertoeP.
Alle plaatsen waar men het kan “zien” verbergen.
Deze elementen openen volgende plaatsen:
Alle plaatsen waar Goeder'er éénmalig toegang had zonder op te vallen.
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Alle plaatsen die “open” kunnen zijn bij het wegbergen en die “gesloten” zijn na het
wegbergen.
De voor de hand liggende conclusie dat bouwwerven, gebouwen in opbouw of verbouwing aan die
voorwaarde voldoen was de basis voor ons onderzoek.
Een inventaris van alle bouwwerken of verbouwingswerken in de omgeving van Gent werd
opgesteld van de periode februari-november 1934 (diefstal). Dit leidde ondermeer tot “een
verdachte plaats” vlak bij Sint-Baafs: een huis in de Henegouwstraat waar we des'jds in 1964,
samen met Jos Cels en de toenmalige eigenaar hebben nagegaan (opengekapt) of het paneel er
verborgen zat.
Iedereen weet dat het gestolen paneel St. Jan De Doper werd teruggeven via het bagagedepot in
het Noordsta'on in Brussel. Bij het teruggeven maakte Goeder'er gebruik van een publieke plaats
om zijn anonimiteit of die van zijn helper(s) af te dekken.
Zou hij hetzelfde doen bij de teruggave van de Rechtvaardige Rechters?
Merkwaardig is echter dat alle informa'e over het bewuste bagagedepot verschenen is in de
kranten. Namelijk in de kranten van 3 mei 1934 verscheen het bericht dat een lijk in het
bagagedepot werd afgegeven “en dat men eigenlijk niet kon weten wie dat had gedeponeerd
vermits dagelijks zo een 400 mensen het depot bezoeken”.
Was het voor Goeder'er een dubbele bijkomende veiligheid om precies dat depot te kiezen?
Enerzijds het depot te gebruiken, afgedekt door talrijke bezoekers, anderzijds gebruik te maken van
publiek bekende gegevens waardoor eigenlijk iedereen die kennis kon nemen van dat bericht St.
Jan De Doper kon hebben afgegeven…
Het is die overweging die een nieuwe basis gaf tot inventariseren van openbare gebouwen of
plaatsen in opbouw of verbouwing “door het grote publiek bekend” begin 1934.
De elimina'ereeks die daarop volgde maakt het monument van Melle als: bijzonder aangewezen
tot nader onderzoek.
ONDERMEER:
Het monument van Melle was OPEN in de onmiddellijke periode na de diefstal.
Melle is gelegen op de weg Tussen Wegeren en Gent waar Goeder'er met zekerheid regelma'g
“passeerde”.
Het is technisch mogelijk er een paneel van 1,49 x 0,55 te verbergen.
Het is ingehuldigd op 24 juni 1934, precies 10 dagen na het aialen van het losgeld (dat zoals men
weet slechts 25 000 Fr. bedroeg i.p.v. het gevraagde miljoen).
Het was dus gesloten op het kri'eke moment van het aialen van het losgeld.
Bij daglicht kon Goeder'er het monument-in-opbouw rus'g observeren zonder als “vreemdeling”
opzien te baren.
Hij is gehuwd te Melle in 1915, waar zijn vrouw Julienne Minne woonde. Zij is geboren in Parijs en
baage op de Brusselsesteenweg een bedrijje uit in breigoederen. Hoe zij met Arsène Goeder'er in
contact kwam is niet geweten. Door haar huwelijk ves'gde ze zich te Wegeren. Observa'e die
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nodig was om het juiste moment af te wachten voor een veilig wegbergen.
Het was mogelijk, na zonsondergang, er ongezien bij te kunnen.
Op het moment van zijn anonimiteit onder D.U.A. en bij eventuele aanduiding als bergplaats, in de
veronderstelling dat hij het gevraagde losgeld ontvangt, leidt geen spoor vanuit het monument
naar Goeder'er.
Men kan de hypothese van het monument van de Franse Vloomuseliers van Melle niet veriﬁëren
(m.a.w. het monument openen) zonder publieke aandacht te trekken… en dat is precies wat
Goeder'er legerlijk heeP geschreven in zijn 14de niet verstuurde brief. De Rechtvaardige Rechters
berusten op een plaats waar ik noch iemand anders het kan weghalen zonder de aandacht van
het publiek op te wekken.
RECHTVAARDIGE RECHTERS NIET OP DE AFSPRAAK.
Journalist Rik Clément verhaalt de gebeurtenis van
zaterdag 29 september 1984 in dagblad De Landwacht
als volgt:

Lucien Huyghe en schepen Raes

Reeds voor acht uur zaterdagochtend waren
aannemer Wilfried Lievens en zijn werklui een steiger
aan het optrekken rondom het monument. Daar
waren schepen Lucien Raes en voorziger Paul Den
Haese van de plaatselijke heemkundige kring, die er
zich als de eersten hadden voor laten warm maken om
de thesis van Lucien Huyghe een kans te geven.

Lucien Huyghe had op louter objec'eve gronden steunend, de gedachte geopperd dat het gestolen
paneel der Rechtvaardige Rechters door de dief in dit oorlogsmonument kon geschoven zijn op het
ogenblik dat het bijna af was en nog slechts de bovenste dekking moest worden aangebracht.
Aannemer Lievens op zijn beurt meende dat deze stelling de moeite waard was om te onderzoeken
en sponsorde de hele onderneming op eigen risico. Hij was komen aanrukken met een kraanwagen
en vijf helpers, die weldra de slijpschijf tussen de eerste zware dekstenen schoven, in een wolk van
stof, gepaard gaande met voldoende lawaai om s'laan meer en meer nieuwsgierigen te lokken.
Op de eerste steen werden vijf schijven versleten. Intussen gingen bij de omstaanders de discussies
over de kansen of het paneel al dan niet zou gevonden worden, over de mensen van de
Nederlandse televisie die in de loop van de week al ter plaatse opnamen hadden komen maken,
over de toestand waarin het schilderij zich zou bevinden en over alle geheimen die rond de
verdwijning van de Rechtvaardige Rechters hangen en na een halve eeuw nog steeds iedereen blijP
aanspreken.
Laatste hinderpaal.
Boven op de steiger was het op dat ogenblik al dringen om nog een plekje te vinden, de werklui
hadden nog nauwelijks voldoende armslag, omringd als ze waren door fotografen, cineasten,
geluidsopnemers en reporters. Twin'g minuten na negen was de eerste grote arduinen deksteen
los en kon men hem aan de takelarm beves'gen die hem in de vrachtwagen neerliet. De eerste was
de moeilijkste want de volgende stenen kwamen vloger los. Toen stuige men op de betonnen plaat
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die de binnenruimte tussen de gemetselde sokkel
afdekt. Die bood ook niet lang weerstand en men
beschouwde de aanwezigheid van deze afdekplaat als
een guns'g teken wat betreP de bescherming van de
eventueel aanwezig paneel. Het publiek volgde rus'g
de laatste werken. De spanning heerste alleen op de
steiger, bij de mensen die direct bij de zaak betrokken
waren. Om 10u20 kwam bij hen dan de an'climax. Aan
hun voeten gaapte de smalle open ruimte en het was al
dadelijk klaar dat die geen geheim had verborgen.
Leeg!
Geen hoop meer.
Voorziger Den Haese wrong zich op een smalle ladder
de bijna 4 meter diepe sleuf in om de bodem te
onderzoeken. Maar dit bracht alleen aan het licht dat
ze uit een laag gewapend beton bestaat. Vanop de
steigers spreidden een paar mensen hulpeloos hun
armen uit in de rich'ng van het publiek, om duidelijk te
maken dat het afgelopen was. Maar reeds ging het
gerucht dat tussen het metselwerk en de arduinen
bekledingsplaten nog smalle spouwen kunnen zijn
waarin het dunne paneel gemakkelijk een schuilplaats
had kunnen vinden.
“Geen schijn van kans, construc'ef is daar geen spouw mogelijk, de arduinplaten zijn tegen het
metselwerk verankerd”, zei ons de heer Lievens.
“Niet ontgoocheld?”
“Helemaal niet. Ik ben integendeel tevreden omdat ik mijn nieuwsgierigheid heb kunnen
bevredigen.”
En niet alleen zijn nieuwsgierigheid is bevredigd maar ook de onze en die van tallozen op wier
verbeelding het mysterie van het verdwenen luik nog steeds blijP inwerken. Want, geef toe, er is
geen suspense roman zo meeslepend, zo boeiend als die van het verdwenen Lam Gods-luik.
En zolang die nieuwsgierigheid bestaat, zolang we elk spoor blijven natrekken, zolang mensen als
Lucien Huyghe er zich ac'ef mee bezig houden, bestaat de kans dat we het ooit eens zullen
weervinden.
EN WAT NU MELLE?
In 2014 had Linda De Geest voor dagblad Het Nieuwsblad, een vraaggesprek met Lucien Raes, een
van de iniKaKefnemers om het monument in 1984 te openen met als Ktel De Rechtvaardige
rechters mogelijks toch in Melle verborgen? Van 1971 tot 1995 was Lucien schepen geweest in
onze gemeente. Onlangs had ik met hem een gesprek hierover. Hij vond het zeer spijKg dat men
van de gelegenheid toen geen gebruik gemaakt heeY om verder te onderzoeken. Hij beweert dat
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niet alle spouwmuren werden gecontroleerd. Het was nochtans eenvoudig vanaf de straat het
paneel daarin te laten glijden. Bovendien legde Raes ook de nadruk op het feit dat de echtgenote
van Arsène GoederKer verklaarde dat haar man in de periode van de diefstal één keer later dan 1
uur is thuisgekomen. Dus bestond de kans dat hij gewacht had tot de straatlantaarns in Melle
gedoofd waren zodat hij het paneel kon verbergen in het monument dat toen in aanbouw was. Hij
wist ook te vertellen dat de toenmalige burgemeester de hele operaKe niet zo genegen was en van
een verdere acKe niet wou weten. Hij gaf me een document met een aantal ideeën die aanleiding
gaven tot de zoektocht in Melle. Hij had er het volgende bij geschreven:

KOMT ER IN MELLE NOG EEN NIEUW INITIATIEF IN HET VAN EYCK-JAAR?
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1
Afscheid van ons bestuurslid Marcel De Deene
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Auteur en journalist Gaston Durnez is overleden. Herinneringen
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Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum
maandag
dinsdag
woensdag

13.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 19.00 uur
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 2020
de maanden juli en augustus
maandag, 28 december 2020 t.e.m. zondag, 3 januari 2021

Brusselsesteenweg 393-395

9090 Melle

✆ +32 (0)9 252 26 47 - museum.melle@skynet.be
8 www.erfgoedmelle.be

