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I. Identificatie 
 

Referentie: WESTFLANDRICA 656 AD 1-7 

Naam: Een gedeelte van het archief van de familie De Meulemeester en een deel van het 

persoonsarchief van André De Meulemeester (1894-1973) 

Datering: 1888 – 1978 

Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 

Omvang: 0.82 m 

II. Context 

A. Archiefvormer 

1. Naam 

 

Familie De Meulemeester, in het bijzonder André De Meulemeester 

2. Geschiedenis 

 

Vooraleer dieper in te gaan op de familiegeschiedenis en dan vooral op het leven van 

André De Meulemeester, volgt eerst een verduidelijkende voorstelling van de 

familierelaties. Deze stamboom is verre van uitgebreid, omdat er hoofdzakelijk een 

beroep werd gedaan op de stukken uit het archief en gegevens van de Burgerlijke Stand 

van de stad Brugge.1  

 

                                           
1 Burgerlijke Stand Geboorten (vóór 1910) vrij te raadplegen in het Stadsarchief Brugge (fiches op computer). 
Aanvullend werden gegevens opgevraagd bij de Burgerlijke Stand van Stad Brugge. 
De familienamen van de echtgenotes van Victor en Alphonse De Meulemeester staan vermeld in de 
stichtingsakte van de NV Grote Verenigde Brouwerijen Aigle-Belgica, het familiebedrijf van de De 
Meulemeesters. Zie hiervoor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (akte nummer 4310 van 20 maart 1928), 
dd. 9-10-11 april 1928. 
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Beknopte stamboom familie De Meulemeester* 
 

 Léon De Meulemeester   x   Virginie Verstraete 
 (°17/12/1841; +12/02/1922)  (°23/08/1839; +2/07/1885) 
 

 

 

 

 

 

 

Alice (°15/03/1865) Victor (°24/10/1866; +23/08/1927) Léon (°16/07/1871) Alphonse (°1/05/1876; +24/08/1927) 

x Louis Mahieu  x Marie Waltremez x Marie Bruylant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rose (°17/10/1891) Jacques (°12/07/1893; +5/12/1917) André (°28/12/1894; +7/03/1973) 

 x Auguste Lambiotte  x Cécile Graux 

 

 

 

 

 Michel (°1/05/1926) Marie-Anne (°22/01/1928) 

  x Axel Ghyssaert 

 

 

 

*enkel de nakomelingen van Victor zijn weergegeven; enkele data ontbreken  Pascal (°13/04/1962) Nele (°8/08/1963)
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Brugse bourgeoisie 
 

Grootvader Léon De Meulemeester (°17/12/1841; +12/02/1922) was eigenaar en 

succesvol bedrijfsleider van de Brugse brouwerij “Den Arend” tijdens de tweede helft van 

de 19de eeuw.2 Deze brouwerij was al van voor 1814 in bezit van de familie De 

Meulemeester.3 In 1880 verscheen in Brugge een maatschappij die opkwam voor de 

belangen van de brouwers. Elke West-Vlaamse brouwer kon zich hierbij aansluiten. Deze 

maatschappij beschikte over een commissie die werd bestuurd door zeven leden, 

waarvan er drie gekozen werden onder de brouwers van het gerechtelijk arrondissement 

Brugge. Léon De Meulemeester behoorde tot de eerste leden van die commissie. Als één 

van de grootste producenten in Brugge, was hij zelfs ondervoorzitter. Tot 1919 was Léon 

ook vertegenwoordiger in het College van Commissarissen van het grote, toen 

Nederlandse, bedrijf “Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek” (= de Gistfabriek volgens de 

Bruggelingen).4 Léon huwde met Virginie Verstraete (°23/08/1839; +2/07/1885), mede-

eigenares van een Brugse stokerij die bekend zou worden onder de naam “Nederlandse 

Gist- en Spiritusfabriek”.5 Ze kregen vier kinderen: Alice (°15/03/1865), Victor 

(°24/10/1866; +23/08/1927), Léon (°16/07/1871) en Alphonse (°1/05/1876; +1927).6 

In 1906 stichtte Léon met zijn kinderen de NV Den Arend, waarvan schoonzoon Louis 

Mahieu (°23/03/1871; +15/10/1949) bedrijfsleider werd.7 Tijdens de oorlogsjaren 1914–

1918 hield Léon op briefpapier van de brouwerij een dagboek bij, dat nu in de Provinciale 

Bibliotheek wordt bewaard.8 In 1928 fusioneerde Den Arend met de Gentse brouwerij 

Belgica tot de NV Grote Verenigde Brouwerijen Aigle-Belgica met de hoofdzetel in Brugge 

aan de Sint-Annarei nummer 24.9 Op dit adres zou André De Meulemeester geboren 

worden en opgroeien. Over de brouwerijgeschiedenis volgt later meer. 

 

Oom Alphonse De Meulemeester was een al even grote figuur in Brugge. Op 4 juni 

1903 werd hij tijdens de algemene vergadering unaniem verkozen tot voorzitter van FCB 

(Club Brugge). Daarmee was hij de tweede voorzitter van deze voetbalclub en hij zou dit 

blijven tot het jaar 1919. Hij was tevens een oud-speler van FCB en van Léopold Club. 

Op politiek vlak engageerde hij zich als progressieve liberaal voor de arbeiders, waardoor 

hij uiteindelijk in 1886 de definitieve stap zette naar de Belgische Werkliedenpartij. Hij 

werd op 16 november 1919 verkozen als socialistisch senator. Dit is althans wat Dries 

Vanysacker schrijft over Alphonse De Meulemeester.10 Dit kan echter in twijfel worden 

getrokken wanneer men er het boek “De geschiedenis van de Belgische Senaat” op 

nakijkt. Deze bron, naast nog een andere, noemt enkel Victor De Meulemeester, zijn 

                                           
2 Van alle Brugse brouwerijen telde Den Arend in 1887 de meeste werknemers. Zie ANSEEUW, Brouwerij De 
Halve Maan, 128. 
“Brouwerij Aigle Belgica”, 09/2011 (http://www.thamerken.be/brouwerijgeschiedenis/AIGLE.htm).  
3 “Brouwerij Aigle Belgica”, 09/2011 (http://www.thamerken.be/brouwerijgeschiedenis/AIGLE.htm). 
4 ANSEEUW, Brouwerij De Halve Maan, 119-121. 
5
 Brouwerij Aigle-Belgica. 400 jaren bedrijvigheid, 5. 

6 “Brouwerij Aigle Belgica”, 09/2011 (http://www.thamerken.be/brouwerijgeschiedenis/AIGLE.htm).   
Geboortedata opgezocht in de Burgerlijke Stand Geboorten in het Stadsarchief Brugge (raadpleging van 
beknopte fiches op computer). 
Overlijdensdatum Victor De Meulemeester; zie LAUREYS, De Geschiedenis van de Belgische Senaat (1831-
1995), 401.  
7 Louis Mahieu was advocaat en vice-gouverneur van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 
in Brussel.  
Brouwerij Aigle-Belgica. 400 jaren bedrijvigheid, 6. 
8 Zie toegang, nummer 1. 
9 “Brouwerij Aigle Belgica”, 09/2011 (http://www.thamerken.be/brouwerijgeschiedenis/AIGLE.htm).  
10 VANYSACKER, Van FC Brugeois [1891-2010] tot Club Brugge KV, 58-59. 

http://www.thamerken.be/brouwerijgeschiedenis/AIGLE.htm
http://www.thamerken.be/brouwerijgeschiedenis/AIGLE.htm
http://www.thamerken.be/brouwerijgeschiedenis/AIGLE.htm
http://www.thamerken.be/brouwerijgeschiedenis/AIGLE.htm
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broer, als socialistisch senator tussen 1919 en 1927.11 In hoeverre beide heren in de 

geschiedenis van Club Brugge met elkaar werden verward, is hierdoor nogal onduidelijk. 

Vermeldenswaardig is bovendien dat ook André De Meulemeester het ere-

ondervoorzitterschap van FCB heeft aanvaard op 17 november 1942.12 

 

Vader Victor De Meulemeester, ten slotte, was tussen 16 november 1919 en 23 

augustus 1927 (het jaar van zijn overlijden) een socialistisch senator (Belgische 

Werkliedenpartij) voor het arrondissement Brussel. Van hem is bekend dat hij Achille Van 

Acker in de politiek heeft gelanceerd. De familie De Meulemeester behoorde in die tijd 

duidelijk tot de (linkse) bourgeoisie in Brugge.13 Eind 19de eeuw was hij in zijn thuisstad 

benoemd tot vice-consul, en later tot consul, van de Republiek Argentinië.14  

Victor De Meulemeester was gehuwd met Marie Waltremez en kreeg met haar een 

dochter, Rose (°17/10/1891), en twee zonen, Jacques (°12/07/1893) en André 

(°28/12/1894).15 Naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog koos André samen met zijn 

oudere broer Jacques voor een carrière in het Belgisch Leger. Ze gingen uiteindelijk voor 

een opleiding tot gevechtspiloot bij de Aviation Militaire Belge. Jacques De Meulemeester 

zou echter op de jonge leeftijd van 24 jaar het leven laten tijdens zijn pilotenopleiding in 

Étampes (Frankrijk) op 5 december 1917.16 In het archief dat wordt bewaard in de 

Provinciale Bibliotheek zijn nog enkele stukken van en over hem bewaard.17 Rose De 

Meulemeester, zus van André en Jacques, was gehuwd met Auguste Lambiotte. Samen 

zouden ze zich na de oorlogsjaren, vanaf 1927, inzetten voor het familiebedrijf (de 

brouwerij).18 Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Rose als secretaris-generaal betrokken 

in het initiatief “British Gifts for Belgian Soldiers” binnen de sectie “Livre du soldat”. Ook 

haar ouders, Victor en Marie, en oom Alphonse werkten mee in deze organisatie. Het 

archief bevat een publicatie en enkele knipsels betreffende “Livre du soldat” (zie 

verder).19 Ten slotte kon via verscheidene archiefstukken achterhaald worden dat de 

familie tijdens de Eerste Wereldoorlog in Londen verbleef op het adres “4, Colebrooke 

Avenue; West Ealing”.20 

 

  

                                           
11 LAUREYS, De Geschiedenis van de Belgische Senaat (1831-1995), 401. 
Zie ook “In Brugge en in West-Vlaanderen tijdens de Achttiendaagse Veldtocht (mei 1940), naar de 
herinneringen van Hendrik de Man en anderen. Zestig jaar geleden”, 09/2011 
(http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/hendrik_de_man.htm).  
12 VANYSACKER, Van FC Brugeois [1891-2010] tot Club Brugge KV, 145. 
13 “In Brugge en in West-Vlaanderen tijdens de Achttiendaagse Veldtocht (mei 1940), naar de herinneringen 
van Hendrik de Man en anderen. Zestig jaar geleden”, 09/2011 
(http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/hendrik_de_man.htm). 
14 Zie toegang, nummer 38. 
15 Geboortedata opgezocht in Bevolkingsregisters 1890-1900 in het Stadsarchief Brugge (raadpleging van 
beknopte fiches op computer). 
16 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 46-47, 115. 
17 Zie toegang, nummers 7, 35, 40-41. 
18 Brouwerij Aigle-Belgica. 400 jaren bedrijvigheid, 6. 
19 Zie toegang, nummers 135, 149, 177. 
20 Zie bijvoorbeeld toegang, nummer 34. 

http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/hendrik_de_man.htm
http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/hendrik_de_man.htm
javascript:LinkToWord('brouwerij','Index2')
javascript:LinkToWord('aigle-belgica','Index2')
javascript:LinkToWord('400','Index2')
javascript:LinkToWord('jaren','Index2')
javascript:LinkToWord('bedrijvigheid','Index2')
javascript:LinkToWord('bedrijvigheid','Index2')
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Een gevechtspiloot in de familie 

 

André Emile Alfons De Meulemeester werd geboren in Brugge op 28 december 1894 

als derde en jongste telg van het gezin De Meulemeester, van oudsher een 

brouwersgeslacht. Samen met zijn broer Jacques koos André voor een carrière in het 

Belgisch leger. Vanaf 26 januari 1915 zette André De Meulemeester zich in als vrijwilliger 

bij de Aviation Militaire Belge.21 Om zich te vervolmaken als piloot tekende hij vervolgens 

op 22 september 1915 voor een opleiding bij de Grahame-White Aviation Company, 

gevestigd te Hendon (Groot-Brittannië, nabij Londen).22 Daar behaalde hij zijn 

burgervliegbrevet op 8 oktober 1915.23 De daarop volgende opleiding te Étampes maakte 

van hem een militaire gevechtspiloot.24 Reeds in oktober 1916 raakte André voor het 

eerst betrokken bij het 1ère Escadrille de Chasse (het 1ste Jachteskader; bijgenaamd “Les 

Chardons”, oftewel “De Distels”) dat op dat moment zijn basis had in De Moeren (vlakbij 

Veurne, tegen de Belgisch-Franse grens).25 Toen maakte André reeds zijn eerste 

oorlogsvlucht als sergeant. Afgaande op stukken uit het familiearchief zag zijn militaire 

carrière er ongeveer als volgt uit:26 

 

o November 1915  ....... korporaal/brigadier 

o Oktober 1916  .......... sergeant  

o [tijdstip onbekend]  .. eerste sergeant 

o Mei 1917  ................ eerste sergeant-majoor 

o Juni 1917  ................ adjudant 

o Mei 1918  ................ onderluitenant 

o [tijdstip onbekend]  .. luitenant 

o November 1918 ........ reserve onderluitenant 

o Maart 1920  ............. reserve luitenant  

 

Officieel werd André pas op 8 april 1917 toegewezen aan het 1ère Escadrille. Hij zou in 

totaal zeven officiële overwinningen behalen binnen deze eenheid.27 Achtereenvolgens 

vloog hij met de toestellen: Nieuport tweedekker, Nieuport 11 en Nieuport 23. In deze 

beginfase van de Luchtmachteenheid van het Belgisch Leger was het voor de eerste 

generatie gevechtspiloten vaak improviseren. Het gebeurde bijvoorbeeld heel vaak dat 

hun wapenuitrusting blokkeerde tijdens een gevecht (iets wat toen vaak voorkwam in de 

Belgische Luchtmacht). De piloten stonden onder meer ook in voor het onderhoud van 

hun toestellen. Het is bekend dat André één van zijn toestellen eigenhandig verfde. In de 

vliegtuigen was er evenwel plaats voor gezelschap. André De Meulemeester had de 

gewoonte om bij elke vlucht zijn chihuahua Stabilot (genoemd naar de ‘stabilo’ van een 

vliegtuig; deze “diende om tijdens de vlucht de staart van het toestel in de lijn van de 

                                           
21 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 46. 
22 Zie toegang, nummer 19. 
23 Zie toegang, nummer 20. 
Alsook: Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
24 Volgens het archief behaalde André op 30 maart 1916 zijn militair vliegbrevet.  
25 Het 1ère Escadrille had een distel als kenteken. De slagzin van het eskader was: “Nemo me impune lacessit” 
(“Niemand provoceert mij ongestraft”). André De Meulemeester zou het motto ooit bedacht hebben in 1917, 
waardoor dit het oudste insigne is van de Belgische Luchtmacht.  
PIETERS, Above Flanders’ Fields, 23-24. 
Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester).  
26 Zie toegang, onderdeel I.B.1. 
27 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 46-47. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
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vlucht te houden in de hoogtezin”28) mee het luchtruim in te nemen.29 Het 

pioniersgegeven gecombineerd met de overwinningen die werden behaald op de vijand, 

bezorgden André en zijn collega’s een ongekende heldenstatus. Na een risicovolle vijfde 

overwinning op een Duitse Albatros op 21 augustus 1917, waarbij hij ernstig gewond 

raakte aan zijn rechterarm, kreeg André De Meulemeester de bijnaam “De Arend van 

Vlaanderen”.30 In het algemeen worden de toppiloten uit de Eerste Wereldoorlog ook 

aangeduid met de term “Azen”.  

 

In maart 1918 werd het 1ère Escadrille omgevormd tot het 9me Escadrille de Chasse.31 Bij 

deze eenheid zou André nog vier officiële overwinningen behalen, ditmaal met het toestel 

Hanriot HD.1.32 Het konden er meer zijn, maar zijn wapens blokkeerden tijdens zes 

gevechten. De Meulemeester werd zelfs twee keer door Engelse vliegtuigen aangevallen. 

Een eerste keer op 29 juni 1918 toen een DH4 hem drie keer belaagde en een tweede 

keer op 7 juli toen zijn “Yellow Flight” (een eenheid binnen het Escadrille van drie 

personen, in dit geval adjudant Georges Kervyn de Lettenhove en onderluitenant Gustave 

‘Gusto’ de Mevius onder leiding van André De Meulemeester) werd aangevallen door één 

DH4 en een vlucht Sopwith Dolphins. Gusto werd toen neergehaald en moest een 

noodlanding maken. Enige tijd later, op 11 juli 1918, raakte André opnieuw gewond ten 

gevolge van motorpech. Hierdoor maakte hij een gedwongen landing/crash achter de 

Belgische linies. Hij hield er vele kneuzingen aan over en verloor ook enkele tanden. 

Tussen maart en november 1918 had André op een totaal van 200 patrouillevluchten 55 

luchtgevechten meegemaakt en in totaal was hij betrokken in 185 luchtgevechten tijdens 

511 vluchten.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
28

 DESCAMPS, ‘De oorlog in de lucht. 1914-1918’, 62. 
29 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 46-47. 
Alsook: Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
30 Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
Alsook: PIETERS, Above Flanders’ Fields, 47. 
31 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 23-24.  
32 Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
33 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 47. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
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Onderstaand overzicht geeft de overwinningen van André De Meulemeester weer, ook de  

niet-officiële. Met elf officiële overwinningen in totaal was André de tweede “aas” 

(toppiloot) van de Belgische Luchtmacht (na Willy Coppens die 37 officiële overwinningen 

op zijn naam had staan).34 

 

Victories 

 Date Time Unit Aircraft Opponent Location 

  01 Feb 1917 1515 1ère Nieuport Rumpler C (FTL) Lombartzyde 

1 30 Apr 1917 0900 -1115 1ère Nieuport C (DES) Leke 

  02 May 1917 0710 1ère Nieuport C (FTL) Schoore 

2 12 Jun 1917 1540 1ère Nieuport C (DES) Vladsloo 

  15 Jun 1917 1115 1ère Nieuport D (DES) Keyem 

3 10 Jul 1917 2000 1ère Nieuport C (DES) Ramscapelle 

4 20 Jul 1917 0620 1ère Nieuport C (DES) Yser River 

  23 Jul 1917 1550 1ère Nieuport D (OOC) Kortewilde 

  05 Aug 1917 1600-1630 1ère Nieuport D (OOC) S of Dixmude 

5 21 Aug 1917  1ère Nieuport Albatros C (DES) Yser Front 

  30 Sep 1917 1040 1ère Nieuport C (FTL)   

  01 Oct 1917 1545 1ère Nieuport C (OOC)   

  18 Oct 1917 0915 1ère Nieuport Albatros (OOC) Tervaete 

  28 Oct 1917 1545 1ère Nieuport D (OOC)   

6 04 Nov 1917 0745 1ère Nieuport Albatros D.III (DES) Kloosterhoek 

  17 Nov 1917 1130-1135 1ère Hanriot HD.1 Albatros (OOC) Leke 

  16 Feb 1918 1104 1ère Hanriot HD.1 C (OOC) Pervyse 

  21 Feb 1918 0850 1ère Hanriot HD.1 C (OOC) Clercken 

7 21 Feb 1918 1450 1ère Hanriot HD.1 Albatros D.V (DES) 
1
 Dixmude 

8 17 Mar 1918 1100 9me Hanriot HD.1 C (DES) Dixmude 

  26 Mar 1918 1700 9me Hanriot HD.1 Pfalz D.III (CAP) Dixmude 

  11 Apr 1918 1815 9me Hanriot HD.1 C (OOC) Schoore 

9 03 May 1918 1135 9me Hanriot HD.1 C (DES) Schoorbakke 

  09 May 1918 1315 9me Hanriot HD.1 C (OOC) Fort Knocke 

10 17 May 1918 1030 9me Hanriot HD.1 C (DES) Houthulst 

  25 Aug 1918 0930 9me Hanriot HD.1 C (OOC/FTL) Houthulst 

  02 Oct 1918 1825 9me Hanriot HD.1 Halberstadt C (OOC) Beveren/Lys 

11 05 Oct 1918 0705 9me Hanriot HD.1 Balloon (DES) Thourout 

 

 

Bron: “The Aerodrome”, 2011 (http://www.theaerodrome.com/aces/belgium/de_meulemeester.php).  

 

Volgens zijn collega Willy Coppens was De Meulemeester een zeer goede piloot, hoewel 

hij uiterst klein en mager was.35 Om een voorbeeld te geven, met zijn elfde en laatste 

zege op 3 oktober 1918 overwon hij een Duitse kabelballon (“Drachen”) boven Torhout. 

                                           
34 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 103. 
35 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 47. 

http://www.theaerodrome.com/aces/belgium/de_meulemeester.php
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Dit was een risicovolle onderneming aangezien dergelijke ballonnen telkens zwaar 

bewapend waren en soms ook explosieven bevatten. Tijdens deze actie raakte hij 

nogmaals gewond.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
36 Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
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1ère Escadrille de Chasse  

 

Dit eskader binnen de Aviation Militaire Belge37 werd gevormd in februari 1916, met aan 

het hoofd kapitein Arsène Demanet. Er werd gevlogen met het vliegtuigtype Nieuport 

N10 Bébé. Kapitein Demanet werd in december 1916 opgevolgd door Fernand Jacquet, 

die op zijn beurt in december 1917 werd vervangen door Walter Gallez. Tegen die tijd 

werd er gevlogen met de vliegtuigtypes Nieuport Scout, Hanriot Dupont HD1 en Sopwith 

Camel. De eerste basis was gevestigd in Koksijde tot deze werd verplaatst naar De 

Moeren (vlakbij Veurne, nabij de Belgisch-Franse grens) in juni 1916. Dit zou zo blijven 

tot aan de reorganisatie (maart 1918). Het eskader gebruikte de distel als embleem, 

vandaar de bijnaam “les Chardons” oftewel “de Distels”. Er zijn 15 officiële 

overwinningen bekend, maar in totaal werden er 52 geclaimd. Kapitein Jacquet en zijn 

waarnemer Luitenant Louis Robin behaalden de eerste overwinning op 20 mei 1916. 

Uiteindelijk verloor dit eskader zes piloten in de strijd. Adjudant Egide Roobaert was de 

eerste die sneuvelde (door een ongeluk) op 19 december 1916.38 

 

Onderstaande tabel toont Andrés collega-gevechtspiloten binnen het 1ste Jachteskader39: 

 

1ère Escadrille de Chasse (02/1916 – 02/1918) 

Naam Graad Bijnaam 

Arsène Demanet (02/’16-12/’16) kapitein  

Fernand Jacquet (12/’16-12/’17) kapitein Benjo 

Walter Gallez (12/’17-03/’18) kapitein  

Louis Robin luitenant  

Jan Olieslagers luitenant  

Georges Kervyn de Lettenhove adjudant Jojo 

Willy Coppens de Houthulst adjudant  

Gustave de Mevius adjudant  

Charles de Munck adjudant  

Abel De Neef onderluitenant  

Fernand de Woot de Trixhe 1ste sergeant  

Pierre Dubois 1ste sergeant majoor  

Jacques Goethals adjudant  

Jules Goossens-Bara adjudant  

Egide Roobaert adjudant  

Carlos Verbessem sergeant  

 Bron: PIETERS, Above Flanders’ Fields, 23. Bijnamen, zie toegang nummer 66. 

 

  

                                           
37 De Luchtcomponent van de Belgische strijdkrachten vond zijn oorsprong in 1887 met het gebruik van 
luchtballonnen. Pas in 1910 zouden voor het eerst vliegtuigen aangekocht worden. In de lente van 1911 werd 
vervolgens een militaire luchtvaartschool ingericht. Tegen 1914 bestond de Belgische Luchtcomponent uit vier 
eskaders.  
Zie Wikipedia – De vrije encyclopedie, “Luchtcomponent van Defensie”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtcomponent_van_Defensie).  
PIETERS, Above Flanders’ Fields, 9. 
38 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 23. 
39 Voor meer informatie over andere Belgische gevechtspiloten wordt verwezen naar het boek: PIETERS, W.M., 
Above Flanders’ Fields. A complete record of the Belgian fighter pilots and their units during the Great War, 
1914-1918, Londen, 1998. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtcomponent_van_Defensie
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9me Escadrille de Chasse 

 

In maart 1918 werd het 1ère Escadrille omgevormd tot het 9me Escadrille de Chasse. 

Walter Gallez zette zijn taak als kapitein verder en het eskader bleef vliegen met Hanriot 

Scouts. Daarnaast gebruikten ze nog een klein aantal Sopwith Camels. De basis was nog 

steeds De Moeren. De eerste overwinning van het eskader werd geclaimd op 12 maart 

1918 door onderluitenant Pierre Dubois. Het eerste slachtoffer was adjudant Maurice 

Jamar. Hij werd gevangen genomen nadat hij was neergehaald op 3 oktober 1918. 

Voorts werden op 13 juni 1918 zes Hanriots vernietigd ten gevolge van een Duits 

bombardement. Het eskader bleef toen zeven dagen aan de grond, tot het moment 

waarop de eerste gecamoufleerde Hanriots aankwamen (camouflagekleuren: 

donkerbruin, lichtbruin, donkergroen, donkergrijs (bovenkant) en lichtblauw 

(onderkant)). Eind oktober verhuisde de groep naar Moerkerke, samen met het 10de en 

het 11de eskader, waardoor deze eenheden dichter bij het front kwamen te liggen na de 

gebiedswinst van het Belgisch Leger. Het 9me Escadrille de Chasse (nog steeds 

bijgenaamd “les Chardons” = “de Distels”) werden 51 officiële overwinningen toegekend 

(waarvan 41 ballonnen). Drie piloten werden gevangen genomen of raakten ernstig 

verwond.40  

Onderstaande tabel toont Andrés collega-gevechtspiloten binnen het 9de Jachteskader: 

 

9de de Chasse (vanaf 03/1918) 

Naam Graad Bijnaam 

Willy Coppens de Houthulst luitenant  

Etienne Hage sergeant  

Marcel de Crombrugghe de Looringhe luitenant Sir 

Fernand Jacquet commandant Benjo 

Georges Kervyn de Lettenhove onderluitenant Jojo 

Jan Olieslagers luitenant  

Gustave de Mevius onderluitenant  

Pierre Dubois onderluitenant  

Walter Gallez commandant  

Maurice Jamar adjudant  

Gilbert Ory adjudant  

Pierre de Chestret de Haneffe onderluitenant Pétard 

Jules Goossens-Bara onderluitenant  

Georges Kervyn de Meerendre adjudant  

Jules Lemaire sergeant  

Bron: PIETERS, Above Flanders’ Fields, 24. Bijnamen, zie toegang nummer 66. 

  

                                           
40 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 23-24. 



12 

 

De held en de mens achter de held 

 

Talrijke brieven van het thuisfront, steeds afkomstig van zijn moeder Marie, getuigen van 

de trots voor zoon André, maar evenzeer de bezorgdheid om zijn welzijn aan het front.41  

Bijzonder is de bundel krantenknipsels die Andrés moeder tijdens de oorlogsjaren 

samenstelde. Daarin verzamelde ze onder meer verscheidene berichtgevingen over de 

behaalde overwinningen en verdiende eretekens van haar zoon.42 De brieven die André 

richtte aan zijn moeder vertonen daarentegen veel minder angst over zijn activiteiten als 

gevechtspiloot.43 Vele daarvan bevatten een ironische ondertoon, een eigenzinnige vorm 

van humor bij André De Meulemeester. Deze karaktertrek komt nog het meest tot uiting 

in de brieven die hij naar zijn thuis schreef in het jaar 1915, toen hij nog als vrijwilliger 

actief was bij de Aviation Militaire Belge. Merkwaardig zijn de karikaturen die hij 

regelmatig tekende in zijn brieven, verwijzend naar personen die zijn pad kruisten. 

 

De heldenstatus van André De Meulemeester kan onder meer geïllustreerd worden aan 

de hand van een pak felicitatiebrieven die worden bewaard in het familiearchief.44 Zelfs 

nog lang na de oorlog bleven er brieven toekomen vanuit een diepe bewondering voor 

André De Meulemeester.45 De namen André De Meulemeester, de “Arend van 

Vlaanderen” en “Mystère” blijven ook vaak opduiken in allerhande drukwerken, en dit 

niet alleen tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog.46  

 

Voor zijn heldendaden ontving André De Meulemeester na de Eerste Wereldoorlog 

uiteraard een reeks eretekens. Hij was Ridder in de Orde van Leopold I en Ridder in de 

Orde van Leopold II. Hij werd gedecoreerd met het Croix de guerre belge, met de 

Militaire Decoratie van tweede klasse art. 4, met het Croix de guerre française en met de 

Italiaanse Medaglio d’Argento al Valore Militare. Bovendien kreeg hij vijf eervolle 

vermeldingen van het Belgische en het Franse Leger, alsook zes “Chevrons de front” en 

één “Chevron de blessure”.47  

 

Toen hij op 21 november 1918 benoemd werd tot reserve luitenant besloot hij zijn 

legercarrière stop te zetten, dit als gevolg van een grote afkeer die hij voor het leger en 

zijn decoraties en benoemingen had ontwikkeld.48 Immers, zijn successen stonden in 

schril contrast met het veel te vroegtijdig overlijden van broer Jacques in 1917. Dit 

voorval droeg er ongetwijfeld toe bij dat André steeds zeer bescheiden omging met de 

bewondering en het eerbetoon voor zijn overwinningen. Deze modeste houding 

vertoonde hij tot aan zijn overlijden. Toen hij stierf in Brugge op 7 maart 1973 gaven 

kranten enkel in deze stad melding van zijn overlijden. Het was zijn absolute wens dat 

zijn afscheid in alle sereniteit en binnen intieme kring zou plaatsvinden.49  

 

Met een afkeer voor het leger zei hij daarom op 17 juli 1919 de luchtvaart en zijn 

carrière als gevechtspiloot definitief vaarwel. In de jaren 1920 settelde hij zich met zijn 

                                           
41 Zie toegang, nummer 3. 
42 Zie toegang, nummer 132. 
43 Zie toegang, nummer 34. 
44 Zie toegang, nummer 13. 
45 Zie bijvoorbeeld toegang, nummers 52, 58. 
46 Zie toegang, nummers 17, 171, 172, 174. 
47 Enkele medailles zijn bewaard in het archief en ze staan ook allemaal genoteerd op Andrés persoonlijke 
vuurkaart (zie toegang, nummer 82). Stukken over zijn benoemingen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog zijn 
terug te vinden in de toegang onder I.B.3 en II.A.3. 
48 PIETERS, Above Flanders’ Fields, 47. 
49 Zie toegang, nummers 131 (5), 131 (13). 
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echtgenote, Cécile Graux, in een rococohuis aan de Sint-Annarei (nummer 22, naast de 

ouderlijke woning en zetel van de brouwerij Aigle-Belgica).50 Toch zou hij in mei 1940 

nog even terugkeren naar de Belgische Luchtmacht ten gevolge van de Achttiendaagse 

Veldtocht tegen de Duitse belager, maar daar zou het bij blijven wat zijn legerdienst 

betreft.51  Hij bleef echter wel in de luchtvaartsector als administrateur bij Sabena.52 

Naast deze functie had hij een zeer gewichtige taak in het familiebedrijf te Brugge (de 

brouwerij Aigle-Belgica), waar hij na de oorlog voorzitter van de Raad van Beheer werd.53  

  

                                           
50 Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
51 Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
52 Zie toegang, nummer 131 (12). 
53 Brouwerij Aigle-Belgica. 400 jaren bedrijvigheid. 1553-1953, 22. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
javascript:LinkToWord('brouwerij','Index2')
javascript:LinkToWord('aigle-belgica','Index2')
javascript:LinkToWord('400','Index2')
javascript:LinkToWord('jaren','Index2')
javascript:LinkToWord('bedrijvigheid','Index2')
javascript:LinkToWord('1553-1953','Index2')
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Na de oorlog: herdenking en bezinning 

 

Afgewend van het leger zette André De Meulemeester zich toch nog sterk in voor het 

verenigingsleven van de oudstrijders uit de Eerste Wereldoorlog. Zo zijn er onder andere 

stukken bewaard die voortgekomen zijn uit de reünies hoofdzakelijk bestaande uit een 

groep gevechtspiloten, die zich verenigden onder de naam “Les Déjeuners Mystère”. Er 

bestond zelfs speciaal briefpapier voor deze bijeenkomsten. André zelf was voorzitter en 

spilfiguur van deze vereniging.54 Immers, “Mystère” is de bijnaam van André die zijn 

kameraden hem gaven tijdens hun samenwerking in de oorlog. De bijnaam was het 

gevolg van het feit dat zijn Franstalige collega’s moeite hadden met het uitspreken van 

zijn familienaam De Meulemeester.55 

 

Het archief aanwezig in de Provinciale Bibliotheek bevat een stuk in verband met deze 

reünies. Het is getiteld “Livre d’or des hôtes des Dejeuners Mystère” en bundelt een 

aantal schriftelijke herinneringen aan diners die plaatsvonden tussen 4 oktober 1944 en 

26 november 1948.56 Enkele andere stukken in verband met “Dejeuners Mystère” wijzen 

erop dat de samenkomsten van legerkameraden zeker nog tot 1972, een jaar voor het 

overlijden van André de Meulemeester, werden georganiseerd.57 

 

Op basis van het “Livre d’or” weten we wie er zo allemaal naar deze bijeenkomsten 

kwam (tussen haakjes wordt de bijnaam van de persoon vermeld). Onder andere worden 

volgende personen genoemd:58 

 

o César Bataille: vliegtuigingenieur en uitvinder59  

o Baron Pierre de Chestret de Haneffe (Pétard): Belgisch piloot tijdens WO I 

o Henri Crombez (Riri): Belgisch piloot tijdens WO I 

o Baron Marcel de Crombrugghe de Loringe (Sir): Belgisch piloot tijdens WO I 

o Charles Gordinne (Carol): Belgisch piloot tijdens WO I 

o Vicomte Roger d’Hendecourt (Petit Père): Belgisch piloot en verkenner tijdens 

WO I60 

o Le Commandant Jacquet (Benjo): Belgisch piloot tijdens WO I 

o Baron Georges Kervyn de Lettenhove (Jojo): Belgisch piloot tijdens WO I 

o Auguste Lambiotte: industrieel, schoonbroer André De Meulemeester  

o Arsène de Launoit (Launtje): Belgisch piloot tijdens WO I 

o Baron Albéric Rolin (Bico): was advocaat; alsook gewoon hoogleraar Strafrecht 

en Internationaal Privaat Recht aan de faculteit Rechten van de Gentse 

universiteit; vervulde meerdere wetenschappelijke opdrachten, was een 

grondlegger en voorzitter (vanaf 1906) van het Institut de Droit International 

(°1873 en heropgericht na WO I)61 

o Baron Frédéric de Woelmont (Freddy): Belgisch piloot tijdens WO I 

                                           
54 Zie toegang, nummer 66. 
55 Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
56 Het gaat om een afschrift van een handgeschreven origineel. 
57 Zie toegang, nummers 67, 74. 
58 Piloten, zie PIETERS, Above Flanders’ Fields, 41-45, 52, 58, 62, 64. 
59 “The Battaille Triplane”, 11/2011 (http://www.bamfbamrs.be/Bamrs/battaille-en.htm).  
60 “Brussels Air Museum”, 11/2011 (http://www.airmuseum.be/en/index.php). 
61 “UGent Memorie – Rolin, Albéric Gustave-Marie (1843-1937)” , 11/2011 
(http://www.ugentmemorie.be/personen/rolin-alberic-gustave-marie-1843-1937).  
Zie ook : Wikipedia – De vrije encyclopedie, “Institut de Droit International”, 01/2012 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Institut_de_Droit_International).  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
http://www.bamfbamrs.be/Bamrs/battaille-en.htm
http://www.airmuseum.be/en/index.php
http://www.ugentmemorie.be/personen/rolin-alberic-gustave-marie-1843-1937
http://nl.wikipedia.org/wiki/Institut_de_Droit_International
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Blijkbaar was er tijdens elk diner telkens ook een belangrijke figuur uitgenodigd, want 

het gedenkboek uit de jaren 1940 vermeldt enkele klinkende namen zoals Paul-Henri 

Spaak (minister van Buitenlandse Zaken), Camille Gutt (minister van Financiën), Achille 

Van Acker (eerste minister), Gilbert Périer (voorzitter van Sabena) en Paul Struye 

(minister van Justitie).62 Op 11 februari 1954 mochten de leden zelfs koningin Elisabeth 

verwelkomen tijdens een Déjeuner Mystère. Het archief bevat een afschrift van de 

toespraak die André De Meulemeester toen tot de vorstin richtte.63  

 

Tijdens verschillende andere herdenkingsmomenten deed men een beroep op André De 

Meulemeester voor een toespraak. Meerdere exemplaren met de daaraan voorafgaande 

kladversies zijn in het archief bewaard. Een voorbeeld hiervan is getiteld “L’Aviateur” 

waarin hij de kenmerken van een keurpiloot opsomt en nader toelicht.64 

 

 

Bovendien was hij betrokken bij verschillende oud-strijdersverenigingen, alsook 

verenigingen die zich concentreerden op luchtvaart.65 André De Meulemeester mag dan 

wel zijn legercarrière achter zich hebben gelaten, de herinnering eraan bleef bij hem tot 

aan zijn dood springlevend. 

  

                                           
62 Zie toegang, nummers 66 en 67. 
63 Zie toegang, nummer 74. 
64 Zie toegang, nummer 75. 
65 Zie bijvoorbeeld toegang, onderdeel II.A.2. 
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Mecenassen van cultuur in tijden van oorlog66 

 

Het archief van de familie De Meulemeester bevat enkele stukken die erop wijzen dat de 

familie zeer actief was tijdens de Eerste Wereldoorlog binnen een culturele organisatie 

aan het front, meer bepaald “British Gifts for Belgian Soldiers”. Deze organisatie ontstond 

naast een aantal gelijkaardige verenigingen na het stilvallen van het front op het einde 

van het jaar 1914, toen een stellingenoorlog was ingezet. Vanaf de eerste helft van 1915 

nam een sociaal-culturele werking voor de soldaten aan het front een aanvang.  

 

De organisatie “British Gifts for Belgian Soldiers” kwam tot stand in Londen op 24 

februari 1915. Het idee kwam van minister Emile Vandervelde en commandant Maton. 

De werking werd opgedeeld in drie afdelingen: “Het Boek van den Belgischen Soldaat”, 

de “Afdeling van Havre” en de “Working Men’s Belgian Fund”. Eerstgenoemde sectie was 

de belangrijkste van de drie. Deze stuurde boeken op naar regimentsbibliotheken, 

hospitalen en naar soldaten individueel. Eerst hadden soldaten de mogelijkheid om 

tegelijk twee Franstalige boeken en één Nederlandstalig boek te ontvangen 

(Nederlandstalige werken waren op dat moment schaars). Vanaf 1 december 1916 werd, 

wegens het succes van de organisatie en de stijgende prijs van een boek, hun recht 

beperkt tot één Franstalig en één Nederlandstalig werk. Telkens wanneer iemand een 

boek inleverde, kon die opnieuw een boek verkrijgen. 

De sectie “Le Livre du Soldat belge – Het Boek van den Belgischen Soldaat” werd 

voorgezeten door de volksvertegenwoordigers Jules Destrée en Eugène Standaert. 

Mogelijk is er een verband met de latere inspanningen van Jules Destrée op gebied van 

wetgeving op de openbare bibliotheken in België. De zogenaamde “Wet Destrée” dateert 

van 17 oktober 1921. Secretaresse van “Le Livre du Soldat belge” was Rose De 

Meulemeester, de zus van gevechtspiloot André De Meulemeester. Ze hield de volledige 

organisatie draaiende. Voor de aankoop van Franstalige en Nederlandstalige werken 

werden twee bureaus in gebruik genomen, respectievelijk in Parijs, onder leiding van de 

heer en mevrouw A. Ganshof van der Meersch, en in Den Haag, onder toeziend oog van 

Cyriel Buysse. Voorts werd een bibliotheek opgezet in De Panne, met aan het hoofd 

ervan Dhr. Stoefs die eveneens instond voor de recuperatie van boeken. Tot slot niet 

onbelangrijk zijn de verscheidene toelagen die de sectie verkreeg in 1918, onder meer 

van de British Gifts, het Amerikaanse Rode Kruis en van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. 

“Le Livre du Soldat belge” was een goed draaiend raderwerk. Cijfergegevens tonen dit 

aan: 

 

1 mei 1915 – 1 mei 1916: 15.400 aanvragen / 27.800 verzendingen 

1 mei 1916 – 1 mei 1917: 79.000 aanvragen / 107.000 verzendingen 

1 mei 1917 – 1 mei 1918: 73.000 aanvragen / 74.000 verzendingen 

 

In totaal werden 26.216 boeken verstuurd naar onder andere bibliotheken en hospitalen. 

Individueel werden 191.165 Franstalige boeken verzonden tegenover 39.477 

Nederlandstalige. Opmerkelijk is dat 85% van de aangevraagde werken studieboeken 

waren, bedoeld voor het aanleren van een taal of een beroep. Rose De Meulemeester 

beweerde dat dit een typisch fenomeen was binnen het Belgisch Leger. Daartegenover 

stond dat de ontspanningslectuur hoofdzakelijk Franstalig en Engelstalig was. 

                                           
66 Gebaseerd op: Catalogus van de tentoonstelling “Stille getuigen 1914-1918”. Kunst en geestesleven in de 
frontstreek, Brugge, 1964, 17-27. 
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Daarenboven vonden de soldaten in de vereniging een grote steun en toeverlaat voor 

hun fysieke en morele ellendes. De brieven die bij de sectie binnenkwamen werden 

allemaal één voor één zorgvuldig behandeld en beantwoord door secretaresse Rose De 

Meulemeester.  

 

In het familiearchief steekt een originele uitgave van de sectie “Livre du Soldat – Het 

Boek van den Soldaat”, uitgegeven rond kerstdag 1916. Het betreft een kaartenboekje of 

een soort mini-atlas voornamelijk met kaarten van de frontgebieden. Op de kaft staat de 

volgende hoopgevende boodschap in beide landstalen:67  

 

“Avec la ferme espérance que ce Noël, dans les tranchées, sera le dernier avant la 

victoire et le retour au pays!” 

“Met de stevige hoop, dat deze kerstdag, in de loopgraven, de laatste zal zyn vóór 

de zegepraal en de terugkomst in het vaderland!” 

 

De binnenzijde van de kaft geeft aan welke leden van de familie De Meulemeester er, 

behalve Rose De Meulemeester, nog betrokken waren binnen de sectie. Vermeld zijn als 

medewerkers: Victor De Meulemeester en zijn echtgenote (Andrés ouders), alsook 

Alphonse De Meulemeester (Andrés oom). Dit bewijst dat de familie ten zeerste begaan 

was met de creatie van een sociaal-cultureel vangnet voor de soldaten aan het front. 

Bovendien komt de familie De Meulemeester hierdoor naar voor als een welstellende 

intellectuele elite die zich met haar middelen wil inzetten voor het algemeen welzijn van 

de soldaten in de ellendige tijden van oorlog. 

 

In het archief werd een krantenknipsel aangetroffen uit de krant “L’Indépendance Belge” 

van woensdag 27 oktober 1915, getiteld “Le Livre du Soldat”. Het biedt een eigentijdse 

blik op de werking van dit initiatief.68  

 

  

                                           
67 Zie toegang, nummer 177. 
68 Zie toegang, nummer 135. 
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Maatschappelijk engagement 
 

De inzet van de familie De Meulemeester voor het welzijn in de maatschappij blijkt eens 

te meer uit een stichting van André De Meulemeester en zijn echtgenote, Cécile Graux, in 

de jaren 1960. Het gaat om de organisatie “Hulp aan verlaten en onaangepaste jeugd in 

West-Vlaanderen” met zetel in het huis van André en zijn vrouw in Brugge (Sint-Annarei 

22).69 

De stichting hield in dat er opvangtehuizen voor weeskinderen werden gebouwd “om het 

nodige voor haar [= de verlaten jeugd] te doen, haar een liefdevolle behandeling en een 

huiselijk leven te verzekeren … haar de kans [te] geven als waardige mensen in onze 

maatschappij op te groeien …”. Deze woorden komen uit een wervende brief van de 

organisatie met de vraag naar steunfondsen, vermoedelijk daterend uit de jaren 1970. Er 

wordt vermeld dat er toen reeds drie homes bestonden: “Jongensstad” in Oostkamp, 

“Jongensstad” in de Arsenaalstraat te Brugge en “Jeugdhaven”, gelegen in de 

Warschaustraat in Oostende. De drie tehuizen boden onderdak aan in totaal 45 jongens. 

De brief kondigt bovendien een vierde home aan die in Kortrijk zou van start gaan. De 

instelling “Hulp aan verlaten en onaangepaste jeugd in West-Vlaanderen” wil namelijk 

een antwoord bieden op het tekort aan opvang voor jongeren met een problematische 

jeugd. Volgens de brief bieden kloosterinstellingen onvoldoende capaciteit, waardoor er 

nood is aan privé-homes.70  

Axel Ghyssaert, schoonzoon van André De Meulemeester, ontwierp de home 

“Jongensstad” in de Boudewijnlaan in Oostkamp. Het weeshuis wordt door Aagje 

Vanwalleghem beschreven in de Inventaris van het bouwkundig Erfgoed: 

 

“Voormalige home voor weeskinderen, gebouwd in het begin van de jaren 1960 

naar een ontwerp van architect Axel Ghyssaert (Sint-Kruis Brugge). Sobere, licht 

betonnen constructie met wit beschilderde, bakstenen muren.  

De opdracht die uitgaat van de organisatie "Jongens- en Meisjesstad" om een 

kleine gemeenschap te bouwen voor 12 jongeren en een koppel begeleiders 

waarbij de nadruk ligt op het creëren van een familiale sfeer, wordt door de 

architect vertaald in een doordacht grondplan. Alle ruimtes bevinden zich op de 

begane grond wat, gezien de uitgestrektheid van het toen voorhanden zijnde 

terrein, goed mogelijk was, en wat een extra rustige, gezellige sfeer creëert. De 

ligging van de ruimtes is ingegeven door de lichtinval. Achter een blinde, 

noordgerichte straatgevel gaat een blok met de functionele ruimtes 

(fietsenberging, stookplaats) schuil; van daaruit, en van een links van de blok 

gelegen voordeur, bereikt men de centrale leefruimte. Transparante zuidzijde met 

grote glaspartijen en panoramisch uitzicht op het (toen nog) weidse landschap. 

Ten westen van de centrale leefruimte situeert zich een derde blok met de twaalf 

slaapvertrekken rondom een patio. Aan de zuidkant van de woning en in de oksel 

van de centrale leefruimte en de nachtblok bevinden zich terrassen.”71 

  

                                           
69 Zie Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
70 Zie toegang, nummer 122. 
71 De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, “Voormalige home voor weeskinderen (ID: 87930)”, 10/2011 
(http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/87930).  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/87930
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Creatief, kunstzinnig en een muzikaal talent 

 

Het “In memoriam”-bericht uit het Brugsch Handelsblad van 10 maart 1973 toont een 

foto van André De Meulemeester met als bijschrift:  

 

“De h. André De Meulemeester zoals velen hem gekend hebben, in de huiskamer 

terwijl hij de laatste hand legt aan een van zijn vele kleurrijke pentekeningen over 

het oude Brugge.”72  

 

Het is een feit dat André De Meulemeester heel veel tekeningen en karikaturen heeft 

nagelaten (een 1500-tal in totaal). Niet alleen schetste hij zichten uit de Brugse 

binnenstad; hij tekende ook talrijke spotprenten. Deze tekeningen, evenals de 

stadsgezichten worden bewaard door Bruges Art Route, een cultureel-toeristische 

projectwerking binnen Brugge.  

André wordt in het “In memoriam”-bericht omschreven als iemand die van nature 

optimistisch was ingesteld en die heel veel van humor hield. Dit blijkt zeker uit de reeks 

brieven die van hem bewaard zijn uit de periode van zijn legerdienst tijdens de Eerste 

Wereldoorlog.  

 

André De Meulemeester zou daarenboven een goede pianospeler geweest zijn. Een 

aantal bronnen wijst op dit talent van hem.73 Opmerkelijk is ook dat enkele maanden na 

zijn overlijden op 9 augustus 1973 een herdenkingsconcert te Brugge werd 

georganiseerd door het Festival van Vlaanderen ter ere van trouwe luisteraar en 

weldoener André De Meulemeester.74  

 

Voorts wijst het “In-memoriam”-bericht erop dat André De Meulemeester zich graag 

verdiepte in de kunst van het oude Egypte. Na jaren van persoonlijke studie was André in 

staat om hiërogliefenschrift te lezen. Dit interessegebied kwam voort uit een vriendschap 

met professor Jean Capart. Jean-François-Désiré Capart (°1877; +1947) wordt 

beschouwd als de vader van de Belgische Egyptologie. Hij leidde tussen 1937 en 1939, 

en verder na 1945, de opgravingen bij El Kab. Hij had de eer om onze koningin Elisabeth 

te vergezellen toen ze het pas geopende graf van Toetanchamon bezocht.75 

  

                                           
72 Zie toegang, nummer 131 (12). 
73 Zie PIETERS, Above Flanders’ Fields, 46. 
Zie ook Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
Zie ook toegang, nummer 80. 
74 Wikipedia – De vrije encyclopedie, “André De Meulemeester”, 09/2011 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester). 
75 Wikipedia – De vrije encyclopedie, “Jean Capart”, 11/2011 (http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Capart). 
Zie toegang, nummer 131 (12). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Meulemeester
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Capart
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B. Archief 

1. Geschiedenis van het archief 

 

Het archief werd gevormd door de familie De Meulemeester (zie beknopte stamboom). 

Een groot deel ervan is onder te brengen bij familielid André De Meulemeester als 

archiefvormer. Na een eerste inzage bleek dat er geen geordende staat aanwezig was.  

 

2. Bewerkingen door voorgangers 

 

Een aantal stukken bevatten sporen van bewerking. Één bewerker werd duidelijk herkend 

na een vergelijking van handschriften, meer bepaald Marie, de moeder van André De 

Meulemeester. Ze heeft een groot deel van Andrés brieven uit de Eerste Wereldoorlog 

gebundeld in oude bruine enveloppen, waar ze achteraf opschriften op plaatste als: 

“André”, “lettres André”, “papiers André”, “Soldats”, “Boches abattus et blessure André”, 

“Photos A[ndré] et citation” … Daarbij stonden vaak in potlood jaartallen genoteerd, 

maar vermoedelijk zijn die door iemand anders op de enveloppen geschreven. Deze 

kleine verzamelingen van stukken kunnen gezien worden als onderwerpsmappen 

betreffende André De Meulemeester.  

Op andere stukken zijn markeringen of aantekeningen terug te vinden, maar het is niet 

duidelijk wie deze heeft aangebracht. De stukken onder nr. 47 in de toegang vertonen 

markeringen en lijken in een onderwerpsmap te zitten. Iemand bundelde deze stukken in 

een envelop en noteerde erop met balpen: “Willy Coppens 1939-40 (Jury d’Honneur) 

1945 etc. …”  

Ten slotte bevat heel wat documentatiemateriaal aanduidingen in de marges als 

verwijzing naar een artikel.  

 

3. Verwerving 

 

Het archief werd in 2005 door de Brugse architect en schoonzoon van André De 

Meulemeester, Dhr. Axel Ghyssaert, aan de Provinciale Bibliotheek Tolhuis geschonken. 
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III. Inhoud en structuur 

A. Inhoud 
 

Het archief is relatief beperkt in omvang en daarom werd geopteerd om zowel de 

archiefstukken als het documentatiemateriaal in de toegang (te beschouwen als een 

geordende plaatsingslijst) op te nemen. Vandaar dat bij een eerste consultatie een 

onderscheid moet gemaakt worden tussen de stukken (periode 1888-1978) en de 

documentatie (periode 1909-1975). Binnen het geheel van de archiefstukken kon een 

duidelijke grens getrokken worden tussen de periode tot en met de Eerste Wereldoorlog 

(1888-1919) en de periode die daarop volgt (1920-1978). 

Tussen de stukken uit 1888-1919 bevinden zich heel wat brieven, voornamelijk van 

André De Meulemeester aan zijn familie en omgekeerd.76 Een uniek gegeven hierbij is 

dat een aantal brieven van André geïllustreerd zijn met eigengemaakte 

karikatuurschetsen. Het zijn stuk voor stuk kunstwerkjes.77 Voorts zijn het 

oorlogsdagboek van Andrés grootvader Léon78 en de vele foto’s van André, zijn familie, 

collega’s en vrienden, alsook de luchtfoto’s heel waardevolle stukken.79 Alleen is het 

jammer dat de contextinformatie bij heel wat foto’s ontbreekt of verloren is gegaan. Toch 

kan algemeen worden gesteld dat de stukken uit de eerste onderscheiden periode een 

relatief scherp beeld geven over André De Meulemeester en zijn onmiddellijke omgeving. 

Dit heeft te maken met het feit dat er, in omvang,  ongeveer evenveel stukken bewaard 

zijn voor de periode die zich rond de Eerste Wereldoorlog concentreert als voor de 

periode die er op volgt. Uit de oudste stukken valt onrechtstreeks veel meer af te leiden 

over de figuur André De Meulemeester dan uit de latere stukken. Om een voorbeeld te 

geven, zijn carrière als gevechtspiloot kan bijvoorbeeld in grote lijnen worden 

gereconstrueerd op basis van onder meer bewaarde contracten, benoemingsbesluiten en 

– niet onbelangrijk -  de aanspreektitels op de brieven die aan hem gericht waren. 

Voor de stukken uit de periode 1920-1978 was het moeilijker te achterhalen welke 

functie ze hadden in het leven van André De Meulemeester of van zijn familieleden. Een 

eerste oorzaak ligt bij de afwezigheid van een geordende staat toen het archief werd 

binnengebracht. Een tweede oorzaak is dat de stukken uit die periode zeer verscheiden 

zijn van aard, waardoor het heel moeilijk wordt om elk stuk met zijn correcte context en 

functie te verbinden. Hierdoor werd gekozen voor een zeer algemene indeling van de 

nieuwe orde in het archief. Stukken die in het oog springen zijn verschillende 

documenten die voortkomen uit de inzet van André De Meulemeester voor enkele 

verenigingen en herdenkingsmomenten. Zo konden enkele toespraken van hem met deze 

activiteiten in verband gebracht worden. Een vereniging die de aandacht trekt, is “Les 

Déjeuners Mystère”, een vereniging van een groep gevechtspiloten uit de Eerste 

Wereldoorlog, die regelmatig reünies hield. Volgens de bewaarde documenten was André 

De Meulemeester voorzitter van deze vereniging.80 Vervolgens kan dankzij een reeks 

benoemingsbesluiten en andere stukken betreffende zijn huldigingen en decoraties, de 

militaire carrière van André verder opgevolgd worden. Een vijftal eretekens zijn bewaard 

in het archief.81 Ten slotte zijn voor de periode 1920-1978 de enkele stukken afkomstig 

                                           
76 Zie toegang I.B.1 en I.C. 
77 Zie toegang, nummer 34. 
78 Zie toegang, nummer 1. 
79 Zie toegang, nummers 2 en 30. 
80 Zie toegang II.A.2 en II.A.4. 
81 Zie toegang II.A.3. 
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van familieleden van André De Meulemeester heel waardevol om iets meer te weten te 

komen over hun activiteiten.82 

Het derde en laatste grote onderdeel van de toegang omvat documentatiemateriaal. Dit 

betreft hoofdzakelijk de figuur van André De Meulemeester en andere gevechtspiloten uit 

de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast behandelt een groot deel ook de luchtvaart in het 

algemeen. Ongetwijfeld zullen de kranten- en tijdschriftennummers die werden 

gepubliceerd omstreeks de periode 1914-1918 een grote interesse wekken bij de 

onderzoeker van dit archief. 

Ten slotte kan nog worden vermeld dat twee archiefstukken werden ondergebracht onder 

de noemer “Stukken zonder aanwijsbaar verband met het archief”. Het gaat om twee 

documenten waarvan de archiefvormer op het eerste zicht niet André De Meulemeester 

of zijn familie lijkt te zijn. De band met het archief is hierdoor voorlopig onduidelijk. 

Slechts wanneer de correcte context van deze stukken is gekend, kunnen ze alsnog een 

plaats binnen de archiefordening krijgen. 

  

                                           
82 Zie toegang II.B. 
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B. Ordening  

 

Onderstaand archiefschema geeft de huidige orde van de stukken en documentatie weer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. Stukken uit periode 1888 – 1919 

I.A Algemeen 

I.B André De Meulemeester 

I.B.1 Ingekomen brieven 

I.B.2 Stukken betreffende opleiding en vorming  

I.B.3 Eervolle vermeldingen, benoemingen en decoraties 

I.B.4 Foto’s en tekeningen 

I.C Gezin André De Meulemeester 

 

II. Stukken uit periode 1920 – 1978 

II.A André De Meulemeester 

II.A.1 Ingekomen brieven 

II.A.2 Stukken betreffende verenigingsleven, lidmaatschappen en 

interesses 

II.A.3 Stukken betreffende militaire status, benoemingen, decoraties 

en huldigingen 

II.A.4 Stukken betreffende herdenkingen 

II.A.5 Stukken betreffende drukwerk 

II.A.6 Tekeningen 

II.B Gezin André De Meulemeester 

 

III. Documentatie (1909 – 1975) 

III.A Knipsels 

III.B Kranten 

III.C Tijdschriften 

III.D Ander drukwerk 

 

IV. Stukken voorlopig zonder aanwijsbaar verband met het 

archief 
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In het archief zit een beperkt aantal stukken, waardoor het enerzijds relatief eenvoudig 

was om vat te krijgen op de inhoud, maar waardoor het anderzijds ook een uitdaging 

was om - gezien de weinige context die voorhanden is - een goed geordende staat op te 

leggen. Een eerste blik in het archief toonde aan dat er veel documentatie aanwezig was. 

Deze beslaat ongeveer een derde van alle stukken en werd zorgvuldig daarvan 

gescheiden om te beschrijven in een apart onderdeel van de toegang. De verantwoording 

voor de opname van de documentatie in de toegang werd opgenomen onder ‘VI 

Beschrijvingsbeheer’. Wat de archiefstukken betreft, kon al snel een cesuur vastgelegd 

worden op het jaar 1920. De stukken die dateren van vóór 1920 zijn vrijwel allemaal te 

verbinden met de militaire carrière van André De Meulemeester. Na de Eerste 

Wereldoorlog zette hij zijn carrière stop, waardoor er logischerwijs twee periodes werden 

onderscheiden in de ordening.  

Alle stukken werden doorlopend genummerd en zijn fysiek gespreid over zeven 

archiefdozen. Op het eerste niveau vinden we in totaal vier soorten stukken. De 

archiefstukken bevinden zich onder de eerste twee titels, waarbij een onderscheid werd 

gemaakt tussen de periodes 1888-1919 en 1920-1978. De documentatie is vervolgens 

terug te vinden onder de derde grote titel. De vierde titel, ten slotte, omvat enkele 

stukken die voorlopig een onduidelijke band met de familie De Meulemeester als 

archiefvormer hebben.  

Op het tweede niveau werden de archiefstukken toegewezen aan de verschillende 

archiefvormers. De belangrijkste archiefvormer is André De Meulemeester. Daarnaast 

werden stukken ook opgemaakt of ontvangen door zijn familieleden, maar wegens het 

beperkt aantal stukken per familielid werden deze archiefvormers voor beide periodes 

gebundeld onder de noemer “familie André De Meulemeester”. Voor de eerste periode 

konden twee nummers ondergebracht worden onder ‘I.A Algemeen’, omdat ze meerdere 

familieleden tegelijk betreffen. 

Het derde en laatste niveau is enkel terug te vinden onder archiefvormer André De 

Meulemeester, omdat aan hem een verscheidenheid aan stukken te verbinden zijn die 

gerelateerd zijn aan verschillende functies, activiteiten en taken. De graad van detail in 

de ordening hangt hier enigszins samen met hoe diep de context rond de figuur van 

André De Meulemeester kon worden gereconstrueerd. Voor dit niveau werd immers 

gekozen voor een onderverdeling volgens soorten stukken (= beschrijving van 

redactionele vorm), omdat een herkenning van specifieke functies meer context vraagt. 

Binnen dit derde niveau werd voor de ordening vooral gekeken naar de graad van 

belangrijkheid van personen of onderwerpen, alsook naar de mate van aanwezigheid van 

een bepaalde redactionele vorm of naar de datering van de stukken.  

Hierna komen we bij het derde grote deel van de toegang, meer bepaald de 

documentatie (uit de periode 1909-1975). Deze werd onderverdeeld in vier soorten 

documentatie, meer bepaald knipsels, volledig bewaarde kranten, alsook tijdschriften en 

ander drukwerk (m.a.w. het beperkte documentatiemateriaal dat overbleef na toewijzing 

van voornoemde documenten).  
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IV. Raadpleging en gebruik 

A. Voorwaarden voor raadpleging 
 

Hiervoor wordt verwezen naar het leeszaalreglement van de Provinciale Bibliotheek 

Tolhuis. 

 

B. Voorwaarden voor reproductie 
 

Hiervoor wordt verwezen naar het leeszaalreglement van de Provinciale Bibliotheek 

Tolhuis. 

 

C. Taal en schrift 
 

Het overgrote deel van de archiefstukken zijn handgeschreven en in het Frans. Er ziten 

ook veel gedrukte en getypte documenten bij. Een kleiner deel van de stukken is 

Nederlandstalig. Slechts enkele documenten zijn in een andere taal dan het Frans of het 

Nederlands opgesteld. 

 

D. Toegangen 
 

Deze toegang heft alle voorgaande toegangen op.  
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V. Verwant materiaal 
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VI. Beschrijvingsbeheer 
 

Aangezien er uiterst weinig contextinformatie voorhanden is in verband met André De 

Meulemeester en zijn familie, werd de toegang beknopt gehouden en zijn de onderdelen 

zeer algemeen. Eigenlijk moet deze toegang  meer beschouwd worden als een 

plaatsingslijst waar een eenvoudige doch logische ordening aan werd toegevoegd. 

Bovendien werd tijdens de herordening rekening gehouden met het standpunt van de 

onderzoeker, zodat deze de informatie zo snel en zo efficiënt mogelijk kan doorzoeken. 

Bij de start van deze inventarisatie werden enkele steekproeven gedaan in het archief om 

te zien welke stukken aanwezig zijn. Bovendien was er reeds een zeer algemene toegang 

aanwezig (opgemaakt in december 2010) waarin in grote lijnen de inhoud van het archief 

was beschreven. Daarnaast werd enig opzoekwerk verricht aan de hand van reeds 

verschenen literatuur over André De Meulemeester en zijn militaire carrière. Omdat er in 

het verleden nog niet veel over deze persoon werd geschreven, analyseerde ik reeds een 

pak brieven van en aan André De Meulemeester uit de periode van de Eerste 

Wereldoorlog.  

Daarna ging ik over tot het opstellen van een plaatsingslijst.83 Een dergelijke toegang 

laat toe om een eerste algemeen overzicht te krijgen op de inhoud van een archief, 

waarbij gelijkaardige of gelijkvormige stukken sneller opvallen. Alle stukken konden op 

basis van deze plaatsingslijst in een tweede stap op logische wijze herordend worden 

volgens een nieuw opgesteld schema (zie III.B Ordening). Gezien de beperkte omvang 

van het archief kon al snel een onderscheid gemaakt worden tussen de stukken die 

dateren uit de periode rond 1914-1918 en deze die daarna opgemaakt of ontvangen zijn. 

Bovendien kon zowat een derde van het archief apart beschouwd en beschreven worden 

als documentatiemateriaal. Vandaar dat de toegang is opgedeeld in drie grote 

onderdelen, met een bijgevoegd vierde deeltje voor de stukken die op dit moment niet 

thuis te wijzen zijn.  

De stukbeschrijvingen zijn als volgt opgebouwd: nummer, inhoud: [eventueel formele 

titel], [eventueel ontwikkelingsstadium], redactionele vorm, inhoudsbeschrijving, 

datering, omvang/uiterlijke vorm en tot slot een eventuele pro memorie-beschrijving.  

Binnen het derde ordeningsniveau is er uitzonderlijk sprake van een andere 

beschrijvingsdiepte. Er werd uiteraard zoveel mogelijk getracht om deze gelijkmatig te 

houden. In bepaalde omslagen of pakken brieven bijvoorbeeld waren veel verschillende 

afzenders te herkennen. Wanneer het om korte felicitatiebrieven ging, dan werden de 

afzenders niet opgesomd. Wanneer het daarentegen bijvoorbeeld ging om brieven met 

een diverse inhoud afkomstig van militaire correspondenten, dan werden de afzenders 

wel alfabetisch opgelijst, dit om de onderzoeker beter op weg te kunnen zetten. In de pro 

memorie-beschrijvingen werd waar nodig aangegeven dat er postkaarten of foto’s onder 

een nummer in de toegang aan te treffen zijn. Dit laat toe om deze stukken gemakkelijk 

te traceren om ze op een later tijdstip te verwerken in de Beeldbank West-Vlaanderen. 

 

  

                                           
83 Definitie plaatsingslijst: “Staat van beknopte omschrijvingen van archiefbestanddelen in de volgorde waarin 
zij materieel zijn gerangschikt, onder opgave van hun vindplaats.” 
Den Teuling, A.J.M., Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, ’s Gravenhage, 2007, nr. 158. 
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I. Stukken uit periode 1888 - 1919 
 

I.A Algemeen 
 

1. Oorlogsdagboek van Léon De Meulemeester. 

22 augustus 1915 – 15 oktober 1918. 1 band 
In totaal 360 genummerde bladzijden. Onvolledig. 

2. Foto’s van André De Meulemeester, zijn familie, collega’s (onder wie Edmond 

Thieffry), vrienden, alsook van zijn ontmoeting met koning Albert I van België 

en van vliegtuigen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

[1914 – 1918]. 1 pak 

 

I.B André De Meulemeester 
 

I.B.1 Ingekomen brieven 

 

3-8. Brieven van familie. 

19 april 1915 – 18 oktober 1918 en z.d. 1 pak, 1 omslag en 6 stukken 

3. Brieven van Marie De Meulemeester. 

23 mei 1916 – 18 oktober 1918 en z.d. 1 pak 
In brieven van Marie De Meulemeester zijn sporen van latere bewerking (zie aanduidingen met 

balpen). 

4. Brief vermoedelijk van Victor en Marie De Meulemeester. 

3 mei 1917. 1 stuk 

5. Brieven van Rose De Meulemeester. 

1 augustus 1916 – 12 augustus 1918. 1 omslag 

6. Brieven van Auguste Lambiotte. 

Z.d. 2 stukken 

7. Brieven van Jacques De Meulemeester. 

27 september 1917 – 17 oktober 1917. 2 stukken 
De brief van 17 oktober 1917 is geschreven onder een gedrukte afbeelding met bijschrift “Huy: 

Le Passeur. Bois d’A. Delstanche.” 

8. Brief van Alice [De Meulemeester]. 

19 april 1915. 1 stuk 

9. Brieven van militaire correspondenten. 

14 mei 1915 – 29 oktober 1919 en z.d. 4 omslagen en 15 stukken 

Afzenders: T. Delanghe (20 maart 1918); Arsène de Launoit (14 oktober 1918 – 25 december 

1918 en z.d.); René De Smet (14 mei 1915 – 29 december 1917) Bevat twee foto’s waar o.a. 

André De Meulemeester op staat; Le Père [Roger d’Hendecourt?] (18 september 1917); Teddy 

[Maurice Franchomme] (z.d.) De brief is geschreven onder een gedrukte tekening met bijschrift: 

“Artillerie – Armée Belge. Par A. Bastien.”; Handrien? (2 oktober 1917); Fernand Jacquet (26 

september 1919 – 29 oktober 1919 en z.d.) De brief zonder datum is geschreven onder een 

gedrukte tekening met bijschrift: “Poste avancé dans les inondations, Flandres, Juin 1917. Par L. 

Huygens.”; N. Jouniaux? (26 september 1918); Jean Lamoret? (20 november 1917); Willie Mees 

(24 augustus 1917 – 27 augustus 1917); S. Nicor? (juni 1917); S.? Rolin Hymans (15 mei 1917);  

W. Sadin? (14 juni 1917); Robert Schoenfeld? (23 augustus 1917); Maurice Siraut (15 december 

1916); Armand [Verhoustraeten?] (19 april 1916); Maurice Vogels (27 mei 1918); 
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[ongeïdentificeerde afzender] (16 mei 1918); Éen brief is van [Luitenant Baron] de Caters aan 

Commandant Masson [betreffende de toestand van André De Meulemeester na zijn opname in 

het hospitaal?] (23 mei 1916). 

10-11. Brieven betreffende vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. 

23 mei 1916 – 21 juni 1918. 1 omslag en 2 stukken 

10. Brief van André De Meulemeester aan zijn commandant [Fernand Jacquet?] 

betreffende onderdelen van een vliegtuig (Hanriot). 

Z.d. 1 stuk 

11. Brieven ingekomen bij André De Meulemeester betreffende vliegtuigen en 

vliegtuigonderdelen. 

4 september 1917 - 21 juni 1918. 1 omslag 
Bevat brieven afkomstig van “Etablissements R. Hanriot”. 

12. Brieven van kennissen. 

8 augustus? 1915 - 12 maart 1918 en z.d. 3 omslagen en 6 stukken 
Afzenders: Claire D. Boux? (5 maart 1918 – 12 maart 1918); A. Chevallier (22 juli 1917 - 28 

november 1917); L. de Beaufort (geboren Gilain de Tirlemont) (16 september 1917); Louise 

Ganshof van der Meersch (januari 1916 –20 oktober 1917 en z.d.) De brief van 6 augustus 1916 

is geschreven op een postkaart met gedrukt opschrift “EU. Vue générale”. De brief, gedateerd 31 

oktober 1916, is geschreven op een postkaart met gedrukt opschrift “40 CALAIS. – La Place 

d’Armes et le Beffroi. –LL.”; F. Piens? (z.d.); Felix Walk (10 december 1917); ongeïdentificeerde 

afzenders (8 augustus? 1915 –november 1916). Een brief van een niet geïdentificeerde afzender 

is geschreven op een postkaart met opschrift “La Panne. Hotel Balmoral”. 

13. Felicitatiebrieven van verschillende afzenders. 

3 mei 1917 – juni 1918 en z.d. 1 pak 

Bevat postkaarten met opschriften: “VERSAILLES. – Hameau de Trianon: La Laiterie.”; “No. 17 

Régiment Français au repos à la Panne. Novembre 1914”; “Dans les petits cheveux du coup par 

Raphaël Kirhner”; “Lord Pomme de Terre Raphael Tuck & Sons “Oilette” Postcard No 3119”; “La 

Guerre 1914-17 509 – LOO (Belgique) – La Rue de l’Est après le bombardement/LOO (Belgium) – 

East Street after the bombardment”; “Papillon de Nuit Xavier Sager”; “GAYAC.39. – Le nouveau 

parfum. – The new perfume. – Il nuovo profumo. – El perfume nuevo”; “157. MARSEILLE – La 

Corniche”; Een brief is geschreven onder een gedrukte tekening met bijschrift: “BRUGES: 

DIMANCHE D’HIVER. Bois d’A. Delstanche”. 

14-17. Brieven en verzoekschriften betreffende drukwerk o.m. over André De 

Meulemeester. 

9 februari 1918 – 11 december 1919 en z.d. 1 omslag en 3 stukken 

14. Verzoekschrift van “Press Illustrating Service, Inc.” (in New York) betreffende 

een foto van André De Meulemeester. 

9 februari 1918. 1 stuk 

15. Verzoekschrift van de redactie van de Belgische krant “Le XXe siècle” 

betreffende informatie over Edmond Thieffry. 

9 maart 1918. 1 stuk 

16. Brief van de Belgische Aéro Club te Brussel betreffende de uitgave van een 

brochure ter ere van de prestaties van André De Meulemeester tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. 

11 december 1919. 1 stuk 

17. Geleidebrief van “Croix-Rouge Française. Association des Dames Françaises” 

betreffende de verkoop van postzegelboekjes met postzegels waarop de 

afbeelding staat van gevechtspiloten uit de Eerste Wereldoorlog, onder andere 

van André De Meulemeester; met bijgevoegde stukken. 
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30 november 1918 en z.d. 1 omslag 
De bijlage bevat de postzegelboekjes (33-dubbel). 

18. Brieven van naamgenoten. 

8 maart 1918 – 23 mei 1918. 2 stukken 
Afzenders: Léontine Demeulemeester (23 mei 1918); Madame V. de Meulemeester (8 maart 

1918). De brief van Léontine Demeulemeester is gericht aan het hoofd van de post in het 

Belgisch leger bij het Ministerie van Oorlog, maar is bedoeld voor André De Meulemeester. 

 

I.B.2 Stukken betreffende opleiding en vorming  

 

19. Contract tussen de “Grahame-White Aviation Company, Limited” te Hendon 

enerzijds en André De Meulemeester anderzijds betreffende de opleiding tot 

piloot. 

22 september 1915. 1 stuk 

20. Brief van de assistent-secretaris van “The Royal Aero Club of the United 

Kingdom” te Londen betreffende de toekenning van het vliegenierscertificaat 

nr. 1869. 

13 oktober 1915. 1 stuk 

21. Stukken betreffende het vliegbrevet van André De Meulemeester. 

[1915?]. 1 omslag 
Bevat een brief van Graham White, de directeur van de Engelse School van de Admiraliteit, aan 

André De Meulemeester.  

22. Memorandum van het ministerie van Defensie [aan André De Meulemeester]. 

[1914 – 1918?]. 1 stuk 

 

I.B.3 Eervolle vermeldingen, benoemingen en decoraties 

 

23. Authentiek afschrift van de eervolle vermelding van André De Meulemeester 

in het dagorder [van 22 juni 1917]. 

[23 juni 1917?]. 1 stuk 

Het afschrift is authentiek verklaard door [Fernand] Jacquet. 

24. Afschriften van twee eervolle vermeldingen van André De Meulemeester in het 

dagorder van 13 mei 1917 en in het dagorder van 22 juni 1917. 

1917. 1 stuk 

25. Stukken betreffende eervolle vermeldingen en decoratie van André De 

Meulemeester met bijgevoegd stuk. 

1917. 1 omslag 

Bevat vijf foto’s van André De Meulemeester, een lege enveloppe van een brief van André De 

Meulemeester aan zijn moeder, een authentiek afschrift (ondertekend door Fernand Jacquet) van 

een dagorder met een eervolle vermelding voor André De Meulemeester en een dagorder 

(gestempeld)  met een eervolle vermelding voor André De Meulemeester.  

26. Authentiek uittreksel uit de dagorders van het Belgisch Leger betreffende de 

benoeming van André De Meulemeester tot Ridder in de Orde van Leopold II. 

28 augustus 1917. 1 stuk 

27. Afschrift uit de agenda van de Aviation militaire? van een memorandum van 

de Kapitein-commandant van de “Aviation Militaire” (J. J. Meyers?) als 

antwoord op een ingekomen felicitatiebrief van de commandant van de 
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“Aérostation militaire” betreffende de prestaties van André De Meulemeester, 

Georges Kervyn de Lettenhove en Willy Coppens. 

4 april 1918. 1 stuk 

28. Benoeming van André De Meulemeester tot Onderluitenant “auxilaire du 

génie” door het ministerie van Oorlog. 

mei 1918. 1 stuk 

29. Antwoord van de Minister van Oorlog op een parlementaire vraag van senator 

Hallet betreffende de benoeming van Edmond Thieffry en André De 

Meulemeester in de Nationale Orde van het Erelegioen. 

23 juli 1919. 1 stuk 

 

I.B.4 Foto’s en afbeeldingen 

 

30. Luchtfoto’s. 

[1914 – 1918]. 1 omslag 
Een aantal foto’s is genomen als bewijs van een overwinning van André De Meulemeester op een 

Duits vliegtuig. Één foto is genomen boven Brugge; een andere boven Zuidwege. 

31. Briefpapier van de negende Escadrille de Chasse, ook wel “les chardons” (de 

distels) genoemd. 

[1918?]. 2 katernen 

Onbeschreven. Bevat het embleem van de eerste, later de negende, Escadrille. 

32. Tekening van een zwarte kat met een strik ingekleurd met de kleuren van de 

Franse vlag. 

Z.d. 1 stuk 

Het bijschrift “Good Luck” wijst erop dat het om een geluksbrenger gaat. 

33. Prentbriefkaart vermoedelijk ingekomen bij André De Meulemeester. 

Z.d. 1 stuk 

 

I.C Familie André De Meulemeester 

 

34-36. Ingekomen brieven. 

19 januari 1915 - 1 augustus 1919 en z.d. 1 pak, 12 omslagen en 16 stukken 

34. Brieven van André De Meulemeester. 

19 januari 1915 – 1 augustus 1919 en z.d.  1 pak 
Bevat (spottende) tekeningen van de hand van André De Meulemeester, bevat postkaarten met 

opschriften: “96 – Étampes. Les portereaux”; “Littoral Belge. Un beau coin de dunes”. Bevat ook 

lege enveloppen, alsook drie afgescheurde postzegels. Fernand Jacquet schreef één brief (21 

augustus 1917) in naam van André De Meulemeester. Één brief is geschreven op een kerstkaart 

met opschrift: “Journée du poilu. 25 et 26 décembre 1915”. 

35. Brieven van Jacques De Meulemeester. 

21 december 1915 - 25 augustus 1917. 1 omslag 

36. Brieven van andere correspondenten, onder meer betreffende André De 

Meulemeester. 

22 mei 1916 – 23 juli 1918 en z.d. 11 omslagen en 16 stukken 
Afzenders: Raymond, Willie B. en Adrien (1917) De brief is in de vorm van een postkaart met als 

opschrift “Hotel de ville de Louvain en 1833 d’après S. Prout”; Emile Clerus? (15 november 

1917?); Jerome Deberdt (24 augustus? 1917); Generaal De Blauwe (23 mei 1918); Luitenant 

Baron de Caters (23 mei 1916); [Marie?, de vrouw van Alphonse De Meulemeester] (23 augustus 
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1917); Louis Dubreuilh, medewerker bij “Parti Socialiste (Section Française de l’Internationale 

Ouvrière)”; Dumon (30 juli 1917 - 19 oktober 1917); Jules F[…?] (28 oktober 1917) De brief is 

gericht aan Mr. De Meulemeester verblijvend op het adres 32 Grosvenor Place te Londen.; Ar. 

Fourer? (28 oktober 1917); Louise Ganshof van der Meersch (23 mei 1916 – 19 oktober 1917 en 

z.d.); J. Goossens (augustus 1917) (vermoedelijk ingekomen bij de familie De Meulemeester); 

Lucien Hallet? (22 mei 1916 – 27 mei 1916); Fernand Jacquet (30 april 1917 – 30 augustus 

1917); Gustave de Mévius (5 mei 1918); Moulaert (27 juni 1917 - 1 september 1917); Jean 

Olieslagers (24 augustus 1917 - 20 mei 1918); Eugène Piens (21 mei 1918); R.C. Smit (12 juni 

1917 – 17 september 1917); Jean Albert Van Cotthem (16 mei 1917 - 23 juli 1918); dokter J. 

Vander Ghinst (10 juli 1917 - 22 augustus 1917); Vanderville (29 juli 1917); Ernest van 

Rampelberg (15 juli 1917 – 1 augustus 1917); Minister van Burgerlijke en Militaire Intendantie 

(13 maart 1918) [Deze brief die werd doorgestuurd naar de familie De Meulemeester. 

Oorspronkelijke afzender is de Minister van Oorlog (13 maart 1918) en de oorspronkelijke 

bestemmeling is de Minister van Burgerlijke en Militaire Intendantie. De brief betreft de 

verdwijning van Edmond Thieffry. De bijlage is een kopie van het verslag van de Aviation Militaire 

over de verdwijning van Thieffry. Een krantenknipsel hierover is bijgevoegd: “L’oiseau blessé. 

L’”as” belge Thieffry a disparu” (26 februari [1918], [krant niet te identificeren]); een familielid? 

(18 mei 1918); een ongeïdentificeerde afzender (27 augustus 1917). 

37-39. Stukken van Victor De Meulemeester. 

29 februari 1888 – 2 november 1914 en z.d. 1 omslag en 3 stukken 

37.  Brief van Marie De Meulemeester, verblijvend bij [Paul?] Blondeel, handelaar 

te Aardenburg, betreffende de indiensttreding van André in het leger; met 

bijgevoegd stuk. 

2 november 1914. 1 stuk 

38. Benoemingsbesluiten van de president van de republiek Argentinië en van de 

Belgische koning over de benoeming van Victor De Meulemeester tot vice-

consul en tot consul te Brugge. 

29 februari 1888 – 30 oktober 1899. 1 omslag 

De bijgevoegde enveloppe waar de stukken in zaten heeft een zegel van de republiek Argentinië.  

39. Onbekend ereteken (1888-1913). 

Z.d. 1 stuk  

40-41. Stukken van Jacques De Meulemeester. 

[periode: 1914 – vóór 5 december 1917]. 2 stukken 

40. Brief van Arsène Delaunoit? 

22 juli 1917. 1 stuk 

41. Foto (portret) van Jacques De Meulemeester, genomen in Londen tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. 

[periode: 1914 – vóór 5 december 1917]. 1 stuk 

42-44. Stukken van Rose De Meulemeester. 

21 maart 1918 – 20 oktober 1918 en z.d. 3 stukken 

42. Felicitatiebrief van [Victor] Courboin? 

21 maart 1918. 1 stuk 

43. Brief van Claire Verstraete. 

20 oktober 1918. 1 stuk 

44. Brief van Hyppolyte Staelens. 

Z.d. 1 stuk 

De brief is geschreven op een prentbriefkaart met bloemen. 
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II. Stukken uit periode 1920 - 1978 
 

II.A André De Meulemeester  
 

II.A.1 Ingekomen brieven 

 

45-48. Brieven van militaire correspondenten. 

19 februari 1920 - maart 1973 en z.d. 1 pak, 1 deel, 1 omslag en 3 stukken 

45. Brieven van [Fernand Jacquet]. 

19 februari 1920 en z.d. 2 stukken 
Vermoedelijk horen de brieven samen als één brief. De brieven zijn geschreven onder twee 

gedrukte mededelingen vanuit de stad Brussel, afkomstig van de burgemeester van Brussel, 

Adolf Max. 

46. Brief van Willy Coppens betreffende een evenement georganiseerd door de 

Aéro Club; met bijgevoegd stuk. 

1926 en z.d. 1 deel en 1 stuk 
Het bijgevoegde stuk is een overdruk van het artikel “Feuilles volantes” van Willy Coppens uit het 

tijdschrift “Le flambeau. Revue Belge des questions politiques et littéraires”. 

47. Brieven van Willy Coppens betreffende de publicatie van het boek van Willy 

Coppens “Helice en croix” en over beschuldigingen die tegen hem werden 

geuit in de jaren 1930; en bijgevoegde stukken. 

19 augustus 1939 – 19 juli 1947. 1 pak 
Bevat drukwerk. Het geheel lijkt een onderwerpsmap te vormen. Er zijn sporen van latere 

bewerker(s?). Zie de nota’s en aanduidingen aangebracht met potlood en balpen op de stukken. 

Op de bijgevoegde envelop staat het adres geschreven van Mr. en Mevr. De Meulemeester 

wonende op het adres 22 Quai Ste Anne te Brugge. De envelop werd in 1956 afgestempeld in 

Californië. Twee Amerikaanse postzegels uit die tijd zijn op de envelop gekleefd. 

48. Geleidebrief van Arsène de Launoit. 

maart 1973. 1 omslag 
Bevat drukwerk. De bijlage bestaat uit twee krantenartikels die op twee vellen papier gekleefd 

zijn. “Un héros belge de la Grande Guerre devant le tribunal correctionnel de Tournai” (krant “La 

Dernière Heure”, februari 1973?); “Un héros belge de la Grande Guerre devant le tribunal 

correctionnel de Tournai. Le baron Coppens de Houthulst opposé au bourgmestre de La Panne 

dans une affaire de diffamation” (krant “La Dernière Heure”, februari 1973). Beide artikels 

handelen over het proces tussen baron Willy Coppens, gepensioneerd officier gedomicilieerd in De 

Panne, en Raphaël Verteele, advocaat en burgemeester van De Panne betreffende de publieke 

aantasting van de eer van Dhr. Verteele door toedoen van Willy Coppens.  

49-60. Brieven van andere correspondenten. 

[oktober 1938?] - 30 december 1973 en z.d. 1 omslag en 12 stukken 

49. Geleidebrief van Marcel Boval. 

[oktober 1938?]. 1 omslag 

De bijlage bevat twee foto’s van Marcel, genomen in de abdij van Maredsous in september 1938 

en op 6 oktober 1938. 

50. Verzoekschrift van Albert Morel betreffende informatie over het 

oorlogsverleden van André. 

30 juni 1951. 1 stuk 

51. Brief [van niet-geïdentificeerde persoon]. 

16 maart 1959. 1 stuk 

Onvolledig. 



38 

 

52. Verzoekschrift van Paul E. Murphy betreffende een gesigneerde foto van 

André. 

30 november 1959. 1 stuk 

53. Brief van Luitenant-kolonel Houart van “Information & Entreprise S.A.” te 

Brussel. 

16 mei 1967. 1 stuk 

54. Brief van Pierre Goetghebeur betreffende goede wensen aan André en 

herinneringen aan de 9de Escadrille. 

27 december 1967. 1 stuk 

55. Brief van Daniël Porret betreffende Willy Coppens en andere piloten. 

24 februari 1968. 1 stuk 

56. Brieven van Fernand Fossier. 

17 mei 1971 en z.d. 2 stukken 

57. Brief ingekomen bij André De Meulemeester. 

3 oktober 1972. 1 stuk 

58. Verzoekschrift van William E. Dion van de “Massachusetts Aeronautical 

Historical Association” te Wilbraham Massachusetts betreffende een foto van 

André en betreffende informatie over Georges Guynemer. 

30 december 1973. 1 stuk 

59. Brief van Monique Genet? 

Z.d. 1 stuk 

60. Verzoekschrift van Mike Terlinden [aan André De Meulemeester?] betreffende 

informatie over oorlogsvliegtuigen. 

Z.d. 1 stuk 

 

II.A.2 Stukken betreffende verenigingsleven, lidmaatschappen en 

interesses 

 

61-65. Stukken betreffende de vereniging “Association nationale des As – 1914-

1918”. 

14 februari 1963 – 18 april 1973. 1 omslag en 4 stukken 

61. Kopie van een brief van Willy Coppens, Voorzitter van het “Comité du 

Patronage Federation Nationale des Croix du Feu”, aan Gilbert Sardier, 

[directeur van de vereniging “Association nationale des As – 1914-1918”]. 

14 februari 1963. 1 stuk 

62. Brief aan Gilbert Sardier, directeur van de vereniging “Association nationale 

des As – 1914-1918”. 

1 maart 1963. 1 stuk 

63. Klachtbrief van Gilbert Sardier aan de redactie van “Paris-Match” te Parijs 

betreffende een artikel over de leden van de vereniging “Association Nationale 

des As” en Georges Guynemer. 

23 oktober 1964. 1 stuk 
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64. Geleidebrief van Gilbert Sardier. 

28 oktober 1964. 1 stuk 

Bijlage ontbreekt. Het gaat vermoedelijk om de brief van Gilbert Sardier gericht aan “Paris-

Match”; zie nr. 63. 

65. Geleidebrieven van de Franse vereniging “Association nationale des As – 

1914-1918”. 

30 januari 1963 – 18 april 1973. 1 omslag 

De bijlagen bevatten lidkaarten van de vereniging op naam van André De Meulemeester (1965 en 

1966) en ledenlijsten van de vereniging. 

66-67. Stukken betreffende de reünies van een groep gevechtspiloten onder de naam 

“Les Dejeuners Mystère”, met André De Meulemeester als voorzitter. 

1948 – 25 april 1972. 1 deel en 1 omslag 

66. Stukken betreffende de reünies van een groep gevechtspiloten onder de naam 

“Les Dejeuners Mystère” met André De Meulemeester als voorzitter. 

5 oktober 1951 – 25 april 1972. 1 omslag 

67. “Livre d’or des hôtes des Déjeuners Mystère”, gastenboek van de 

bijeenkomsten van Déjeuners Mystère; met bijgevoegd stuk.  

1948. 1 deel en 1 stuk 
Bijgevoegd stuk dateert van 27 september 1956. 

68-72. Stukken betreffende andere verenigingen rond luchtvaart en/of oudstrijders. 

5 januari 1921 – 1973. 1 omslag en 5 stukken 

68. Bedankingsbrief van Jacquet, de voorzitter van het “Fonds des combattants” 

te Brussel. 

5 januari 1921. 1 stuk 

69. Geleidebrief van de Franse vereniging “L’association des anciens pilotes de 

chasse escadrilles des “cigognes””. 

30 oktober 1971. 2 stukken 
De bijlage is een stortingsbewijs ten bate van de vereniging. 

70. Lidkaart van de vereniging “Vrienden van het Lucht- en ruimtevaart museum” 

te Brussel. 

1973. 1 stuk 

71. Enveloppe van de Aéro-Club d’Auvergne te Clermont-Ferrand. 

1973. 1 stuk 

72. Geleidebrief van Jacques Pot, piloot en secretaris-generaal van de 

“Guynemer”-vereniging en van de jury van de literaire prijs “Guynemer”, aan 

de echtgenote van André De Meulemeester. 

[1973]. 1 omslag 
Bevat drukwerk. De bijlage is het tijdschrift “Les ailes Brisées”, 49(1973)3, juli 1973. Assemblée 

générale du 12 mai 1973. Bourse d’études.” Het overlijden van André De Meulemeester wordt 

vermeld op blz. 22. 

73-76. Stukken betreffende toespraken en nota’s van André De Meulemeester. 

1 april 1953 – 11 februari 1954 en z.d. 2 katernen, 1 omslag en 3 stukken 

73. Stukken betreffende lezingen over eigen ervaringen en over de luchtvaart 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

1 april 1953 – 14 mei 1953 en z.d. 1 omslag 
Bevat vele kladversies van toespraken. 
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74. Toespraak gericht aan koningin Elisabeth. 

11 februari 1954. 2 stukken 

Dubbel. 

75. Nota betreffende de piloot, [van de hand van André De Meulemeester?]. 

Z.d. 2 katernen 

Dubbel. 

76. Aantekening betreffende collega’s en hemzelf tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

Z.d. 1 stuk 

77. Foto van André De Meulemeester [op een lidkaart van een lijfrentekas te 

Brugge?]. 

12 november 1952. 1 stuk 

78. Brieven en een schuldbrief van het Belgische Rode Kruis betreffende 

obligaties. 

18 februari 1949 – 5 februari 1960. 1 omslag 

79. Brief van de Bank van Brussel betreffende lidmaatschap in het Kredietcomité 

van het Brugse filiaal. 

6 november 1963. 1 stuk 

80. Bevestigingsbrief van F. Callebert betreffende de vastlegging van een 

optreden in Brugge van het K.O.G.S.O.S. kamerorkest van Budapest; met 

aantekening. 

7 september 1965. 1 stuk 

81. Factuur van “Librairie Orientaliste Paul Geuthner” te Parijs betreffende 

bestelde boeken. 

17 november 1965. 1 stuk 

82. “Vuurkaart 1914-1918”; met bijgevoegd stuk. 

Z.d. 2 stukken 

Bijgevoegd stuk is een uittreksel uit “Who’s who in Europe” over André De Meulemeester. 

83. Kopie van een vertaling van een tekst van Generaal Mac Arthur. 

Z.d. 1 stuk 

Anoniem. 

84. Nota betreffende de schepping van de mens, “L’Oeuvre du sixième jour”. 

Z.d. 1 stuk 

Anoniem. 

 

II.A.3 Stukken betreffende militaire status, benoemingen, decoraties en 

huldigingen 

 

85. Stukken betreffende de benoeming tot “sous-lieutenant de réserve 

d’infanterie”. 

3 juni 1920 – 11 juni 1920. 1 omslag 

86. Benoeming door het Ministerie van Defensie tot reserve-luitenant. 

12 mei 1921. 1 stuk 

87. Brief van L. Fauvelle van “Fonderies, ateliers de Construction et de 

réparations “La Madeleine” De Cloedt-Fauvelle & Cie” betreffende een bronzen 
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schroef als cadeau voor prestaties. 

17 mei 1921. 1 stuk 

88. Geleidebrief van de commandant-majoor van de Belgische militaire luchtvaart 

betreffende de benoeming als reserve-luitenant. 

11 juli 1921. 1 stuk 
Bijlage ontbreekt.  

89. Stukken betreffende de legercarrière van André De Meulemeester. 

16 november 1925 – 30 november 1948 en z.d. 1 omslag 

90. Benoeming door het Ministerie van Defensie tot Ridder van de Kroonorde. 

8 april 1928. 1 stuk 

91. Beschikking van de koning betreffende de toekenning van de 

“Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest van ’s Lands Onafhankelijkheid”. 

8 april 1934. 1 stuk 

92. Brief van luitenant-generaal Duvivier betreffende eretekens. 

22 juli 1937. 1 stuk 

93. Stukken betreffende een diner ter ere van André De Meulemeester op 

zaterdag 7 januari 1939. 

29 december 1938 - 24 januari 1939. 1 omslag 

94. Benoeming door het Ministerie van Defensie tot Officier van de Kroonorde. 

21 juli 1939. 1 stuk 

95. Verzoekschrift van de Staf van de militaire luchtvaart betreffende een 

gedenkplaat. 

11 augustus 1939. 1 stuk 

96. Benoeming door het Ministerie van Defensie tot Officier van de Orde van 

Leopold II met zwaarden; met bijgevoegd stuk. 

15 november 1939. 2 stukken 

Het bijgevoegd stuk is een afgiftebewijs aan André De Meulemeester. 

97. Benoeming door het Ministerie van Landsverdediging tot reserve-kapitein. 

29 juni 1946. 1 stuk 

98. Beschikking van het Ministerie van Landsverdediging betreffende de status 

van André De Meulemeester als zijnde zonder militaire verplichtingen. 

29 augustus 1946. 1 stuk 

99. Besluit van de “Federale Raad van de Nationale Federatie der 

Oorlogsvrijwilligers 1914-18 / 1940-45 en der buitenlandse oorlogstonelen” 

tot de toekenning van de medaille van Verdienste. 

22 mei 1955. 1 stuk 

100. “Diploma van het Erekruis van 1ste klas van het Nationaal Koninklijk Verbond 

der Veteranen van Z.M. Léopold II”. 

25 mei 1958. 1 stuk 

101. Geleidebrief van Pierre Depage betreffende de eventuele benoeming tot 

ridder; met bijgevoegd stuk. 

25 oktober 1971. 1 omslag 

De bijlage bevat een memorandum (en een kopie ervan) betreffende de eventuele benoeming 

van André De Meulemeester en de decoraties van andere piloten tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
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Bijgevoegd stuk is een enveloppe met het logo van de brouwerij Aigle-Belgica te Brugge en met 

opschrift: “Lettre Coppens maison du Roi”. 

102. Beschikking van de Staf van de “Aviation Militaire” betreffende de uitreiking 

van de Militaire Decoratie van 2de klasse (art.4). 

Z.d. 1 stuk 

103. Eretekens: Ridder in de Orde van Leopold I (met palm); Ridder in de Orde 

van Leopold II (met palm); Croix de guerre belge (met één zilveren palm, 2 

bronzen palmen (1 ontbreekt) en 5 bronzen leeuwen); Militaire Decoratie van 

tweede klasse art. 4 (met palm); Croix de guerre Française (1914-1917; met 

palm); Croix d’honneur de 1e classe (veteranen van Leopold II 1865-1909); 

met bijgevoegde stukjes gekleurd lint en metalen palmen en leeuwen. 

Z.d. 6 stukken 

104-105.  Stukken betreffende maatregelen van de Belgische luchtmacht en opdrachten 

van André De Meulemeester tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

mei 1940 – 27 juli 1940. 1 omslag en 1 stuk 

104. Verzoekschrift (telegram) van Foidart betreffende de onmiddellijke terugkeer 

van André De Meulemeester in het leger. 

13 april 1939. 1 stuk 

105. Stukken betreffende maatregelen van de Belgische luchtmacht na de inval 

van Duitsland in België. 

mei 1940 – juni 1940. 1 omslag 

106. Bevelschrift van de Belgische ambassade in Parijs betreffende een dienstreis 

van André De Meulemeester naar Brugge met zijn vrouw, zijn twee kinderen 

en Dhr. Meeus. 

27 juli 1940. 1 stuk 

 

II.A.4 Stukken betreffende herdenkingen 

 

107-110. Stukken betreffende de herdenking van Georges Guynemer. 

november 1975 – 7 september 1967. 1 omslag en 4 stukken 

107. Geleidebrief van de generale staf van de luchtmacht aan André De 

Meulemeester betreffende Willy Coppens en de ceremonie voor Georges 

Guynemer te Poelkapelle. 

7 september 1967. 2 stukken 
De bijlage is een brief van G. Sardier van de “Association Nationale des As – 1914-1918”, aan 

André De Meulemeester (gedateerd: 31 augustus 1967) betreffende Willy Coppens. 

108. Geleidebrief van Jacques Pot, piloot en secretaris-generaal van de 

“Guynemer”-vereniging en van de jury van de literaire prijs “Guynemer”, aan 

de echtgenote van André De Meulemeester; met bijgevoegd stuk. 

november 1975. 1 omslag 

Bevat drukwerk. De bijlage van de brief bestaat uit twee publicaties naar aanleiding van de 
herdenking van Georges Guynemer, gevechtspiloot tijdens de Eerste Wereldoorlog: “Au souvenir 

immortel de Georges Guynemer” en “ G.Guynemer”, respectievelijk uit 1974 en 1975. Het 

bijgevoegd stuk is de enveloppe waarin de stukken werden verstuurd. Deze werd afgestempeld 

op 23 november 1975. 

109. Bedankingsbrief van Lemaire? aan [André De Meulemeester?] betreffende de 

herdenking van de oprichting van het monument voor Georges Guynemer 48 
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jaar geleden. 

Z.d. 1 stuk 

110. Minuut van een brief van de echtgenote van André De Meulemeester aan [een 

niet-geïdentificeerde persoon] betreffende een document ter ere van Georges 

Guynemer. 

Z.d. 1 stuk 

111. Stukken betreffende herdenkingen van Edmond Thieffry. 

1931. 1 omslag 

112. Toespraak van André De Meulemeester [ter gelegenheid van de inhuldiging te 

Antwerpen van het monument voor Jan Olieslagers, gevechtspiloot tijdens de 

Eerste Wereldoorlog.] 

[mei 1953?] 1 stuk 

113. Bekendmaking door de verbroedering van de 7de Infanteriedivisie betreffende 

de toekenning van de penningplaat ter gelegenheid van de 40ste verjaring 

van de inneming van het Bos van Houthulst op 28 september 1918. 

28 september 1958. 1 stuk 

114. Uitnodigingen van Jacques Pot aan André De Meulemeester voor de 

herdenking van de dood van kapitein Albert Deullin (29 mei 1923) 50 jaar 

geleden en voor de herdenkingsceremonie aan het monument van de 

Escadrille Lafayette. 

mei 1973. 2 stukken 

Op de enveloppe waar de uitnodigingen inzaten staat geschreven: “Ecris pour signaler le décès 

d’André le 16-6-73”. 

 

II.A.5 Stukken betreffende drukwerk 

 

115.  Brief van André De Meulemeester aan niet te identificeren bestemmeling 

betreffende een verzameling krantenknipsels over André De Meulemeester. 

27 mei 1929. 1 stuk 

116. Brief van J.M. Domenach, directeur van het tijdschrift “Esprit”, aan André De 

Meulemeester betreffende een verschenen artikel; met bijgevoegde doorslag 

van de antwoordbrief van André De Meulemeester. 

15 maart 1961 – 17 maart 1961. 2 stukken 

117. Brieven van de redactie van het tijdschrift “Icare. Cahiers de l’aviation. Revue 

d’art et de littérature”, gevestigd te Orly, aan André De Meulemeester en aan 

zijn echtgenote. 

4 september 1964 – 17 november 1973. 1 omslag 

Bijgevoegde stukken zijn de originele minuut van een brief van André De Meulemeester aan de 

redactie van “Icare” en twee kopies van diezelfde minuut. 

118. Uittreksel (biografische notitie) over André De Meulemeester te publiceren in  

“Who’s who in Europe”, editie 1966-1967 ter correctie gericht aan [André De 

Meulemeester]. 

22 juni 1967. 1 stuk 

119. Brieven van Baron Hervé L. de Vinck, luchtvaartjournalist, aan André De 

Meulemeester en aan de echtgenote  van André De Meulemeester. 

22 december 1967 –24 november 1973. 1 omslag 
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Twee brieven betreffen de kopie van de minuut van de brief van André De Meulemeester aan de 

redactie van het tijdschrift “Icare” (9 september 1964). 

120. Brieven ingekomen bij André De Meulemeester betreffende de publicatie van 

een artikel over André in een tijdschrift, uitgegeven door “Fonavibel, Fonds 

National d’Aide aux Oeuvres de l’Aviation Belge”. 

20 juni 1970 – 10 november 1971. 2 stukken 

121. Brief van André Dubonnet van “Imprimés Chomat & Cie” te Montreuil-sous-

Bois betreffende de publicatie van het boek “Les Premiers Chevaliers du Ciel” 

over de Franse luchtvaart tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

maart 1973. 1 stuk 

122. Minuten van twee brieven van de echtgenote van André De Meulemeester aan 

Michel Terlinden en commandant Verelst, afdelingshoofd van het “Centre 

d’Identification d’Avions et de Missiles” te Brussel, betreffende een artikel 

over André De Meulemeester in een nummer van het tijdschrift “Bulletin 

périodique des Amis du musée de l’Air et de l’Espace”; met bijgevoegde brief 

van commandant Verelst aan de echtgenote van André De Meulemeester met 

zijn antwoord. 

14 januari 1974 – 4 februari 1974. 2 stukken 

De achterzijde van de minuten is een brief van de Vereniging “Hulp aan verlaten en onaangepaste 

jeugd in West-Vlaanderen v.z.w.d.” waar de echtgenote van André De Meulemeester voorzitster 

van is (z.d.). 

123. Geleidebrief van Carlos Vlaemynck, [medewerker bij “Brugsch Handelsblad”?] 

aan André De Meulemeester. 

Z.d. 1 omslag 

De bijlage is een foto van André De Meulemeester met zijn hond Stabilot bij zijn vliegtuig. 

 

II.A.6 Tekeningen 

 

124. Tekening met zwarte inkt van een tennisspeler. 

1920. 1 stuk 

De initialen E.G. staan op de tekening.  

125. Tekening van een soldaat en kleinere figuren, waaronder een Duits vliegtuig 

dat wordt neergeschoten door een geallieerd vliegtuig. 

1938. 1 stuk 
Op de tekening staat “Wommersom” geschreven.  

 

II.B Familie André De Meulemeester 
 

126-128. Stukken van Cécile Graux, de echtgenote van André De Meulemeester. 

10 maart 1973 – 7 maart 1978 en z.d. 1 omslag 

126. Condoleancebrieven naar aanleiding van het overlijden van haar man, alsook 

ter herdenking vijf jaar na het overlijden van André De Meulemeester. 

10 maart 1973 – 7 maart 1978 en z.d. 1 omslag 

127. Brieven van Michel Terlinden, luitenant-kolonel en piloot in het Belgisch leger. 

12 november [1973?] en z.d. 1 omslag 
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Er zit één condoleancebrief tussen naar aanleiding van het overlijden van André De 

Meulemeester. 

128. Verzoekschrift van Guy Van de Merckt, voorzitter van de vereniging “Belgian 

Wings – Historical Section”, betreffende informatie over André De 

Meulemeester en een vliegtuig uit de Eerste Wereldoorlog; met bijgevoegde 

minuut van de brief aan Guy Van de Merckt met haar antwoord. 

22 [maart 1974]. 1 stuk 

De achterzijde van de minuut is een brief van de Vereniging “Hulp aan verlaten en onaangepaste 

jeugd in West-Vlaanderen v.z.w.d.” waar de echtgenote van André De Meulemeester voorzitster 

van is (z.d.). 

129. Doorslag van een curriculum Vitae van Michel De Meulemeester, zoon van 

André De Meulemeester en Cécile Graux. 

januari 1961. 1 stuk 

130. Brief van Luc Schepens, wetenschappelijk medewerker bij het 

Provinciebestuur van West-Vlaanderen, aan Mevrouw R. Lambiotte - De 

Meulemeester [= de zus van André De Meulemeester?] betreffende stukken 

die voor een tentoonstelling worden gebruikt. 

9 april 1964. 1 stuk 
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III. Documentatie  
 

III.A Knipsels 
 

131-134. Verzamelde knipsels betreffende gevechtspiloten en betreffende André De 

Meulemeester. 

1915-1974 en z.d. 1 pak, 1 band, 1 omslag en losse stukken 

131. Knipsels betreffende gevechtspiloten en over André De Meulemeester in het 

bijzonder. 

1915–1974 en z.d. 1 pak 

Uit:  

(1)  Niet geïdentificeerde krant (1915): bevat foto’s van auto’s, waaronder één van André De Meulemeester 

in zijn auto (het betreft opgekleefde krantenknipsels). 

(2)  Krant “Le XXe siècle. Quotidien belge paraissant au Havre et à Paris” (1917): artikel “Nos aviateurs, un 

4e as belge”. 

(2)  Krant “Le XXe Siècle” (1917): artikel “Les “as” belges”. 

(2)  Krant “Le XXe Siècle” (1917): artikel “Notre nouvel “as”. 

(3) “Annexe à l’Ordre du Jour de l’Armée [(= dagorder)] du 28 août 1917” (1917). André De Meulemeester 

wordt eervol vermeld. 

(4) Niet geïdentificeerde krant [(1917)]: artikel “Nos aviateurs”. 

(5) “Informations Belges” (1917-1918), N° 409, N°412 en N° 844. (André De Meulemeester wordt eervol 

vermeld). 

(6) Krant “Le Courrier de l’Armée” (1918): artikel “La 8e Victoire de De Meulemeester (D’un témoin 

oculaire)”. 

(7) Tijdschrift “La conquête de l’air” (1919): artikels ”Nos héros de l’aviation de guerre” en “Exigences 

médicales de l’Aviation” (artikel onvolledig; bevat een groepsfoto van de Belgische gevechtspiloten 

tijdens de Eerste Wereldoorlog). 

(7) Tijdschrift “La conquête de l’air” (1919): artikel “L’aigle de Flandre”. 

(8) Krant “La Nation Belge” (1921): artikel “La part glorieuse de nos aviateurs dans la victoire” (bevat foto 

van Fernand Jacquet). 

(9) Krant [“L’ Indépendance”] (1932): artikel “André Demeulemeester” (bevat een foto van André De 

Meulemeester). 

(9) Krant “Nation Belge” en niet-geïdentificeerde kranten (1938): artikels betreffende de inhuldiging van 

het monument voor Georges Guynemer te Malo-les-Bains (de achterzijde van één van de artikels 

bevat reclame voor de publicatie van Willy Coppens [uit 1937]: “L’homme a conquis le ciel”). 

(9) Niet geïdentificeerde krant [(1938)]: artikel “Still alive” (de achterzijde bevat reclame voor de 

publicatie van Willy Coppens [uit 1937]: “L’homme a conquis le ciel”). 

(9) Krant [“La Dernière Heure”] (1939): artikel “Les aviateurs fêtent “l’as de guerre” André De 

Meulemeester”. 

(9) Niet geïdentificeerde krant (jaren 1940): artikel “Un “as” de l’autre guerre. André De Meulemeester 

dépeint par Willy Coppens de Houthulst” (bevat een foto van André De Meulemeester). 

(9) Niet geïdentificeerde krant (1948): artikel “Les aviateurs ont célébré le souvenir du Ct Fernand 

Jacquet”. 

(10) Niet geïdentificeerde krant (1953): artikel “Un glorieux chapitre de l’histoire des ailes belges. Le 

monument Jan Olieslagers est inauguré à Deurne par le représentant de la reine Elisabeth”. 

(10) Krant “Courrier de Bruges” (1957): artikel “ Une tradition abolie”. 
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(10) Kranten “Le Figaro” [(1958)]: artikel “C’était le maître de Guynemer …”. 

(10) Tijdschrift [“Pourquoi Pas?”] (1964): artikel “X. – Carnet de croquis. I. – Le Roi Albert”. 

(10) Krant “Le Soir” (1964): artikel “ Il y aura 75 ans. Pour la première fois un aéroplane volait” (bevat een 

foto van Jan Olieslagers). 

(10) Krant “Brugsch Handelsblad” (1968): artikel “Oorlogsbelevenissen van Brugse Oud-strijders. 1914-

1918” (bevat foto’s van André De Meulemeester). 

(11) Krant “Le soir” [(1968)]: artikel “Fin de bataille pour les chevaliers de l’air”. (kopie); met bijgevoegd 

stuk (enveloppe met daarop een stempel van de nationale plantentuin in Meise, afgestempeld op 19 

december 1968. Het adres van de afzender is “J.M. Lamarche 214, Avenue Louise Bruxelles”. De 

inhoud van de enveloppe [= de kopie van het artikel?] was gericht aan André De Meulemeester 

wonende op het adres “19, Quai Ste-Anne Bruges”). 

(12) Krant “Brugsch Handelsblad” (1973): artikel “In memoriam André De Meulemeester” (bevat foto’s van 

André De Meulemeester). 

(13) Krant [“Courrier de Bruges”] (1973): Overlijdensbericht van André De Meulemeester. 

(13) Krant [“La Libre Belgique”] (1974): artikels “L’Histoire de la Semaine. Quelques grands raids aériens. 

II. L’Afrique du nord au sud; IV. – Quatre records” en “L’Histoire de la Semaine. As de la guerre 1914-

1918. I. Renvoyé du front; II. L’évadé; III. “Héros légendaire”; IV. Les ailes belges” 

(vervolgbeeldverhaal). 

(13) Krant “Ons zondagsblad” (z.d.): artikel “In 1911 bestond onze luchtmacht uit zes piloten en één 

Farman-toestel…dat vernield werd op de dag der inhuldiging” (bevat een foto van Jan Olieslagers en 

een groepsfoto o.a. met André De Meulemeester). 

(13) Krant [“Daily Sketch”] (z.d.): foto van André De Meulemeester; met bijgevoegd stuk (enveloppe met 

opschrift: “M[ademoise]lle Demeulemester de la part F. Jacquet”). 

(13) Tijdschrift “La Guerre Aérienne” (z.d.): groepsfoto met Fernand Jacquet, André De Meulemeester, 

Edmond Thieffry en Willy Coppens. 

(14) Krant “Het Laatste Nieuws” (z.d.): artikel ”Herinneringen van een vliegende reporter” (bevat foto’s 

van Jan Olieslagers, Willy Coppens en Edmond Thieffry). 

(14) Tijdschrift “La conquête de l’air” (z.d.): artikel “Nos Héros de l’Aviation de Guerre. L’Aigle de Flandre; 

Le sous-lieutenant André De Meulemeester” (bevat een foto van André De Meulemeester). 

(15) Krant “Le soir” (z.d.): artikel “Les parachutistes honorent De Meulemeester, as de chasse 14-18”. 

(15) Niet geïdentificeerde krant (z.d.): artikel “Souvenir de liberation. L’audacieuse “Liberation” d’Ostende 

en 1918”. 

(15) Krant “Ons zondagsblad” (z.d.): artikel “Hoe de Belgische luchtmacht zich ontwikkelde”. 

(15) Niet geïdentificeerde krant (z.d.): artikel “Belgian Official; on the Belgian front. Numerous small 

attacks repulsed. Bombing struggles near Dixmude”. 

(15) Niet geïdentificeerde krant (z.d.): artikel “Guynemer et les aviateurs belges”. 

(16) Niet geïdentificeerde krant (z.d.): artikels geschreven door Willy Coppens, “Hommes volants au temps 

des hélices (suite) Jan Olieslagers”; “Charles Lindbergh” (vervolgartikels). 

(17) Niet geïdentificeerde krant (z.d.): artikel “Nos aviateurs de la Période de Guerre” (onvolledig). 

(17) Niet-geïdentificeerde krant (z.d.): artikel “Lutte chaude à Damme” (betreft Victor De Meulemeester). 

(17) Niet-geïdentificeerde krant (z.d.): artikel “Chez les “Vieilles Branches”. 

(17) Niet-geïdentificeerde krant (z.d.): artikel “Inauguration du mémorial Jan Olieslagers à Deurne”. 

(17) Niet-geïdentificeerde krant (z.d.): artikel “Les “Vieilles Branches” reçoivent et têtent André De 

Meulemeester ou le lieutenant “Mystère” (bevat foto van André De Meulemeester). 

(17) Niet geïdentificeerde krant (z.d.): artikel “Belgian hospital bombed”. 

132. Band met losse en ingekleefde krantenartikels (“Newspaper Cuttings”) over 

de prestaties van André De Meulemeester tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
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1917-1919. 1 band en losse stukken 
Samengesteld door en met aantekeningen van Marie De Meulemeester. 

133. Uittreksels uit de kranten “Petit Parisien” en “Le Figaro” betreffende de 

zevende overwinning van André De Meulemeester. 

1 maart 1918. 2 stukken 

De uittreksels zijn afkomstig van “Argus de la Presse. Les plus anciens Bureaux d’Extraits de 

Presse. Fondé en 1879; Paris”. De achterkant van de gewaarmerkte krantenknipsels vermeldt: 

“Compagnie d’assurances générales sur la vie. Entreprise privée assujettie au controle de l’Etat. 

Fondée en 1819, Paris”. 

134. Gebundelde krantenartikels gepubliceerd door “L’Association Aérienne Belge” 

in de krant “L’Indépendance” over Belgische gevechtspiloten en over André 

De Meulemeester in het bijzonder.  

1931–1932. 1 omslag 
De knipsels bevatten foto’s o.m. van André De Meulemeester. Bevat ook twee artikels over “La 

liaison aérienne Begique-Congo” en een nota getiteld: “Tribune de l’Association aérienne belge. 

L’Aviation aux aviateurs”. 

135-137. Knipsels betreffende de familie De Meulemeester. 

27 oktober 1915 – 9 mei 1975 en z.d. 3 stukken 

135. Artikel “Le livre du soldat” uit de krant “L’Indépendance Belge” betreffende 

bibliotheken aan het front.  

27 oktober 1915. 1 stuk 
In het artikel wordt Rose de Meulemeester vermeld, de zus van André De Meulemeester.  

136. Artikel “Présence du passé. Trois Bruxellois hors-série. III. - Antoine Depage, 

le grand médecin d’Albert 1er” uit de krant “La Libre Belgique”. 

9 mei 1975. 1 stuk 

137. Kopie van een artikel [uit niet te identificeren krant]: “De tijd van een mooi 

huis” betreffende het huis van dokter D.-J. De Meyer in Brugge, waar nu de 

neef van Victor De Meulemeester woont. 

Z.d. 1 stuk 

 

III.B Kranten 
 

138-158. Losse kranten. 

24 november 1909 – 27 mei 1953. 8 katernen en 15 stukken  

138. “La Gazette” 39(1909)328: artikel “Un Roméo bruxellois”. 

24 november 1909. 1 stuk 

Het artikel betreft een familielid van de familie De Meulemeester. 

139-140. “La Patrie” (Brugge). 

7 juni 1912 – 26 augustus 1922. 2 stukken 

139. 65(1912)159: artikel “Bruges, 7 juin. Une exploitation éhontée” en “1902-

1912”. 

7 juni 1912. 1 stuk 

140. 75(1922)68: artikel “Bruges, 26 aout. Distinction”. 

26 augustus 1922. 1 stuk 

André De Meulemeester wordt vermeld in verband met een verkregen onderscheiding. 
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141. “Le Courrier de l’Armée/De Legerbode” (1917)439: artikel “Nos aviateurs. Les 

As Belges/Onze vliegeniers. De Belgische Azen”. 

26 juni 1917. 1 katern 
André De Meulemeester wordt vermeld. 

142-146. “Le XXe siècle”. 

28 juni 1917 - 26 februari 1918. 1 katern en 5 stukken 

142. 23(1917)978: artikel “Nos aviateurs. Jean Olieslagers abat 2 avions en 2 

jours”. 

28 juni 1917. 1 katern 

André De Meulemeester wordt in het artikel vermeld. 

143. 23(1917)1008: artikel “Nos aviateurs. Un 4e as belge”. 

28 juli 1917. 1 stuk 

Het artikel gaat over André De Meulemeester. 

144. 3(1917)1089: artikel “Les “as” belges”. 

17 oktober 1917. 1 stuk 
André De Meulemeester wordt vermeld. 

145. 3(1917)2009: artikel “Les troupes belges font de nouveaux raids. La 6e 

victoire de l’as Demeulemeester”. 

6 november 1917. 2 stukken 

Dubbel. 

146. 4(1918)2021: artikel “L’Oiseau blessé. L’ “as”  belge Thieffry a disparu”. 

26 februari 1918. 1 stuk 

147-148. “La Métropole”. 

8 augustus 1917 - 19 mei 1918. 2 stukken 

147. 24(1917)220: artikel “Un nouvel “as” belge”. 

8 augustus 1917. 1 stuk 

Het artikel gaat over André De Meulemeester. 

148. 25(1918)139-140-141: artikel “Les glorieux “as” belges”. 

19 mei 1918. 1 stuk 
André De Meulemeester wordt vermeld. 

149. “La patrie belge”, 5(1918)174: artikel “Lettre de Londres”. 

24 februari 1918. 1 stuk 
Er zijn markeringen aangebracht in het artikel. Rose De Meulemeester wordt vermeld als 

secretaresse van de vereniging “Le livre du soldat” met zetel in Londen. 

150. “Excelsior” 9(1918)2684: artikel “Un “as” belge”. 

22 maart 1918. 2 katernen 

Dubbel. Het artikel bevat een foto van André De Meulemeester. 

151-152. “L’Indépendance Belge”. 

29 mei 1918 – 29 februari 1932. 1 katern en 1 stuk 

151. 29(1918)125: artikel “L’as Demeulemeester nommé sous-lieutenant”. 

29 mei 1918. 1 stuk 

152. 102(1932)60: artikel “André De Meulemeester”. 

29 februari 1932. 1 katern 

Bevat een foto van André De Meulemeester. 
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153. “Brugsch Handelsblad” 14(1919)22: artikel “De “arend van Vlaanderen””. 

31 mei 1919. 1 stuk 

Het artikel bevat een foto van André De Meulemeester. 

154. “Demain” 3(1921)62 (Brussel): artikel “Les aventures aériennes des Belges”. 

4 maart 1921. 1 katern 

André De Meulemeester wordt vermeld. 

155. “La Nation Belge” 4(1921)142: artikel “La part glorieuse de nos aviateurs 

dans la victoire”. 

22 mei 1921. 2 katernen 

Dubbel. Het artikel bevat een foto van Fernand Jacquet. 

156-157. “Journal de Bruges et de la Province”. 

26 mei 1921 – 27 mei 1953. 2 stukken 

156. 81(1921)42 (Brugge): artikel “Hommage mérité”. 

26 mei 1921. 1 stuk 

André De Meulemeester wordt vermeld. 

157. 117(1953)42: artikel “Bruges. Les fêtes de l’Aigle-Belgica”. 

27 mei 1953. 1 stuk 

158. “La Lanterne” 5 (1948)12: artikel “Les aviateurs ont célébré le souvenir du Ct 

Fernand Jacquet”. 

15 januari 1948. 1 katern 

 

III.C Tijdschriften 
 

159-174. Losse tijdschriftnummers. 

1914-1973. 48 delen en 1 stuk 

159. “Touring Club de Belgique. Bulletin Officiel. Société Royale” 20(1914)17. 

1914. 1 deel 

Dubbel. 

160. “L’Ame Belge”, tweede reeks, nrs. 27, 33, 36 en 37. 

15 december 1917 – 28 juni 1918. 4 delen 

Bepaalde artikels zijn aangeduid: “Faits et documents. Les “as” belges”; “Nouvelles de là-bas. L’ 

“as” belge Thieffry a disparu”; “Lettres a mon fiancé”; “Nouvelles de là-bas. Dans la guerre 

aérienne nous dominons sans conteste”. André De Meulemeester wordt vermeld. 

161. “La Guerre Aérienne illustrée”, (1918)75, 82, 92. 

18 april 1918 – 15 augustus 1918. 8 delen 

Nr. 75 vijfdubbel, nr. 82 dubbel. 

162. “La conquête de l’air” (uitgaande van de Aéro-Club de Belgique), 12(1919)10, 

11; 14(1921)10 en 1 bijlage bij dit nummer; 41(1945)7. 

15 mei 1919 – 15 juli 1945. 10 delen en 1 stuk 

Nr. 10 (1919) dubbel, nr. 10 (1921) vijfdubbel, bijlage bij nr. 10 (1921) dubbel. 

163. “Pourquoi Pas? Gazette hebdomadaire paraissant le vendredi” 19(1929)789. 

13 september 1929. 2 delen 

Dubbel. 

164. “Flying. The new air weekly” 1(1938)7. 

14 mei 1938. 1 deel 
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165. “Revue Militaire Belge. Organe de défense nationale et d’éducation civique” 

(1939)28. 

28 juni 1939. 1 deel 

166. “L’aviation illustrée. Revue mensuelle de l’aviation mondiale” 7(1939)70. 

Juli 1939. 1 deel 

167. “Royal Air Force Flying Review” 16(1961)4. 

Januari 1961. 1 deel 

168. “Nos forces. Bimensuel militaire du soldat… au civil” (1964)101, 102. 

15 februari 1964 – 1 maart 1964. 2 delen 

169. “Paris Match” (1964)803: “Numéro tricolore 14/18. La victoire”. 

29 augustus 1964. 1 deel 

170. “Wings. Tijdschrift van de luchtmacht” (1968?)22, (1972?)34. 

[1968?-1972?]. 3 delen 

Nr. 22 (1968?) dubbel. 

171. “Letectvi Kosmonautika” (1970)15: artikel “Orel z Flander” [=”Adelaar van 

Vlaanderen”]. 

1970. 1 deel 

Het artikel bevat een foto van André De Meulemeester. Het tijdschrift werd gepubliceerd in 

Tsjecho-Slowakije.  

172. “Bulletin van de V.Z.W. “Vrienden van het Museum van Lucht- en Ruimtevaart 

(A.E.L.R.)” verbonden aan het Koninklijk Legermuseum te Brussel, 1(1970)1, 

(1972), (1973)6-7, 9. 

september 1970 – [september?] 1973. 5 delen 
André De Meulemeester wordt vermeld. Nr. 9 (1973) dubbel. Op de eerste bladzijde van het 

nummer uit 1972 staan aantekeningen van André De Meulemeester: “Musée de l’Air. Actualités 

N°2” en “viré 200 fr. le 28/11/72” met onder deze laatste notitie de handtekening van André De 

Meulemeester. 

173. “Pilotes de chasse. Les anciens pilotes de chasse. Escadrilles des “Cigognes””, 

nrs. 10, 12, 13 en 16. 

1971-1973. 6 delen 
Nr. 12 driedubbel. André De Meulemeester wordt in een aantal artikels vermeld. 

174. “L’ Album du fanatique de l’aviation” (1972)36. 

september 1972. 1 deel 

 

III.D Ander drukwerk 
 

175-185. Allerhande drukwerk. 

1913-1969 en z.d. 3 delen, 1 katern en 12 stukken 

175. Prentkaart “Bruges. – Vue près du Pont Flamand. (N. Bouten)”. 

1913. 1 stuk 
Achterzijde is reclame voor het wijnhuis “P. Castermans-Moreeuw” in Brugge. 

176. Biljetten van één en twee frank. 

[1914-1918]. 2 stukken 
Biljet van één frank gaat uit van Stad Brugge; het biljet van twee frank gaat uit van de Kamer 

van Koophandel van Boulogne-sur-Mer. 
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177. ““Livre Du Soldat” Noël 1916”/ ““Het Boek van den Soldaat”. Kerstdag 1916”, 

uitgegeven door “British Gifts for Belgian soldiers. Section: Livre du soldat”. 

1916. 1 deel 
Dubbel. Rose De Meulemeester is secretaris-generaal bij “Livre du soldat” en o.a. Alphonse en 

Victor De Meulemeester en diens echtgenote zijn medewerkers. 

178. “La lettre du Soldat”/”Brief van den soldaat”, nr. 14. 

januari 1918. 1 katern 

179. “Belgium at war. Illustrated Album, Illustrated Album published by Ernest Van 

Hammée”. 

[1918]. 1 deel 

180. Programmafolder: “Stad Brugge. Programma van het Liefdadigheidsfeest 

ingericht door de Entente van de Groote Markt…ter groote schouwburg ten 

voordeele der verminkte soldaten en het Fonds gesticht tot het oprichten van 

een gedenkteeken aan de gesneuvelde Bruggelingen”. 

11 november 1919. 1 stuk 
Tijdens het evenement werd André De Meulemeester gehuldigd. 

181. Bidprentje van Edmond Thieffry. 

1929. 1 stuk 
Drukwerk. 

182. “Hommage à Auguste Lambiotte”, overdruk uit het tijdschrift “Le livre et 

l’estampe” (1966)47-48. 

1966. 1 deel 

183. Bidprentje van Luitenant-kolonel vliegenier Robert Bonnevie, echtgenoot van 

Madeleine Hoorickx. 

[1969]. 1 stuk 

184. Sigarenbandjes “Stompkop. Serie Allied Air-forces 1914-1918”, nrs. 14/24, 

15/24, 17/24, 18/24 en 19/24. 

[1969?]. 5 stukken 

Afgebeelde personen: Jan Olieslagers, Willy Coppens, Edmond Thieffry, Maurice Medaets en 

Georges Medaets. 
 

185. Gedrukte foto van onderluitenant Douchy die als supplement hoorde bij 

nummer 82 van de tijdschriftenreeks “La Guerre Aérienne Illustrée”. 

Z.d. 1 stuk 
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IV. Stukken voorlopig zonder aanwijsbaar verband met 

het archief 

186. Memorandum van Jules Bo[…?], schatbewaarder, met bijgevoegde cheque 

van Max Hallet betreffende een geldgift aan de “Société Coopérative 

Orphelinat Rationaliste, Forest-lez-Bruxelles”. 

12 juli 1919. 2 stukken 

187. Brieven van de secretaris-generaal van de “Plan d’Action” te Peking, en van 

de secretaris van de Kong, aan Hector Dubois, directeur van de Belgische 

krant “Dimanche Presse” betreffende banden tussen het communistische 

regime van Mao en de directeur van de krant. 

20 januari 1968. 2 stukken 

 


