Funerair Erfgoed
Bijdrage 4
door Jan Olsen

Over het grafmonument van de familie Vervaene-Brant hebben wij reeds uitvoerig bericht in ‘De
Gonde’ jaargang 28 (2000) nr. 1, p. 13 e.v.. Aanleiding voor de bouw van deze zerk was het
overlijden van Eugenia Brant (° te Gent op 9 mei 1853 en + te Melle op 12 juni 1909). Zij was de
echtgenote van Louis Vervaene, telg uit een bekende Gentse bloemistenfamilie (° te Ledeberg op
28 februari 1846). Zij was ermee gehuwd te Gent op 3 augustus 1872. Uit dit huwelijk werden drie
kinderen geboren: Alice (° te Ledeberg in 1872), Prosper (° te Ledeberg in 1876) en Maria (° te
Melle in 1879). Een goed jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde Louis Vervaene
te Melle op 22 oktober 1910 met Camilla De Spae (° te Sint-Martens-Latem op 14 april 1872), zij
was weduwe geworden op 25 februari 1908 van Charles Louis Everaert die te Melle was overleden.
Het huwelijk van Louis Vervaene en Camilla De Spae werd gezegend met één dochter, namelijk
Elza Vervaene (° te Melle op 1 oktober 1915). Elza huwde in 1937 een eerste maal met haar
leraar aan de kunstacademie te Gent, Jos Verdegem (° te Gent in 1897). Na het overlijden van
Jos Verdegem in 1957 huwde ze een tweede maal, deze keer met de Franse filosoof Henri
Maldiney. Elza Vervaene is een niet onverdienstelijke kunstschilderes die in de jaren 1950 deel
uitmaakte van de Gentse groep La Relève (de aflossing), Roger Raveel, Frans Piens, Hugo Claus en
Jan Burssens waren er ook leden van.

Doodsprentje Eugenie Brant.

Doodsprentje Camilla De Spae.

Doodsprentje Louis Vervaene.

Foto van Louis Vervaene op zijn doodsprentje.
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Louis Vervaene had zijn bloemisterij in het stukje Merelbekestraat dat parallel loopt met de oprit
naar de brug over de spoorweg (gelegen tussen de spoorweg en het Beukenhof).
Het grafmonument van de familie Vervaene-Brant wordt gesierd door een halfverheven
beeldhouwwerk (dat duidelijk op de voorzijde, rechts beneden, is gesigneerd door de
kunstenaar), ontworpen en uitgevoerd door de Melse beeldhouwer Jules Vits. Het plaasteren
ontwerp van deze bevindt zich in de vaste collectie van het Gemeentelijk Museum te Melle. Het
verbeeldt een engel, waarvan de betekenis dient gezocht te worden in de begeleiding van de ziel
naar het eeuwig leven. Rond de schouder hangt een banderol met daarop de tekst: “Veni in
nomine domini” (Komt in de naam van de heer). In de linker benedenhoek bemerken we een
doodshoofd dat symbool staat voor de vergankelijkheid van het aardse leven. Het kruis staat er
uiteraard voor de kruisdood van Christus tot redding van de mens.

Plannetje met aanduiding van de bloemisterij Vervaene in de vroegere Mellestraat, vandaag deel van de
Merelbekestraat.

Woning van de familie Vervaene in de vroegere
Mellestraat (heden deel uitmakend van de
Merelbekestraat, in de jaren 1970 en 1980 had er de
drukkerij van Guido Kellens onderdak.
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Elza Vervaene.

Foto van een stuk Mellestraat (heden deel van de
Merelbekestraat), de rode pijl duidt de woning van de
familie Vervaene aan, het huis heeft vandaag het
nummer 127.

Plaasteren model van het halfverheven
beeldhouwwerk dat deel uitmaakt van de collectie
Jules Vits in het Gemeentelijk Museum te Melle en
uitgevoerd werd op het graf van de familie Vervaene.

Het grafmonument van de familie Vervaene-Brant,
links ervan deze van de familie Roland-Frédéricq,
rechts op de foto het graf van de familie Van den
Hove-De Rycke (zie De Gonde 2010 nr. 4).

Detail van het grafmonument van de familie
Vervaene-Brant: links een doodshoofd en rechts
beneden de handtekening van beeldhouwer Jules Vits.

Het uitgevoerd halfverheven beeldhouwwerk dat de
grafzerk van de familie Vervaene-Brant siert.

De in deze kader aangebrachte medailles* werden
verkregen door Louis Vervaene naar aanleiding van
bepaalde tentoonstellingen met producten van hem
en is ons geschonken door Elza Vervaene in mei
2009. *Het model van deze medailles werd gemaakt
door Joseph Pierre Braemt (1796-1864), hij was de
hoofdgraveerder van de Belgische munt. Deze
medailles, die werden uitgegeven door de Soc(iété)
Royale d’Agricult(ure) et de Bot(anique) Gand, tonen
ons het hoofd van Flora, de Sabijnse godin van de
bloemen en de lente.
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Georges Roland, erenotaris, geboren te Gent op 26 mei
1855 en er gehuwd op 7 juli 1883 met Marie Henriette
Frédéricq (° te Hasselt op 1 mei 1864 als dochter van Victor
Frédéricq, Oudenaarde 1834 – Gent 1891, gehuwd met een
zekere Dautricourt) liggen samen met hun zoontje Willy (° te
Gent circa 1898), dat jong overleed te Gent op 13 februari
1909, begraven in de familiekelder te Melle. Naar aanleiding
van dit overlijden had de familie van het gemeentebestuur de
grondvergunning voor hun laatste rustplaats op het kerkhof
verkregen.
Het grafmonument van de familie Roland-Frédéricq.

Het koppel had nog twee kinderen, namelijk Laure (° te Zottegem op 15 maart 1890) en André (°
te Zottegem op 1 juni 1884).
Een nichtje van Georges Roland, Adrienne Roland (dochter van Auguste en Reine Schoutteten)
huwde Emile Jean Braun (zoon van de liberale burgemeester van Gent, Emile Braun). Van het
echtpaar Braun-Roland, die een kasteel bewoonden te Heusden, hangen hun respectievelijke
rouwborden in de Sint-Martinuskerk te Melle, zie De Gonde, jaargang 26 (1998) nr. 1, p. 25 e.v..
In december 1909 had het gezin Roland-Frédéricq van het Melse college van burgemeester en
schepenen de toelating verkregen om een villa te bouwen op hun eigendom langs de
Brusselsesteenweg (Vanaf de rechtrekking van de Brusselsesteenweg aldaar, kort na Wereldoorlog
II, noemt dat gedeelte de Collgebaan). Vijf jaar later, namelijk op 7 september 1914 vond er de
fameuze slag van Kwatrecht plaats waarbij Duitse troepen nogal wat ravage aanbrachten in de
brede omgeving van het grensgebied Melle/Kwatrecht. Vele woningen en boerderijen gingen in de
vlammen op, een aantal burgers, waar onder twee kinderen, verloren hierbij ook het leven. Een
droevige bladzijde uit de geschiedenis van onze gemeente. Ook de villa ‘ten Berg’ van de familie
Roland werd vernield. Na de oorlog richtten ze een nieuwe woning op die vandaag nog steeds
bestaat en nu haar ingang heeft langs het rechtgetrokken deel van de Brusselsesteenweg. Uit
dankbaarheid dat ze met hun gezin heelhuids uit die wereldramp waren gekomen bouwden ze in
1923 een O.-L.-Vrouwkapelletje, gelegen aan de Collegebaan, ter hoogte van nr. 6.

Het arduinen kruis dat de grafzerk van de familie
Roland-Frédéricq bekroond.

Het O.-L.-Vrouwkapelletje aan de Collegebaan.

Op 7 september 1914 werd de woning van de familie
Roland te Melle door de Duitse invaller vernietigd.

De Gonde 2011 nr. 1

5

De huidige woning ‘Ten berg’.

De huidige woning ‘Ten Berg’, deze foto is te dateren
in de jaren 1970.

De vóór Wereldoorlog I gebouwde villa van de familie
Roland.

Het grafmonument De Mey-Dierickx herinnert ons aan de dood van Livinus Theophilus De
Mey, geboren te Gent op 10 januari 1851 als zoon van Petrus Joannes en Petronilla Joanna Delie
en overleden te Melle op 7 augustus 1908, en zijn echtgenote Marie Julia Dierickx (geboren te
Melle op 13 februari 1866 en overleden te Etterbeek op 18 januari 1939) met wie hij te Melle was
gehuwd op 24 juni 1889.
Livinus ook wel vermeld door zijn vermoedelijke aanspreeknaam Liévin had zijn dagelijks brood
verdiend bij de spoorwegen als stationoverste. Zijn vrouw Marie Dierickx was een dochter van
Pieter Dierickx (1806-1893) en Marie Stephanie Liedts (1838-1913). Pieter Dierickx was
beroepshalve landbouwer en weten we als burgemeester van Melle fungeren tussen 1865 tot
1885. Zijn burgemeesterssjerp werd onlangs aan ons Gemeentelijk Museum geschonken door
Bernadette Van der Auwermeulen uit Melle, Pieter Dierickx was een betovergrootvader van haar.
De zuster van Marie Dierickx, Emma Dierickx huwde te Melle in 1886 met Thomas Picha (18661905), deze laatste was een bekende fabrikant van allerlei betonfabrikaten, o.a. gekleurde
vloertegels in cement met bloemmotieven die ook in kerkgebouwen uit onze omgeving werden
gebruikt (zie o.a. de Sint-Annakerk te Gent). Thomas Picha was overigens ook getuige bij het
huwelijk van zijn schoonzus Marie Dierickx.
Weduwe Marie Dierickx woonde een tijd in de Kloosterstraat als bijna naaste buur van het
breifabriekje van Hepworth, later Black schuin over de pastorij (zie De Gonde jaargang 24 -1996p. 9 e.v., ‘Onderzoek naar de geschiedenis van een huis’, door Jan Olsen), na 1920 verbleef ze
langs de Brusselsesteenweg met het toenmalig nummer 293 als buur van Oscar De Decker en op
een huis na buur van de beeldhouwer Jules Vits.
De laatste rustplaats van de familie De Mey-Dierickx wordt bekroond door een bescheiden bouwsel
van rechtopstaande arduinen stenen met daarbovenop een arduinen kruisbeeld met een
Christusfiguur. Onder de voeten van Christus hingen oorspronkelijk twee porseleinen foto’s, een
ervan is verdwenen, vermoedelijk deze met de foto van Marie Dierickx. De foto die er nog hangt is
wellicht deze van Livinus De Mey.

De burgemeesterssjerp van Pieter Dierickx (sinds kort
deel uitmakend van de collectie van het Gemeentelijk
Museum te Melle).
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Het grafmonument van de familie De Mey-Dierickx.

De rode pijl duidt hier de woning van Marie Dierickx
aan toen ze als weduwe langs de Brusselsesteenweg
in het centrum van onze gemeente woonde, naast
Oscar De Decker (groene pijl) en op twee huizen van
Jules Vits (blauwe pijl).

Porseleinen portret van wellicht Livinus De Mey op
zijn grafzerk.

Portretmedaillon van Thomas Picha dat de voorgevel
van een door hem gebouwde betonnen herenwoning,
gelegen langs de Brusselsesteenweg, siert.

Het stukje Kloosterstraat (rechts) waarin Marie
Dierickx een tijdje woonde.

Het grafmonument van de familie Everaert herbergt de stoffelijke resten van Charles Louis
Everaert, geboren te Melle op 8 mei 1860 als zoon van Livinus en Pauline Vervalcke, alsmede dat
van zijn echtgenote Camille De Spae (° te Sint-Martens-Latem op 14 april 1872 als dochter van
Jan Baptiste en Clementina Van Nevel). Zij waren gehuwd te Afsnee op 5 maart 1895. Charles was
ingeschreven in de bevolkingsregisters als winkelier/landbouwer, zijn echtgenote idem dito, het
gezin woonde op de wijk Zwaanhoek, langs de Brusselsesteenweg in de onmiddellijke omgeving
van de bloemisterij van de familie Botelberge-De Coster. Charles Everaert overleed reeds op 48jarige leeftijd, namelijk op 25 februari 1908, dit te Melle. Het gezin telde twee kinderen, namelijk
Emma (° te Melle op 30 december 1895 en + te Gent op 13 maart 1971, zij huwde in 1919 met
Hector Baele uit Balegem) en Maurits (° te Melle op 30 december 1896, hij verhuisde mettertijd
naar Antwerpen, verdere gegevens ontbreken ons). Zijn weduwe trouwde een tweede maal,
namelijk te Melle op 22 oktober 1910, dit met Louis Vervaene (zie ook grafmonument van de
familie Vervaene-Brant). Uit deze gemeenschap sproot één kind, namelijk Elza Vervaene (° te
Melle in 1915), zie bespreking grafmonument van de familie Vervaene-Brant. Camilla De Spae
overleed te Scheldewindeke op 8 november 1966.
Hier blijven we even stilstaan bij de symboliek van de aanwezige klaverblaadjes (telkens per
drie) die de Heilige Drievuldigheid verbeeldt. Centraal in het opstaande kruisbeeld is een
porseleinen Christushoofd met doornenkroon (dus de lijdende Christus) aangebracht. In het
verticale deel van het arduinen grafmonument is volgende tekst te lezen: ‘Rustplaats der familie
Everaert, O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik’; hier wordt duidelijk verwezen naar
de kruisdood van Christus waardoor volgens de christelijke lering mensen na de dood in het
hiernamaals weer tot leven zullen komen en dat dan tot in de eeuwigheid. Op de grafzerk is de
firmanaam van de steenhouwer vermeld, namelijk ‘Rigelle’ uit Gentbrugge (idem als deze van het
grafmonument van de familie Vervaene-Brant). De tekst op de schuin afhellende afdekplaat is
quasi onleesbaar geworden door de inwerking van de natuurelementen, uit de leesbare fragmenten
kunnen we opmaken dat het om gegevens gaat betreffende de er begraven personen, namelijk
namen en data.
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Stukje grafmonument van de familie Everaert-De
Spae.

Detail van het grafmonument van de familie Everaert,
het kruis met de porseleinen Christuskop en de
klaverblaadjes.

In de arduinen steen gegraveerde dichtwerk: ‘O Heilig
Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik’.

Graftombe van de familie Everaert-De Spae.

Doodsprentje
Everaert.

van

Karel-Lodewijk

(Charles-Louis)

Tot voor enkele jaren was de bakkerij Schepens, gelegen langs de Brusselsesteenweg in het
centrum van onze gemeente alom bekend, befaamd ook, o.a. voor haar confituurtaartjes. Vijf
generaties bakkers hebben de Mellenaars voorzien van het dagelijkse brood.
De eerste van die generaties, Eduard Schepens werd geboren te Merelbeke op 5 februari 1842 en
huwde te Melle op 13 januari 1869 met Barbara Marie Fouquaert (° te Melle op 21 mei 1838).
Broodbakker zijnde baatten Eduard Schepens en zijn echtgenote een bakkerij annex herberg uit in
de Driesstraat. Het gezin werd gezegend met vijf kinderen, twee zonen en drie dochters. Voor deze
genealogische informatie konden wij o.a. dankbaar gebruik maken van het boek “Familiekroniek
van de familie Fouquaert, Carolus Fouquaert, zijn oorsprong, zijn leven en zijn afstammelingen”,
geschreven door Willem Fouquaert en ter inzage ligt in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum.
De oudste zoon, Frans (° te Melle op 30 maart 1872), ging zich vestigen aan de
Brusselsesteenweg alwaar we allen deze bakkerszaak nog hebben geweten. Hij was gehuwd te
Melle op 14 juni 1899 met Odile Van Damme (° te Melle op 27 april 1869). Op zijn beurt had Frans
drie kinderen: Maurice, Martha en Gaston. Maurice (° Melle 11 maart 1900) zou de zaak verder
zetten. Hij huwde te Oost-Roosebeke op 15 oktober 1927 met Cécilia Vandezande. Dit gezin kreeg

De Gonde 2011 nr. 1

8

twee kinderen, waarvan de oudste zoon, Jean, voor de opvolging in de bakkerstiel zorgde. Jean
Schepens werd te Melle geboren op 2 januari 1929 en huwde te Deinze op 17 februari 1955 met
Agnès Deaulmerie. Hun jongste zoon leerde ook de bakkerstiel en baatte de bakkerszaak uit tot de
stopzetting ervan op het einde van het jaar 2006.
De laatste rustplaats van de familie Schepens-Foucquaert (zoals het op een grafplaat van het
monument is ingekapt) herinnert ons aan een hele reeks leden ervan, ze zijn vermeld op een
marmeren, rechtopstaande plaat die de zerk mede siert. Twee ineengeslagen porseleinen handen
(een mannen- en een vrouwenhand), symboliseren hier de liefde en trouw voor mekaar, de dood
wordt hier slechts als een tijdelijk afscheid gezien. De grafconcessie werd toegekend in het jaar
1906.
Liggen er begraven:
Eduard Schepens (man van Barbara Fouquaert), + te Melle op 20 maart 1910.
Barbara Fou(c)quaert (vrouw van Eduard Schepens), + te Melle op 18 februari 1917.
Michel Schepens, ° te Melle op 23 maart 1902 als zoon van August Schepens (op zijn beurt zoon
van Eduard Schepens) en Maria Alicia (Alice) Cornelis, overleden te Gent op 30 maart 1907
Rachel Van Onder, ° te Melle op 22 januari 1905 als jongste kind van Alice Schepens (dochter
van Eduard Schepens) en Jozef Van Onder, overleden te Melle op 12 augustus 1907.
Gabriëlle Schepens, ° te Melle op 21 oktober 1907 als dochter van Frans Schepens en Odile Van
Damme, zij overleed te Melle op 30 oktober 1929.
Seraphin Fou(c)quaert, broer van Barbara Fou(c)quaert, ° te Melle op 24 februari 1830, hij bleef
ongehuwd, werkte op de ouderlijke boerderij en in de bakkerij van zijn schoonbroer, Eduard
Schepens, in de Driesstraat. Na een tijdje in Ledeberg te hebben gewoond ging hij zijn laatste
levensjaren doorbrengen bij zijn zus Barbara die als weduwe haar gevestigd had in de woning
naast de bakkerij van haar zoon Frans langs de Brusselsesteenweg. Hij overleed te Melle op 18 juni
1914, net voor die eerste grote wereldbrand uitbrak.
Frans Schepens (man van Odile Van Damme), hij overleed te Melle op 9 oktober 1923.
Odile Van Damme (vrouw van Frans Schepens), zij stierf te Ekeren op 22 juli 1937.
Alice Cornelis (echtgenote van August –beter gekend bij zijn roepnaam Gustaaf- Schepens), ° te
Melle op 8 oktober 1877 en overleden te Gentbrugge op 25 november (op de grafsteen is maart
vermeld) 1945. Gustaaf Schepens en zijn vrouw Alice Cornelis hielden de herberg van vader
Eduard verder open, deze droeg de naam ‘De Zwaluw’ (zie foto).

Grafmonument van de familie Schepens-Fou(c)quaert.

Detail van het grafmonument SchepensFou(c)quaert.

De ineengeslagen porseleinen handen, deel uitmakend
van de grafzerk van de familie Schepens-Fou(c)uaqert.

De woning met balkon bood een tijd onderdak aan
de weduwe Schepens-Fou(c)quaert, links ervan was
de bakkerij Schepens gevestigd, deze foto dateert
van begin de jaren 1950.
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De bakkerij, annex herberg De Zwaluw ten tijde van het
gezin Schepens-Cornelis in de Driesstraat.

De bakkerij Schepens langs de Brusselsesteenweg in
de jaren 1950.

De gewezen bakkerij, annex herberg, van Schepens in
de Driesstraat (grijze gevels) in de jaren 1990.

Bakkerij Schepens (foto daterend van mei 2004).

Frans Schepens.

Eduard Schepens.

Maurice Schepens.

Jean Schepens.

(wordt vervolgd)

ALGEMENE LEDENVERGADERING MET VOORDRACHT:
GENTSE FEESTEN, VROEGER EN NU
historisch-informatief-plezant
door Xavier Perneel (gids bij Vizit)
Een stukje geschiedenis van de wereldvermaarde feestelijkheden in deze
historische stad. Deze voordracht is doorspekt met anekdoten, authentieke
verhalen en volkse Gentse figuren (Karel Waerie, Walter De Buck, …).
DONDERDAG 28 APRIL 2011 OM 20UUR IN DE BIB (Kruisstraat 2A te 9090 Melle)
info: Daniël Lemmens (dan.lemmens@skynet.be, 09.252.40.87)
iedereen (ook niet-leden) welkom! gratis inkom
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