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De Melse beeldhouwer Jules Vits en zijn echtgenote Louise Temmerman

- verantw. uitgever : A. De Baets - Klinkerlaan 23 - 9090 Melle -

Woord vooraf,

Op het ogenblik dat we dit woord vooraf schrijven zitten we volop in de herschikking van de

ruimten waarin het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum hun onderdak
vinden. We zijn het Gemeentebestuur enorm dankbaar voor de vele inspanningen die zij heeft
geleverd om de gewezen onderwijzerswoonst, gelegen naast het oud-gemeentehuis, te
verbouwen zodat we qua infrastructuur heel wat mogelijkheden bij krijgen.

Dé prioriteit van de volgende maanden zal gegeven worden aan de verdere uitbouw van het
Gemeentelijk Museum, in het bijzonder van de afdelingen rond het leven en werk van de Melse

beeldhouwer Jules Vits en het ambachtelijk gedeelte van de pijlenmakerij van de familie
Gyselinck. De uniciteit van deze twee inhoudelijke pijlers zullen ons museum enerzijds
onderscheiden van de andere kleine musea en anderzijds specifieke aantrekkingspolen vonnen
voor het publiek.
Wat het archief en documentatiecentrum betreft zal er in de toekomst nog hard gewerkt
worden om de vele beschikbare documenten nog verfijnder te klasseren, zodat de Mellenaar,
op zoek naar gegevens over bepaalde aspekt en van onze gemeente, gemakkelijker zijn of haar
weg zal vinden.
Mochten er mensen zijn die zich op een of andere wijze als vrijwillig( st)er een stuk binnen

onze heemkundige werking wiJlen engageren, dat ze zich melden bij een van onze
bestuursleden of tijdens de openingsuren in het Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum. Er zijn meer dan voldoende en zinvolle mogelijkheden. Behoudens de
grote waardering van het bezoekende publiek is het meebouwen aan ons collectief geheugen
een ongemeen boeiende bezigheid.
Ook deze uitgave van ons tijdschrift steekt weerom boordevol infonnatie in verband met het
verleden van onze gemeente. We wensen u veel leesgenot en een mooie zomerse tijd.

Jan Olsen
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DE LEDEN VAN DE CONFRERIE OF
BROEDERSCHAP VAN DE H. ROZENKRANS
(1711-1887)
- door August De Baets-

I

n een vorige bijdrage l hebben we al melding gemaakt van het boek van de Broederschap van de
H. Rozenkrans van 1644. Dit boek bevat verschillende interessante gegevens die o.a. belangrijk
zijn voor de ken nis van het kerke lijk leven maar. eveneens, en niet in het minst, voor de

fam iliekundigen die hu n voorouders hadden in onze gemeente.

De stichter van bovengenoemde

broederschap was pater Odomarus de Wale . Het boek waarover we het hier hebben draagt het
nummer J. Nummer I en 2 ontbreken en zijn waarschijnlijk in de loop der tijden verdwenen. Het
derde boek vangt aan in 17 11 met de toestemming van Carolus Van Damme sacristein van de H.
Rozenkrans in het klooster van de Heilige maagd Maria in Gent. Het bevat de namen van de leden,
broeders en zusters, van de Broederschap of confrerie van de H. Rozenkrans.
Het valt op dat de meeste leden vrouwen zijn . Op

d~

eerste honderd inschrijvingen vinden we slechts

22 namen . Het eerste jaar waren er 62 gelovigen die zich lid lieten maken van de broederschap.
De ledenlijsten we rden rot 1770 betrekkel ijk goed bijgehouden. Van 1770 tot en met 1795 vinden we
gee n inschrijv inge n meer. Vanaf 1796 hernemen ze en worden per jaar van toetreding genoteerd . De
lijsten eindigen in 188 72

lil die Il ativüatlfs beata !vl arie virgilllfs
(op de geboortedag va/l de Heilige maagd JltIaria).

l7ll
Pi eternelle Quickx

Marie Wauters

Catharina Lateur

Comelia Dhont

Anna Lateur

Jan Geers

Joann a Lammens

uxor Jacobus Wansele

Catharina Van fmscl100t

uxors Jan Van Imschoot

Livina De Wilde

lI xor Adriani Lattauwer

Joanna Sterck

Joanna Marie Geers fa. Jan

A. De Baets " Wolven aan de deuri" , De Gonde nr. 1 - 1998 pag. 11
We lezen per pagina eerst de linkse kolom van boven naar onder en dan de rechtse kolom eveneens van boven
naar onder.
I

2

-3-

Adriana Vermeers

(op lIetfeest

françoise Saelllens

H. Roze11krans)

bertholomeus Koppens

1711

Va/I

de

Maria Janssens
Pieternelle Sanders

Renier Vercruyssen

Jan Van lmschoot fg. Geraert

Elisabelh Sinoy

Angeline Vande Wiele

Lieven Bracken

Jacquemyntien Koelens

Pieter De Clercq

Joanna Issebaert

Barbara Goosells

Livinia Vlierberghe

Joanna De Roef

Monica Vande Wiele

Joanna Vercrtlyssen

Marie De Clerck fa. Lieven

Judoca De wilde

de wed. Andries De Wilde

Joanna Beke

Maria Van Hecke fa. Lieven

Joanna Maria Gyselinck

Pieternelle Van l-lecke
3

lIxor Lallwereys Van Deynse Joanna

il1fefto ;'11111((Clllafa cOllceptiollis

Francisca Vergaert

Maria virgifllis

Jene F1asschers

(op IIel feest vall de ol1bevlekte olltJl(111gellis

Jacobus De Grave fg. Livien

van de heilige maagd fl/faria)

Livina Bekaelt fa. Jacques

1711

Henderick De Boeck
Jaquemyntie St.alpaerli

Petrnella Rouiers

Anna Koebel

Catherina Schoot

Isabella De Graeve lil. Lieven

Anthonia Everaert

Adrianus De Latltallwer fit. Gelles

GangericlIs De Wilde

Gisbertus De Graeve fil. Lieven

Jacquelllyntien LaUeur

Elisabeth Van Hecke
Adriana Van lmschoot fil. J03l111eS

terfia

Livina Vlieberghe fil. Joannes

jallllafi.\' 1712

Catharina Van J-Ioecke

(3 ja/lIIar; J 712)

Jan Van Il11schoot fil. Pelri
Margarcta Van den I-love

Joannes BOOllen

Pieternelle Vercruyssen fiI. Joannes

Petrus Gecrs fi Iius Jan
Jacobus De BiekIe

ill sole/llllitate

sOllctissimi Rosarii

3

7 fehruari 1711

uxor = echtgenoot
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Adriana Marchand

may 1712

Joannes Gijselinck

(eerste zondag maand mei 1712)

Livinus Gijselinck
JOaImes Derweduwe

Catherina Baudewijns

Joanna Tavernier

Pieternelle Van Doorslaer

Petrus De Wilde

Marie Beet
Elisabeth De Smet

Prima dominica martii

Guilliam Noppe

(eerste zondag van maart)

1712

in festo institutionis
sacratisseme rosarii

Paschal is Verhoeven

(feest van de oprichtillg van de heilige

uxor Egidis Claus

Rozenkrans)

Joanna De Smet

5juni1712

....... Franck
.... ... De Graeve

Adriana Bekaerts

Joanna Marie Bauwens

Marie De Verleman
uxor Frederick De Vos Elisabeth

in festo annuntiationis beata

Jan Meuleman

Made virginis

Elisabeth De Bruycker

(op het feest van de H. maagd Maria

Janno Mullemans

Boodschap)

Mari Scheppers
Lauryncken Van Arde

Pieternelle Van Doorslaere

Janno Lemans

Jacoba Aumans

Girdinken Matthijs

Jacoba Van Grimberghen

PetronelIa Vande Wiele

Adriana Koolens

Clara Vander Vaet

Jacoba Lateur

Mari Crapoens

Jacoba Vervaet

Catherina Van Damme

Adriana Koolens

Mari Van den Bosche

Jan Rottiers

Livinus De Bruyn

Barbara De Clercq

Joannes Van Gansberghe

Joanna Rottiers

Guelmus Denarcor

Judoca Mathijs

Cornelis Vlibergh

Joanna Stalpae11

Janno Marels
Anna Mari Delivyne

PrilIlO domellica mensis

Ma11en Vanden Hove
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Anna Mari De Kautere

Adriaeneken uxor Livien Van Gansberghe

Anna Mari Heveraers

Catharina Garesmet fa. Jan
Ginno Veckemans

In festo visitationis

Liven Dhont

Beata Marie virgillis

uxor Bertllel De Weirdt

(op het feest vall de Boodschap valt de heilige

antonette De Weirdt

maagd Maria)

Jan Van Hecke

2 juli

Elisabeth De Porter
Bernardus Ghijsselijnck

Marie De Wilde

J udoca Garesmet

Pieter Schoot

Catharina Sturebaut
Pieternelle Beckaert

iJl solenmitate

uxor Pieter Beckaert Livina

ss. Rosaria
(veljaring H. Rozenkrans)

allno 1719

Maria De Vuster

Francisca van Haelbroeck

lil festo ann lllltiationis

1722

marie virginis
(feest van de H. maagd Maria boodschap)

lssalla Schoot fa. Petri

25 mllrtii 1713

Joanna Wonterghem
Catharina De Smet fa. Joris

Anna De Bruyn
Anthonia Briquè

1725

Pieter Schoot junior
Livinia Derhegge

Catharina Wanseel vidua
Rivini Cuvelierije

R

tlllS

D

mis

Petrus Le Diacre

"bs. vice pastor in Melle

1727

denominatlls et electlIs pasotr
in quarelIlOnt prope Aldellllrdam

Gerarda Vanden Baere fa. Joos

(Eerw. Heer Petrus Le Diacre preshiter
ollderpastoor in Melle benoemd en verkozen

1728

als pastoor in Kwaremollt bij Oudenaarde)
all110 1714

Geraert De Wilde fg. Louwijs
Maria Dhase fa. Mechiel
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Barbara Dhase fa. Mechiel

Mari Isabeele De Proker

Maria Barbarina De Clerck

Barbarina Bambeke

Adriana Bracke

Livina Braeckmans
Catharina De Backer

1731

lsabella Dreytschaert
Elisabeth Braeckmans

Jacoba Van Hemschoot

Catharina Vanden Baere

Livina Van Beneden
Jacoba Vercruycen

Domenica 4 ta post

J oanna De Coene

pascha 1732

Anna De Croick
Joanna Geens

Joannes De Wilde

Adriana Van Petegem

Petrus Schepens

Adriana Vliebergh

Petrus Vranck

lsabella Brasem

Jacobus Everaert

Adriana Bauwens

Adrianus De Smet

Andries Derweduwen

Joanna Maria Stalpaert

Maria Brabanders

Elisabeth Verlinden

Maria Anna Brabanders
Geerdijne Van den Baere

Feria 2t1a pentecoster

Catharina Coninckx

1732

Elisabeth De Poorter
Adrianus Pallwels

Anna Maria Van Temst

Josijne Van Eligem

Maria Van Imschoot

Adrianus De Smet

Petrus Mestdagh

Petrus ..... (familienaam niet vermeld)

Petrus Van Ecke
Jacoba Lombaert

1732

Joannes De Grave
Adrianlls Venneman

Maria Elisabeth Schller

FrancisclIs Verstraeten

Maria Joanna Vereecken

Adrianlls Gansbeke

Anna Maria De Smet

Livinus Van Deinse

Anna Maria Vercruycen

Isabella Gyselinck

Anna Maria Verstraeten

Joanna Verhouman

Catharina De Veuster

Maria De Rycke

Livina Schuer

Anna Maria Vanden Baere

Catharina Geerts

Livina Van Gansberge
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Adrianus Coppens

1733

Maria Beyst
Judocus Vergelde
Barbara Beyts
Joanna Vander Cruyce
Joanna Van Bevere
Livina De Bruyn
Carolus Stalpaelt
Franciscus De Roker
Marie Anna De Clerck
Catharina Braeckmans
Jacoba Van Himschoot

(vervolgt)
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DE ROUWBORDEN OF OBIlTS UIT DE SINTMARTINUSKERK TE MELLE
- door Jan Olsen -

Met deze 4de aflevering in verband met de obiits uit de Sint-Martinuskerk te Melle gaan we dieper in
op de personen die we gegroepeerd hebben onder de familie Verplallcke de DiepenIzede de Saint
Genois des Mottes.

Ze zijn ons vooral bekend als bewoners van de kastelen "Schaubosch ': "De

Varens" en "Ter Linden" te Melle.

IWapenbeschrijvini!
Verplancke de Diepenhede nrs. 27-30-31-38-39-40
Gevierendeeld : 1 en 4 van zilver tot aan een keper van keel,
vergezeld in het schildhoofd van twee arendjes van hetzelfde,
gebekt en gepoot van azuur; in de schildvoet een everzwijnskop
van keel, met zilveren slagtanden. 2 en 3 dit is Lauwereyns de
Diepenhede; van zilver tot aan een uitgerukte laurierboom van
sinapel. Het schildhoof van keel beladen met drie meerItjes van
zilver naast elkaar. Het schild getopt met een helm van zilver,
gekroond, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd
en gehecht van keel.
Dekkleden van zilver en keel, oveltopt met een everzwijnskop van 1 en 4.
Spreuk: "ATAVIS ET LAURIS" van keel op een zilveren lint nr. 38.
Nr. 30 : hetzelfde wapen zonder helmstuk maar met de kreet rechts en links "DIEPENHEDE DIEPENHEDE" van sabel op een zilveren lint.
Nr. 31 : alleen het blazoen, getopt met de antieke baronskroon en dezelfde spreuk.
Nr. 27 : het wapen van Lauwereyns de Diepenhede. Het schild getopt met een markiezenkroon met
dekkleden en gekroonde helm.
Helmstuk : een meeritje van goud tussen een vlucht van keel en zilver.
Schildhouders: rechts een omgewende leeuw van goud, getongd en geklauwd van keel, houdende een
banier omzoomd van goud, met het blazoen van het schild. Links een omgewende beer van goud,
gehalsband van keel, houdende een banier omzoomd van goud. In zilver drie everzwijnskoppen.
Rechts en links de kreet "DIEPENHEDE - DIEPENHEDE"
Spreuk: "ADLAURUM NON AURUM"
Kreet en spreuk van sabel op een zilveren lint.
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N.B. De kreet (oorlogskreet) van een wapen staat altijd aan de bovenkant.
De spreuk altijd aan de onderkant van de afbeelding van een wapenschild.

IObIÎt nr. 25: GeorglUs Phlhppus Gl1lSIenus de Samt GenOIs des Mottes.1

Als zoon van Julius de Saint Genois des
Mottes en Albina van der Bruggen geboren
op 18 november 1843 en overleden te
Melle op 31 mei 1904. Hij was gehuwd
met Gabriëlla Leonia Cannaert (0 Gent 15
april 1849 en + Melle 06 oktober 1909).
Zijn zus Anne Angél ique was in 1868
gehuwd met Charles Frédéric Abel van der
( 1845-1875),

Bruggen

burgemeester

van

een

tijdje

Wingene

alsook

· ~elaa., welke slag heeft on. getroffen! De vreugd
van ons' hert is verdwenen, de kroon van ons boofd i.
afgevallen.
Jer. v. IS, 16.

t

Ter Zaliger Gedachtenis
van den weledelen Heer Baron

GEORGES, PHILlPPë, GHISLAIN

de Saint Genois des · Mottes
ec htgenoot va!! Me"rouw Gabrlelle Cannaert.
Gefit, den IH November, IH43, en goJvruchtig
overledm op hel kaslul "1)L VARENS .. te Melle,
den 3' Mei '904 Voorzien van al d. recht", oflzer
Moeder Ite H. Kerk.
~eboY<n I.

----

Hij was cen ma.n Van groot geloof. eenvoudig en
rechtzinnig, god\'reelend en v,/"and " ..In h'et kwaad;
z ijne goedhertigheid verwe kte lem talrij ke vrienaen
" n d e edele gevoelens van zijne ziel, " eJl .... rd meI zijn
aa ugen::laW en \'foolijk k:&rakter t wonnen hem d e alg emeelle ac hting en liefde. - Zonder schrik zal: hij de
<lood . nade ren en in '. Heeren vred e ontsliep hij
>.achtJes.
H. Alph .
Hij bezocht de urmen en de wcezen en bra k zijn
brood md hen.
AI wie mij zal beleden hebben yoor de menschen,
dien~a likoo k beke nnen "oor mijnen Vaderd'einden
H emel is.
Maln. X . S2.
Vaarwd, beminde echlge1loote, ik verlaat u en gij
zij t in droefheid; maar eens zalik u wedetzieo en uw
hert zal dan overstroomen van altijddurende hlijdSCh3p . En gij .miJne kinderen, ik la at u in de Vrees deg
H eeren ; eert en gehoorzaa mt uwe .Moeder bemint
elkander meteene ware liefde, blij ft getrouw aan het
geen l!iJ Van mij geleerd, ge)lOord en tezien hebt, e.1
dc G od va ll vrede zal met u zijn .
Joa n. -Fhi!.
lIliJn J es ... , bermbertighcid.
loodag. all.

U.

provincieraadslid voor West-Vlaanderen. Zijn kleinzoon
Jean

Frédéricq

Ch.

M.

G.

de

Crombrugghe

de

Picquendaele (0 te Wingene op 24 september 1903 als
zoon van Charles Frédéric Emile en van Carola L. G. G.
van der Bruggen) huwde op zijn beurt met Francoise G.
Chr. J. Verplancke de Diepenhede, kleindochter van
eerstgenoemde Georgius Ph. Gh. de Saint Genois des
Mottes via zijn dochter Clu'istine die gehuwd was met
Guillaume A. J. Z. Verplancke de Diepenhede de SaÎnt
Genois des Mottes (zie obiit nr. 30), zie genealogische

schets.

I .....

Mdle, drukk. Echtg •. V. Vanden Berghe.

Doodspre1ltje Georgills PIlilippus
Ghislellus de Sai"t Ge1lois des Mottes
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IObiit nr. 27 : Catharll1a Josepha Anna Lauwereyns de Dtepenhede de Roosendael~

Zij werd geboren te Brugge op 24 maart
1815.

Haar ouders waren Jean Baptiste

Charles Joseph Lauwereyns de Diepenhede
de Roosendaele (0 te Brugge op 20 juni
1752), heer van Zuydcote en eerste majoor
te Brugge, gehuwd op 14 augustus 1813
met Cathérine Philippine Jacqueline de
Brulois (0 te Brugge op 1 mei 1780). Haar
grootvader langs vaderszijde was Charles
Pierre

Joseph

Xavier

Lauwereyns

de

Diepenhede, o.a. heer van Roosendaele
(een heerlijkheid gelegen in de nabijheid
Sint-Winoksbergen,
Frankrijk).

I-lij

heden

Noord-

bekleedde

diverse

belangrijke functies o.a. als schepen te
Brugge van 1754 tot 1783. Hij overleed op 3 juni 1789 en werd begraven te Oostkamp waar hij werd
bijgezet in de familiekelder. Hij was op 08 september 1751 te Brugge gehuwd met Marie Caroline
Jeanne Josephine Vander Haghen de la Haye.

Uittreksel uit de overlijdensakte van Catharina Josepha Anna Lamvereyns de DiepenIlede
de Roosendaele (Sint-Martillllsparocllie / Melle, 1892)
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\Ohiit nr. 30: GUlUaume Amand Zénobé Verplancke de DIepenhede de Samt Genols des Mottes\

Hij werd geboren te Brussel op 3 april
1881 en overleed te Melle op 2juni 1967.
Hij was de zoon van Jean François
Verplancke de Diepenhede en Alice
Maertens en woonde in zijn jeugd in het
kasteel 'Schaubosch' . Een tijdlang was
hij gemeenteraadslid en schepen te Melle,
van

1921

tot

1926,

onder

burgemeesterschap van François Spae.
Bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1933
mocht hij

de familienaam

van zijn

echtgenote "de Saint Genois des Moties"
bij zijn naam voegen.
Met zijn vrouw had Guillaume drie
kinderen, namelijk: Françoise Gabriëlle Christine (°1905) (zie obiit nr. 40), Philippe Pro sper Jean
(°]910), die slechts 1 dag leefde en Jacques Guillaume (°1912). Van deze laatste leeft een dochter en
haar man vandaag nog in het nog geen honderd jaar oude kasteel "Ter Linden" in de Caritas straat te
Melle.

Kasteel "Ter Linden" in de Caritasstraat te Me/le, gebouwd rond de eeuwwisseling door
de familie Verplallcke de Diepellhede. Neoclassicistisch van stijl. (Caritasstraat / Me/le)
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I06iit nr. 31 : Jacques Guillaume Raphaël Jean M. G. Verplancke de Diepenhede de Saint Genois des Mottesl
Als zoon van Guillaume Amand en van
Christine Lucie M. G. de Saint Genois des
Mottes geboren te Melle op 23 januari 1912
en overleden te Sint-Joost-ten-Node op 18 juli
1968. Hij huwde te Schoten op 1 september
1936 met Marie Louise G. F. H. B. L. della
FailIe de Leverghem (ODeurne 28 mei 1911, +
Antwerpen 22 november 1980), dochter van
Jules Jean Alexander M. 1. en van Marie C.
Jeanne G. 1. Bosschaert de Bouwel.
Met zijn vrouw had hij twee dochters
Françoise Guillemette M. G. Damienne (0 te
Schoten op 26 september 1937 en gehuwd te
Melle op 7 mei 1958 met Antoine F. M. 1. C.
G.

de

Meester

de

Heyndonck,

° te

Destelbergen op 9 februari 1932, het echtpaar
bewoont heden kasteel " Ter Linden" in de Caritasstraat te Melle) en Brigitte Christine Guillemette Damienne M.
G. CO te Gent op 11 juni 1939 en gehuwd te Gent op 15 april 1961 met Michel Felix Hubert M. G. Struye de
Wielande, ° te Gent op 31 januari 1935).

I06iit nr. 38 : Christine Lucie M. G. de Saint Genois des Mottesl
Zij werd geboren te Gent op 7 januari 1884 en
overleed te Melle op 4 februari 1963. Midden
de 19de eeuw werd de advocaat Evarist
Cannaelt eigenaar van kasteel 'De Varens' (of
het Goed ter Heiden of te Craeyeneste, zie
August De Baets in zijn boek "Bijdragen tot
de geschiedenis van Melle", pag. 130 e.v.).
Hij verkreeg dit eigendom via zijn huwelijk
met Francisca Poelman.

Evarist' s dochter

Gabriëlla Leonia Cannaert was de moeder van
Christine Lucie de Saint Genois des Mottes
(zie genealogische schets in bijlage).

Zo

kwam voornoemd kasteel in handen van de
familie Verplancke de Diepenhede.
Christine Lucie de Saint Genois des Mottes
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was stichtend lid van de gekende "Ligue des Amis Cactées à Gand"
a.s.b.l., de oprichtingsakte van deze vereniging van cactusliefuebbers
verscheen in de bijlage van het Staatsblad van 15 oktober 1932 onder nr.
1152. Zij werd er de eerste voorzitter van. De vereniging stelde zich tot
doel de studie, het kweken en het verzamelen van cactussen en
vetplanten te stimuleren. Medestichtend lid en lid van de verkozen raad
van beheer was de gewezen burgemeester van Melle (1921-1932) en
voorzitter van de Hoge Raad voor de Bloementeelt, de heer François
Spae. Zelf was Christine Lucie een zeer aktieve cactuskweekster in haar
serres en orangerie gelegen op het domein van kasteel 'De Varens'.
Christine Lucie de Saint Genois des Mottes was op 6 juli 1904 te Melle
gehuwd met Guillaume A. J. Z. Verplancke de Diepenhede.

Foto van Christine Lucie
M. G. de Saint Genois des
Moties

Foto serre met cactussen (kasteel "De Varens"
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Kasteel "De Varens" (foto J. Meerssclzaut / Melle)

Wapellsc/t iJdell val/ de families:
- Ve'1J/al1cke de Diepm/tede (links op defolo)
- de Sail1t Gellois des Mottes (rechts op defolo)
deze bevi1lden zich aan de gevell1et Ol/der IIel
dak val1 /tet kasteel "De Varel/s" (f'oto J.
MeerssclwlIt / Melle)

De Oral1gerie van het kasteel "De Varel1s"
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jObÜt nr. 39 : Alice M. G. Jeannette Maerten~
Zij werd geboren te Brugge op 3 december
1851 en overleed te Melle op 7 juli 1914. Zij
huwde te Brugge op 8 april 1872 met JeanFrançois Victor Verplancke de Diepenhede.
Deze laatste mocht bij Koninklijk Besluit van
31 oktober 1885 "de Diepenhede" bij zijn
naam voegen (dit bijvoegsel kwam van zijn
moeders familienaam "de Diepenhede de
Roosendaele").
Het

gezin

Verplancke

de

Diepenhede-

Maertens kwam zich in het voorjaar van 1874
te Melle vestigen. Jean-François had pas via
zijn oom Antoine Verplancke het kasteel
"Schaubosch" verworven.

Deze laatste had

het in 1842 aangekocht. Kasteel Schaubosch
werd in Wereldoorlog II verwoest en was
gelegen langs de huidige Autostradeweg, achter het containerpark. Er lag, voor de komst van de autosnelweg

Kasteel "Sclwuboscll"
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Oostende-Brussel een dreef tot aan de
Gontrode

Heirweg.

Jean-François

Verplancke de Diepenhede liet er eind
de 19de eeuw een kleine, qua stijl
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de

Melse

aangekocht door E. H. Isidoor De La
Croix (pastoor te Melle van 1901 tot
1921)

voor

de

Sint-Martinuskerk,

financierde, zie "De Gonde" 19 de jg.
(1991) nr. 2 pag. 76.
Behoudens hun zoon GuiJlaume, die we
aan

eh.it.·(l1I dt SchOllbos"l, .1ldh',

door

beeldhouwer Jules Vits (l868-1935) en

pie:lscment dccêL1ê à soa. ch.aleau de Scboubosch, á Mcllc, Ie 1~ décembte 1907. muni de lo'J"
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E. H. Karel van Besien (pastoor te MeJle
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laten

komen
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de
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bespreking van obiit nr. 30, had het

Doodsbriefvan Jean Franço;s Verplallcke (+ Melle 12 december
1907) eclttgenoot vall Alice Maertens (zie obiit nf. 39)
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gezin Verplancke de Diepenhede-Maertens nog twee dochters, met name
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Marguerite (0 te Brussel op 17 februari 1873) en Jeanne Alice (0 te MeJle

JEAN, FRANÇOI,S, VICTO.R "

op 24 juli 1874) en respectievelijk gehuwd met Joseph Jules van

· Verplaocke de Qiepenhêdc"':'"
.èu'tG'lWOO"l vu

ALleE

Pottelsberghe de la Potterie (X Melle 11 juni 1900) en Charles van
Pottelsberghe de la Potterie (X Brussel 7 februari 1899). Beiden, Joseph

MJNkOUlY

Pottelsberghe de la Potterie (1868-1933).
gemeenschappelijke

grootvader,

Alle drie hadden ze een

namelijk

Jean-Baptiste

1997, nrs. 3-4 pag. 27 e.v.). Een kleine genealogische schets maakt u

tH.
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Pottelsberghe de la Potterie (1795-1862), Léon is ons bekend als

kasteel "Ter Camere" in de Kalverhagestraat (zie ook "De Gonde" jg. 25,
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Doodsprentje van Jean Franço;s
Verplallcke
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lid der C~nlrerl. van hot H)!illg S,kralilut, .
,tlbDrtn t, Ltd~1 iel).28 Novttf,bt, tft421

van

gewezen burgemeester van Melle (l912 tot 1921) en bewoner van het

.
.~ .

' (JfjlrkdeH"p bd k4s1~tl St:h-oufJMch, tt. Mdlej ·dett- · 12
Df"mbJt tg07, IIQo,.ziltJ vaK d-t RtGlJtmonsu JfDld",
deH.Kcr~.

Jules en Charles waren familiaal nauw verwant met Léon van

.

MAERTENS,

statie vall de kruisweg vallJules Vits (SilltMartinuskerk Mel/e) -foto: Julien Meersscltaut / MelLe

Bin11enzicht kerk te NieuwellilOve (Johan11es De
Doper) -foto: Paul Den Haese / ~elLe

( .......... ······· .. ······~én van de geschilderde staties uit
de Kruisweg, die oorsprol1kelijk iJl
de Sillt-Martinuskerk te Melle hing
en heden de kerk van NieuweJlhove
(llabij Geraardsbergen) versierd.
Foto: Palll Den Haese / Melle

De kerk te Nieuwellhove -foto: Pllul Den
Hllese/ MelLe

Detail uit hoger afgebeelde statie vall de kruisweg, let op
tie vermelding "VerplaJlcke de Diepellltetle", zie Alice
Maertens, echtgenote van Jeall-Frallçois Verplallcke de
Diepenltede -foto: Palll Den Haese / Melle
- 18 -

Jean-Baptiste van Pottelsberghe de la Potterie (1795-1862)

X(l836) met Amélie Soenens (1802-1839)

L

Joseph van Pottelsbeeghe de la Pottede (1839-1917)

Adolphe van Pottelsberghe de la Potterie (1849-1933)

X(1864) met Marie Eléonore Bauwens (1844-1920)

X(1874) met Flavie Octavie de Kerchove (1847-1906)

L
-

ehades van Pottelsbeeghe de la Potte,;e (1866-1957)

Joseph-Jules van Pottelsberghe de la Potterie (1875-1946)

X(l899) Jeanne Alice Verplancke de Diepenhede (1874-1928)

X( 1900) Marguerite leanette Verplancke de Diepenhede (1873-1950)

Albertus van Pottelsberghe de la Potterie (1842-1888)
X(1865) met Pauline Marie Kervyn (1844-1872)

I

\Q

XX(1840) met lulie de Kerchove (1806-1881)

Genealogische schets m.b.t. van
Pottelsberghe de la Pottede

L

L'on van Pottelsb"ghe de la Pottede (1868-1933) -7 bu'gemeeste, van
Melle van 1912 tot 1921
X(I889) met Raphaëlla Dons de Lovendeghem (1867- ?)

IObÜt nr. 40 : Françoise Gabriëlle Christine Jeanne M. G. Verplancke de Diepenhedel

Zij werd geboren te Melle op 12juni 1905 en
overleed er op 18 juni 1928. Zij huwde
eveneens te Melle op 9 december 1925 met
Joannes Fredericus Carolus Ghislenus de
Crombrugghe de Picquendaele (0 te Wingene
op 23 september 1903). Zoals ook vermeld bij
de bespreking van obiit nr. 25 was deze laatste
via zijn moeder, Carola Léontine G. G. van der
Bruggen (1875-1968) verwant met de familie
"de Saint Genois des Mottes". Het gezin de
Crombrugghe de Picquendaele-Verplancke de
Diepenhede bleef kinderloos.
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Frédéric Charles van der Bruggen
Gent 20 februari 1804
+ Gent 17 maart 1872
(provincieraadslid 0-VI.)
o

K. :

X
Gent 07 september 1840

Géorgine Léontine de Naeyer
0 Gent 22 april 1815
+ Gent 06 juni 1873
(dochter van Eugène Joseph de Naeyer en
Marie Jeanne van Caeneghem)

I) Louise M. Caroline van der Bruggen 0 Bellem 14 juli 1841 , + Oudenaarde 22 mei 1867
(camlelietes)
2) Georges Eugène 0 Gent 13 januari 1843, + Gent 30 april 1859
3) Charles Frédéric Abel 0 Gent 24 november 1845 + Wingene 26 april 1875
provincieraadslid voor West-Vlaanderen, burgemeester van Wingene
X Gent 26 september 1868
met I Anne Angélique G. de Saint Genois des Mottes
o

Gent 17 oktober 1845

+ Blankenberge 25 juni 1926
(dochter van Jules de Saint Genois des Mottes
X
Albina van der Bruggen

....

N

k. o.a. M. Carola Leontine Georgine G. van der Bruggen
o Wielsbeke 20 juli 1875
+ Wezenbeek 28 oktober 1968
X te Wingene op 21 april 1898
met Charles Frédéric Emile M. de Crombrugghe de Picquendaele
o Gent 13 maart 1865
+V
08 september 1919

1

(zoon van Frédéric de Crom brugghe de Picquendaele
en Victorine Pycke de ten Aerde).

Jean Frédéricq Ch. M. G. de Crombrugghe de Piquendaele
o Wingene 24 september 1903

+

Jules de Saint Genois des Mottes X Albina van der Bruggen
Georgius Ph. Gh. de Saint Genois des Mottes

'* *

X GabriëIla Leonia Cannaert

Christine Lucie M.G. de Saint Genois des Mottes
X
Guillaume Amand Jean Z. Verplancke de Diepenhede de Saint Genois des Mottes

X Melle 10 december 1925
met Françoise Gabrielle Christine Jeanne M. G. Verp1ancke de Diepenhede
o Melle 12juni 1905
+ Melle 18 juni 1928

Joannes Bernardus Verplancke
Oostkamp 10 februari 1804
+ Gent 15 februari 1867

X
?

Jean François Victor Verplancke
de Diepenhede
o Lede 28 november 1842
+ Melle 12 december 1907

X
Brugge 08 april 1872

o

Catharina Josepha Anna Lauwereyns de Diepenhède de Roosendaele (27)

Brugge 24 maart 1815
+ Brussel 31 mei 1892
o

Alice M. G. Jeanette Maertens (39)
o

Brugge 03 december 1851

+ Melle 07 juli 1914

Guillaume Amand Jean Zénobe Verplancke de
X
Melle 06 juli 1904
Saint Genois des Mottes (30)

Christine Lucie M. G. de Saint Genois
des Mottes (38)

Brussel 03 april 1881
+ Melle 02 juni 1967

Gent 07 januari 1884
+ Melle 04 februari 1963

o

Françoise Gabriëlle Christine Jeanne
M. G. Verplancke de Diepenhede (40)
o

Melle 12 juni 1905

o

Philippe Pro sper Jean Guillaume M. G. Verplancke de Diepenhede
o Melle 23 februari 1910
+ Melle 24 februari 1910

+ Melle 18 juni 1928
X Melle 09 december 1925
met

Joannes Fredericus Carolus Ghislenus de Crombrugghe de Picquendaele
o Wingene 23 september 1903
+?

Françoise Guillemette M. G. Damienne Verplancke de
Diepenhede de Saint Genois des Mottes
o Schoten 26 september 1937
+ Melle 07 mei 1958
met Antoine Fr. M. G. Christophe G. de Meester de Heyndonck
° Destelbergen 09 februari 1932
(25)

Genealogische schets m.b.t.
de familie Verplancke de
Diepenhede de Saint Genois des Mottes

(27)
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(30)

Julius de Saint Genois des Mottes X Albina van der Bruggen
0

0

+

+

Evarist Cannaert X Francisca Poelman
o Gent 03 mei 1825
+ Gent 29 jan 1900
+
0

I

~

~
X

Gabriëlla Leonia Cannaert
°Gent 15 april 1849
+ Melle 06 oktober 1909

Georgius Philippus Ghislenus de Saint des Mottes (25)
0

18 november 1842
+ Melle 31 mei 1904

I

0

Jacques Guillaume Raphaël Jean M.G. Verplancke de Diepenhede de Saint Genois des Mottes (31)
o

Melle 23 januari 1912

+ Sint-Joost-ten-Node 18 juli 1968
_ _ _ _~X Schoten Ol september 1936
met

Marie Louise G. Fr. Henneline Barbe Léocardie della Faille de Leverghem
Deurne 28 mei 1911
+ Antwerpen 22 november 1980
o

Brigitte Christine Guillemette Damienne M.G. Verplancke de
Diepenhede de Saint Genois des Mottes
°Gent 11 juni 1939
+ Gent 15 april 1961
met Michel Felix Hubert M. G. Struye de Swielande
Gent 31 januari 1935

o

(31)

(39)

(38)
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(40)

Westergevel van de Sint-Martinuskerk

Ll
K
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1914 .
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39

2

1

30

38
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INKOM

Plaatsaanduiding rouwborden in de Sint-Martinuskerk & extra aanduiding afbeelding en
identificatienummer van deze m.b.t. de familie ~~Verplancke de Diepenhede de Saint Genois
des Mottes"
(zie ook genealogische schets)

R2
INKOM
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T
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I
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- - -'

48

47
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14

13

20

15

12

16

Lijst van de rouwborden die zich sinds onlangs in het Gemeentelijk Museum Melle bevinden &
extra aanduiding afbeelding en identificatienummer van deze m.b.t. de familie "Vel'plancke de
Diepenhede de Saint Genois des Mottes"

(40)

(43)
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(44)

was tot op dat moment als tuinman in dienst geweest van verschillende families. Na zijn koop startte
hij zijn eigen "bloemkwekerij"
Vincent Van Gogh (0 te Zundert in Nederland, nabij de grens met
België, op 30 maart 1853 en overleden te Auvers-sur-Oise, 30 km van
Parijs, op 29 juli 1890) woonde van november 1881 tot september
1883 eveneens in Den Haag en bovendien ook in de reeds genoemde
Schenkweg (zie aanduiding op het hierbij afgedrukte kaartje op de
volgende pagina). Op zijn zwerftocht had hij pas een verblijf bij zijn
ouders te Etten achter de rug. Na Den Haag, waar hij zich ontfermde
over zijn model, Sien HOOl·nik, een zieke prostituee, zwanger en door
haar man verlaten, vestigde hij zich enige tijd te België in de
Zelfportret Vincent Van Gogh

Borinage. In een brief aan zijn broer Theo, gedateerd op 24 maart
1882, schreef Vincent Van Gogh het volgende en we citeren: " .. . Ben

aan figuren bezig. En ook aan een paar landschappen, o.a. bloemkwekerij hier op de Scltenkweg .... ".
In "De Gonde", lSde jg. (1990) nr. 3-4, hadden we het er reeds over. Vincent heeft gedurende zijn
verblijf in de Schenkweg de omgeving in al zijn aspekten vaak getekend. Op een van deze werkjes is
duidelijk de bloemisterij van Vande Putte afgebeeld (zie detail hierbij afgedrukt). De man, die er aan
het werken is mogen we quasi zeker indentificeren als Petrus Livinus Vande Putte, enkele maanden

Detail uit de tekening van de bloemkwekerij van Vande Putte

voor zijn overlijden op 10 juni 1882. Hij was de broer van Louise Temmermans grootmoeder, Coleta
Vande Putte (0 te Gijzenzele op 06 maart 1796 en overleden te Melle op 28 februari 1866, zij was
gehuwd met Dominicus Temmerman).
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valt betrefi de bloemkwekerij" van Petrus Livinus Vande Pute.
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Zoals gezegd, Jules Vits, zijn vrouwen hun kinderen logeerden tijdens hun verblijf als
oorlogsvluchteling in Den Haag bij een zoon van Petrus Livinus Vande Putte, die de bloemisterij langs
de Schenkweg had overgenomen.
Via zijn vrouw, Louise Temmerman,
was

Jules

verwant

Vits
met

eveneens
de

familiaal
beroemde

kunstschilder Emiel Claus (0 te SintEloois-Vijve, nabij Waregem, in 1849 en
overleden te Astene in 1924),

Louise

haar nicht, Marie Thérèse Apollonia De
Smet (0 te Melle in 1872) was gehuwd
met een zekere Théophile Jan Bekaert (0
te Sint-Eloois-Vijve in 1863), zoon van
Rosalie Claus, tante van Emiel Claus.
Tevens was Jules Vits aangetrouwde
familie van de Melse beeldhouwer
Gustaaf De Groote (0 te Melle in 1847
en er overleden in 1890).

Louise

Temmerman en Gustaaf De Groote
hadden gemeenschappelijke voorouders.

SOUVENIR , PIEUX
de !\{.:.msienf

Een betovergrootvader van Louise, met

EMILE CLAUS
~POtlX

name Petrus Livinus Vande Putte (0 te

de Oa.ma CharloUe DUFAUX

Commandeur de rOrdre de Li!ollûl<1. -- Officier dl: la
Lè.'ion .1' Hl.Il1neur. - Officier ue la Courmme rl.·Italie.
Ch~\'<l.1ier d~ l'Ordre d'0range Nusseau. - Mct'ïlhre d.e
l'Académie de Belgique. - MembrtJ correspondMt ,te
1'Institut tie France, etc. , etc.

Merelbeke in 1736 en gehuwd met een
zekere Catharina Leijs), was tevens de
overgrootvader van Gustaaf De Groote.

né cl Vive St·Blol, Je 27 septembre 1849, décédtf
rnopillèmCllt à Astene, Ie 5 Juin 1924.

Over Gustaaf De Groote schreven we
een uitgebreide bijdrage in "De Gonde",
19 ue jaargang nr. 2 (1991) pag. 60 e.v ..

Doodsprentje van Emiel (Emile) Claus

Deze beeldhouwer maakte een drietal houten beelden, in neogotische stijl, voor de SintMartinuskerk te Melle, namelijk : een H. Hubertus (1873) op het rechtse zij-altaar, een Sint-Jozef
(1877) en een H. Petrus (1877), beiden in de rechtse zijbeuk.
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H Hl/bertu:,' (houten beeld), gemaakt door Gustaa/ De Groote in 1873 (SintMarintuskerk / MeIIe)

Bronnen, o.a. :

- Hulster Jan, "Vincent Van Gogh, een leven in brieven", Amsterdam /1980.
- Kaldenbach Kees en Didier Michel, "Reizen in de voetsporen van Vincent Van Gogh", Amsterdam / 1990.
- Olsen Jan, "Familie van een landbouwer uit Melle stond model voor een tekening van Vincent Van Gogh", De Gonde 18de
jg. nrs. 3-4 (1990).
- Olsen Jan, "Gustaaf De Groote", De Gonde 19de jg. Nr. 2 (1991).
- Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle.
- Visser W. J. A., "Thc florist' s garden ofvan de Putte on the Schenkweg", Vincent volume 3 number 4 (1974), Amsterdam.
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x

Petrus Livinus Vande Putte
Merelbeke 20 juli 1736

Catharina Leijs
o

+

x

udocus Vande Putte
Merelbeke 29 april 1774

Isabella Campe(ns)
Sint-Denijs-Westrem 9 november 1784

o

+

~aria- Theresia Vande Putte

Petrus Livinus Vande Putte

Leonardus De Groote
X
Melle 10 juni 1844
o Melle 4 juni 1804
Melle 15 september 1811
+ Melle 19 mei 1867
ft- Melle 25 mei 1886

~

o

+

Gijzenzele 14 juli 1812
10 juni 1882

~

Petrus Adrianus Vande Putte
o Beetgum (Friesland, NL)
1850

Gustaaf De Groote
o Melle 4 juli 1847
+ Melle 18 januari 1890

Alexander Claus (1794-1873)

X
Célestine Verbauwede (1807-1876)

Emiel Claus
Sint-Eloois-Vijve 27 september 1849
+ Astene 5 juni 1924
X Waregem 4 mei 1886 met
Charlotte Dufaux
o

Joannes Bekaert
o

+ Sint-Eloois-Vijve 6 augustus 1872
'--_ _-+lX
Rosalie Claus
o ±1830

Genealogische schets m.
b.t. Jules Vitsfamiliale
verwantschappen

+
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X

o

Pien-e François Vande Putte
Merelbeke 6 augustus 1760

X
Merelbeke 9 januari 1796

+

+

Wilhelmus Van Der Kroft

Colleta Vande Putte

o

Voorburg (NL)

1812
1897

+

Adrianus Vande Putte
Den Haag
1855

o

o

Joanna Van der Cruyssen
o Zwijnaarde 02 maart 1769

x

Gijzenzele 6 maart 1796

o

Melle 19 juni 1789

+ Melle 28 februari 1866

+ Melle 28 september 1859

Philomena Temmerman
Melle 14 oktober 1840

Desiderius Temmerman
Melle 16 februari 1833
+ Melle 14 januari 1902
X Wetteren 18 augustus 1860

o

o

+
X Melle 30 april 1869

met: Daniël De Smet
o Melle 9 mei 1842

met: Virginia Dieriek
o Wetteren 10 november 1834
+ Melle 15 april 1889

+

Maria Thérèse Apollonia De Smet
o MeJle 9 februari 1872

Ludovica Maria Temmerman
Gent 12 oktober 1868
+ Melle 8 april 1940
X Melle 25 januari 1895
o

+
X Melle 21 oktober 1892

o

Dominicus Temmerman

met: Théophile Jan Bekaert
Sint-Eloois-Vijve 11 maart 1863

+

t

met:

~-----------------------~
"

.
...
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Jules Vits
Melle 27 augustus 1868
+ Melle 21 augustus 1935
o
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~
ALFABETISCHE INDEX OP DE FAMILIE- EN PLAATSNAMEN
~
~ YOORKOMENDE IN HET TIJDSCHRIFT "DE GONDE", JAARGANGEN ~
~
1972 t.e.m. 1996
~
~
~
~
~

~
~
~
~

~
~

~
~

.... Dit handig en in boekvorm uitgegeven werkinstrument werd inhoudelijk gereasliseerd door ~
~ ons bestuurslid Gerard Van Heddegem. Voor de vormgeving tekende Filip Oosterlinck, ~
~ medewerker aan het Gemeentelijk Museum / Documentatiecentrum te Melle.
~
~

Voor aanschaf van dit werkje kan u terecht op het Documentatiecentrum, Brusse1sesteenweg ~
~ ?95, 9090 Melle, tijdens de openingsuren (zie elders in_dit nummer). Kostprijs is 150 BEF.
~
~ U kan ook bestellen via overschrijving van 200 BEF (port inclusief) op de bankrekening van de: ~
~

~

~

Heemkundige Vereniging De Gonde
p/a : Brugstraat 11 - 9090 Me.De
nummer: 448-3586321-38
met vermelding: "Index De Gonde"
.

~
~

~

~
~
~

~
~
~
~

~
~
~

~TTVVTYVTVVTVTT.TTTTTTVVTVTTTTTT.TTTTTTTV.TTTTTTTT.TVTTTT~

--- _ . _ . _ - - - - - - - - - - - - - --

Boek

"Bij dragen tot de geschiedenis van Melle"
auteur: August De Baets (conservator / archivaris van het Gemeentelijk
Museum / Documentatiecentrum Melle)
nog aan te schaffen:
1)

door ophaling in het Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 395,
9090 Melle, tijdens de openingsuren (zie elders in dit nummer)
kostprij s = 500 BEF

2)

door overschrijving van 600 BEF (verzendingskosten inbegrepen)
op de bankrekening van de
Heemkundige Vereniging De Gonde
p/a Brugstraat 11 - 9090 Melle
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HET HOF « VAN DE PUTTE»
-door André Vervust-

et hof van de famil ie Van de Putte bestaat nog steeds maar de uitbating als boerenhof is

H

stop gezet.
Cyriel Van de Putte, geboren in Berchem (Oudenaarde) op 8 oktober 1872, huwde te

Melsen met Maria Pot (0 te Melden op 29 juli 1879). Het gezin ging in Berchem wonen, waar hun

eerste zoon Roger werd geboren. Het gezin verhuisde naar Noord-Frankrijk, namelijk naar Bondues.
Daar

werden

kinderen

de

•, f

o Ktull. oJl,du Uw .daaduw. boap ftl ruIt iSr:.

Herman, Richard, Marcel (zie
ook

Antoinette

(zie

ook

kopie

doodsbericht), Emiel, André en
Marc geboren.

Bij de geboorte

van Sylvain woonde het gezin
reeds te Melle in de Driesstraat.
Dit was in het jaar 1922.
Cyriel stierf in 1948 op 25 mei en
was 76 jaar oud. Zijn echtgenote
overleed

lil

1968, nl. op

18

huidige

woning

ua Mlll1bllt

Cyrille VANDEPUTTE
&chtgtnoot .. "" Mnrouw

MarIa POT
,eborta t. BtC'c&tm. (Vl.). du. a October 1872 la
...... laaad.tlgc slekte lUI' god.radaUg I. lIu
HH:I' oDtal.paa te Mell~ d ... 2' Md IHS,

.,nrukt doo, 1S.lut.tc HIL

s..a'.IDCAI~

MlIlulS QtloofhuEt hij godnucbtlll'l1 DauwkeurIQ
11J. dubttliJk. plicht•• gekwttc • • Trou ......ooa der
Ktllr:. wu hiJ bcnld om alIU t. werkt. ua hd Jull
du chtl.hllJh gU2luolChap. Metua wa. hiJ eta g~dt
tchlgeaoot .0 yoo,bteldlgt udtt. buotgd (lnI. het w.l..
liJn Vflb r.l,n gul .. dat hiJ IDnig lid had .
la hoge ,.fta wud bi l doo, ....tcpud. IIckte he ..
pro.ld, mu, hiJ oadtrwltrp tlch op,uht ua God.
H. WIl. HIJ mocht ooit tlJa liJdt. gtmUderd ah:. door
CtD tlllftnd. guaQta ytnor;lo;.
DI.,barl EchtglDOlt. dit . IJ &0 houw •• IItfdcvol
'Iud. hebt bijou'u • • lt.eb lIIo.d bij Ob. Kh.ld.D ...
Wil tI.ft .11t .. , tod,
Ea giJ. Bemind. Kladlftrl.
God blichUrlit U J Luh I. uDdlaeht te ""d •• W ... ,
'100' uw mo,d" ua .tIUI. era t,oost . V"gul mil altl
I. uw gtb.d... •

w.d.,.

M il D Juu •. blfl1lhartlQhtld.

november, zij was 89 jaar oud.
De

t
BID VOOR DE ZIEL .

doodsprentje),

kopie

(100 d. a8.'

D;;-,-:-.~
~ k-"-':'I-;J-,,-ob;-."'.K;;ÖI-oo-.,:-.:",,,:-..-.7,7.
, Tt!. 120.27
60'"".;'M;-.';-;-I,-:::

IS

vermoedelijk in die tijd gebouwd
" AI wie lede

geZien de grootte en de stijl (zie

til

In M IJ gelooh. lal niet .Itlyen Voor
(11.11 d, H.

eCGwlg ...

SchrlhJ.

t
BID VOOR DE ZIEL

foto).

va. Mevrou w

Maria-Irma POT

Het gebouw beeft een voorkamer,

Wedow. van de Hul'

Cyflel VANDBPUTTB

waspiaats

keuken,

en

slaapkamers.
De stallen staan rechts en voor
het gebouw aan de straat.
waren

de

koestallen

en

Dit
de

paardenstallen. Rechts was ook
een

varkensstal.

In

deze

gebouwen stalde men ook de
ka rren e n werktu igen. Links van

gebor .. t. Mt1d ••• d. 2' Juli 1879 u godvtu~ht l ll
ovttl.dca t. M.U •• d. I' novtmber 1965.
Yenlt,k« door d. HH. S.k,amcl'l'u du Zlek.e
n d. PauMlijkc ~g ...

On. leven .. voor on. gdovlge mUfCn. etn grot e
k.n. d ie God Qedt cm Hunlir fd~ tt betuigen te Ir, Z IJn
vndl tnrl _Ue lIIetl'ell Cr I(ven .
01'1:1:( dlubart overl.dene benalfe h•• , lang leVtn om
de Hut bOVtn .11 •• tr btadnntn IR bu, Qu ln dl' Uilde
te btwt}1.tII. 10.1, de Hu, bet hu, bad opgedugr4.
W il ve,Ueun ID hu' dt , '(htbare u nwuJghdd van
«tG dlrp c:hliltrllJke lIlordu : eeavoad lg maa, va.t wa.
haal' geloof. gevold door het dagrUJk. ge bed nld hetl
het gUla. door ltD ttgdmatlg .. Iu,mrntltl Inla .
Hct bcx.otk vaD dl pflUltr 10 hur laal.tt IlVtn. ·
J.... 11 tOt. IC dl lEuk allt mee' kOD bttdltl'o. w .. h &ar
"ltd. 'Wrikom. Haa, we,ltuamhd d. haa, 10.w lldl n~
h .. , oprl(btt aorg voor h.. , kJaducn rft ha" bedriJf.
hl., vrleodrllJkhdd voor ledItlco. hu, IiIldald IQ b .. ,

t
De Families POT
en

VANDEPUTTE.

DANKEN.

~:~k::I!!ij d:~:~2~':r~:::t~~:mG~c~:nV'~d:, '~7;

nUt UA moedu buit g.glvcn.
Zondu baa, twiJfel.ulttD lua, Idnduen. ba, l. mJlle
ge~C:Dd bebben. voor hu, s'eluau
bidden la lang. d. MI. In tIo.wc Uddt tIlet haa, ver..
bODdtD blilveD.
H. Hart van Ju ... hoop na dit 10 U .Iu ven.
00.

cn allca die h..,

oatfClal

U

ovu OM.

het gebouw stonden de kippenstallen. Rechts naast het huis was een grote overdekte plaats om het stro
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Zalig de zachtmoediQvn want zI) zullen het Land be-

Een harl dat ziek is kan soms jaren lang meegaan.
pijnloos. maar loch altiid weer met onzekerheid de
dag van morgen tegemoet doen kijken .•.
En dan gebeurt hel.
Een eenvoudig mens ging heen: zijn hart begaf en
slooI een leven al maar opende de deur. tegelijk.
naar het ander land waarvan Oe Heer on8 heeft
gesprOken.
Een eenvoudig mens was hiJ. 0$ eeuwenoude Ie·
venswaarden van geloof en trouw waren lloor hem
de basIS van zijn beslsan.
Nu zal voor hem de vervuiling van hel leven ean fall
zijn geworden in tiet Land waar onze Lieve Heer de
zon en de groeikracht is voor een leven waar hel
nooit meer winter wordt.
Heer. wees barmhartig voor deze trouwe mens.
Vergeef hem waar nodig en beloon zijn lelianal8O·
ge werkzaamheid mei Uw \/reugde en vrede die
geen einde kennen.
Wees IIoor hen die hem nu missen een blijvende
steun in de hOop op hel weerzien bij U. Amen .

zitten.

t
Dankba18 tler/nnering aan de Heer

Marcel VANOEPUTIe
geboren te 8Ondu8s (Fr.) op 15 augustus 1911 en
godvruchtig overleden in de Sl..Jozefkllniek Ie
Gentbroggeop 11 maart 1988. Gesterkt meI de Sa·
kramenten der lleken.

De famJUe Vandeputte.
dankt U op... c:ht
voor de blijken van genegenheId

enuwgebed.

t

MEJUFFROUW

Antoinette VANDEPUTIE

Gchort:'lI Ir Bnl:dw.- ,- \lp .? ~ ~h.·1.'\.:11I~('r 1913 en !{odvmçhtii-t nverlcckn in de
ktinkk ;\-t.Ui.l· ,r~i h~l kl:lfn h' {tl'IH op 17 (lugustu~ 1997.
IX' 1,lil\'.l.mdwll"';!, "t{'\'l.I):d L:I)llt d. . bijl\.'(1 in}! in (Ir fan1Îlicgri\1J..ddcr IC'
Melk. hÇI'f l pi.l.11. s~eh,H! i 11 f,lHliJ iek rin~.
1)()9i)

!\kl Ir. Pr it';-''ol 1'.1.11 lOl.

Bt'~I,1f.. RLHH'\·rnmHl: ft Pc 1...·k~'I.'r

Td.

O'k~)2.1

t'l!

Zn. Xln{1s!('rma.1.1

l.M.
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4 {Dorp).

Melk.

Het !tof "Vall de Putte"

en het hooi in onder te brengen. In de koeienstallen was ook ruimte voor het dierenvoeder en het
bergen van aardappelen. Naast de stallen lag een boomgaard.
De weiden strekten zich uit tussen de 8egijnewegel (voetweg) en de spoorweg tot aan de
Begijnestraat. Dicht bij de Begijnestraat stond er een serrencomplex dat nu vervallen is.
Het arceerde deel geeft de landen van het bedrijf weer.
Zoals in de andere boerderijen werd hier ook boter en karnemelk gemaatk die dan aan de geburen
verkocht werden. Eieren en fruit werden, evenals aardappelen ook verkocht. Het bedrijf was een
familiebedrijf, er was hier geen hoeveknecht zoals in andere boerderijen.
De oudste zonen zijn gehuwd. Roger, de oudste, huwde met een dochter van Van Vlaenderen en zij
gingen in Paulatem wonen.

Daar is Roger burgemeester geweest.

De tweede zoon is eveneens

gehuwd. De andere kinderen bleven ongehuwd. Een zoon (Marc) woont nu nog in het huis.
De landen en weiden zijn verkocht en zijn reeds verkaveld en bebouwd.
Fabiolawijk. Het deel tot aan de Begijnestraat moet nog verkaveld worden.
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Daar situeert zich de
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DE KERKTOREN STORT IN
- door Daniël Lemmens -

De bouw van de huidige parochiekerk heeft heel wat moeilijkheden gekend.
Toen het oude Romaanse kerkje te klein en te verkommerd was geworden besloot de ondernemende
pastoor E. H. Dubuisson het te verfraaien en te vergroten.
iT<::;)"'····\··;:·:::·:;,:::;nt,1Ë~·tj'3::
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De Si/lt-Marti/lllskerk te Melle,joto daferemle van kort /la Wereldoorlog 1

Daarom gll1g hij aankloppen bij de gemeentelijke overheid.

Deze wilde wel meewerken op

voorwaarde dat de pastoor ook voor de nodige inbreng zorgde. Na twee jaar bedelen en aandringen bij
de plaatselijke kasteelheren en rijk boeren kon hij voldoende voorleggen aan de gemeenteraad zodat
deze beslisten in juni 1837 de werken te laten aanvatten en mede te financieren'.
Wanneer men volop bezig was dreigde een deel van de kerk in te storten zodat men besloot af te zien
van de vergrotingswerken en maar een nieuwe kerk te bouwen. Hiervoor was natuurlijk onvoldoende
geld voorradig. Gelukkig kreeg men uiteindelijk de steun van de provinciale overheid zodat men met
het project kon doorgaan .

I In de begroting voor de jaren 1838, 1839, 1840, 1841 en 1842 werden respectievelijk volgende bedragen voorzien: 1500
Bef. , 500 Bef., 250 Bef, 125 Befen nog eens 125 Bef.
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Op 28 december 1837 gebeurde een rampzalig feit: een gedeelte van de toren stortte

111

en drie

arbeiders verloren hierbij het leven.

H. Verbist auteur van de "Geschiedenis van MeUe" verhaalde deze droevige gebeUltenis als volgt
steunend op het kerkelijk archief:

Op 28 december was de toren opgetrokken tot aan de galmgaten en een deel van de muren
stonden overeind. Zoals de vorige dagen waren de metsers vroeg in de morgen aan de arbeid
getogen en dan gebeurde het ongeluk. Een gek:raak gevolgd door een afschuwelijke kreet. Als
een donder stortte de toren in, met een deel van de muren en dan was alles een tijcije doodstil.
Mensen kwamen aangelopen en vatten de opruimingswerken aan. Niets kon baten, onder het
puin werden drie lijken gevonden.

Van datzelfde ongeval vonden we onlangs een omstandige beschrijving in het tijdschrift Intermos, een
uitgave uitsluitend bestemd voor de religieuzen van de Jozefietencongregatie, waarin allerlei nieuwtjes
over hun scholen en communiteiten te lezen staan. In een merkwaardige brief, die zich in hun archief
bevindt en die we hier integraal overnemen (zie volgende bladzijde), vinden we heel wat interessante
details weer. De briefschrijver was Mr. Athonase 2 studieprefect aan het college en de bestemmeling
Mr. Pierre3, een vriend-broeder die in het Jozefieten klooster van Geraardsbergen verbleef.

Mr. Athonase : pas in oktober 1837 hadden de Jozefieten het instituut te Melle overgenomen van leken. Mr. Athonase was
één van de 4 eerste Jozefietenbroeders (heren genoemd) die hier les gaven. In 1841 zou hij wegens moeilijkheden de
congregatie verlaten.
J Mr. Pierre: was vooral bekend als "maître-empaiIIeur". Heel wat opgezette dieren, die zich in het Natuurhistorisch
museum van het college bevinden, zijn van zijn hand.

1
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Melle, 31 december 1837, om i h.
Beste Medebroeder en Vriend,
Een verschrikkelijk ongeluk heeft de goegemeente van Melle in diepe rouw gedompeld Je weet dat er een
nieuwe kerk gebouwd werd en die was practisch voltooid. Ook de toren had de voorziene hoogte bereikt.
Op donderdag 28 december, zo wat rond halfvier, was de koster toevallig in de kerk. Hij hoorde een hevig
gekraak en schreeuwde : « Weglopen! De kerk stort in! ». Haastig maakten de werklieden zich uit de voeten en
twee minuten later stortte de toren met veel gedruis ineen. He/aas ! Drie werklieden werden onder het puin
bedolven. Twee van hen waren gehuwd en hadden meerdere kinderen. De derde was een jongeman van 25 jaar.
Zijn zus kwam toegelopen en begon dadelijk in het puin te zoeken naar haar broer. Daar er nog brokstukken
naar beneden kwamen, wilde men haar daar weghalen. Hel meisje weigerde halsstarrig. « Weten jullie dan niet
dat mijn broer onder hel puin bedolven ligt ! » Met geweld moest zij van de plaats van het onheil worden
weggesleurd.
Tot op vandaag (zondag) is de jongeman nog niet gevonden. De twee anderen werden gisteren (zaterdag) van
onder het puin gehaald. Ze waren niet erg toegetakeld: de ene had geen schram, terwijl de andere een gebroken
kaaksbeen en twee ingedrukte ribben had De dokter kwam tot de vaststelling dat zij gestikt waren.
Dat is ook mijn mening, want toen ik één uur na het gebeuren op de plaats van het drama kwam, meende ik van
onder het puin iemand te horen kreunen. Misschien had men ze nog levend aangetroffen, zo men dadelijk aan het
zoeken was getogen, maar de autoriteiten lieten niet toe dat iemand de p laats betrad. De procureur des konings
en de architect van de regering zijn gekomen en hebben beslist dat de kerk volledig moest afgebroken worden en
vervangen door een meer soliede.
ik voeg hiel' nog enkele bijzonderheden aan toe. De zondag tevoren had een vall de metsers - hij is een broer van
onze tuinier - de pastoor en de burgemeester erop attent gemaakt dat de toren dreigde in te storten. Dadelijk
werd de architect ontboden, maar die lachte de metser-boer vierkant uit en gaf de verzekering dat er niet het
minste gevaar dreigde. Die metser was ook op de plaats van de ramp, toen de toren instortte. Hij liet zich
vliegensvlug langs een ladder naar beneden glijden en ontsnapte ternauwernood aan de dood. De jongeman die
onder het puin ,verd bedolven, had de koster nog horen roepen, maar dacht
dat het een grap was. Hij zette zich schrijlings op een balk van de stelling en riep dat hij daar zou blijven zitten
als de toren zou ineenstorten. Een ogenblik later was hij niet meer.
Even tevoren wilde de pastoor een kijtqe gaan nemen naar zijn nieuwe kerk. Hij was al op het kerkhof," toen hij
plots de toren zag ineenstorten. Hij had de tegenwoordigheid van geest om nog de algemene absolutie te geven.
Dat is /log een troost voor de families. De goede man is er het hart van in. Nu ligt hij doodziek te bed en doolt,
zodat men het ergste vreest.
Enkele minuten voor de ramp was de koster 0111 een of andere reden naar de kerk gekomen en had er een
dertigtal kinderen aangetroffen, die rond de toren aan liet spe/en waren. Gelukkig heeft hij ze daar weggejaagd,
zoniet zouden er nog veel meer slachtoffers gevallen zijn.
Over enkele dagen vertel ikje wat meer over dit ongeluk. Mijn verhaal hangt met haken en ogen aaneen, omdat
ik aan een tafel zit waar gebabbeld en gelachen wordt. Het is hier immers recreatietijd. Trouwens ben ik nogal
vermoeid vanwege de rapporten en de nieuwjaarsbrieven, waarmee ik zo pas, rond halftwaalf, ben
klaargekomen.
Pierre, ik wacht met veel ongeduld op de vogels die je voor mij zou opzetten en wens je een zalig nieuwjaar.
Hartelijk,
Athanase
P.s. Rond twaalf lIur heeft men vandaag de jongeman gevonden. Hij hield een ladder in de handen geklemd.
Verder heb ik geen details. Groeten aan Benoît en de anderen.
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Na wat opzoekingswerk konden we de identiteit van de drie slachtoffers vinden. Het zijn:

- Petrus Josephus Notermans, een 72-jarige metser uit Volkegem (Oudenaarde).
- Napoleon Hendrickx, een 24-jarige werkman uit Melle
- Josephus Mortier, een 4 I-jarige metser uit Merelbeke.

De overlijdensakten werden naast de burgemeester C. Nevejans ondertekend door de veldwachter
Karel Vanderheyden en de koster Pieter Maes.

Typisch detail is dat de vader van het Melse

slachtoffer de overlijdensakte niet ondertekend heeft omdat hij : "bij onkundigheyd verklaert heeft niet
te kunnen schrijven".

J\. CT E S DE D É C È S.

. ..

Overlijdel1saktell van Petms JospeIllIs NotemulIls, Napoleon Hem/rickx en Josepltus Mortier
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De architect waarvan sprake in de brief, is de gekende
Louis Minard.

Hij bouwde of verbouwde ook de

kerken van Adegem, Burst, Ertvelde en Wetteren en
ontwierp

ook

tal

van

andere

gebouwen

en

monumenten. Voor de gewone man is zijn naam het
meest gekend omdat hij in 1846 op een perceel pal end
aan zijn woning een schouwburg liet bouwen die zijn
naam meekreeg.
Door de instorting waarvan de schade opliep tot 19000
Bef was er enige vertraging in de bouw. Toch was de
kerk voltooid in oktober 1839. Het zou echter nog tot
1841 duren eer de nieuwe kerk plechtig werd ingewijd
door Mgr. Delebecque, bisschop van Gent.

Foto: tie Gelltse architect Louis Mil1llrd
(1801-1875)
(foto uif "Waar is de tijd" - nr. 8)
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AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING
DE GONDE 1998
(gegevens t.e.m. 13 mei 1998)

1) STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 500 BEF)
- De Coster Simonne, Brusselsesteenweg 96, 9090 Melle
- De Smet Jozef, Kalverhagestraat l3 A, 9090 MelIe
- De Vis Remi, Gemeenteplein 10, 9090 Melle
- Foucquart WiIlem, Lambroekstraat 58, 9230 Massemen
-Goossens Willy, Herdershoekstraat 13, 9230 Wetteren
- Paepen Christiaan, Kloosterstraat 88, 9090 Melle
- Siaens François, Palm straat 4, 9090 Melle
- Van Vlaenderen Leon, Scheldeweg 62, 9090 Gontrode
- Waldack Felix, Van de Veldestraat 7,9270 Kalken

2) LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 200 BEF TOT 500 BEF)
- Bral Jan Hugo, Brusselsesteenweg 463,9090 Melle
- Byosière Carine, Kloosterstraat 2, 9090 Melle
- Calle Petrus, Smetledestraat 55, 9230 Wetteren
- Dauw Christiaan, Wautersdreef21, 9090 Melle
- De Laet Jean, Brusselsesteenweg 356, 9090 Melle
- De Lange Maria, Geraardsbergsesteenweg 1, 9860 Oosterzele
- De Waele Juliaan, Hof ten Dries 4, 9090 Melle
- Goessells Luc, Kalverhagestraat 43,9090 Melle
- Medaer Carl, Collegebaan 25, 9090 Melle
- Meys Marcel, Kruissenstraat 31, 9270 Kalken
- Muys Carlos, Potaardestraat 25,9090 Gontrode
- Timmerman Roger, Vijverwegel43, 9090 Melle
- Van Caelleghem Pol, Tinnellpotstraat 10, 9000 Gent
- Van Durme Luc, Provinciebaan 310, 9620 Zottegem / Velzeke
- Vanhove Mario, Gontrodeheirweg 30,9090 Melle
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vVerktcn mee aan de realisatie van dit nummer:

De Baets August
de Herckenrode Emiel (heraldische tekeningen)
Den Haese Paul (foto's)
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Meersschaut Julien (foto's)
Olsen Jan
Oosterlinck Filip (lay-out)
Vervust André

druk : De Poorter Georges & Ravier Luc
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